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  االً جَ ا رِ مَ نهُ مِ  ثَّ بَ ا وَ هَ وجَ ا زَ نهَ مِ  قَ لَ خَ وَ  ةٍ دَ احِ وَ  فسٍ ن نَّ م مِّ كُ قَ لَ خَ  يذِ الَّ  مُ كُ بَّ رَ  واْ قُ اتـَّ  اسُ ا النَّ هَ يـُّ أَ يَ ﴿
  ﴾ايبً قِ م رَ يكُ لَ عَ  انَ كَ   اهللاَ  ، إنَّ امَ رحَ األَ وَ  هِ بِ  ونَ لُ ءَ آسَ تَ  يذِ الَّ  اهللاَ  واْ قُ اتـَّ ، وَ ءً اسَ نِ ا وَ يرً ثِ كَ 

  لشاملة والعدالةالمواطنة ا
  الرمحن الساملي عبد 

ام الـدول واسـتمرارها وهـو يقـوم علـى قيـالقرن العشرين على اخلصوص هو أسـاس  صار مبدأ املواطنة يف
ملشــاركة يف الســلطة، وا ،ممارســة احلريــات األساســية ، واحلــق يفريــة، واملســاواة بــني النــاساحل :مخســة أســس

ُبها ســــاحلضــــارة الغربيــــة وتطــــورت عــــرب قــــرون وقــــرون، وين ، وقــــد ظهــــرت هــــذه املبــــادئ يفوحكــــم القــــانون
األوروبيــون إىل البــزوغ اليونــاين، والتطــوير الرومــاين لكــن ممــا ال شــك فيــه أن ســائر حضــارات العــامل القــدمي 

م ضـــــد االســـــ واآلســـــيوينيوالوســـــيط أســـــهمت يف التوصـــــل إليهـــــا ولـــــوال عـــــذابات األفارقـــــة  عباد تونضـــــاال
  ).م1948عام اضيني ملا صدر اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان (واالستعمار يف القرنني امل

، إن املبـادئ األخـرىاإلنسانية الـيت تتنـاول سـائر بـين البشـر؛ فـ األموروإذا كان مبدأ احلرية واملساواة من 
بيـد أن السـلطات الرمسيـة وغـري الرمسيـة هـي الـيت أثـرت دائمـاً يف  ،ال ميكن تصور إنفاذها إال يف دولة قائمة

، حلقـوق األخـرى الفرعيـة واملتكـاثرةاحلقني األولني األساسيني: احلرية واملساواة، واللذين تأسسـت عليهمـا ا
علـــى التفرقـــة بـــني الدولـــة والنظـــام، فالدولـــة ضـــرورية لتمكـــني  قهـــاء الدســـتوريونفوهكـــذا أقبـــل الفالســـفة وال

الــيت تســود يف هــذه الدولــة أو تلــك  البشــري مــن االســتمرار واالزدهــار وإمنــا األنظمــة املختلفــة )االجتمــاع(
ــــا األوصــــاف اإلجيابيــــة أو الســــ ، وتــــأيت بعــــد ذلــــك بية مثــــل نظــــام ملكــــي أو مجهــــوريلهــــي الــــيت تلحــــق 

، وقـــد خلإ، ويف الـــدميقراطي هـــل هـــو برملـــاين أو رئاســـي...ل دميقراطـــي أو اســـتبدادييفـــات الفرعيـــة مثـــظالتو 
ق األساسـية كـان بعضـها ملكيـاً واآلخـر مجهوريـاً، وقـد  جرى التطرق إىل هذه املسألة هنا ألن أنظمة احلقـو 

اواة ، والــذي قــام يف األصــل علــى الشــورى والعدالــة واملســأو إمامــةكــان املســلمون ُيســمون نظــامهم خالفــة 
، بيد أن التجربة التارخيية المتناع النظام أو األنظمة اختلفت مـن عصـر آلخـر، ومـن حـاكم آلخـر، واحلرية

يدة ملسـاواة والعدالـة فرضـتا قيـوداً شـدار مبـدأ احلريـة لسـائر النـاس، لكـن مسـأليت اوصحيح أنه مـا جـرى إقـر 
  على ممارسة العبودية، اليت كان الغربيون على أي حال هم أول من ألغاها بالقانون واملمارسة.

ر رّ ، جنـدنا نتطلـع بـاعتزاز إىل القـرآن الـذي قـهذه التطـورات والتحـديات املسـتجدةوعندما نتحدث عن 
كثري من آياته مبدأ املساواة يف اخللـق والقيمـة اإلنسـانية، وجعـل احلريـة فضـيلة مثينـة شـجع علـى النضـال يف  

ثالثة أضالع املثلـث يف مقوالتـه الرئيسـية، وميكـن القـول إن القـرآن أقـر  )العدالة(واعترب  من أجل مشوليتها،
ات األساسـية (يسـميها علمـاء أصـول أيضاً أو طلب حتقيق املقـوالت واملبـادئ األخـرى مثـل احلـق يف احلريـ

شــــأن العــــام مــــن طريــــق القــــول املشــــاركة يف إدارة ال الضــــرورية أو مقاصــــد الشــــريعة) وَنَصــــرَ  املصــــاحل :الفقــــه
، وال جدال يف أن حكـم القـانون يتصـل بعـدة منافـذ طلبهـا القـرآن مثـل املسـاواة والقـانون الواحـد بالشورى

عة) والعدالـة الـيت يتكـرر طلبهـا يف القـرآن عشـرات املـرات؛ لـيس يف الذي حيتكم إليه سائر املواطنني (الشري
  .أيضاً  قضائي فقط؛ بل ويف العدل السياسي، والعدل االقتصاديالعدل ال
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دادية بالـذهاب إىل ار التأصـيل أو املقـوالت االسـرت طـوع يف إقـللو  اعلى أن ذلـك كلـه ال ينبغـي أن يـدفعن
لغرب كانـت موجـودة لـدى املسـلمني منـذ عصـر اإلسـالم األول، الـيت تطـورت بـا )املواطنـة(أن كل منظومة 

 ،شــاملة، ودولــة الســيادة الظــل قيــام الدولــة الوطنيــة والقوميــةإال يف  مل تكتمــلفــالواقع أن مفــاهيم املواطنــة 
، لكـن األمـة ليسـت هـي مـا أطلـق عليـه األوروبيـون يف التجربة اإلسالمية على األمـة كل شيء  تأسس فقد
يف اإلسالم عمادها الدين، بينما الـروابط داخـل القوميـة هـي باإلضـافة  األمةالروابط داخل ف ،م القوميةاس

يف التجربـــة اإلســـالمية أكثـــر وهكـــذا فـــإن األمـــة  .علـــى اللغـــة روابـــط طبيعيـــة مثـــل اجلغرافيـــا واألعـــراق واللغـــة
كــي يصــل ل اقات وشــروط أخــرى يف ظــروف خمتلفــةداً، وكــان البــد مــن حتقــق ســي، لكنهــا أقــل حتــدرحابــة

  .ن العتبار القومية هي قوام األمةاألوروبيو 
، ةوبــذلك فإننــا عنــدما نــذهب إىل أن املواطنــة هــي عمــاد األنظمــة السياســية نــربط ذلــك بالدولــة احلديثــ

ـــا التارخييـــة وجـــدت حتققـــاً هلـــا يف جت فاملعـــاين الكـــربى مثـــل املســـاواة واحلريـــة وحكـــم القـــانون هـــي معـــانٍ  ربتن
تضمن املشاركة على قدم املساواة ما عرفـت حتققـاً تني أن احلقوق األساسية اليت ، يف حوبدرجات متفاوتة

ماالدولة احلديثة اليت تطور فيها معىن األمة والقو  أو سعياً لذلك إال يف   .مية ، ونظام الدولة املرتبط 
إعـادة املعاجلـة ، وكان الـدافع للصـريورة إىل دم يف التجربة اإلسالمية الوسيطةعلى أن هناك أمراً آخر تق

يف هــذا العــدد مــن اجمللــة بعــد العــدد اخلــامس عشــر، فالدولــة القوميــة احلديثــة هــي دولــة اندماجيــة قاســية ال 
، بينمـــا تقتضـــي املواطنـــة الشـــاملة اليـــوم يقـــتتـــيح أي قـــدر مـــن التمـــايز والرحابـــة لقيامهـــا علـــى األصـــل العر 

، فاجملتمعـات البشـرية متنوعـة األصـول ألوىلاللحظة اا القرآن الكرمي منذ  االنفتاح على التعددية اليت قال
(الشــعوب والقبائــل) والعالقــات بــداخلها وفيمــا بينهــا تقــوم علــى التعــارف (االعــرتاف) واالعــرتاف يعــين أن 

ا ئو ميكن أن يقيموا دولة وينش بالعربية أو بغريها هؤالء مجيعاً  األبيض واألسود والريفي واحلضري واملتحدث
، وقـد احتـاج األمـر دم املسـاواة، يتمتعون فيـه مجيعـاً مبيـزات وشـروط املواطنـة الكاملـة وعلـى قـنظاماً مشرتكاً 

الدول احلديثة إىل نضاالت وحروب وثورات حىت جرى التوصل إىل مقولة وممارسة دولـة التعـدد الثقـايف  يف
ـا )املواطنة العاملية(والديين والسياسي واالجتماعي ومع ذلك ما تزال   )األمـم املتحـدة(منشـئو  الـيت حلـم 

، مسرية التحقق عملياً، وهو أمر قال بـه القـرآن مـن خـالل التعـارف منـذ الن العاملي حلقوق اإلنسانعواإل
وهــذا مــا  ،، وهــذه الــدعوة القرآنيــة تــدعو إىل مســؤولية عامليــة كونيــة بــني البشــرية دون تفرقــةأربعــة عشــر قرنــاً 

أثبتـــت مـــن  )املواطنـــة الكونيـــة العامليـــة( وإن كانـــت فكـــرةبيـــنهم  حـــةتفنيلـــزم االجتمـــاع والتعـــارف والنظـــرة امل
ما أن تنتهي تلك املصلحة حىت ينتقـل إىل  ،جانبها فشل وأنانية جتذب اإلنسان إىل مصاحل إقليمية حمددة

فلــيس هنالــك  ،قــيم أخــرى مالعرقيــة والتارخييــة واللغويــة، ويقــي هوهنــا يفقــد اإلنســان خصوصــية قيمــ ،أخــرى
ا االنتقال يلزمه تبين القيم احمليطة به والدفاع املشرتك عن ذلكن ه ؛املصلحة واالنتقال إليها مانع من حبث

  .صداقية املواطنةذلك اإلقليم والنظرة املصلحية الكلية مبا تعكس م
خلـــق البشـــر مـــن نفـــس  -ســـبحانه–ألن اهللا  ؛فالوحـــدة السياســـية واالجتماعيـــة ممكنـــة حبســـب القـــرآن 

، ألن اجلميــع لالنكمــاش وال يــدعوة واألنوثــة والقرابــات ذلــك كلــه ال ينفــي الوحــدة الــذكور  د، وتعــدواحــدة
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باخلــالق الواحــد والعدالــة مــن خــالل التعــارف ســوف يكونــون متســاوين مــن كــل وجــه حتــت ميــزان اإلميــان 
ر ، وقـد أثبـت القـرار الـدويل ال ميكـن أن يتبـىن مـا مل تكـن هنالـك نظـرة عامليـة مشـرتكة وتوحـد القـراالشاملة

، واألمــن العــاملي ضــد اإلرهــاب، واحلفــاظ ياحلــرار  كاالحتبــاسجتمــع بيــنهم واألمثلــة اليــوم علــى هــذه كثــرية  
  .على البيئة وحقوق اإلنسان واالقتصاد الرأمسايل احلر .. وغريها

رد واخـــتالف الشـــعوب واألمـــم إن اإلدراك الواســـع هلـــذه اجلدليـــة بـــني القـــدمي واحلـــديث، واألصـــيل والـــوا
فالعدالة هـي العالقـة الرابطـة ، باملواطنة الشاملة يف ظل العدالةذلك يدفع ملواجهة املشكالت  ؛ كلوالدول

  .﴾وال تنسوا الفضل بينكم﴿ ﴾للتقوى عدلوا هو أقربا﴿تعارف الدويل، واحلاكم واحملكوم املنشورة يف ال
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  المواطنة في عصر ما بعد الدولة الوطنية
  )اسمفهوم المواطنة الدستورية لدى هابرم(

  عبد اهللا السيد ولد أباه(*
الغربية تعـيش راهنـا أزمـة غـري مسـبوقة منـذ  ةيلحظ الفيلسوف األملاين يورغن هابرماس أن الدولة الليربالي

ــــا السياســــي  ــــا القــــومي (متــــاهي الدولــــة واألمــــة) ومكو تشــــكلها, تكمــــن يف االنفصــــام القــــائم بــــني مكو
  اإلجرائي (مبدأ املواطنة الشاملة).

احلديثــة نشــأت يف البدايــة كدولــة إداريــة جالبــة للضــرائب مث أصــبحت دولــة إقليميــة ذات ســيادة  فالدولــة
  .)1قبل أن تتحول إىل شكل دولة قومية لتنتهي إىل منوذج دولة القانون الدميقراطية(

ــ منــوذج  احلديثــة وهويتهــا الدميقراطيــة؟ وإذا كــان ةفهــل العالقــة تالزميــة بــني اهلويــة القوميــة للدولــة الليربالي
لالختفـــاء فهـــل ســـتنهار معـــه  املنظومـــة الدميقراطيـــة الـــيت  ضـــاً وأصـــبح معرَّ  األمـــة قـــد احنســـر راهنـــاً  -الدولـــة 

  تشكلت يف سياجه؟
الـذي اختلـف إزاء  الفكـر السياسـي الغـريب, ال شك أن هذا هو اإلشكال اجلوهري الذي يطرحـه راهنـاً 

  هذا اإلشكال إىل ثالثة اجتاهات متمايزة:
تشـــبث مببـــدأ الدولـــة القوميـــة, منـــاهض حلركيـــة العوملـــة, مـــن منطلـــق الـــدفاع عـــن حصـــن اهلويـــة اجتـــاه م -

اخلصوصية لألمة, وعن فكـرة املواطنـة اجلمهوريـة الـيت يراهـا التجسـيد الوحيـد ملفهـوم الدميقراطيـة مـن حيـث 
قليــديني يف ملوقــف لــدى تيــارات اليمــني واليســار التاهــي تعبــري عــن اخليــار اجلمــاعي املشــرتك. نلمــس هــذا 

ا. قـــد اســـتطاعت هـــذه اجملموعـــات أوروبـــا الرافضـــة ملنطـــق الســـيادة املتقامســـة ضـــمن أوروبـــا موحـــدة سياســـيًّ 
  بالفعل عرقلة مشروع الدستور األورويب الذي يقنن االندماج السياسي لدول القارة القدمية.

ذي يـدافع عـن الصـيغة الـ )رجـيس دوبريـه(ا هـذا التصـور الفيلسـوف الفرنسـي بـرز مـن بلـور فلسـفيًّ أومن 
أن الدميقراطيـة بـدون هـذه  اجلمهورية من حيث هي التجسيد األوحد املمكن لقـيم التنـوير الليرباليـة, معتـرباً 

  ).2القيم تفقد جذورها املعيارية املميزة(
ـــ اجتـــاه يـــرى يف أزمـــة الدولـــة القوميـــة املتجانســـة فرصـــة ســـاحنة إلصـــالح خلـــل جـــوهري واكـــب التصـــور  ـ

ظــــام الــــدميقراطي احلــــديث, وهــــو طمــــس اهلويــــات الثقافيــــة اخلصوصــــية مــــن منطلــــق اإلجرائيــــة الليــــربايل للن
الشــمولية غــري املتعينــة, أي القــول حبياديــة الدولــة إزاء كــل تصــورات اخلــري اجلمــاعي وفنــون العــيش املميــزة, 

ية. يتبىن هذا التصور والرهان على قدرة الدولة البريوقراطية على إدارة االختالفات القيمية يف بنيتها اإلجرائ
يف أمريكـا الشـمالية, وفكرتـه األساسـية هـي رفـض التصـور  التيار املعروف باجلمعيايت, الـذي ينتشـر أساسـاً 

الفـــــردي احليــــــادي للحقــــــوق السياســــــية واســــــتبداله حبقـــــوق اجملموعــــــات والقوميــــــات والفضــــــاءات الثقافيــــــة 
  .)3د(ي املنسجم املوحّ ض وتنفى باسم الكيان القوماخلصوصية اليت جيب أن ال تقوَّ 

ـا شـكلت مرحلـة تارخييـة  تفي باختفاء الدولة القومية من منطلق راديكايل غري ليربايل, معتـرباً ـ اجتاه خي أ
ة مبـــا تقـــوم عليـــه مـــن فكـــرة الســـيادة الـــيت تفضـــي ضـــرورة إىل أمـــام الدميقراطيـــة احلّقـــ انتهـــت, وكانـــت عائقـــاً 
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أ التعاقدي الومهي الذي يقنع الطابع الصراعي احلتمـي للشـأن التسلط واهليمنة ونفي االختالف باسم املبد
السياسي. وباختفاء الدولة القومية يتشكل نظام اإلمرباطورية الذي هو فضاء مفتوح ال قلب له وال مركز, 

يطـــايل تـــوين نغـــري وال ســـبيل للـــتحكم فيـــه, ممـــا يزيـــد مـــن إمكانـــات حتـــرر اإلنســـان. وقـــد عـــرب املفكـــران اإل
 )اجلمهـــور( و )اإلمرباطوريـــة(كـــل هـــارت عـــن هـــذا التصـــور يف كتابيهمـــا اهلـــامني املشـــرتكني  واألمريكـــي ماي

  .)4اللذين صدرا فيهما عن خلفية ماركسية جديدة(
ن مــن منطلقــات جديــدة. إمــن منطلــق الوفـاء لليربايــة األنواريــة احلديثــة و  ــ االجتــاه الــذي يتبنــاه هابرمــاس,

 الـوعي القـومي واملسـلك الـدميقراطي يف احلكـم  حـىت لـو كـان مـن فبالنسبة لـه لـيس مثـة عالقـة ضـرورية بـني
  ل قوة دفع ممهدة للنظام التعاقدي الدميقراطي.الصحيح تارخييا أن العامل القومي شكّ 

بيد أن املعيار األساس للدميقراطية ليس هو انغراسها يف هويـة قوميـة, وإمنـا انبناؤهـا علـى أسـاس التعاقـد 
م اجلماعية على قواعـد تنظيميـة إجرائيـة تضـمن العـدل فيمـا بيـنهم. وإذا كـان احلر بني أفراد ينظمون  حيا

 )املواطنـة الدســتورية(هـذا النمـوذج قـد ارتـبط تارخييـا بشـكل الدولـة القوميــة, فانـه اليـوم يسـري يف اجتـاه مبـدأ 
اءات اإلقليميـة اليت تنسجم مـع فكـرة الشـراكة الكونيـة العـابرة للحـدود السياسـية الوطنيـة, سـواء عـرب الفضـ

ل إىل سياقات تضـبطها قواعـد املندجمة (كاالحتاد األورويب) أو اجملاالت التكاملية الدولية اليت جيب أن حتوّ 
 وأخالقيات الضيافة اإلنسانية املفتوحة.

الــيت  )الفعــل التواصــلي(ينطلــق هابرمــاس يف تصــوره مــن املقــاييس املنهجيــة الــيت بلورهــا يف نظريتــه حــول 
لـة مـن مقاربـة الرباكسـيس املاركسـية بـالرجوع إىل أعمـال مـاكس فيـرب بقـراءة جديـدة. يف معدّ تشكل صـيغة 

هـذا السـياق يـتم النظـر إىل الفعـل التواصـلي كنشـاط حتكمـه فاعليـة حواريـة  اجتماعيـة تتخـذ شـكل عقلنـة 
  ).5مفتوحة وأخالقية نقاش اعتربها هابرماس األساس املعياري للدميقراطية(

إن منـط اإلجـراء الـذي حتـدده السياسـة النقاشـية هـو قلـب املسـار (بوضـوح إىل القـول فهابرماس يـذهب 
  ).6)(الدميقراطي نفسه

فهــذا التصــور خيتلـــف يف آن واحــد عـــن التصــور الليـــربايل للدولــة الـــذي هــو التصـــور االقتصــادي لكيـــان 
ن النظــر للدولــة حــارس للتبــادل االجتمــاعي وللحركيــة اإلنتاجيــة وعــن التصــور اجلمهــوري الــذي ينطلــق مــ

  بصفتها جمموعة أخالقية مندجمة عضويا.
فاملقاربــــة الليرباليــــة ال تــــرى يف املســــار الــــدميقراطي ســــوى سلســــلة مــــن الصــــفقات التوافقيــــة بــــني مصــــاحل 

ملنظــور هــي جمــرد أداة للتوصــل إىل حلــول توفيقيــة تضــمن اإلنصــاف  افاآلليــة الدميقراطيــة مــن هــذا , متمــايزة
ن عمليـة صـنع من خالل قواعد مؤسسية تنظم املنافسة بني الفاعلني االجتماعيني وتقـنِّ يف النتيجة النهائية 

سياسـي يصـدر  - القرار. وحسب التصور اجلمهوري, تتحدد اإلرادة الدميقراطيـة يف شـكل توافـق أخالقـي
  عن اهلوية اجلماعية داخل اجملوعة العضوية.
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منا تسـتند إىل خلفيـة ثقافيـة إالتوافق العرضي و فاملداوالت العامة ال تصدر حسب هذه الرؤية من حمض 
مجاعيــة قبليــة, هــي إطــار االنــدماج االجتمــاعي الــذي يعيــد التأســيس اجلمهــوري إنتاجــه مــن خــالل آليــة إ

 التنظيم الدميقراطي.

جتمع نظرية النقاش بني العديد من معطيات املدرستني, وتدجمهما يف تصـورها إلجرائيـة التحـاور والقـرار 
التوافقيـة املتعلقـة باهلويـة اجلماعيـة املشـرتكة وتلـك املتعلقـة  ت املقاربة الربغماتيـة التوفيقيـة والنقاشـابني رابطةً 

  بالعدالة.
ـــا  ـــا تؤســـس املســـار الـــدميقراطي علـــى مضـــامني معياريـــة أقـــوى مـــن ذرائعيـــة النمـــوذج الليـــربايل, بيـــد أ إ

ل يف إعطــاء مكانــة حموريــة ملســار تشــكّ  ضــعف مــن مضــامني النمــوذج اجلمهوري.توافــق النزعــة اجلمهوريــةأ
لكنهـــا ال توافقهـــا يف التقليـــل مـــن شـــان األســـاس القـــانوين للدولـــة, بـــل  ؛الـــرأي السياســـي واإلرادة اجلماعيـــة

تنظر ملبادئ دولة القانون كجواب مالئم إلشكالية الصياغة املؤسسية ألمناط التواصل امللزمة اليت يقتضيها 
  رادة.التكون الدميقراطي للرأي واإل

فنجــاح السياســة النقاشــية ال يتوقــف علــى وجــود جمموعــة مــن املــواطنني القــادرين علــى الفعــل اجلمــاعي, 
وإمنا يرتتب على وضع الشروط املؤسسية املالئمة للتواصل من خالل اجلمع بني الصيغ النقاشية املؤسسـية 

جة للتقيد بفكرة كيان كلي مجاعي فنظرية التواصل ليست حبا واآلراء العمومية اليت تتشكل بطريقة عفوية.
كمــا يتشــكل يف املســارات   )املســتوى األعلــى مــن التقــاء الــذوات(متمحــور حــول الدولــة, بــل تــراهن علــى 

 .)7التوافقية من خالل اإلجراءات الدميقراطية أو يف الشبكة التواصلية للفضاءات العمومية السياسية(

لوحيد للتشكل الدميقراطي لـإلرادة هـو إضـفاء الشـرعية علـى فإذا كانت النظرية الليربالية ترى أن الدور ا
نــه تكــوين اجملتمــع كمجموعــة سياســية, فــان أممارســة الســلطة السياســية, يف حــني تــرى النظريــة  اجلمهوريــة 

فالعقلنة هي أكثـر مـن جمـرد فعـل تشـريعي لكنهـا أقـل مـن  نه جتسيد للعقلنة احلوارية.أالنظرية النقاشية ترى 
 .)8تكون السلطة(

ا مــن خــالل نظريتــه الــذي حيــافظ علــى النمــوذج التعاقــدي الليــربايل الــذي يعيــد بنــاءه فلســفيًّ -فهابرمــاس 
يرى أن هذا النموذج قادر على استيعاب التعددية الثقافيـة واالجتماعيـة دون أن يفقـد فاعليتـه  -التواصلية

  أن يقوم على مضامني قيمية قصوى.اإلجرائية اليت هي مقوم املثال الدميقراطي الليربايل الذي ال ميكن 
وقـــد تنــــاول هابرمــــاس هــــذا اإلشــــكال يف حــــواره املتواصـــل مــــع اجلمعيــــاتيني الــــذين يتمســــكون بالتصــــور 

والنظــر إىل اجملتمــع مــن  األرســطي القــدمي  القائــل بأولويــة مبــدأ اخلــري علــى العــدل, والفضــائل علــى احلقــوق,
  ).9فراد داخل النسق الكلي العضوي(د هوية مندجمة تستوعب األحيث هو خري جوهري يولّ 

م (فــإذا كانــت الدســاتري احلديثــة  هــي نتــاج الفكــرة التعاقديــة الــيت مفادهــا أن املــواطنني يلتحمــون بــإراد
ن هـذا التصـور يفضـي إىل مفارقـة إ), فـ10)(احلرة ليشكلوا جمموعة بشرية من املرتابطني األحـرار املتسـاوين

أن تســتوعب صــراعات االعــرتاف النامجــة  ة: هــل ميكــن  للدولــة الليرباليــقانونيــة يعــرب عنهــا اإلشــكال التــايل
  عن متايز اهلويات اجلماعية؟
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ففي الواقع السياسـي, ال يوجـد إال الفـاعلون اجلمـاعيون الـذين جيسـدون اخلـريات املشـرتكة, أمـا احلقـوق 
  الفردية فال تلمس إال يف احملاكم.

كانــت   اءتطــورت إجيابيــا يف اجتــاه ضــمان حقــوق اجملموعــات ســو إال أن هابرمــاس يــرى املنظومــة الليرباليــة 
  خصوصية. أو ثقافية تدافع عن قيم معيارية مغايرة أو أمناط عيشٍ  تشكيالت اجتماعية كالعمال,

ـــة غـــري قـــادرة علـــى  ـــة القـــانون ويعتـــربون أن الليربالي ـــاد القيمـــي لدول فـــإذا كـــان اجلمعيـــاتيون ينتقـــدون احلي
ن هابرمـــاس يـــرى أن احلقـــني إعلـــى فكـــرة احلقـــوق الفرديـــة, فـــ باعتبارهـــا مبنيـــةيـــة االعـــرتاف بـــاحلقوق اجلماع

متالزمــني؛ إذ ال معــىن الســتقاللية املــواطن ومتيــزه بــدون أن يعــي املخاطــب أنــه مصــدر القــانون الــذي يطبــق 
ني, ممــا عليــه. فثمــة عالقــة عضــوية بــني احلريــة الذاتيــة واحلريــة املدنيــة أي وعــي األفــراد باســتقالليتهم كمــواطن

أي املواطنني من  )الذوات الشرعية(يقتضي منهم التوافق حول مصاحلهم الشرعية ومعايري تسيريها. فهوية 
عــن طريــق الفاعــل بــني الــذوات داخــل النســق الكلــي  حيــث هــم متمتعــون حبقــوق مدنيــة  تتشــكل عمليــاً 

  املشرتك. 
ف احلياة غري املتساوية وال االختالفـات ولذا يتضح أن نظام احلقوق يف الدولة الليربالية ال يتجاهل ظرو 

الثقافيــة, فالنظريـــة القانونيــة الدقيقـــة ال ميكــن أن تنفصـــل عــن سياســـة اعــرتاف حتمـــي كيــان الفـــرد يف نســـق 
  ).11ن ماهيته(العيش الذي يكوِّ 

ينتقـــد األطروحـــة الليرباليـــة التقليديـــة يف إغفاهلـــا للطـــابع  -الـــذي ال خيفـــي خلفيتـــه اليســـارية-فهابرمـــاس 
وإذا كـان ال يوجـد ربـاط مفهـومي  .)االسـتقاللية العموميـة(و  )االستقاللية اخلاصة(لتزامين يف النشأة بني ا

نـه مـع ذلـك مثـة عالقـة داخليـة عضـوية إف بني القومية والدميقراطية (على عكس التصور السائد يف أوروبا),
  نظام سياسي.بني دولة القانون ونظام احلقوق الفردية الذي تضمنه والدميقراطية ك

ن املـــواطنني هـــم الـــذين حيـــددون الظـــروف إفـــإذا كانـــت دولـــة القـــانون حتمـــي وتوطـــد احلقـــوق الفرديـــة, فـــ
  الفعلية ملمارسة هذه احلقوق, مما ال ميكن أن يتم إال يف إطار فضاء حتاوري عمومي مفتوح.

 تصـبح معـايري , ومن مث)سياقات عيش خصوصية(يف هذا الفضاء التحاوري تنغرس احلقوق الفردية يف 
القــانون يف آن واحــد  تعبــريا عــن مضــمون كــوين شـــامل وجتســيدا لــنمط حيــاة خــاص مبجموعــة ثقافيـــة أو 

  سياسية قومية عينية.
ن هذه احلقـوق أل ؛فال ميكن إذن إقصاء املطالب املرتكزة على اهلويات اخلصوصية باسم احلقوق الفردية

  تأول وجتسد دوما يف تقليد ثقايف خصوصي.
نــه ال ســبيل للفصــل بــني احلريــات الذاتيــة الــيت حتيــل إىل الفرديــة أهابرمــاس يف هــذا الســياق إىل  وخيلــص

االقتصــادية واحلقــوق السياســية ملشــاركة املــواطنني يف اجملتمــع الــدميقراطي. فســيادة القــانون ليســت متقدمــة 
ع األخالقـي القـائم علـى ن التشـريأعلى اإلرادة احلرة, بل هي مالزمة للتشريع السياسي الذايت, كما هو شـ

  ).12نه ال شرعية إال لألحكام ذات الصلوحية الكونية أي اخلاضعة لقبول كوين(أمبدأ 
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, أي انسـجام أفـراد )املواطنـة الدسـتورية( عنـه مبقولـة إن اخليار الذي يتبناه هابرماس بوضـوح هـو مـا عـربَّ 
تعلــق األمــر مببــادئ العدالــة والدميقراطيــة اجملتمــع السياســي مــع املبــادئ القانونيــة ذات األهــداف الكونيــة وي

  واملساواة يف املواطنة وحقوق اإلنسان....اليت هي مبادئ مؤسسة لدولة القانون الدميقراطية احلديثة.
إن غرضه هو بلورة مفهوم املواطنة الدميقراطيـة املبنيـة علـى القـانون, يف مقابـل املفهـوم القـومي أو العرقـي 

  مجاعية مشرتكة. يمَ مة قومية جتمعها قِ أللمواطنة, أي التماهي مع 
قومية بالضرورة, وإمنا تتحدد وفق مبادئ معيارية وأخالقية شـاملة, ال  فليس للمواطنة الدستورية شروطاً 

ميكن أن ختتزل يف نص دسـتوري لدولـة معينـة. وإذا كانـت الثقافـة القوميـة ضـرورية للهويـة القوميـة الضـيقة, 
ا غري ضـرورية للمواطنـة  الدسـتورية الـيت حتتـاج فقـط لثقافـة سياسـية ليرباليـة ومدنيـة ال ميكـن أن حتتكرهـا فإ

  ثقافة خصوصية معينة.
ومــــن اجللــــي أن هابرمــــاس يــــدافع عــــن التحــــوالت اجلوهريــــة الــــيت عرفتهــــا يف العقــــدين األخــــريين الدولــــة 

لكالســـــيكية شـــــكل األمـــــم ا -بفعـــــل حركـــــة العوملـــــة ومســـــار االنـــــدماج القـــــاري-األوروبيـــــة الـــــيت جتـــــاوزت 
  ).13القومية(

األمـن القـانوين للدولـة  فهذه احلركية املتنامية قد أثـرت علـى بنيـة الدولـة يف مسـتويات أربعـة رئيسـية هـي:
  اإلدارية, سيادة الدولة اإلقليمية, اهلوية اجلماعية املشرتكة, الشرعية الدميقراطية للدولة القومية.

االقتصــاد مكانــة  وءيــة وتقــوض اهلويــة القوميــة للدولــة, وتبــمــن آثــار هــذا التحــول تنــامي التعدديــة الثقاف
ا على جلب الضرائب ودفع النمـو ومـن  السياسة (مما يرتجم عمليا بان الدولة القومية فقدت تدرجييا قدر

ضمان القواعد األساسية لشرعيتها) وتراجع املنظومة الدميقراطية لتحطم الظروف االجتماعية للمشاركة  مثّ 
  اعتبار أن  السياسة مل يعد هلا تأثري على الروابط االجتماعية.السياسية  ب

ـــامن العاشـــر أفـــرزت جتـــارب االنعتـــاق والتحـــرر مفـــاهيم الســـيادة الشـــعبية وحقـــوق  ـــة القـــرن الث اي ففـــي 
ومــــن مث أصــــبحت كــــل حماولــــة لضــــبط حــــدود اجملموعــــة السياســــية تصــــطدم بــــالنموذج الكــــوين  ,اإلنســــان

. )النزعـة الفرديـة(و  )التعددية الثقافيـة(ه التحديات اليت تطرحها يف آن واحد للمساواة, وذلك ما ترمز الي
فكــال الظــاهرتني تســتدعيان أن نقــوض الــرتابط العضــوي بــني الدولــة الدســتورية واألمــة كمجموعــة أصــلية, 
حـــىت يصـــبح جمـــال التضـــامن موســـعا إىل دائـــرة إدماجيـــة أكثـــر انفتاحـــا تتناســـب واألصـــناف اجلديـــدة مـــن 

  ).14املتقامسة( السيادةات السياسية القائمة على مفهوم الكيان
يف هــــذا الســــياق مشــــروعني متمــــايزين مهــــا مــــن جهــــة الدولــــة الفيدراليــــة األوروبيــــة  يتبــــىن هابرمــــاس علنــــاً 

  وخلق فضاء عمومي كوين حتكمه قيم دميقراطية وتشريعات عاملية (مشروع كانط املشهور). الدميقراطية,
يات العوملــة إال إذا جنحنــا يف دال ميكننــا أن نســتجيب عقليــا لتحــ(ور بقولــه: يوضــح هابرمــاس هــذا التصــ

  ).15تطوير عدد من أشكال التنظيم الذايت الدميقراطي للمجتمع داخل التشكيلة ما بعد القومية)(
***********************  

  الحواشي
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  *) باحث وأكادميي من موريتانيا.
  راجع كتاب هابرماس. -1

J .Habermas Après l’etat-natio n Une nouvelle constellation politique 
fayard 2000  

  راجع: - 2
Régis Debray «   république ou démocratie ) 

In  Contretemps éloge des idéaux perdus,  
Gallimard, 1992, PP 15-54  

  Charles Taylor: أعمال الفيلسوف الكندي تشارلز تايلور راجع مثالً  - 3

multiculturalisme Flammarion, 1997 .Les sources du moi seuil, 1998  
 Empire Exils, 2000 .Multitude guerre etراجع كتايب نغري و هاردت:  - 4

démocratie à l’age de l’empire la découverte, 2004  
  كتابيه:   راجع مثالً  - 5

Théorie de l’agir communicationnel Tome 1 Fayard, 1987, PP 17- 157.  
L’espace public Payot 1986, PP 39 – 98 

6  - Habermas Droit et démocratie Gallimard, 1997 P 320 
7  - ibid, pp 320- 323 

8  - Habermas « notes programmatiques pour fonder en raison une 
éthique de la discussion(,  

In Morale et communication conscience morale et   doctrine 
communicationnelle,  cerf 1991 P 63 – 130.  

 Alasdair MacIntire, After virtue : a study in: كتاب ماكانتري اهلام  راجع مثالً  - 9

moral theory Duckworth,   London 1987. 
10- Habermas, les luttes pour la  reconnaissance  dans les états 
constitutionnels In (collectif) De richard Rorty à J. Habermas : la 

modernité en question,  cerf 1998 P 365.  
11- Ibid, p 365 – 379. 

12- Habermas : « l’état de droit  démocratique : la réunion paradoxale 
de principes contradictoires ) 

In Une époque de transition (écrits politiques) 1988- 2003 fayard 2005, 
P 167- 194  

أزمة الدولة ـ األمة و آفاق مناذج الشرعية السياسية اجلديدة عند (املوضوع فصل راجع يف  -13
حسن مصدق : يورغن هابرماس و مدرسة فرانكفورت  النظرية النقدية التواصلية  : يف )يورغن هابرماس
  .215 ـ 181ص م،2005بريوت  ,املركز الثقايف

14- J .Habermas, Après l’etat-nation, 
Une nouvelle constellation politique, fayard 2000, P 83. 

15-  ibid, p 8.  



 10

  المواطنية والسلطة والعدالة في المجتمعات المتعددة
  انطوان نصري مسرّة(*
 *) باحث وأكادميي من لبنان.

ا يف اجملتمعات املتعددة وما هي اطر العمل والتخطيط ما؟  ما هي إشكالية املواطنية ومكونا   وجماال
 التفســـري اللغـــوي حتديـــد املواطنيـــة ويعطيهـــا معناهـــا العملـــي يف املمارســـة، بعيـــًدا عـــن االدجلـــة (مـــن يغـــين

أيـــديولوجيا) الـــيت لوثـــت املفهـــوم وحورتـــه عـــن أهدافـــه. حبســـب لســـان العـــرب: الـــوطن هـــو املنـــزل ومكـــان 
وطن. وزن فاعـل يفيـد االقامة، سواء ولد اإلنسـان فيـه أو ال. املـواطن مـن واطَنَـُه، أي عايشـه وشـاركه يف الـ

املشاركة. هكذا تكون املواطنية مبعناها اللغوي األصلي: مشاركة يف العيش مًعـا، وتاليًـا يف مسـؤوليات هـذا 
ا وحسب.   العيش. يعطي اشتقاق املواطنية من املواطنة معًىن اجتماعًيا للوطن يتجاوز االرض والتعلق 

نا إىل أصــل املفهــوم يف االدبيــات املقارنــة. عبــارة مواطنيــة واملعــىن األصــلي باللغــة العربيــة للمواطنيــة يعيــد
)citoyenneté) مشــتقة مــن مدينــة (cite املدينــة بنــاء حقــوقي للمكــان ومشــاركة حقوقيــة. املواطنــون .(
)citoyens) خالفًا للتابعني ،(sujets تربطهم عالقات تعاقدية قائمة على حقوق وواجبات، حيـث ،(

عامة واملواطنون يشاركون يف الشأن العام وحياسبون ويراقبون. يف املواطنيـة سياسـة احلكام يتولون املصلحة ال
  وهذا قمة وجود اإلنسان، أي املشاركة يف الشأن العام.

طغــت غالبًــا مقاربــة قانونيــة حبتــة ملســألة املواطنيــة علــى حســاب مقاربــات تطبيقيــة وعمالنيــة يف املمارســة 
وال شــك انتمــاء إىل وطــن وأمــة وجتســيًدا هلــذا االنتمــاء يف هويــة وطنيــة.  املواطنيــة اليوميــة. تفــرتض املواطنيــة

  يقال يف هذه احلال مواطن لبناين وفرنسي وأمريكي...
لكن مقاربة املواطنية يف جمتمع متعدد األديان واملذاهب واللغات واألعراق من منطلق أيديولوجية البنـاء 

لــــــدى العديــــــد مــــــن البــــــاحثني إىل اعتبــــــار  ) تعرتضــــــها معضــــــالت تــــــؤديnation-buildingالقــــــومي (
اجملتمعـــــات املتعـــــددة مصـــــطنعة ومتزعزعـــــة وال تـــــؤدي إىل انـــــدماج وطـــــين وإن العـــــالج يكمـــــن يف انســـــجام 
اجملتمعات املتعددة مع األمناط السائدة يف البناء القومي. يتم البحـث تاليًـا عـن (حـل) لقضـايا املواطنيـة يف 

علـى الطريقـة  )احلـل النهـائي(قـد يـؤدي إىل  )قـومي(البحـث عـن حـل اجملتمعات املتعـددة دون االدراك أن 
  النازية.

بالفعــل إن اخليــارات يف اجملتعــات املتعــددة البنيــة ثالثــة: إمــا تغيــري اجلغرافيــا بالتقســيم أو الضــم، أو تغيــري 
مـن خـالل السكان من خالل اإلبادة أو التهجري أو التطهري اإلثين أو االندماج القسـري، أو تغيـري النظـام 

). يفــــرتض االحتمــــال األخــــري power sharingأمنــــاط خمتلفــــة يف املشــــاركة يف احلكــــم أو االئتالفيــــة (
  مقاربات مركبة ملوضوع املواطنية يف هذه اجملتمعات.

  
يف اجملتمعات املتعددة, واليت ينتظر منها املواطنون معاجلة كل مشـاكلهم  )القوية والعادلة(مفهوم الدولة 
كرب جتاه ممارسة مواطنية فاعلة وحتقيق التنمية على كل املستويات. ينبـع غالبًـا مفهـوم الدولـة هي العائق األ
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القوية من أنظمـة اسـتبداد يف املنطقـة، ومـن ضـعف جتـذر الثقافـة الدميقراطيـة، ومـن امليـل الطبيعـي لإلنسـان 
ة ويـوزع اخلـدمات. والدولـة ) الـذي يـؤمن احلمايـة والرعايـFreudباملعىن الفرودي ( )األب(إىل اللجوء إىل 

هي قوة قمع مبجـرد امكانيـة جلوئهـا إىل االكـراه. يقتضـي تاليًـا وبشـكل  -وكل التاريخ يظهر ذلك-أساًسا 
دائــم احلــذر مــن الدولــة ومراقبتهــا مــن خــالل ممارســة مواطنيــة يوميــة يف املبــادرة واملشــاركة واملســاءلة كــي ال 

) مـن Montesquieuريـة فصـل السـلطات لـدى مونتسـكيو (تنحرف الدولـة حنـو التسـلط. تنبـع تاليًـا نظ
ا التشريعية والتنفيذية. عندما نبحث تالًيا عـن دولـة  ضرورة احلد من سلطة الدولة من خالل فصل مكونا

) نُـدخل يف مفهـوم الدولـة تقنيـات متعـددة يف الـدفاع عـن احلقـوق تنـاقض منحـى Etat de droitاحلـق (
ع مفاتيحهـــا، اذ ليســـت الدميقراطيـــة اساًســـا نظاًمـــا سياســـًيا، بـــل جمموعـــة انتظـــار الدولـــة كشـــقة مفروشـــة مـــ

منهجيـــات وآليـــات يف ســـبيل املشـــاركة واملبـــادرة واملراقبـــة الدائمـــة لســـلطة الدولـــة مـــن قبـــل مـــواطنني واعـــني 
  وقادرين وانطالقًا من املبادئ املواطنية الثالثة: أنا معىن، أنا مشارك، أنا مسؤول.

بـــة بعجلتـــني واحـــدة للســـلطة واخـــرى للمـــواطنني. ال تســـري هـــذه العجلـــة بانتظـــام اال الدميقراطيـــة هـــي عر 
يـدركون عمليًـا مـدى انتشـار  )الدولة القـادرة والعادلـة(بالعجلتني مًعا. الذين ينتظرون يف اجملتمعات العربية 

لدولة غالبًـا أجهزة االستخبارات والتبعية لبعض الزعماء وحتول سلطة مركزية إىل عصابة حاكمة. وليست ا
تنحصـــر يف أهـــل  )خاصـــة(يف الـــدول الـــيت هـــي يف طـــور التحـــول الـــدميقراطي مؤسســـة عامـــة، بـــل مؤسســـة 

  ) للدولة من قوى أخرى تناهض الصفة القمعية للدولة.publiqueاحلكم. تنبع دينامية الصفة العامة (
بلدية يف القيام بواجباتـه إن التمادي يف لبنان مثًال يف استعمال كلمة دولة، حىت يف حال أخّل موظف 

: ديـن ودنيـا )د(هو معّرب عن ضـعف الثقافـة املواطنيـة. واأليـديولوجيات الدينيـة الـيت ختتـزل الـدين يف ثالثـة 
م وحقوقهم على أساس قواعد حقوقية وضعّية.   ودولة حتول دون ممارسة املواطنني واجبا

 droits( )ملكيـــــة(حقوقًـــــا جيـــــب حصـــــر اســـــتعمال عبـــــارة دولـــــة يف أربعـــــة شـــــؤون حصـــــرية تعتـــــرب 

régaliens( حــاالت التفــاوض علــى املســتوى الرمســي بــني الــدول، وحــاالت اللجــوء إىل القــوة املنظمــة :
حيث أن الدولة حتتكر القوة املنظمة، وحق فرض الضرائب واستيفائها، وصـياغة وإقـرار السياسـات العامـة 

األخرى، وحيـث أن الدولـة الدميقراطيـة هـي جمموعـة االقتصادية واالجتماعية والرتبوية وغريها. يف احلاالت 
مؤسســات لكــل منهــا وظــائف متمــايزة، يقتضــي حتديــد املرجعيــة املســؤولة: جملــس النــواب، احلكومــة، وزارة 
األشــــغال العامــــة، املدرســــة الرمسيــــة، خمفــــر الشــــرطة، اجمللــــس البلــــدي... يــــؤدي الكــــالم بإطالقيــــة ويف كــــل 

سؤولية وإجهاض الشفافية واحملاسبة واملقاضاة. يف أغلب احلاالت القول احلاالت عن الدولة إىل تشتت امل
  يعىن التهرب من حتديد املسؤولية.  )مسؤولة(إن الدولة 

يف بلــد صــغري كلبنــان حيــث أكثــر النــاس تعــرف بعضــها بعــّض، يفضــل اللبنــانيون عــدم حتديــد املســؤول 
. يف هـذه احلالـة حيـافظ املعـرتض )الدولـة(ن حرًصا على عالقـات جماملـة، والبـديل هـو الكـالم التعميمـي عـ

على حسن عالقاته مع رئاسة اجلمهورية ورئاسـة احلكومـة ورئاسـة اجمللـس النيـايب ومـع هـذا الـوزير أو رئـيس 
ا معضلة للنشطاء يف سبيل الدميقراطية. والتـداعيات خطـرية علـى الشـأن العـام حيـث  اجمللس البلدي... إ
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واطنــون يف انتظــار مثــايل لدولــة احلــق، يف حــني إن الدولــة الدميقراطيــة يبنيهــا تضــمحل املســؤولية ويســتقيل امل
  الشرعية. -هم-مواطنون يومًيا بدعمهم ومالحقتهم وعلى كل املستويات لتكون دولتهم 

إن دولـــة احلـــق الـــيت ينتظرهـــا النـــاس كشـــقة جـــاهزة مـــع مفاتيحهـــا، دون ممارســـة مواطنيـــة يوميـــة، ســـوف 
اية وك ا دون  لما انتظروها كلما تباعدت البلوغية إليها. إن دولة احلق هي دميقراطية بفضـل وعـي ينتظرو

املـواطنني وهـي بنــاء يـومي حيــث املكتسـبات حباجــة دائًمـا إىل محايـة. لــيس يف ذلـك تشــاؤم أو تفـاؤل، بــل 
  واقعية النضال املواطين الدميقراطي يف كل جمتمع سياسي.

احمللـــي، وخباصـــة املصـــغر يف البنـــاء املشـــرتك واحلـــي والشـــارع...،  متـــارس املواطنيـــة بفعاليـــة علـــى املســـتوى
حيــث يــدرك املــواطن أنــه حيمــل جــزًءا مــن الســلطة، يفوضــها إىل حكــام مــن خــالل االنتخابــات، ويضــمن 
تطبيـــق مبادئهـــا قضـــاء مســـتقل. علـــى املســـتوى احمللـــي يســـتطيع كـــل مـــواطن أن يكـــون فـــاعًال وأن يشـــاهد 

 ويراقب سياق التنفيذ.

1  
  ا يعني الوالء الطائفي؟ماذ

، دون دراســـة مركبـــات هـــذا )الـــوالء الطـــائفي(يواجـــه البحـــث يف املواطنيـــة يف اجملتمعـــات املتعـــددة مقولـــة 
  الوالء وحتوالته واحتماالت احنساره وتوظيفه يف إطار ممارسة الوحدة يف التنوع.
ة ثابتة ومستمرة وغري متغـرية يطرح غالًبا موضوع الوالء للطائفة بشمولية وغموض وإطالقية وكأنه حقيق

زمانًـــا ومكانًـــا وجيـــري حتليـــل الواقـــع انطالقًـــا مـــن هـــذه املســـلمة وتســـتخلص نتـــائج يف املعاجلـــة انطالقًـــا مـــن 
املسـلمة هــذه وحتليلهــا، يف حـني أن مفهــوم الــوالء الطـائفي هــو بذاتــه حباجـة إىل حتديــد يف مضــمونه ومــداه 

ــــام إىل متويــــه فتتمــــادى ونطاقــــه وحــــاالت ممارســــته. وتكمــــن اخلطــــورة يف  حتــــول اإلطالقيــــة والتبســــيط واال
  الزبائنية*) وتنتشر وتعمم بينما نستمر يف تركيز االهتمام على شؤون أخرى.(

) يف إطـــار appurtenanceيقتضـــي عـــدم اخللـــط بـــني االنتمـــاء والـــوالء: ينـــدرج االنتمـــاء إىل طائفـــة (
دراسـي ورفـاق عمـر ومجعيـات طوعيـة ونقابـة وتيـارات  تعدد انتماءات الفرد إىل عائلة ومولد وسكن وجمال

فكريــــة واجتماعيــــة ووطــــن وحمــــور إقليمــــي وبالنهايــــة إىل الطبيعــــة اإلنســــانية علــــى املســــتوى الكــــوين. هــــذه 
االنتماءات متدرجة حسب جدول أولويات ختتلف باختالف احلاالت والظروف ومضـامني التنشـئة. وقـد 

ارضـة أو يف تنـافس بينهـا فيعمـل الفـرد علـى التوفيـق بينهـا أو ينعـزل تكون هذه االنتماءات متناغمـة أو متع
  عن بعضها لصاحل عائلته أو حزبه أو مهنته أو توجهاته الفكرية واملصلحية. 

حصـــل تضـــخيم يف مفهـــوم التعدديـــة وواقعهـــا يف لبنـــان وبـــنفس الوقـــت إطالقيـــة يف طـــرح الوحـــدة بينمـــا 
ا مـن خـال ل العضـويات املتداخلـة والـيت أمساهـا الـبعض الثقافـة اللبنانيـة الوحدة موجودة داخل التعددية ذا

ــــة يف اجملتمعــــات املتعــــددة ومــــدى العضــــويات  الواحــــدة يف الواقــــع املعــــاش. يقتضــــي دراســــة درجــــة التعددي
  املتداخلة يف اجملتمع وهذه الدراسة بالغة الفائدة لرتسيخ العيش مًعا أو احلياة املشرتكة. 

) فهو ينقلنا إىل ما يتخطـى االنتمـاءات االجتماعيـة كافـة ويـدخلها يف سـياق allegianceأما الوالء (
ارتبــاط وطــين وتابعيــة ومحايــة. تســتعمل كثــريًا كلمــة والء يف لبنــان ويف األنظمــة العربيــة األخــرى بينمــا هــي 
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ملـــن يتمتـــع بثقافـــة مواطنيـــة وحقوقيـــة. نقـــول عـــادة مـــواطن أمريكـــي، مـــواطن  -وال أقـــول خاطئـــة-مزعجـــة 
! كانــــت عبــــارة والء تســــتعمل يف األنظمــــة )بــــالوالء(ســــي... وال يقــــال عــــادة: إن هــــذا املــــواطن يــــدين فرن

اإلقطاعية حيث الرعايا يـدينون بـالوالء لـزعيم لقـاء محايتـه هلـم يف عالقـة تبـادل منـافع ومحايـة مـن األخطـار 
  الداخلية واخلارجية.

للدولـة؟ املواطنـون هـم جـزء  )بـالوالء(ين أديـن بعد زوال النظام اإلقطاعي يف أشكاله القدمية هـل أقـول إ
مــــن الدولــــة الدميقراطيــــة وعالقــــتهم مــــع الدولــــة تعاقديــــة ترتكــــز علــــى قواعــــد هــــم مســــامهون ومشــــاركون يف 
صــياغتها وإقرارهــا وتنفيــذها. قــد نتحــدث عــن عــدم والء يف حــاالت اخليانــة العظمــى أو تشــتت الــوالءات 

  احلدود فريتبط من هو من تابعية دولة إىل مصاحل دولة أخرى.بني الوطن وما هو ابعد من الوطن خارج 
ما هو احلجم الفعلي للوالء للطائفة؟ هل هو والء لرئيس الطائفة الدينيـة؟ هـل هـو والء لـزعيم سياسـي 
للطائفـة بينمـا الزعمــاء السياسـيون داخــل الطائفـة الواحــدة يتعـدون الشــخص الواحـد وهــم غالبًـا عديــدون؟ 

  ائين أو حمسوبية يصح فيه تعبري الوالء؛ ألنه يفرتض تبعية ومحاية.ندخل يف مفهوم زب
إن الكالم عن الوالء للطائفة بشكل إمجايل دون توضيح ما إذا كـان املقصـود الـوالء للطائفـة الدينيـة أو 
لــرئيس هــذه الطائفــة أو للــزعيم السياســي ذي املوقــع يف الرتكيبــة السياســية فيــه تبســيط وتعمــيم وإطالقيــة ال 

. ال حنبــذ عبــارة )إلغائهــا(أو  )ختطــي الطائفيــة(اهم يف تصــويب التحليــل واملعاجلــات للــراغبني فعــًال يف تســ
  على الطريقة النازية. )باحلل النهائي(دائًما  )اإللغاء(يف شىت القضايا السياسية ألنه تارخيًيا ارتبط  )إلغاء(

كـن تفكيـك املفهـوم هـو حاجـة ماسـة ال شك أن كافة هذه القضايا متداخلة كالعضـويات املتداخلـة، ل
  يف العمل السياسي الفاعل الذي يسعى إىل حتويل اخلطاب الالطائفي أو الوطين أو املواطين إىل فعل.

مــا مـــدى االرتبــاط بالطائفـــة الدينيــة؟ إنـــه اليــوم يف لبنـــان ارتبــاط يســـمح يف حــدود ضـــيقة بالوصـــول إىل 
اك تنـافس مفتـوح ال يعطـي أفضـلية لشـخص دون غـريه موقع سياسـي بالنسـبة ألكثـر الطوائـف الدينيـة وهنـ

  يف الوصول إىل موقع بصفته منتمًيا إىل الطائفة املعنية.
أما رئيس الطائفة الدينية فهل يتمتع بقـوة تـأثري إليصـال مـن يـدين لـه بـالوالء إىل موقـع سياسـي؟ يتمتـع 

نيــة، تعتــرب نفســها مغبونــة أو غــري رئــيس الطائفــة الدينيــة بقــوة تــأثري معنــوي. بعــض األحيــان تطــرح طائفــة دي
م) ما يتم تعيني هـؤالء 1990ممثلة بشكل كاف أو صحيح، بعض األمساء ملراكز عامة ولكن نادرًا منذ (

طــائفتهم الدينيــة، ولكــنهم  )ترفضــهم(األشـخاص يف موقــع وزاري أو إداري. أكثريــة الــوزراء يف احلكومــة ال 
  ء.باملعىن األصلي للوال )التابعني(ليسوا من 

يوجد انتماء طائفي مبوازاة انتماء إىل عائلة ومنطقة وتيار سياسـي ومهنـة ومجعيـة... يف إطـار عضـويات 
متداخلــة ومتفاوتــة يف أمهيتهــا. لكــن مــا يســمى الــوالء الطــائفي لــيس مــن املســلمات وهــو يطــرح تســاؤالت 

  لحماية.حول مدى التبعية اليت يفرتضها ومدى احلماية اليت يوفرها باملعىن السياسي ل
الطائفـــة الدينيـــة ورئاســـة الطائفـــة واالنتمـــاء احلتمـــي إىل طائفـــة يف األحـــوال الشخصـــية هـــي غالًبـــا حجـــة 
ا من املوارد  ا واستفاد ا ا ومصاحلها وار معلنة ملمارسة زبائنية تتضمن كل شروط الزبائنية وشبكة عالقا



 14

ينية اليت توفر هلم السيادة علـى العبـاد. أي العامة. واألسياد ينتمون إىل طوائف ولكن ليست الطوائف الد
حبث يف لبنان حول إلغاء الطائفية أو ختطيها أو معاجلتها أو يف قاعدة الكوتا، تطبيًقا أو تغريًا أو تعـديًال، 
ال فاعليـــة عمليـــة لـــه إذا مل يـــتم التطـــرق إىل الزبائنيـــة السياســـية مـــن خـــالل أســـياد وزبـــائن وشـــبكة األســـياد 

خلة من كل الطوائف واملذاهب، متحالفني ومتنافسني يف آن علـى املنـافع ومحايـة املسـتفيدين والزبائن املتدا
  من املنافع واهلدر، حىت يف العالقات اللبنانية السورية على حساب املصاحل االسرتاتيجية اللبنانية السورية.

ب منهجــي للتحليــل ليســت هــذه املقاربــة إنكــارًا لوجــود مشــكلة أو مشــاكل طائفيــة يف لبنــان، بــل تصــوي
ـذا  واملعاجلات فال توجـه التهمـة بتعمـيم وتبسـيط وإطالقيـة حيـث ال تصـلح التهمـة، وحيـث توجيـه الـتهم 
الشــكل مل يعــد بريًئــا، إذ هــو يــوفر صــك بــراءة الســياد مــن السياســيني وشــبكتهم الزبائنيــة حــول ممارســات 

. )طاملا إن النظـام طـائفي نريـد حصـتنا(ة: وخروقات لقواعد حقوقية. قال أحد السياسيني متسرتًا بالطائفي
أنه يعين بذلك حصته هو ال حصة الطائفة اليت ينتمـي إليهـا أو املشـاركة الوفاقيـة، بـل حصـته مـن التـابعني 
مـــن طائفتـــه وغـــري طائفتـــه. واألمثلـــة معروفـــة يف غالبيتهـــا مـــن خـــالل تعيينـــات إداريـــة وتعيينـــات يف اجلامعـــة 

  غريها.اللبنانية ويف جمالس إدارة و 
هل هناك استحالة يف أن تكون منتمًيا إىل طائفة دون أن تكون زبونًـا وأن تكـون يف الوقـت ذاتـه مواليًـا 
للوطن والدولة؟ إن األمثلة عديـدة يف لبنـان هلـؤالء األشـخاص الـذين يعملـون يف اجملـال العـام وهـم منتمـون 

م. الزبائنية تبعيـة تتميـز عـن ـا متويًهـا. توصـل  لطائفة وليسوا زبائن يف سلوكيا الطائفيـة وان كانـت تتلـبس 
  اللبنانيون إىل درجة عالية من التواصل يف حني امتدت الزبائنية وترسخت يف العالقات السياسية.

ــا منهجيــة. ال تســعى  قــد تثــري هــذه املقاربــة ردة فعــل هــي جــديرة بالبحــث واالهتمــام إذا كانــت منطلقا
اســــي القــــائم وال إىل طــــرح حلــــول. لكــــن األســــئلة الواضــــحة وخباصــــة املقاربــــة هــــذه إىل تربيــــر النظــــام السي

العمالنيـــة هـــي املـــدخل إىل األجوبـــة الصـــحيحة. ينتقـــد الالطـــائفيون الطائفيـــة ويرتكـــون الزبائنيـــة السياســـية 
تنتشـــر ومتتـــد وترتســـخ وتعمـــق ثقافـــة الفســـاد داخـــل الـــوطن وخـــارج حـــدود الـــوطن متحـــررة مـــن أي نقـــد أو 

  سبة.اخرتاق سياسي أو حما
2  

  بناء المواطنية في المجتمعات المتعددة
مسـألة املواطنيــة يف جمتمـع متعــدد األديــان واملـذاهب واألعــراق واللغـات ميكــن إجيازهــا بسـتة أســئلة: ملــاذا 
الثقافة املواطنية مهمة اليوم؟ هل هناك تناقض بني املواطنية والطوائف؟ مـا هـي مكونـات الثقافـة املواطنيـة؟ 

  افة املواطنية يف اجملتمع املتعدد؟ ما هو اإلنتاج يف هذا اجملال؟ ما العمل يف املستقبل؟ما هي عوائق الثق
ملاذا الثقافة املواطنية موضوع مهم يف العامل ويف اجملتمعات املتعددة بشكل خاص؟ املوضوع مهم لثالثـة 

  أسباب:
ن إتصــال احلديثــة. كمــا اال األنظمــة التوتاليتاريــة يف العــامل مهــددة بســبب انتشــار وســائل الديمقراطيــة:

ايـة القـرون الوسـطى قضـى علـى النظـام اإل قطـاعي وحتصـيناته، كـذلك وسـائل االتصـال احلديثـة املدفع يف 
يــار األ يارهــا، مطلــوب مــن النــاس تســرع يف ا ن يشــاركوا يف احلكــم، أنظمــة التوتاليتاريــة يف العــامل. وبعــد ا
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متمرسني على الدميقراطية تطرح معضلة كربى، وهذا ما حصـل  فإذا مل يكونوا معتادين على املشاركة وغري
  .وما حيدث اليوم يف العراق وروبا الشرقيةأيف االحتاد السوفيايت السابق ويف بعض بلدان 

ن أن السـلطة املركزيـة وحـدها ال تسـتطيع أثبتـت كـل جتـارب العـامل أ االقتصادية: -التنمية االجتماعية 
م معنيون، ختطط للناس إذا مل يشارك هؤ  يعملون شـيًئا للتنميـة يف قـراهم وإذا كانوا ال الء أو مل يشعروا بأ

م ومنــــــاطقهم و  م ومــــــد يف التنميــــــة  دبيــــــات احلديثــــــة التمكــــــنيحيــــــائهم. هــــــذا مــــــا يســــــمى يف األأوبلــــــدا
)Empowerment(  أو)Capacitation( .ـــا أكـــرب مشـــكلة يف البلـــدان الفقـــرية والبلـــدان يف طـــور إ

  جنعل الناس مشاركني يف خطط التنمية؟النمو. كيف 
ى لبنـان لـد ؟جتـاه صـراعات الـداخل ومـداخالت اخلـارج اجملتمعـات املتعـددة ةكيـف نبـين مناعـ  المناعة:

تنميـة هذه البلـدان جتربة غنية وأليمة يف آن. من أهداف الثقافة املواطنية يف  وسويسرا والبالد املنخفضة...
  .)1(املناعة

ربعـني سـنة أثـريت أكثر مـن أل لثقافة املواطنية وبلد مؤلف من طوائف ومذاهب؟هل هناك تناقض بني ا
نه ما دام هناك طائفية فال جمال للمواطنية. يعين ذلك االستقالة واالنتظار. بعض رجال السياسـة أاملقولة ب

ساس أى ن النظام طائفي نريد حصتنا! والناس يربرون ذلك علأيستفيدون من هذه املقولة ويقولون: طاملا 
 ؛ إذـــا مقاربـــة ال تثبتهـــا التجـــاربإ، وال جمـــال للمواطنيـــة! احلـــقنـــه طاملـــا النظـــام طـــائفي فـــال جمـــال لدولـــة أ

  عراق. ظهرت جتارب عديدة يف العامل كيف ميكن بناء املواطنية يف بلد متنوع االثنيات واملذاهب واأل
يـــزور اجلميـــع  )تقـــدمي(جمامـــل، انفتـــاحي، رجـــل حـــد طوابقهـــا أبنايـــة مشـــرتكة يســـكن يف  :أعطـــي مثـــاال

ال يتحـــدث مـــع احـــد! لكـــن هـــذا الفئـــوي  )بيتـــويت(ويبـــادهلم احلـــديث، ويســـكنها آخـــر: فئـــوي، انعـــزايل، 
يـدفع مسـامهته يف املصـاريف املشـرتكة وحيضـر اجلمعيـة العموميـة ويتقيـد بنظـام البنايـة.  )والبيتويت(واالنعزايل 

شيء يف البنايـة. ال يـدفع وال يتقيّـد بنظـام البنايـة. مـاذا نفعـل كل   )خيرب(التقدمي االنفتاحي واجملامل ما أ
ضــد كــل فــرد أو جمموعــة حــول مــا يســميه خصوصــياته الثقافيــة، بــدل  )احلرتقــة(و )النكــرزة(عــادة؟ منــارس 

مـــن القضـــايا املشـــرتكة. إذا  %90-80االهتمـــام بالقضـــايا املشـــرتكة. البنايـــة الـــيت يقطنهـــا املـــالكون فيهـــا 
هــو العكــس  دول العــامل الثالــثا هــو مشــرتك تصــبح البنايــة مجيلــة ومنوذًجــا. مــا حــدث يف منــا بكــل مــماهت

ذا قمنـــا باســـتفزاز املالـــك البيتـــويت واالنعـــزايل إخيلـــف النـــاس ويفـــرقهم. مـــا الرتكيـــز علـــى كـــل غالًبـــا حيـــث مت 
شــرتك، فــاألرجح ذا عملنــا علــى توســيع اجملــال العــام املإمــا أكثــر انعزاليــة. أنــه ســيتحول أوالفئــوي، فــاألرجح 

ميثـــاق ( عبـــارةال تنـــاقض بـــني املواطنيـــة والطوائـــف شـــرط توســـيع اجملـــال العـــام املشـــرتك. هنـــاك  نـــه ســـيتغري.أ
  .هو ما يوثق ويربط )امليثاق(و. )العيش املشرتك

. يف االحتـاد السـوفيايت السـابق، الفـالح )شـي بأيـديما طالع (الظروف، ال ميكن القول:  أسوأحىت يف 
كــان يــذهب إىل عملــه صــباًحا يف املــزارع احلكوميــة، يصــل علــى املوعــد وخيــرج علــى املوعــد،   يف الســوفكوز

ــار  70نــه غــري قــادر علــى تغيــري شــيء. بعــد أنــه كــان يظــن أرجــح ولكنــه يعمــل دون انــدفاع، واأل ســنة، ا
قــوة نوويــة نــه مل حيقــق أي مــن االجنــازات االقتصــادية. كــان االحتــاد الســوفيايت ميلــك أل ؛االحتــاد الســوفيايت
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نــه غــري قــادر علــى التغيــري هــو نفســه مــن أطعــام النــاس. هــذا الفــالح الــذي كــان يظــن ولكــن دون قمــح إل
يار االحتاد السوفيايت. عنـدما كـان يعمـل دون انـدفاع أو محـاس، ويقـوم فقـط بوظيفتـه، أدى إىل أ سباب ا

يار االحتاد السوفيايت.   ا
شــرقية حــول بعــض املمارســات الدينيــة الــيت كانــت ممنوعــة. وروبــا الأعطيهــا عــن أن أوأمثلــة أخــرى ميكــن 

ن أشــارة دينيــة. قــد يقـــول الــبعض: مــاذا ميكنـــه إرض يقــوم بتأديـــة حــني يــدخل عامــل إىل مـــنجم حتــت األ
   !نه مل يستقلأرض؟ سلوكه يف املنجم يعين شارات دينية فوق األإيغّري؟وهل جيرؤ على القيام ب

عـدام،  د اجلنراالت خالل الثورة الفرنسية. عندما حكـم عليـه باإلحأعطيها عن أأخرى ميكن أن  وأمثلة
كان مساقًا إىل املقصلة حامًال بيديـه كتابًـا، ويف املوقـع الـذي بلغـه يف قـراءة الكتـاب طـوى الصـفحة وكأنـه 

  يريد متابعة القراءة بعد مماته! هذه طريقة يف السلوك. 
ذا كــان املــواطن ال يعمــل شــيًئا، وإذا  إدام. لكــن عــنــه يف النهايــة نفــذ عليــه حكــم اإلأقــد يقــول الــبعض 

يـار! عنـدما ال نعمـل شـيًئا، حـىت  كانت احلالة ميؤوًسا منها حبسب نظريته ومل يفعل شيًئا، فإنـه يسـرّع اال
يـار. وهـذا خطـر أيف أقسى الظروف و  صعبها، ويف ظروف ميؤوس منها، فإننـا نعمـل شـيًئا ألننـا نسـرّع اال

حبــاط واليـأس. يف علـم السياســة دما ننشــر يف البلـد شـعورًا عارًمــا بعـدم القـدرة واإليف السياسـة، خاصـة عنـ
ـا النبـوءةقاعـدة  ذا نشـرنا إأي  ،)La prophétie qui se réalise d’elle-même( الـيت حتقـق ذا

ا ألننــ ؛ن املســتقبل إىل تــدهور وال يوجــد فائــدة أو نتيجــة، فإننــا نصــل إىل اهلــدف بالفعــلأفكــرة بــني النــاس 
  نكون قد حضرنا الناس نفسًيا لكي يأيت التدهور بسرعة أكرب.

: -كمـا كانـت تـردد لـور مغيـزل-ثقة املواطن بقدرته هي أهم عنصر يف الثقافة املواطنيـة. يقـول املـواطن 
كـــان يقـــول بســـخرية وعمـــق:   )Paul Valéry(. وبـــول فـــالريي )مســـؤول أنـــامشـــارك،  أنـــانـــا معـــين، (أ
: النـاس عنـدما يقلعـون )Tocqueville(ويقـول  .)س من االهتمـام مبـا يعنـيهمالسياسة هي فن منع النا(

الســـلطة، دون تســـّلط ال (ألن  ؛مـــر طبيعـــيأعـــن التعـــاطي بالشـــأن العـــام فالدكتاتوريـــة تصـــبح قريبـــة. وهـــذا 
يًضـا. كـل سـلطة متيـل إىل التسـلط، لـذلك فهـي تتطلـب مـواطنني واعـني، أ، حسب بول فـالريي )طعمة هلا

 يف حالــة واحــدة: منــه بشــكل مطلــق ميؤوًســاتعــاطون دائًمــا الشــأن العــام. يصــبح أي موضــوع مشــاركني، ي
  اإلرادة!عندما تستقيل 

  التالية: بعض البلدانعوائق الثقافة املواطنية يف  من أبرز
قـــارب، معـــارف، أن يصـــل إىل وزيـــر مـــن خـــالل أالبلـــد صـــغري وبإمكـــان أي كـــان  صـــغر حجـــم البلـــد:

قربــاء أو مــن نفــس أمــا إم القاضــي يف احملكمــة هــم إمــا جــريان أو يعرفــون جــريان، و مــاأصــدقاء. املتقاضــون أ
ـا معضـلة تتطلـب درجـة عاليـة مـن إن يكسـب عـداوة النـاس؟ أالقرية. كيـف يطبـق القاضـي القـانون دون 

  الشجاعة يف البلد الصغري.
بـة لكـن الظـرف اختمـرت بـاحلرب والتجر  م)1990(الناس تعبوا. نشأت مواطنية جديـدة بعـد  التعب:

هنـاك وضـع تعـب منـه  ا،قليمي مل يتغّري، ورواسب احلرب االقتصادية مستمرة، والوضع شبه جممـد نسـبيً اإل
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. أكثـريتهم ناضـلوا خـالل سـنوات احلـرب لتضـامن وانتظـار احلصـاد ن يتـابعوا النضـالأالناس ونطلب منهم 
  اللبنانيني، وهم اليوم متعبون.

دب هنــاك بعــض العــادات العائليــة، وهنــاك تعلــيم األ :اإلمالئيــة قينيــةرواســب تقليديــة فــي التربيــة التل
العريب واحلضارة العربية. عندما نقرأ األدب العريب كما يلقن يف املدارس واجلامعـات نشـعر بـأن لـيس هنـاك 

. عنـــدما نقـــرأ تـــاريخ لبنـــان، كلمـــا ظهـــر معـــارض يكتـــب عنـــه طيّعـــونناًســـا يـــدافعون عـــن احلريـــات! كلهـــم أ
م يقولون بأن السياسة هلـا ناسـها ورجاهلـا فلمـاذا )طمع يف السلطة(بأنه املؤرخون  نـت تتعـاطى أ، أي وكأ

؟ مل )طمــع يف الســلطة(ن ال تلميــذ يرفــع يــده ويســأل مــرة واحــدة: مــا معــىن أمبــا ال شــغل لــك بــه؟ واحملــزن 
ـانكتب بعد تاريخ احلريات وحقوق اإلنسان.  ربيـة وتـاريخ العـرب عـادة قـراءة احلضـارة العورشـة كـربى إل إ

  من منطلق الدفاع عن حقوق اإلنسان واحلريات.
يًضــا يــؤثر ســلًبا. يقــول التالمــذة أ: احلكــم ال يعطــي القــدوة للتمثــل بــه، وهــذا الســلطة منبــع قــيم ســلبية

  ساتذة الرتبية املدنية: ماذا تعلموننا؟ كل شيء خمتلف يف اجملتمع، والتالمذة يعيشون تناقًضا كبريًا.أل
رمبا على املستوى بل  فحسبخرية وهو رائد، ليس على العريب كبري يف السنوات العشر األ  تاجإنصدر 

ـم فقـط  ، بـل نصـف سـكان العـربالعاملي. الدراسات حول بناء املواطنية يف اجملتمعات املتنوعـة البنيـة ال 
نـامج الـذي يتضـمن هـذا الرب  أجنزنـاحبـاث، منهـا برنـامج جيـل الطليعـة. أالعامل اليـوم. صـدر عـدة دراسـات و 

تلميــــذ ســــنويًا خــــالل ســــت  20،000جــــزًءا كــــامًال عــــن الرتبيــــة املواطنيــــة مــــع تطبيقــــات مشلــــت حــــوايل 
. وصـدر  )3(هلـي الـدائمجـزاء) للمؤسسـة اللبنانيـة للسـلم األأ 3( . وهناك برنامج مواطن الغـد)2(سنوات
وان مسرّه، وفيه رصد ملا صدر يف بإشراف وليد مبارك وسعاد جوزف وانط )بناء املواطنية يف لبنان(كتاب 

 1996جنـــــزت بـــــني أُ . الورشـــــة الـــــيت )4(خـــــرية يف موضـــــوع الرتبيـــــة املدنيـــــةلبنـــــان يف الســـــنوات العشـــــر األ
جنــاز ثقــايف يف لبنــان منــذ العشــرينات أجريــت مــن إأهــم  بقيــادة الربوفســور منــري أبــو عســلي هــي م2000و

. كــل والســلطةالرتبيــة حــدثت مصــاحلة بــني النــاس  وىل مــن خــاللقنــاع وبانفتــاح. للمــرة األدون فــرض، باإل
املدارس اخلاصة اجتهت حنـو شـراء الكتـاب املدرسـي يف الرتبيـة الوطنيـة بانـدفاع ومحـاس ومشـاركة. كـان مـن 

مجيــع التالميــذ يف كــل لبنــان نفــس اجلملــة ويشــاهدون  يكــرر نأاملمكــن صــدور كتــاب موحــد ومــنمط، أي 
ا ويقومون بنفس التمارين يف الرتبيـة  اجلمـاعي. وضـع كتـاب مدرسـي )التسـطيل(! هذا نـوع مـن الصور ذا

ن أخــرى و أســاتذة كــي خيتــاروا وثــائق أخــرى ونصــوص موحــد ولكنــه غــري مــنمط، أي يــرتك جمــاًال لأل املدنيــة
طـــار الروحيـــة إخـــرى حبســـب منطقـــة التلميـــذ، ضـــمن اهلـــدف العـــام الـــذي هـــو واحـــد يف أيقومـــوا بتمـــارين 

هــداف املشــرتكة. هــذه عمليــة تربويــة غــري ســهلة بــداع ضــمن األة تــرتك جمــاال لإلالواحــدة، مــع وســائل متنوعــ
  .)5(وجديدة يف لبنان ويف املنطقة

مبــادئ الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان هــي عامليــة وجيــب التشــديد علــى ذلــك، لكــن الرتبيــة علــى املواطنيــة 
جــارب اخلاصــة. عنــدما نعطــي يف االعتبــار الــذهنيات والعقليــات والت األخــذغارقــة يف اخلصوصــيات. جيــب 

ن مسـألة أللتلميذ مثًال لبنانًيا حول حقوق اإلنسان فإنه يقتنع. االنطباع العام يف الكثري من الدول العربية 
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مـن خـربات  الشرق القدميال خيلو ا ليست مستوردة. إحقوق اإلنسان والدميقراطية مستوردة من اخلارج. 
ن نســـــتخرج مـــــن جتاربنـــــا اخلاصـــــة ونأخـــــذ يف االعتبـــــار أعـــــىن ن نتأهـــــل لـــــذلك، مبأ. وجيـــــب )6دميقراطيـــــة(
   .الذهنيات

3  
  مكونات المواطنية

التحديــــد األويل للــــوطن يف اللغــــة العربيــــة كمكــــان لإلقامــــة فيــــه كثــــري مــــن الغــــىن وهــــو يســــمح بتحديــــد 
 مكونــات املواطنيــة الــيت هــي عالقــة باملكــان، وعالقــة باألشــخاص القــاطنني يف هــذا املكــان مــع كــل مــا يف

  ذلك من بعد زمين، وعالقة بالسلطة اليت ترعى املكان وتدير الشأن العام. 
العالقــة بالمكــان فــي صــراع وعــدم تواصــل واغتــراب واضــطراب فــي التمييــز بــين المكــان الخــاص 

تكمــن املعاجلــة يف توطيــد عالقــة باملكــان العــام قوامهــا شخصــنة هــذا املكــان العــام، أي  والمكــان العــام:
أن املكان العام هـو جـزء مـن حيـاة كـل مـواطن، وبنـاء نظـام خـدمات عامـة وتنظـيم اجملـال  اإلدراك النفسي

  العام.
(آلـــة التعـــريج) مهـــا كلمتـــان بالعربيـــة ترتبطـــان  )اإلســـراء واملعـــراج(الـــرتاث العـــريب غـــين يف مفهـــوم املكـــان: 

  بالزمان واملكان وتعربان عن قدرة اإلنسان على حتدي املكان.
كــان يف اجملتمعــات املتعــددة هــي غالًبــا عالقــة صــراع، بســبب احلــواجز واملعــابر خــالل طبيعــة العالقــة بامل

رض كانـت ضـعيفة سنوات احلروب وبسبب غياب اإلدراك الشـامل للتـاريخ واجلغرافيـة. عالقـة املـواطن بـاأل
نـــه أكثـــر ارتباطًـــا باجلماعـــة. استســـهل الـــبعض تـــرك منطقتـــه بـــدون أ العـــريبخـــالل ســـنوات احلـــروب ووجـــد 

، كما هو مكتوب وملقن، ال خيلق رابطة عرب الـزمن بـاألرض. إنـه يـؤرخ للحكـام وال العربومة. تاريخ مقا
يعكـس غالبًـا اخلالفـات بـني الكبـار أو  -كما هو مكتوب-يؤرخ للناس ولألرض حيث يعيشون. التاريخ 

ديــر القمــر فهــذا الــذوات. يقتضــي تنميــة اإلدراك أن األرض اللبنانيــة هــي كلهــا لنــا. إذا حصــلت كارثــة يف 
اإلدراك الشــمويل  -بســبب املعــابر-يعنيــين. يقتضــي الــربط بــني ديــر القمــر وطــرابلس. افتقــد جيــل الشــباب 

  للمكان. 
يقــول رئــيس جملــس النــواب  المواطنيــة هــي إدراك للعالقــات بــين المــواطنين القــاطنين فــي المكــان:

. تشـــتمل )للبنـــانيني وهـــذه األرضلـــيس الـــوطن جمـــرد أرض، بـــل عالقـــات بـــني ا(الســـابق حســـني احلســـيين: 
  العالقات يف اجملتمعات املتعددة على العناصر اآلتية:

  صورة اآلخر، اليت قد تكون مشرتكة بفعل منمطات ذهنية. -
القبول باالختالف، أي باآلخر كما هو، مع العدول عـن مفهـوم االنصـهار كمـا مت ويـتم التـداول بـه  -

  ا.يف لبنان فالصهر يفرتض حديًدا ونارً 
دد املصري املشرتك. -   التضامن جتاه خماطر مشرتكة 
اعتماد مرجعيـة حقوقيـة يف احتـواء النزاعـات، بـدًال مـن مرجعيـات فئويـة وبـدًال مـن االسـتزالم والتبعيـة  -

  ألن االستزالم والتبعية مها سلوك أتباع ال مواطنني.
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العدالـــة واملســـاواة يف اجملتمـــع املتعـــدد. أن العدالـــة واملســـاواة بـــني اللبنـــانيني واإلدراك النفســـي ملفهـــومي  -
التضـــحية بشـــيء مـــن املســـاواة بـــني األفـــراد ملصـــلحة الوفـــاق والوحـــدة واالســـتقرار هـــو مؤشـــر ســـلوك وطـــين 

  للمصلحة العامة.
  إمناء مفهوم الفرد، الذي يتمتع حبقوق، مبعزل عن انتمائه إىل عائلة أو عشرية أو طائفة. -
تماعية والعائلية، وخباصة يف العالقـات بـني الرجـل واملـرأة. إن تـرادف الفقـر العدالة يف العالقات االج -

  يف مناطق وطوائف يزيد من احتمالية النزاع وعدم االستقرار.
حتديد العالقات مع اجلوار، أي اآلخر من بلـد آخـر، عربيًـا أو غربيًـا، ممـا يعـين حتديـد اجملـال الفاصـل  -

  وغري املواطنني. يف احلقوق والواجبات بني املواطنني
ــا الرتكيــز يف املواطنيــة علــى ثــالث قضــايا: صــورة اآلخــر، وكتابــة التــاريخ وقراءتــه مــن منطلــق  يقتضــي تالًي

  براز القيم والرموز اإلنسانية يف التعليم. إاحلريات والعالقات االجتماعية، و 
مق ويقتضـي تثمـريه ما الـذي يـدعم التواصـل؟ لكـل دولـة مـا يـدعم العالقـات بـني النـاس. مـا جيمـع بـالع

  ثالثة أمور: املعاناة خالل سنوات احلروب، معىن الوطن، ودولة احلق اليت هي الضامن للحياة املشرتكة.
  أبرز املكونات اليت توطد التواصل والعالقات املواطنية يف اجملتمعات املتعددة هي:

يكــــون عــــامًال قويًــــا يف مصــــاحل جتاريــــة مشــــرتكة. لــــيس مفهــــوم املصــــاحل ســــيًئا يف كــــل احلــــاالت، وقــــد  -
  الوحدة.

معانـاة مشــرتكة طيلــة ســنوات مــن النــزاع والوفـاق والتــدخالت اخلارجيــة، شــرط أن تــؤدي هــذه املعانــاة  -
إىل صدمة نفسية وتوبة قومية. واحلاجة إىل تنمية فضيلة احلذر جتاه خماطر التفكك وخطر تشـريع األبـواب 

  للتدخالت اخلارجية.
واملأكــل والتقاليــد االجتماعيــة عامــة والتعلــق باحلريــات كقيمــة جامعــة يقتضــي منــط احليــاة يف اللبــاس  -

  تثمريها يف خمتلف عوامل التنشئة.
ا وحدودها يف جمتمع متعدد. - ا وجماال   املساواة يف العالقات وإدراك هذه املساواة يف معضال
  ).7ة اآلخر(املعرفة املوضوعية لألديان، سعًيا للحد من املنمطات الذهنية يف صور  -
)، بـــدًال مــــن مفهـــوم الصـــهر الــــذي يشـــتمل علـــى منحــــى interculturalismeالتفاعـــل الثقـــايف ( -

  إرادي قسري.
  اجملال العام الذي يتمظهر يومًيا يف الشارع واحلي واإلدارات واخلدمات العامة. -
  ات.قيم املعاصرة يف العالقات بني الناس، كأفراد هلم قيمة ذاتية وهلم حقوق وواجب -

إن تعليم األدب العريب ال ينمي هذه القيم يف إبرازه املدح واهلجاء كأصناف أدبية مميـزة، بينمـا احلضـارة 
  العربية غنية بالقيم اإلنسانية.

العنصر الثالث المكون للتربيـة المواطنيـة هـو عالقـة بالسـلطة التـي ترعـى المكـان والقـاطنين فيـه، 
طنيــة حتــوًال مــن التبعيــة إىل املواطنيــة، لالنتقــال مــن الســلطة مبفهــوم تفــرتض املوا تحقيًقــا للمصــلحة العامــة:
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). يقتضــي الرتكيــز علــى authority) إىل مفهــوم الســلطة الراعيــة للشــأن العــام (powerاســتغالل نفــوذ (
العبـــارة التاليـــة يف خمتلـــف الدســـاتري ويف الفقـــرة (د) مـــن مقدمـــة الدســـتور: الشـــعب مصـــدر الســـلطات، ممـــا 

، طـرح كـل القضـايا مـن منطلـق النـاس. االسـتقالل والسـيادة واألمـن القـومي والقضـايا الكـربى يعين، عملًيا
معيارهــا وضــمانتها واســتمراريتها مرتبطــة مبــدى وعــي املــواطن للشــأن العــام ومــدى اهتمــام احلكــام بقضــايا 

ني حبقــــوق النــــاس. عنــــد البحــــث يف اهلــــاتف والكهربــــاء وامليــــاه وحاجــــات املــــواطنني، وعنــــد مطالبــــة املــــواطن
مشـــروعة يـــدفعون مثنهـــا، تتولـــد عندئـــذ القناعـــة أن الســـيادة واالســـتقالل ودولـــة احلـــق وحكـــم املؤسســـات 

  ستكون جدية.
الشأن العام يف حياة املواطن اليومية وخباصة يف اجملتمعات املتعددة، هو الطريق الـيت يسـلكها والرصـيف 

رات الســري... يعــين الشــأن العــام أيًضــا امليــاه الــيت الــذي ميشــي عليــه، وأمســاء الشــوارع وأرقــام البنايــات وإشــا
تسـري أو ال تسـري يف القنــوات واشـرتاك اهلــاتف الـذي ميكــن أو ال ميكـن احلصــول عليـه والــرقم الـذي يلــيب 
أو ال يلــيب، وكــذلك األشــرطة الكهربائيــة الــيت تنــري أو ال تنــري. الدولــة الــيت ترعــى الشــأن العــام هــي بالفعــل، 

اإلنــارة واهلــاتف وامليــاه وخمتلــف اخلــدمات العامــة، قبــل أن تكــون الســلطة الــيت حتتكــر ويف عمــق اإلدراك، 
  القوة املنظمة.

اخلــــدمات العامــــة املتعلقــــة باهلــــاتف والكهربــــاء وامليــــاه واملعــــامالت اإلداريــــة هــــي املــــدخل يف اجملتمعــــات 
ــ -يف إدراك النــاس-املتعــددة  ة املعاشــة، بــني املــواطنني الــذين إىل املواطنيــة واملصــلحة العامــة والعالقــة اليومي

  يغذون الدولة باألموال العامة والسلطة اليت تتوىل إدارة األنفاق للمصلحة العامة.
) مــا زال حــديثًا يف اإلدراك res publicaهــل هــذا املفهــوم للشــأن العــام النــابع مــن التقليــد الرومــاين (

يات وحزازات، هل هـو عـاجز عـن إدراك واملمارسة؟ بلد طوائف ومذاهب وفئات ومناطق وعائليات وحزب
 res) مشـــــتقة مـــــن الالتينيـــــة (républiqueالشـــــأن العـــــام والعمـــــل مبقتضـــــياته؟ إن كلمـــــة مجهوريـــــة (

publica أي الشأن العام على عكس نظام امللكية املطلقة، بينما أعطيناها معـان مجاهرييـة بعيـدة عـن ،(
  للفكر النقدي. أصلها. اجملتمع احلقوقي واملواطنية ممارسة يومية 

ــة الفئــوي واالنعــزايل  ينــدرج الشــأن العــام، يف مســتويات عــدة، كــرابط اجتمــاعي. مــن احلكمــة عــدم جما
م ذات الطـــــــابع املـــــــذهيب أو الثقـــــــايف  واألممـــــــي والتقـــــــدمي والتطـــــــوري يف اجملتمعـــــــات املتعـــــــددة يف توجهـــــــا

لعــام: رصــيف، بيئــة، قواعــد ســري علــى واالنصــراف إىل العمــل اجلــاد واليــومي يف جمــال متتــني روابــط اجملــال ا
الطرقات، خدمات عامة من مياه وكهرباء وهاتف ومعامالت إدارية تؤديها اإلدارات العامة. إذا ترسـخت 
ــا تنحســر  هــذه الــروابط يف البنــاء املشــرتك كمــا يف الــوطن املشــرتك، ال تــزعج بعدئــذ الــوالءات األوليــة؛ أل

ن أن متتد إىل اجملال العام الذي ترعاه مصاحل مبنية على حقوق بالضرورة، يف أطر ضيقة ويف حدودها، دو 
وواجبات وضعية. اجملال العام على املسـتوى املصـغر هـو مـدخل البنـاء والـدرج واألقسـام املشـرتكة والصـيانة 

  املشرتكة، وهو يف اجملال الوطين ما حيقق االستقرار والتآلف واالزدهار للمصلحة املشرتكة.
4  

  لمواطنية في المجتمعات المتعددةأولويات بناء ا
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  أولويات املواطنية يف اجملتمعات املتعددة ست عناصر:
ــــاة اليوميــــة، يف احلــــي  اســــتراتيجيات المجــــال العــــام: -1 اجملــــال العــــام، أي املشــــرتك اجلــــامع يف احلي

والرصــــيف والشــــارع واخلــــدمات العامــــة مــــن ميــــاه وهــــاتف وكهربــــاء ومعــــامالت إداريــــة... هــــذا املســــار لــــه 
إدراًكـا وممارسـة يوميـة معيوشـة -انعكاسات ضخمة على كل اجملاالت. كلمـا توسـع االرتبـاط باجملـال العـام 

كلمــا تقلصــت االنتمــاءات األوليــة إىل حــدودها الطبيعيــة يف العائلــة والعشــرية   -يف الشــارع واحليــاة اليوميــة
ن العـــام يف اجملتمــع املتعـــدد هـــو والقبيلــة والطائفـــة... وكلمــا احنســـرت إمكانــات اســـتغالهلا السياســـي. الشــأ

الذي جيمع ويوّحد. مفهوم الشأن العام هو على مفرتق ثالث قضايا: املواطنية، والدميقراطيـة مبعـىن العمـل 
مــع النــاس وللنــاس، ودولــة احلــق الــيت تفــرتض معــايري ومراقبــة يف القضــايا الكــربى كمــا يف القضــايا اليوميــة. 

كرابط متني على املستوى املصغر يف العالقات بني األفراد كما على يندرج الشأن العام يف مستويات عدة  
  املستوى الوطين األوسع.

  على املستوى الوطين الواسع، يشمل الشأن العام ثالثة أمور:
ُر، حبور، غابات...) كما هي مدرجة يف الصكوك العقارية. -   امللكية العامة (أراض، أ
  مكلفني بالضرائب هلم تالًيا حق املطالبة واحملاسبة. األموال العامة، اليت مصدرها أموال -
املصاحل العامة يف خمتلف القضايا االقتصادية واالجتماعية والرتبوية واألمنية... واليت تتبلور يف عمليـة  -

  التعبري عن املصاحل والتشريع.
لطائفيــــة وترســــيخ الشــــأن العــــام هــــو املــــدخل لبنــــاء املواطنيــــة يف اجملتمعــــات املتعــــددة وختطــــي السياســــة ا

االنــدماج االجتمــاعي. اخلصخصــة واإلصــالح اإلداري واإلعمــار والسياســة الضــريبية والعالقــة بــني الرمســي 
واخلـاص والبلـديات... إذا كانـت ال حتمـل هـاجس توسـيع رقعـة الشـأن العـام وإدراكـه لـدى املـواطنني فهــي 

بــة عــن النــاس فيضــطرون إىل متتــني غري -أو يــدركها املــواطن كــذلك-تأســيس لدولــة مناقصــات والتزامــات 
يـــار مفهــوم الشـــأن العـــام هــو الـــذي يفســـر املزيــد مـــن تطييـــف  روابــط أخـــرى حزبيـــة وحمســوبية ومذهبيـــة. ا

  اجملتمعات املتعددة.
إن بـــزور الســـلم األهلـــي هـــي غالًبـــا مزروعـــة يف النســـيج االجتمـــاعي، لكنـــه  بنـــاء ذاكـــرة جماعيـــة: -2

عوائـق وتتطلـب قـدرة فائقـة وبنـاء ذاكـرة مجاعيـة وتوبـة قوميـة رادعـة. يقتضي تثمريها وهـي جتابـه عواصـف و 
. بعـــد خمـــاض عســـري ووفـــاق بـــالعمق، وضـــعت )إن بـــزور احلاضـــر هـــي أزهـــار املســـتقبل(يقـــول مثـــل صـــيين: 

تعلــيم التــاريخ الــذي هــو علــم قــائم بذاتــه ولــيس  )توجيــه(بــرامج تــدريس التــاريخ وأهدافــه. لــيس املطلــوب 
تحــوير والتزويــر، بــل التوســع يف كتابــة التــاريخ وتعليمــه الــذي يقتصــر غالًبــا علــى تــاريخ املطلــوب بالتأكيــد ال

، وينسى الناس. وهل التاريخ هو فعًال من العلـوم... اإلنسـانية كمجـرد تصـنيف علمـي )الذوات(احلكام و
أم هـــو تـــاريخ إنســـاين ال يهمـــل النـــاس املعـــذبني الـــذين كـــان يســـميهم تقـــي الـــدين الصـــلح خـــالل حـــرب 

  ؟)املقتولني(م) 1975-1990(
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مــن  %50مــن الضــحايا كــانوا مــن املــدنيني، ويف احلــرب العامليــة الثانيــة  %10يف احلــرب العامليــة األوىل
مـــن الضــحايا هــم مــن املــدنيني، ويف حــروب لبنـــان  %80الضــحايا هــم مــن املــدنيني، ويف حــرب فييتنــام 

الناس ليسوا من التاريخ ويف التاريخ؟  من %90و  %80من الضحايا كانوا من املدنيني! هل الـ  90%
ايــة احلــروب حتــت ســتار العلميــة. حتتــاج الــبالد  م األيديولوجيــة بعــد  إن املــؤرخني يتــابعون احلــروب وحــرو
الـــيت عانـــت مـــن حـــروب داخليـــة إىل مـــؤرخني حماســـبني ال يقتصـــر وصـــفهم علـــى األســـباب واملســـببني بـــل 

  يشمل جردة بالكلفة واملنافع.
اهلويـــة القوميـــة والعروبيـــة الكاملـــة مهـــا يف انســـجام وتكامـــل بـــدًال مـــن الثنائيـــة التقليديـــة أو  أمـــا يف قضـــية

  التناقض، وهذا ما ينسجم مع مقدمة الدستور املعدل ومع األحباث املعاصرة.
يف كتـب مدرسـية قيـادة ورؤيـة  -اليت تنطبق على جمتمعات تعدديـة أخـرى-يتطلب جتسيد هذه املبادئ 

عاليـــــة مـــــن اإلبـــــداع. ال تتـــــأمن علميـــــة وتربويـــــة الرؤيـــــا مبجـــــرد مشـــــاركة مـــــؤلفني مســـــلمني ومتابعـــــة ودرجـــــة 
ومســـيحيني يف التـــأليف، بـــل بفضـــل تفاعـــل حـــواري مـــع كـــل الفاعليـــات الرتبويـــة ومـــن خـــالل تربيـــة معيـــار 

  فعاليتها القناعة الذاتية اليت تثريها لدى املتعلم ومدى صمودها خالل األوضاع التارخيية الصعبة.
تتطلــب املواطنيــة يف اجملتمعــات املتعــددة إدراًكــا وحكمــة جملــاالت التغيــري وكــذلك  ثقافــة المشــاركة: -3

  حلدود التغيري فيعدل الفرقاء عن سياسات االستقواء؛ تتجسد هذه الثقافة يف املواثيق.
بئـة النزاعيـة تؤمن درجة عالية من االستقاللية الفكرية حاجزًا جتاه خماطر التعاالستقاللية الفكرية:  -4

م، أخربتــين امــرأة سويســرية متزوجــة مــن 1975يف اجملتمعــات املتعــددة. يف أوائــل احلــروب يف لبنــان، منــذ 
ـا كانـت تشـرتي حوائجهـا مـن بـاب إدريـس. بعـد جولـة مـن القصـف ذهبـت إىل احلـانوت هنـاك،  لبناين إ

وهـل تتصـور أنـت كـم أطلقــتم ( أجابتـه: )هـل تتصـورين كـم أطلقـتم علينــا مـن القـذائف؟(فقـال هلـا البـائع: 
وملــاذا نتبــىن أقــوال ومواقــف سياســيني هــم (وبعــد فــرتة تأمــل قالــت للبــائع:  )مــن القــذائف علــى الســوديكو؟

  .)بالفعل ال ميثلوننا؟ ال أنت وال أنا أطلقنا على بعضنا القذائف!
امن للحيــاة ) هــو الضــculture de légalitéإن تعمــيم الثقافــة احلقوقيــة ( الثقافــة الحقوقيــة: -5

) أربعــة قضـــايا rule of lawاملشــرتكة، خباصــة يف اجملتمعـــات املتعــددة؛ إذ تضـــمن القاعــدة احلقوقيــة (
  جوهرية: العيش مًعا، املساواة والعدالة وعدم التمييز، معاجلة اخلالفات سلمًيا، نوعية حياة أفضل.

ـــة: -6 تمعـــات املتعـــددة تعمـــيم رمبـــا العنصـــر األصـــعب يف اجمل ثقافـــة الحـــذر فـــي العالقـــات الخارجي
اإلدراك املشـــرتك للخطـــر اخلـــارجي، والعـــدول عـــن االســـتقواء بـــني الفئـــات، وحتييـــد املـــواطنني عـــن النزاعـــات 
اخلارجية، وتالًيا اعتماد احلذر يف العالقات اخلارجية مع العدو واألشقاء وأوالد العم وكل األقربـاء الفعليـني 

  واملتطفلني.
* * *  
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يف اجملتمعات املتعـددة هـي أكثـر صـعوبة ولكنهـا ليسـت مسـتحيلة. تطـرح املواطنيـة ال شك أن املواطنية 
يف حميط سياسي صعب أو غري مالئم إشكاليات عديدة. هناك ثالثة أوضاع صعبة قـد تكـون متمـايزة أو 

  جمتمعة: 
نيــة احلــاالت حيــث هنــاك تباينــات يف مســائل اهلويــة الوطنيــة بســبب الفروقــات الدينيــة واللغويــة واالت -

  والعرقية.
  احلاالت حيث حصلت نزاعات أهلية أو داخلية حادة. -
احلاالت حيث يشكل النظام السياسي عائًقا يف انتشار الثقافة املدنية؛ ألن هذا النظام ديكتـاتوري،  -

  أو دميقراطيته مهددة كما يف احلالة اللبنانية.
لقضـــايا التاليـــة: ثقافـــة االســـتقاللية، واجملـــال يقتضـــي الرتكيـــز يف الثقافـــة املواطنيـــة يف هـــذه البلـــدان علـــى ا

العـــــام، والـــــذاكرة اجلماعيـــــة، والثقافـــــة احلقوقيـــــة خباصـــــة يف الشـــــؤون احلياتيـــــة اليوميـــــة والقريبـــــة مـــــن النـــــاس 
)Démocratie de proximité.وثقافة احلذر يف العالقات اخلارجية ،(  

ثـايل, وإن البنـاء القـومي املتجـانس قد يقـول الـبعض: إن هـذا السـياق املـواطين مسـتحيل أو صـعب أو م
نسبًيا هو أكثر فعالية. واقع األمور إن املعاجلة التجانسية املطلقة غري متوفرة يف اجملتمعات املتعـددة أو هـي 

). مـا نقرتحـه 8باهظة الكلفة. الرتاث العـريب القـدمي يـوفر اشـكاًال متعـددة يف إدارة التنـوع الـديين واملـذهيب(
ـا أفضـل) غـري متـوفرة أو  األوىلاملعاجلـة الثانيـة املمكنـة، ألن املعاجلـة يف هـذه الدراسـة هـو  (علـى افـرتاض إ

  هي باهظة الكلفة.
******************  
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  تطور مفهوم المواطنة في الفكر السياسي الغربي
  *حممد عثمان اخلشت(

   المواطنة بين انعدام وضيق واتساع!
) مفهــوم قــد يضــيق وقــد يتســع، قــد يضــيق ليقتصــر علــى خنبــة، وقــد يتســع  Citizenshipاملواطنــة (

ال -ان قليلـــة ليشـــمل عـــدة خنـــب، وقـــد يـــزداد اتســـاعا فيشـــمل كـــل املنتمـــني إىل دولـــة مـــا أو أمـــة، ويف أحيـــ
رمبا يشمل مفهوم املواطنة كل اجلنس البشري يف إطار دولة عاملية قـد يكـون  -تتجاوز اليوتوبيات إال نادرا

هلا شكل الدولة الواحدة، وقد يكون هلا شكل التكوين الفيدرايل الـذي جيمـع عـدة دول يف إطـار حكومـة 
  عاملية أو عصبة أمم.

ختتلـــف حولـــه  إشـــكالياً  هـــوم املواطنـــة، إال أنـــه ال يـــزال مفهومـــاً ومـــع أن هنـــاك كتابـــات كثـــرية تناولـــت مف
النظريــة السياســية إىل رأي أخــري  التحلــيالت الفلســفية، وتتعــارض يف شــأنه النظريــات االجتماعيــة، ومل تنتــهِ 

يوضــح ماهيتــه، وبالتــايل ال تــزال تتبــاين يف حتديــد معاملــه ومضــمونه األنظمــة السياســية عــرب العــامل، بــل عــرب 
ب الدولة الواحدة. مث إن أغلـب البحـوث تسـتغرق يف التعريفـات اإلجرائيـة أو االصـطالحية، رغـم أنـه أحزا

  مفهوم حي يتحرك يف إطار سريورة تارخيية غري منقطعة.
حتليـل ويف هذا الدراسة لن يتم التوقف عند جمرد التعريف االصـطالحي ملفهـوم املواطنـة، بـل سـوف يـتم 

وحاضـــر ومســـتقبل، ينشـــأ وينمـــو ويتطـــور، ويرتاجـــع ويتقـــدم، ويقـــوى  اضٍ تطــوره ومساتـــه ككـــائن حـــي لـــه مـــ
 خل، دون أي اقتطــاع للمفهــوم مــن وضــعيته التارخييــة،إويضـعف، ويتــداخل ويتخــارج مــع مفــاهيم أخــرى... 

وجــــذوره، ومــــا آل إليــــه حــــىت اللحظــــة الراهنــــة. فــــال ميكــــن فهــــم واقــــع مرحلــــة بعينهــــا دون معرفــــة ماضــــيها 
  ومستقبلها. 
ا يف إطــار ســريورة تارخييــة مســتمرة بقــدر مــا أثــار ا ومتحرًكــا أصــبح مفهــوم املواطنــة مفهومــا حيًّــوبقــدر مــ

  صعوبة واضحة يف إجياد تعريف مانع وجامع. فما نعين باملواطنة؟ وما هي أبرز أسسها؟ 
وإذا كـان مـن مهـام  كائن حي، ينشأ وينمو ويتطور، له ماضي وحاضر ومسـتقبل.  -كما قلنا-املفهوم 

يف هــــــذه النقطــــــة عنــــــد املعاجلــــــة  البحــــــث حتليــــــل املفهــــــوم يف تطــــــوره، فإننــــــا ســــــوف نتوقــــــف مرحليــــــاً  هــــــذا
ـــا أدخـــل يف العلـــوم االجتماعيـــة  االصـــطالحية. مـــع التنويـــه إىل أن املعاجلـــة اإلجرائيـــة ال جمـــال هلـــا هنـــا؛ أل

حظتــه وقياســه يف مربيقيــة الــيت تــتم فيهــا عمليــة حتويــل مفهــوم نظــري جمــرد إىل شــيء ملمــوس، ميكــن مالاإل
مربيقــي تكــون فيــه التعريفــات اإلجرائيــة ذات أمهيــة حامســة لعمليــة القيــاس. ولــذا فهــي أكثــر إمشــروع حبثــي 

  عناصر تصميم البحث إثارة للجدل واالختالف. 
  العربية التقليدية جماالمعغياب المواطنة من 

ــ( لكلمــة ذكــرأي  اكلهــ  العربيــة التقليديــة جمايف املعــ ال توجــد  -وطــن( كلمــات:جــد  و تلكــن  ،)ةاملواطن
  .)موطن...-الوطن -واطن -توطن
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والـجمع َأْوطان. َوَطَن بالــمكان  ,: الـَمْنزُِل تقـيم به، وهو َمْوِطُن اِإلنسان ومـحلهيف اللغة العربية الَوَطنُ ف
ذها مــحالًّ وَمْسـَكناً يقــيم وَأْوَطَن أَقام. وَأْوطََنُه: اتــخذه َوطَنـاً. يقـال: َأْوطَـَن فـالٌن أَرض كـذا وكـذا َأي اتــخ

 .﴾فــي َمـواِطن كثــرية اهللالقـد َنَصـرَُكُم ﴿ الـمْشَهُد من َمَشاهد الـحرب. ويف التنزيل العزيز: :فـيها. والـَمْوِطنُ 
ا َوطنـاً، وكـذلك االتِّطـاُن، وهـو اْفِتعـال منـه :وَأوطَْنُت اَألرض وَوطَّْنُتهـا َتوِطينـاً واْسـتَـْوطَْنُتها أَمـا  .َأي اتــخذ

الـَمَواِطُن فكل َمقـام قـام بـه اِإلنسـان َألمـر فهـو َمـْوِطٌن لـه، وواطَنَـُه علــى اَألمـر: َأضـمر فعلـه معـه، فـِإن أَراد 
معـــىن وافقـــه قـــال: واطـــَأه. تقـــول: واطْنـــُت فالنـــاً علــــى هـــذا اَألمـــر ِإذا جعلتمـــا فــــي أَنفســـكما َأن تفعـــاله، 

  ).1(قـيل: َوطََّن نفسه علـى الشيء وله فتَـَوطََّنت محلها علـيهوتـَْوِطُني النفس علـى الشيء: كالتمهيد و 
فاملواطنة إذن كلمة هلا أصل عريب مرتبط مبوطن اإلنسان ومستقره وانتمائـه اجلغـرايف، لكنهـا هـي نفسـها  
كرتكيــب ومصــطلح مت اســتحداثها لتعــرب عــن الوضــعية السياســية واالجتماعيــة واملدنيــة واحلقوقيــة للفــرد يف 

  الدولة.
 املفهـومغيـاب  القدميـة عـناملعاجم العربية  من )مواطنة(غياب مصطلح يعرب هل رمبا يتساءل البعض: و 

لغويــة؟ أم أن هنـاك كلمــات أخــرى  أم أن األمــر لــيس أكثـر مــن مصـادفة ؟العربيـة احليـاة السياســية مــنذاتـه 
اإلجابـــة علـــى هـــذه عـــن ذلـــك؟ رمبـــا  املســـؤولةتعـــرب عـــن املضـــمون؟ أم أن تقنيـــات االشـــتقاق اللغـــوي هـــي 

األسئلة موضعه حبث آخر حىت ال خنرج عن موضـوع هـذا البحـث؛ فهـو خـاص باملواطنـة يف الغـرب ولـيس 
  عند العرب.

  المواطنة في المعاجم الغربية
حضــور قــوي يف املعــاجم اللغويــة، وعلــى ســبيل املثــال يف اللغــة املواطنــة  ملصــطلح يف الســياق الغــريب جنــد
املســــامهة يف حكــــم دولــــة مــــا علــــى حنــــو مباشــــر أو غــــري ) إىل Citizenship( اإلجنليزيــــة يشــــري املصــــطلح

جملرد أنـه يعـيش  مواطناً مبقتضاها يعد الفرد العملية أو احلالة اليت  على للداللة أحياناً ستخدم ، كما يمباشر
 ويف معجـــم هـــاراب مـــثال: ومـــن مث حيظـــى باحلمايـــة. ؛يف رحـــاب دولـــة معينـــة، أو ينتمـــي إليهـــا وخيلـــص هلـــا

املواطن هو (أ) ساكن املدينة. (ب) شخص لـه كـل احلقـوق كسـاكن يف دولـة...أما املواطنـة فهـي االسـم (
  .)وجود املواطن State الذي يدل على حالة

المعنــــى المعجمــــي ليــــدل علــــى الفــــرد الــــذي يتمتــــع  )Citizenالمــــواطن (ويتجــــاوز مفهــــوم 
) Citizenshipهـوم المواطنـة (بالحقوق السياسية ويتحمل أيضا واجبات المشاركة، ويشـير مف

إلى فعل المـواطن وعمليـة المشـاركة نفسـها. فـالمواطن هـو عضـو فـي المجتمـع السياسـي يتمتـع 
  بالحقوق ويقوم بواجبات العضوية.

هذا التعريـف الواسـع ميكـن أن يـرى مـع اختالفـات قليلـة يف أعمـال مفكـري القـرن الثـامن عشـر، وأيضـا 
 1753D'alembert) وداملبري ( Diderot) ديدرو (Encyclopédieيف مادة مواطن يف موسوعة (

سـر، الـيت تتشـارك يف حقـوق ن مـن عـدة أُ ف املـواطن علـى أنـه عضـو يف جمتمـع حـر مكـوَّ ). فاملوسوعة تعـرِّ 
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هــذا اجملتمــع وتتمتــع حبصــانته. ويف املوســوعة أيضــا املــواطن (وهــو الــذكر فقــط) واألســرة، هــم جمموعــة مــن 
   املتنازع عليها.وحدات بناء اجملتمع غري

إن االهتمام الرئيسي للموسوعة الذي ميكـن أن يفهـم بالنسـبة ألشـخاص يعيشـون يف ظـل نظـام ملكـي 
)a Monarchy) كـان هـو العالقـة بـني مفهـومي املـواطن ،( Citizen) والرعيـة ( Subject لكـن .(

قضا كما يُفهم من أرسـطو )، أم أن بينهما تناHobbesهل االثنان حيمالن املعىن نفسه كما يقرر هوبز (
)Aristotle ؟(  

) إىل أعضــاء مملكــة أو دولــة لــيس هلــم ذات حقوقيــة 2يشــري مفهــوم الرعيــة أو الرعايــا يف الفكــر الغــريب(
مستقلة. فالذات احلقوقيـة املسـتقلة هـي شـخص احلـاكم املتمتـع بكـل االمتيـازات، فهـو صـاحب السـلطان 

ــ م هــي عالقــة الراعــي بقطيعــه، وهــو يســتمد هــذا الســلطان وحــده، وال ميلــك أحــد أن يراجعــه، فعالقتــه 
بالغلبة، بفعل النسب أو العصبية أو القوة، أو رمبا بالشرعية اإلهلية. ومـن مث فمفهـوم الرعيـة خمـالف ملفهـوم 

  املواطن بوصفه ذات حقوقية مستقلة.
  وتوازن الحقوق والواجبات في الفلسفة السياسية المعاصرةالمواطنة 
االنتمـــاء إىل الـــوطن.. انتمـــاء  يف الفلســـفة السياســـية املعاصـــرة هـــي شـــكلها األكثـــر اكتمـــاالً يف املواطنـــة 

الــوطن الــذين يعيشــون يف  علــى حنــو يتســاوى فيــه مــع اآلخــرين كاملــة األهليــةالعضــوية  يتمتــع املــواطن فيــه ب
أو  لون أو العـرقعلى أساس المتييز بينهم  ، وأمام القانون، دونواجباتالقوق و احل نفسه مساواة كاملة يف

املوقــف املــايل أو االنتمــاء السياســي. وحيــرتم كــل مــواطن املــواطن اآلخــر، كمــا يتســامح أو  أو الفكــرالــدين 
  اجلميع جتاه بعضهم البعض رغم التنوع واالختالف بينهم. 

ـــ . وإذا كانـــت ا فقـــط، بـــل واجبـــات أيضـــاً ومثـــة تـــوازن بـــني احلقـــوق والواجبـــات، فاملواطنـــة ليســـت حقوًق
طنــة تعطــي املــواطن حقــوق املواطنــة: احلقــوق املدنيــة، احلقــوق السياســية، احلقــوق االجتماعيــة، احلقــوق املوا

ــا يف املقابــل تضــع علــى عاتقــه جمموعــة مــن الواجبــات القانونيــة، وااللتزامــات املعنويــة، إالقانونيــة... خل، فإ
ون ويضمن للجميع احلقـوق املدنيـة ليات املواطنة، كما تفرض عليه الوالء التام للوطن. وحيمي القانؤو ومس

والسياسية مبا فيها حق املشاركة وصنع القـرارات، كمـا يضـمن حتقيـق اإلنصـاف االجتمـاعي واالقتصـادي، 
  عن محاية كرامة وحرية واستقالل كل مواطن.  فضالً 

 املـواطنني هلـم بعـض احلقـوق، كحـق التصـويت، وحـق تـويل(ولذا تشري موسـوعة الكتـاب العـاملي إىل أن 
  .)بعض الواجبات، كواجب دفع الضرائب وواجب الدفاع عن وطنهم الوظائف العامة. وعليهم أيضاً 

 Encyclopediaدائــــرة املعــــارف الربيطانيــــة (وتســــري يف ســــياق املقابلــــة بــــني احلقــــوق والواجبــــات 

Britannica(ة ، حيث تؤكد أن املواطنة حيددها دستور الدولة، وهي تضيق وتتسع حبسب طبيعة العالقـ
اليت تنشأ بني الفرد والدولة وما تفرضه تلـك العالقـة مـن واجبـات علـى املـواطن ومـا تعطيـه لـه مـن حقـوق. 

ليات تقـع ؤو وتشري املواطنة إىل قدر من احلرية يتمتع به املواطن، باإلضافة إىل ما يالزم تلك احلرية من مسـ
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سياســـية مـــن قبيـــل حـــق  ن حقوقـــاً علـــى عـــاتق املـــواطن جتـــاه الدولـــة. وتعطـــي املواطنـــة بشـــكل عـــام للمـــواط
  املشاركة يف االنتخابات وحق الوصول إىل املناصب العامة.
) : Thomas Humphrey Marshall( وتشــمل حقــوق املواطنــة عنــد تومــاس مهفــري مارشــال

احلقـــوق السياســـية، واحلقـــوق االجتماعيـــة، واحلقـــوق املدنيـــة. واحلقـــوق السياســـية هـــي الـــيت تصـــنع املواطنـــة 
وتتمثــــل يف حــــق املشــــاركة بالتصــــويت أو الوصــــول إىل املناصــــب السياســــية. وتتحقــــق املواطنــــة السياســــية، 

االجتماعية مـن خـالل احلقـوق االجتماعيـة وهـي حـق احليـاة الكرميـة وحـق التعلـيم والرعايـة الطبيـة وغريهـا. 
ــا الفــرد باعتبــاره مواطنــا، مثــل احلقــوق ا لشخصــية وحــق أمــا احلقــوق املدنيــة فتشــمل احلقــوق الــيت يتمتــع 

امللكيــة وحــق احليــاة والكرامــة واحلريــة الفرديــة وتكــافؤ الفــرص، واملســاواة بشــكل عــام، وغريهــا مــن احلقــوق 
ــــواردة يف  . وتلــــك احلقــــوق تتحــــدد بواســــطة احلكومــــات م)1948اإلعــــالن العــــاملي حلقــــوق اإلنســــان (ال

ا اهليئة القضائية.   وتضمنها الدساتري والقوانني، وتصو
 عناصــر املواطنــة الثالثــة وآليــات عمــل الســوق الرأمســايل؛ مــن حيــث إن هــذه األخــرية ويوجــد تــوتر بــني

تـــؤدي إىل درجـــة مـــا مـــن الالمســـاواة االجتماعيـــة، أمـــا املواطنـــة فتعمـــل علـــى إعـــادة توزيـــع املـــوارد وتأكيـــد 
تساوي اجلميع يف احلقوق. لكن مثة نقاط ضعف يف تصـور مارشـال، منهـا وجـود عناصـر أخـرى للمواطنـة 

فلــت عنهــا نظريتــه، مثــل املواطنــة االقتصــادية، كمــا مل تلتفــت نظريتــه إىل العمليــات االجتماعيــة الــيت هلــا غ
تأثري سليب على املواطنة، كما غاب عنها التحليل املقارن، إذ مل خترج عن حدود حتليل املواطنة يف التجربة 

  اإلجنليزية.
ــا تــأيت كعقــد إىل درجــة العضــ -وهكــذا ينبغــي أن تكــون-وتصــل املواطنــة  وية الكاملــة يف دولــة مــا؛ أل

وتضامن بني أناس أحرار على الدرجة نفسها من احلقوق والواجبات. وهي أساس التضامن القـومي، كمـا 
والــذي قــام تصــوره للدولــة القوميــة احلديثــة  -املتــأثر بــالنموذج األمريكــي-عنــد تــالكوت بارســونز جنــد مــثالً 

ه هي أساس الوالء واالنتماء إىل األمة القومية. وهذا عكـس التصـورات على أساس املواطنة؛ فاملواطنة عند
الكالســيكية الــيت كانــت تــرى أن القوميــة هــي أســاس املواطنــة، مبعــىن أن املواطنــة كانــت نتيجــة لالنتمــاء إىل 
؛ القوميــة. أمــا مــع بارســونز، فــإن املواطنــة هــي أســاس القوميــة، أي أن االنتمــاء القــومي يــأيت نتيجــة املواطنــة

  املواطنة تكفي وحدها لالنتماء إىل األمة.
ــا تعتمــد علــى قــيم العموميــة  ويــرى بارســونز أن تطــور املواطنــة يعــد مقياســا لدرجــة حتــديث اجملتمــع؛ أل

)Universalism) واإلجنــــاز (Achievement ــــذكر أن العموميــــة تشــــري إىل مســــتويات ). وجــــدير بال
) الـيت تشـري إىل Particularismيف مقابـل اخلصوصـية ( القيمة اليت هي على درجـة كبـرية مـن العموميـة،

املستويات اليت هلا داللة لفاعل معني يف عالقات معينة مع أشخاص معينـني. أمـا اإلجنـاز أو األداء فيشـري 
) الـيت تشـري Ascription إىل التأكيد علـى حتقيـق أهـداف معينـة، يف مقابـل النوعيـة (العـزو أو النسـبة) (

اآلخـــر، أي التأكيـــد علـــى احلقيقـــة الـــيت مؤداهـــا أنـــه كـــذا وكـــذا، كـــأن يكـــون أب إىل خصـــائص الشـــخص 
  وهكذا. مثالً  الفاعل طبيباً 
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وحاضــــر  هـــذا عـــن التعريـــف االصــــطالحي ملفهـــوم املواطنـــة، أمــــا تطـــوره ومساتـــه ككـــائن حــــي لـــه مـــاضٍ 
هيم ومســــتقبل، ينشــــأ وينمــــو ويتطــــور، ويرتاجــــع ويتقــــدم، ويقــــوى ويضــــعف، ويتــــداخل ويتخــــارج مــــع مفــــا

  خل، ميكن أن نشري إليها هنا بإمجال.إأخرى...
  للمواطنة التأسيس الحداثي

املدينــة، أو مســتوى الدولــة الوطنيــة، أو  -لقــد ســارت املواطنــة تــارة يف اجتــاه املواطنــة علــى مســتوى دولــة 
، ويف مســـتوى اإلمرباطوريـــة أو الدولـــة القوميـــة، وتـــارة أخـــرى علـــى مســـتوى العـــامل كلـــه، أي الدولـــة العامليـــة

الوقــت الــذي انتشــر فيــه ســواء مفهــوم الدولــة الوطنيــة أو القوميــة، جنــد أن مفهــوم الدولــة العامليــة، ومــن مث 
  مفهوم املواطنة العاملية، جيابه مشاكل وعثرات كثرية.

لقــد كــان التأســيس احلــداثي بشــقيه االبســتمولوجي والعملــي، هــو األرض اخلصــبة الــيت منــا فيهــا مفهــوم 
نقطـة  هـو النظـر إليـه باعتبـارهإلنسـان، ا يف تصـور ه احلداثي األكثر تطورا. فجـوهر احلداثـةاملواطنة يف شكل

(األنا أفكر إذن أنا موجود)،  الذات املفكرة، أو الكوجيتواخلالص، أو العقل إنه  البدء يف املعرفة والعمل.
  .التاريخاجملتمع والسياسة واالقتصاد، بل ويف اإلرادة احلرة، والفاعلية يف  إنه صاحب

كـــل شـــيء   صـــارهكـــذا و  كتعبـــري عـــن الـــذات وفاعليتهـــا يف املعرفـــة والسياســـة.  العقالنيـــةوهكـــذا ظهـــرت 
وأصــــبحت السياســــة اســــتنباطا مــــن العقــــل  .وإصــــدار احلكــــم عليــــه، وفهمــــه موضــــوعا أمــــام العقــــل لتمثلــــه

، الــذي والدولــة: الكــون علــى العــاملوالعمليــة النظريــة  ســيطرتهاإلنســان مــن  خاللــه يــتمكن املشــرتك، ومــن
  ل على املستوى السياسي.إلعادة التشكّ  بستمولوجي، وقابالً للمعرفة على املستوى اإل قابالً  صار

ويتأكــد لــدينا االرتبــاط بــني احلداثــة واملواطنــة، عنــدما نقــف عنــد املنجــزات الفكريــة السياســية للحداثــة: 
 الســــلطات، والنظــــام السياســــي القــــانون الطبيعــــي، وحقــــوق اإلنســــان، والعقــــد االجتمــــاعي، والفصــــل بــــني

الدستوري، واجملتمع املدين، والدميقراطية. فال جمتمـع مـدين بـدون مواطنـة، وال مواطنـة بـدون دميقراطيـة، وال 
م مــع بعضــهم  ا وينظمــون علــى أساســها عالقــا دميقراطيــة حقيقيــة بــدون مــواطنني مبعــىن الكلمــة ميارســو

م مع الدولة من جهة    أخرى.بعض من جهة، وعالقا
قــد إذا كانــت إيطاليــا لعبــت الــدور األهــم يف القــرن الســادس عشــر بســبقها إىل عصــر النهضــة، وإجنلــرتا و 

ايـــة القـــرن الســـابع عشـــر، فـــإن مركـــز الثقـــل يف الفكـــر  ـــا اجمليـــدة يف  افتتحـــت عصـــر املواطنـــة احلديثـــة بثور
الثامن عشر، اليت شهدت حركة ازدهار السياسي الليربايل، قد انتقل، من إجنلرتا إىل فرنسا مع بداية القرن 

جمموعة من الفالسفة الليرباليني الكبار، مثل مونتسكيو، وفولتري، وروسو، ومجاعة اإلنسكلوبيديا، وغريهم 
مـــن أولئـــك الـــذين نظـــّروا فلســـفيا للحريـــة واحلقـــوق الطبيعيـــة للفـــرد واجملتمـــع، وعّرضـــوا باالســـتبداد وامللكيـــة 

  املطلقة ونظرية احلق اإلهلي.
، وكـان هلـا احلداثـة الـيت تزعمـت يف هـذه املرحلـة مسـرية ومن مث كان الـدور املركـزي يف هـذا القـرن لفرنسـا

اية  قصب السبق  ةالسياسـي لألنظمـة املركزيـةاملرجعيـة تشـكل  الـيت ثـورة الفرنسـيةبنجـاح ال عصر التنويريف 
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 الثورة األمريكيـة، ولـيس علـى أسـاس على املستوى السياسي يف كما لعبت الواليات املتحدة دوراً   ة.احلديث
  التأسيس الفلسفي، فقد كانت عالة على أوروبا يف اجملال األخري.

  التطور األفقي والرأسي للمواطنة
من ناحية أخرى، مرَّ مفهـوم املواطنـة يف إطـار الدولـة الوطنيـة ذات السـيادة، بتطـور أفقـي مـن ناحيـة 

وحاضـر ومسـتقبل.  حـي، ينشـأ وينمـو ويتطـور، لـه مـاضٍ  فـاملفهوم كـائنوتطور رأسي من ناحيـة ثانيـة. 
 300بيـة مـن سـنة و بل له أيضا مسات الكائن احلـي مـن صـحة ومـرض، فطـوال العصـور الوسـطى األور 

يف إجنلــرتا (ســنة  )عريضــة احلقــوق(، حــىت ظهــرت ظــل هــزيالً  -رغــم بعــض االســتثناءات–م 1300إىل 
ا البعض لبداية التنوير األور م)1689   يب.و ، ويؤرخ 

فـالتطّور األفقــي ســار يف اجتـاه توســيع قاعــدة املواطنـة مــن األقليــة األرسـتقراطية إىل مشــول طبقــات أخــرى 
مل تشــمل املواطنــة   -رغــم كــل املواثيــق وإعالنــات حقــوق اإلنســان–ومبــرور الــزمن، لكــن حــىت اآلن  تــدرجيياً 

  كّل األفراد من الناحية العملية.
تطـور املفهـوم بشـكل مـواز لتطـور املشـاركة يف صـنع القـرار السياسـي أما من ناحية التطور الرأسي، فقـد 

وممارسة السلطة وتوسيع رقعتها، حيث التقدم تدرجييا حنو حتـول سـلطة اختـاذ القـرار مـن يـد شـخص واحـد 
عرب مستويات متوسطة إىل يد عامة املواطنني وفق اآلليـات الدميقراطيـة. وحسـب دراسـات عـامل االجتمـاع 

ناعة القـرار يف اجلمعيـات الصـغرية والبلـديات واحلكومـات احملليـة، واسـتنتج منهـا مبـادئ (درس ص )هانس(
تســـقط الوطنيـــة، عاشـــت ( عاّمـــة حـــددها يف املســـتويات الســـتة املـــذكورة أعـــاله. انظـــر: منصـــف املرزوقـــي،

إن أي ممارســــة  -حســــب دراســــات هــــذا العــــامل-)، أقــــول م2004-12-27، جملــــة العصــــر، )املواطنيــــة
  ا سّت مستويات كاآليت:للسلطة هل

  املستوى األول: القرار الفردي لرأس السلطة.
  املستوى الثاين : إعالم اجلمهور بالقرار دون أخذ رأيهم.
  املستوى الثالث: استشارة اجلمهور دون األخذ برأيهم.

م واألخذ برأيهم.  املستوى الرابع : استشار

 املشاكل. املستوى اخلامس: إشراكهم يف مواجهة القضايا وحلّ 

 املستوى السادس: وجود سلطة اختاذ القرار يف يد عامة املواطنني وفق اآلليات الدميقراطية.

وال يوجــــد يف مجيــــع األحــــوال بالضــــرورة فصــــل كامــــل بــــني هــــذه املســــتويات الســــّت؛ فأحيانــــا يتــــأرجح 
الــدميقراطيات الــديكتاتور بــني أكثــر مــن مســتوى كعمليــة مــن عمليــات اخلــداع والتضــليل، مثلمــا حيــدث يف 

  املزيفة بكل أساليبها املعروفة.
وأفضــــل مســــتوى تتحقــــق فيــــه املواطنــــة هــــو املســــتوى الســــادس حيــــث تتّســــع قاعــــدة املواطنــــة مبفهومهــــا 

أي متييـز يف احلقـوق والواجبـات، وحتكمهـم املسـاواة يف كـل الشامل؛ فكّل األفراد مواطنون ال يوجد بينهم 
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 خل.إالــــدين، العــــرق، اللغــــة، اجلــــنس، أو األصــــل االجتمــــاعي.... التعــــامالت اجملتمعيــــة بغــــض النظــــر عــــن 
  ويشاركون حسب اآلليات الدميقراطية يف صناعة القرار.

، كمـا تطـور رأسـياً يف أبعاده السياسـية واالجتماعيـة واملدنيـةويف عصر التنوير تطور أفقياً مفهوم املواطنة 
   يصل أبداً إىل املستوى اخلامس أو السادس.حسب هذا السلم على األقل من الناحية النظرية، لكنه مل

مل . لكنـه ةوبلغ مفهوم املواطنة ذروة تطـوره املرحلـي يف القـرن الثـامن عشـر مـع الثـورة الفرنسـية واألمريكيـ
مـن النـاس مـن حـق املواطنـة؛ فدسـتور الثـورة  يصل إىل ذروة اكتمال املواطنة؛ حيث حرمت الثورتان قطاعـاً 

اســتبعد النســاء واهلنــود احلمــر واجلــنس األســود مــن دائــرة املواطنــة. وظــل هــذا  م)1787األمريكيــة (لســنة 
  .م)1965)، و مل تتحقق هلم املواطنة إال (سنة 1800رغم إلغاء الرق (سنة  الوضع قائماً 

، أي يف منتصــف القــرن التاســع عشــر. م)1848ومل تضــع الثــورة الفرنســية حــدا للعبوديــة إال يف (عــام 
املســتوى السياســي حمرومــة مــن ممارســة ومباشــرة احلقــوق السياســية، كمــا ظلــت خــارج  واســتمرت املــرأة علــى

   دائرة املواطنة لفرتة طويلة.
ايــة احلــرب العامليــة الثانيــة. ويف إجنلــرتا مل حتصــل  فلــم تعــرتف فرنســا حبــق النســاء يف التصــويت إال بعــد 

بصــدور قــانون املســاواة  م)1928يف (ســنة  املــرأة علــى املســاواة السياســية وحــق املواطنــة مبعنــاه الشــامل إال
  يف االنتخابات بني الرجل واملرأة .

 -اإلعـالن العـاملي حلقـوق (بصـدور م)، 1948سـنة ومل يتبلور مفهوم املواطنة من الناحيـة النظريـة إال (
كبـرية يف  . طبعا نظريا! أما الواقع الفعلي املتعني، فال تزال تعرتض فكرة املواطنة حتديات  )واجبات اإلنسان

  كثري من بلدان العامل مبا فيها بلدان العامل الغريب!
************  
  الحواشي

  أكادميي من مصر. *)
 ,13ج  ,بتصــرف عــن: ابــن منظــور، لســان العــرب بــريوت، دار صــادر، الطبعــة األوىل، بــدون تــاريخ -1
  .451ص
لــيس يف الفكــر اإلســالمي، وال جــدير بالتنويــه هنــا أننــا نتحــدث عــن مفهــوم الرعيــة يف الفكــر الغــريب و  -2

 ينطبق حتليل مفهوم الرعية الغريب بالضرورة على مفهوم الرعية يف الفكر السياسي اإلسالمي.
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  المواطنة في ضوابطها الدستورية
  *شفيق املصري(

  المواطنة: -1
) يرســــي القاعــــدتني األساســــيتني ملفهومهــــا Citizenshipلعــــّل التعريــــف القاموســــي لكلمــــة املواطنــــة (

  ):1املتكامل. فاملواطنة هي(
  احلالة اليت يكون فيها الشخص مواطناً. -أ

 وعضوية الفرد يف اجلماعة أي صفة مواءمته مع مجاعته ومسؤوليته حياهلا. -ب

واملواطنــة، يف إطارهــا القــانوين، متثّــل العالقــة بــني الفــرد والدولــة الــيت يقــيم فيهــا حيــث يتقــّرر لكــل منهمــا 
  لحوظة قانوناً.احلقوق والواجبات امل

م أعضـــاء دائمـــون يف اجلماعـــة السياســـية حبكـــم متـــتعهم  فـــاملواطنون يتميـــّزون عـــن الرعايـــا واألجانـــب بـــأ
) قد مّيز بـني مواطنـة احلقـوق الـيت تؤكـد عليهـا النظـرة الليرباليـة، 2باحلقوق األساسية. وإذا كان أحدهم(

مــن أجــل تعزيــز النظــام السياســي القــائم، فــإن وبــني مواطنــة الواجبــات الــيت تــدافع عنهــا النظــرة الشــمولية 
تتضـــّمن احلقـــوق والواجبـــات معـــاً؛ إمنـــا يكـــون الفـــارق متمـــثًال بـــالنظرة  -يف إطارهـــا املوضـــوعي-املواطنـــة 

  للمجتمع وحيثياته.
وبذلك يصبح املواطن يف تعريفه العـام: عضـواً يف مجاعـة سياسـية متمتّـع حبقـوق وملتزمـاً بواجبـات. كمـا 

  السياسي. -ة الوجه العام من وجود الفرد اجملتمعيتصبح املواطن
ا اجملتمعية متّثل وجوهاً ثالثة من العالقات(   ):3واملواطنة يف جتليا

عالقة املواطن بالوطن يف حدوده اجلغرافية وتراثه التـارخيي. وينـتج عنهـا انتمـاء املـواطن لوطنـه ومـن مثّ  -
 اكتسابه الثقافة السياسية املواطنية.

املواطن باملواطنني الذين يعيش معهم. وينتج عنهـا إبـراز حـق الشـعب الـذي هـو، يف املقـاييس  عالقة -
 الدميقراطية العصرية، صاحب السيادة واحلكم.

 وعالقة املواطن بالدولة اليت ترعى شؤونه العامة وتعرتف حبقوقه ضمن دائرة القانون. -

 -يف هذا السياق-إىل إبرازها. واملواطنة برزت يلحظ هذه العالقات الثالث ويسعى  )املواطنة(ومفهوم 
) املســتقلة؛ ذلــك ألن االمتــداد اإلمرباطــوري القــدمي مل Nation – Stateالقوميــة ( –مــع نشــوء الدولــة 

 )الرعايـا(على كافـة  )شعبه(يستطع أن يربز صورة وطن وال مواطن وإمنا اقتصر على ممارسة احلاكم وفوقية 
)Subjects .األخرى (  

م) (موعـد تأسـيس الدولـة 1648كانت العقود املديدة اليت أعقبت معاهدة وسـتفاليا يف عـام (  وكذلك
القوميـــة أو تثبيتهـــا) مشـــوبة بأمنـــاط متوارثـــة مـــن األحكـــام املطلقـــة أو مـــن السياســـات االســـتعمارية الـــيت  –

  يف دولته ويف مستعمراته على السواء. )الرعايا(أبقت فكرة احلاكم و 
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م) ومـن مثّ الدسـتور األمريكـي وتعديالتـه 1776إعالن االستقالل األمريكـي يف عـام (ويعترب البعض أن 
م) أسســت األركــان األوىل حلقــوق املــواطن األمريكــي وحريتــه. إالّ أن صــفة 1791العشــرة األوىل يف عــام (

عـــد م) أي ب1868املواطنـــة األمريكيـــة مل تشـــمل عمليـــاً (وال حـــىت دســـتورياً) األمريكـــي األســـود حـــىت عـــام (
  ).4احلرب األهلية األمريكية وتبّىن التعديل الرابع عشر للدستور األمريكي ذاته(

وال بـــّد مـــن التـــذكري، هنـــا، أن جتـــارب بعـــض الـــدول األخـــرى وال ســـيما الـــدول األوروبيـــة، مثـــل بريطانيـــا 
 عــــام الربيطانيــــة يف )الدســــتورية(وفرنســــا، ســــبقت أو تزامنــــت علــــى األقــــل مــــع التجربــــة األمريكيــــة. فــــالثورة 

م) الــــيت أنتجــــت اإلعــــالن الربيطــــاين للحقــــوق، والــــيت أرســــت األركــــان األساســــية لنظــــام امللكيــــة 1688(
  ملفهوم املواطنة واملواطن. -منذ ذلك احلني-الدستورية يف بريطانيا أسهمت يف رسم اُألطر الثابتة 

 )ان واملــواطنحقــوق اإلنســ(م) يف فرنســا الــذي شــهد الثــورة الفرنســية أنــتج 1789كــذلك فــإن عــام (
  الرعايا اليت كانت سائدة قبل ذلك. -وألغى صيغة امللك 

وبــــذلك نــــرى أن نشــــوء فكــــرة املواطنــــة وممارســــتها ترافقــــت بــــل أينعــــت مــــع الثــــورات التحرريــــة للــــدول 
), ومن مثّ فرضتها الشعوب األخرى على مستعمريها خالل القرن التاسع عشر والنصف األول 5الكربى(

وبــذلك اســتطاعت، مبجموعهــا، حتقيــق مبــدأ تقريــر املصــري وبنــاء أنظمتهــا السياســية مــن القــرن العشــرين. 
). واملعـروف أن تقريـر املصـري ال يقتصـر علـى حالـة واحـدة (حالـة إعـالن اسـتقالل 6واالقتصادية املستقلة(

  الدول) وإمنا يتواصل يف مسريته اإلمنائية املوعودة.
يــة، وبعــد اســتقالل معظــم الــدول وتقريــر مصــري الشــعوب بصــرف النظــر عــن دوافعهــا التارخي-واملواطنــة 

تشــّكل قيمــة إنســانية عامــة وصــدقية مميــزة للثقافــة السياســية. فاملواطنــة بقــدر مــا تعــين عالقــة الفــرد  -فيهــا
). واملــواطن ُملــزم 7بالدولــة وتقــدمي والئــه هلــا فهــي خالصــة تربيــة واعيــة وانعكــاس ثقافــة سياســية ناضــجة(

بــات املقــررة لــه وهــو ُمطالــب باالشــرتاك يف الشــؤون العامــة لبلــده، اســتجابًة حلّقــه يف بــإدراك احلقــوق والواج
  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان: 21ذلك وفق ما تلحظه املادة 

لكل شخص حق املشـاركة يف إدارة الشـؤون العامـة لبلـده، إمـا مباشـرة وإمـا بواسـطة ممثلـني خيتـارون يف (
). ومــن هنــا 8()حــق تقّلــد الوظــائف العامــة يف بلــده -ي مــع اآلخــرينبالتســاو -لكــل شــخص (و  )حريــة

  ندرك أن هذه املشاركة تشّكل حقاً للمواطن أيضاً. وهي الرتمجة العملية ملواطنيته.
إرادة (ومل تكتـــِف هـــذه املـــادة مبشـــاركة املـــواطن كفـــرد وإمنـــا ترّكـــز علـــى حـــق الشـــعب أيضـــاً، ذلـــك ألن 

أن تتجلــى هــذه اإلرادة مــن خــالل انتخابــات نزيهــة جتــري دوريــاً  الشــعب هــي منــاط ســلطة احلكــم، وجيــب
بــاالقرتاع العــام وعلــى قــدم املســاواة بــني النــاخبني وبالتصــويت الّســري أو بــإجراء مكــافئ مــن حيــث ضــمان 

  ).9()حرية التصويت
ــ -يف إطارهــا العملــي-وعلــى هــذا األســاس تعــين املواطنــة  ة املمارســة الكاملــة للحقــوق والواجبــات املدني

والسياسية، ومن ضمنها املشاركة يف وضع القوانني والقواعد اليت ترعى هذه احلقوق مـن دون أي متييـز وال 
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تعـــّرب عـــن اإلنســـان ككـــائن سياســـي لـــه دور فاعـــل يف إدارة الشـــأن ( -يف هـــذه احلـــال-اســـتثناء. واملواطنـــة 
  ).10()العام

ــا تُبــىن أو جيــب أن تُبــىن ال تتبــّدل وال تتغــّري مبراعــاة ا -كقيمــة سياســية-واملواطنــة  لظــروف واملتغــريات. إ
  منذ الطفولة، ومن خالل وسائط التثقيف السياسي بدءاً باملدرسة وتوصًال إىل اجلامعة.

املــواطن بــدءاً بالعائلــة  -املواطنيــة لــدى الفــرد-وبــذلك تتحّمــل هــذه الوســائط مســؤولية زرع هــذه الثقافــة 
  ).11والبيت ومن مثّ املدرسة واجلامعة(

ـا لـذلك، اجلـزء  فاملواطنة إحساس ناضج باالنتماء قبل القيام بالعالقات الـيت يفرتضـها هـذا االنتمـاء. إ
األساسي من الثقافة السياسية للفرد. وهي لذلك أيضاً، مسـتندة إىل الثقافـة السياسـية للمجتمـع بقـدر مـا 

  تعّرب وسائطه املختلفة عن ذاتيته أو شخصيته املميزة.
  الدستور -2
ا كانت شروط حتقيق املواطنة مسـتندة إىل العالقـات الـثالث الـيت مـّر ذكرهـا (أي عالقـة املـواطن مـع وإذ

ا لذلك  وطنه انتماًء وثقافة، وعالقته مع مواطنيه مشاركًة سياديًة، وعالقته مع دولته حقوقاً وواجبات) فإ
 )الدسـتورية(ألمـر يسـتدعي تعريـف ال تكتمل إالّ ضمن اُألطر الدستورية اليت تلحظها هذه الدولة. وهـذا ا

)Constitutionalism.قبل تفصيل الدستور وأُطره الناظمة (  
ـا  -يف اإلطـار الضـّيق-فالدستورية ميكن تعريفها  ـا ممارسـة الدسـتور سـواًء كـان مكتوبـاً أم ال. أي أ بأ

ونيــة وفقــاً ألحكــام احلكوميــة وتنطلــق العمليــات السياســية والقان –تظهــر عنــدما تنشــأ املؤسســات الرمسيــة 
الدســتور. أمــا يف تعريفهــا األوســع فــإن الدســتورية تشــّكل جمموعــة القــَيم السياســية واإلرشــادات الــيت تســعى 

يف -). والدسـتورية 12إىل محاية احلريـة، وذلـك مـن خـالل ضـوابط موضـوعية وحمـّددة لسـلوك احلكومـات(
ما تكفل البيئة الناظمة لتفعيل الدستور واحرتام  تشّكل ضابطاً ضامناً لليربالية السياسية بقدر -هذا اجملال

  أحكامه، وبقدر ما تسعى إىل تسيري املؤسسات حتت حكم القانون من جهة أخرى مكّملة.
  أما يف توصيفها الوظيفي فإن الدستورية تتمتع بدينامية مستندة إىل ثالثة عناصر دافعة وهي:

ن معــاً والــذي يتصــرف علــى أســاس ذلــك كإنســان املــواطن ذاتــه الــذي يــدرك حقوقــه ومســؤولياته يف آ -
 حّر ومسؤول.

مؤسســات الدولــة الــيت يلحظهــا الدســتور مبــدئياً أو تقتضــيها الظــروف واملتغــّريات وحتكمهــا القــوانني  -
واألنظمة سواًء كانت مؤسسات سياسية أو إدارية أو اقتصادية أو قضائية... اخل؛ وذلك بناًء على قاعدة 

 .)واطنحكم القانون وحق امل(

ضوابط الدسـتور ذاتـه ومـا تتضـمن مـن أحكـام تكفـل اسـتمرارية النظـام ودميقراطيتـه مبـا يتعلـق حبقـوق  -
الدسـتورية مثـل احلريـات العامـة  –املواطن الفرد، وسيادة الشعب، وضبط املؤسسات، وأدوات الدميقراطيـة 

 وفصل السلطات والرقابة الدستورية وحماسبة املسؤول ... اخل.

  ميكن أن نتحدث عن العامود الفقري هلذه الدستورية أي الدستور ذاته. ومن هنا
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ميكــن تعريــف الدســتور أنــه جمموعــة القواعــد، املكتوبــة أو غــري املكتوبــة، الــيت تســعى لتأســيس املوجبــات 
والصـــالحيات والوظـــائف الـــيت تؤديهـــا مؤسســـات حكوميـــة وحتكـــم العالقـــات بينهـــا وبـــني الدولـــة والفـــرد.  

مــاد تعريــف ضــّيق للدســتور أنــه الوثيقــة املرجعيــة (إذا كــان مكتوبــاً) أو جمموعــة األعــراف كــذلك ميكــن اعت
  ).13يف البالد( )Grand Norm((إذا مل يكن كذلك) اليت تشّكل القانون األعلى 

فالدسـتور يرسـي اُألطــر العامـة للعالقـة بــني الدولـة والفـرد وذلــك مـن خـالل الضــوابط الـيت يفرضـها علــى 
  ت الدستورية من جهة واحلريات واحلقوق اليت يلحظها للفرد من جهة أخرى مكّملة. وظائف املؤسسا

وبذلك فإن نطاق حترك املواطن واإلقرار حبقوقه وكذلك بواجباته إزاء بلده ال ميكن أن يتحقق مـن دون 
حالـة  ). واملعروف هنا أن الدسـتور لـيس14الدولة املستقلة وال خارج دستورها املكتوب أو غري املكتوب(

القـوانني  –جامدة غري قابلة للتعديل وال للتحديث مبوجب القوانني الدستورية الالحقة. وهذه التعـديالت 
يــتلّخص (ال ختــرج، هــي األخــرى عــن اُألطــر العامــة للدســتور األساســي. والقــانون الدســتوري  –الدســتورية 

ولني زمــــام الدولــــة وبــــني احملكــــومني يف آخــــر حتليلــــه باألحكــــام الناظمــــة للحــــوار والتفاعــــل بــــني احلّكــــام املتــــ
اخلاضعني ألوامرها، من قوانني ومراسيم وقرارات، مع ما يـالزم هـذا االتصـال مـن التبـّدل والتجديـد، بفعـل 

  ).15()الدميقراطية واالنتخاب بني احلّكام واحملكومني يف قيادة الدولة
ساســـية الـــيت ترعـــى فاعليـــة الســـلطة والواقـــع أن الدســـاتري العصـــرية الدميقراطيـــة تشـــتمل علـــى القواعـــد األ

وتكفــل ضــوابطها يف آن معــاً. وهــي حتــرص كــذلك علــى محايــة احلريــات وضــمان املبــادئ اهلادفــة إىل إقــرار 
العدالـــة. وبـــذلك يســـتنتج الـــبعض أن الدســـاتري الدميقراطيـــة العصـــرية تســـعى إىل تقييـــد الســـلطة السياســـية 

ا(   ).16وتقنني ممارسا
املــواطن وتتحقــق تطلعاتــه. ذلــك ألن الدســتور يشــّكل، بالنســبة لــه املــوازن  وهنــا ميكــن أن ينــدرج موقــع

األساســــي والضــــروري للتوفيــــق بــــني الســــلطة القــــادرة الــــيت تلــــيب حاجتــــه مــــن دون أي مجــــوح وبــــني حرياتــــه 
ومواطنيتــه الكرميــة مــن دون أي جنــوح. واملعــروف أن هــذه الضــوابط الدســتورية تــؤمن للمــواطن ضــمانات 

  اشرة. مباشرة وغري مب
  الضوابط الدستورية في ضماناتها المباشرة -3
لعــّل الضــمانة األوىل تبــدأ يف تعريــف املواطنــة بالنســبة للفــرد. وإذا مــا حلــظ أي دســتور يف أي دولــة  -أ

  تعريفاً واضحاً وحامساً للمواطن يكون قد رسم له طريق االنتماء من دون متييز وال استثناء.
ياق تطـوره التـارخيي يقـّدم منوذجـاً هلـذه الضـمانة. فـاألمريكي األسـود قبـل ولعّل الدستور األمريكي، يف سـ

م) مل يكــن مصــّنفاً دســتورياً كمــواطن ذلــك ألن املواطنــة  1868التعــديل الرابــع عشــر الــذي أقــّر يف عــام (
م) 1856كانــت حمصــورة بقــانون الواليــات. وقــد أصــدرت بالفعــل احملكمــة العليــا األمريكيــة قــراراً يف عــام (

  ) يقضي بأن املواطنة خاضعة لقانون الوالية وليس للحكومة الفدرالية.Dredوى (دع
ولكــن التعــديل الرابــع عشــر حســم األمــر بقولــه أن كــل األشــخاص املولــودين أو املتّجنســني يف الواليــات 
ا يعتـــربون مـــواطين الواليـــات املتحــدة ومـــواطين الواليـــة الـــيت يقطنـــون فيهـــا . )املتحــدة واخلاضـــعني لصـــالحيا
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ومبقتضــى هــذا التعــديل أصــبحت املواطنــة األمريكيــة هــي الســائدة وأن مواطنــة الواليــة األمريكيــة ختضــع هلــا.  
كما أن قانون الوالية جيب أن ال خيـالف القـانون الفـدرايل. وبـذلك اسـتطاع هـذا التعـديل الرابـع عشـر مـن 

  الدستور نسخ قرار احملكمة العليا الوارد أعاله وإلغاءه.
هـــذا التعـــديل ورد خصيصـــاً مـــن أجـــل مـــنح األمريكيـــني الســـود املواطنـــة األمريكيـــة ومواطنـــة  واملعـــروف أن

  ).17الوالية اليت يقطنون فيها أيضاً(
واملعـــروف أيضـــاً أن الفـــرد ال يســـتطيع أن ميـــارس حقوقـــه املدنيـــة والسياســـية معـــاً يف أي بلـــد إذا مل يكـــن 

  حائزاً على صفة املواطنية.
لشعب يف معظـم الدسـاتري املعاصـرة. وهلـذا التأكيـد أمهيـة بالغـة ألن الدسـتور التأكيد على سيادة ا -ب

ـــا متثّـــل  ـــا، وألن املنطـــق الـــدميقراطي يف اجملـــالس التمثيليـــة كلهـــا يعتـــرب أ ينطلـــق مـــن هـــذه القاعـــدة املســـّلم 
 الشـــعب الـــذي هـــو صـــاحب الســـيادة، وألن اإلعـــالن العـــاملي حلقـــوق اإلنســـان وكافـــة املعاهـــدات الدوليـــة

إرادة الشـعب هـي منـاط سـلطة احلكـم، وجيـب أن تتجلـى هـذه اإلرادة مـن خـالل (الالحقة تؤكد على أن 
  ).انتخابات نزيهة جتري دورياً باالقرتاع العام وعلى قدم املساواة...

  يشّكل جمموع املواطنني املشاركني يف الشأن العام لدولتهم. -يف أية معادلة بسيطة-والشعب 
الشـــعب مصـــدر (مـــن مقدمتـــه تشـــري إىل أن  -د-ر اللبنـــاين منوذجـــاً نـــرى أن الفقـــرة وإذا أخـــذنا الدســـتو 

. كـذلك فـإن دسـتور اجلمهوريـة اخلامسـة )السلطات وصـاحب السـيادة ميارسـها عـرب املؤسسـات الدسـتورية
اسـطة يف فرنسا يؤكد يف املادة الثالثة منه أن السيادة الوطنية تعود إىل الشعب الذي ميارسـها عـرب ممثليـه وبو 

ــــــــة  ــــــــع املــــــــواطنني الفرنســــــــيني حبقــــــــوقهم املدني ــــــــات ومتّت االســــــــتفتاءات. مثّ تتحــــــــدث املــــــــادة عــــــــن االنتخاب
  ).18والسياسية(

م. وهــذا  -ج حــرص الدســاتري املعاصــرة علــى ختصــيص فصــل مســتقل حــول حقــوق املــواطنني وواجبــا
األساســية للتعامــل معــه  الفصــل يشــّكل احلاضــنة األساســية واألصــيلة حلقــوق املــواطن كمــا يشــّكل الضــامنة

ــا،  مبوضــوعية ومســؤولية وكرامــة. وعنــدما تصــبح حقــوق املــواطن وحرياتــه مــادًة دســتوريًة واضــحًة وملزمــًة فإ
  لذلك، تكون حمصّنة وعاصية على كل مناورة أو حتريف أو تغييب.

ابـه وتسـّلمه وإذا كانت معظم الدساتري املعاصرة تطالب رئـيس الدولـة بـأداء القسـم الدسـتوري فـور انتخ
مهامه الدستورية وإذا كان هذا الَقَسم يشرتط احرتام الدستور والتزام أحكامه... فإن إيـراد الفصـل اخلـاص 
باحلريــــات واحلقــــوق يف هــــذه الدســــاتري يعطــــي احلريــــات صــــدقيتها واحلقــــوق ضــــمانتها. وبــــذلك فــــإن هــــذه 

لزم( -القانويناألخالقي إىل احلّيز -احلقوق واحلريات تنتقل يف اإلطار الفلسفي 
ُ
  ).19امل

التــزام املعاهــدات الدوليــة الشــارعة واملتعلقــة حبقــوق اإلنســان. والواقــع أن مثّــة انتشــاراً واســعاً لــبعض  -د
املعاهــدات الــيت دخلــت يف صــلب اهليكليــات التشــريعية للــدول، ومنهــا: اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنســان، 

ة وللحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وحقـوق املـرأة والشرعتان الدوليتان للحقوق املدنية والسياسي
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علــــى مــــا ورد يف هــــذه الدســــاتري ملصــــلحة  –أحيانــــاً  –والطفــــل... اخل. وهــــذه املعاهــــدات الدوليــــة تؤكــــد 
ا.  –أحياناً أخرى  –املواطن، كما تضاف    إىل احلقوق اليت تكون هذه الدساتري قد اعرتفت له أصًال 

 مجيع املواطنني: درجت كل الدساتري املعاصرة على تأكيد مبدأ املساواة بـني املـواطنني املساواة بني -هـ 
الذين حيملون جنسيتها. وهذه املساواة ُتطّبق لدى مشاركتهم يف الشأن العام، وإشغاهلم الوظائف العامة، 

حرتام مـذاهبهم الدينيـة... وحقوقهم املدنية املتعلقة باختيار العمل وامللكية، وحقوقهم السياسية املتعددة وا
  إخل. 
سيادة القانون بقدر ما تؤكد على أن اجلميع متساوون أمام القـانون، وأن اجلرميـة حمـّددة بالتوصـيف  -و

القــانوين، وكــذلك العقوبــة املرتتبــة عليهــا، وأن القــانون ال يتمتــع بــأي طــابع رجعــي وال مفعــول كيفــي، وأن 
يبقــى خاضــعاً  -بصــرف النظــر عــن اختصاصــه-، وأن القــانون أحكــام القــانون مســتقرة وموضــوعية ونافــذة

  ألحكام الدستور ومتقيداً مبوجباته، وأن القضاء مستقل يف بنيته وعمله... إخل.
واملدنيــــة  )البدنيــــة(احلقــــوق واحلريــــات الفرديــــة: والــــيت تتعلــــق بــــاملواطن مباشــــرة وتضــــمن لــــه حقوقــــه  -ز

  والسياسية.
جلســـدية وحتميـــه مـــن املخالفـــات الدســـتورية الـــيت تعّرضـــه للتعـــذيب فالفئـــة األوىل حتـــرص علـــى ســـالمته ا

  واالعتقال الكيفي وغري املربّر. 
والفئــــة الثانيــــة تتنــــاول حريتــــه الشخصــــية كعضــــو يف اجملتمــــع، وحرمــــة منزلــــه ومحايــــة أســــرته وحريــــة عملــــه 

  ومتلّكه... إخل.
ف لــه بــاحلق يف التعبــري والتجّمــع أمــا الفئــة الثالثــة فتتعامــل معــه كعضــو فاعــل يف جمتمعــه السياســي وتعــرت 

  ).20واملشاركة (ناخباً أو مرشحاً) يف احلقوق السياسية ... إخل(
ا ختاطب املواطن مباشـرة وتسـعى إىل تعزيـز مركـزه يف دولتـه  على أن املهم يف هذه الضمانات املباشرة أ

وضوع هـذه الضـمانات علـى احلضاري املرموق. وال يقتصر م –واىل التعامل معه على املستوى الدستوري 
الدســـتور فقـــط وإمنـــا تتكـــّرر يف بعـــض القـــوانني األخـــرى املتخصصـــة يف األصـــول املدنيـــة واجلزائيـــة وبعـــض 

  القطاعات االقتصادية والنشاطات االجتماعية األخرى.
وتشّكل دستورية أو باألخرى شرعية األحزاب السياسية مفصًال أساسياً يف كثـري مـن الـدول ووفقـاً  -ح
  تريها.لدسا

  وهنا ال بّد من توضيح ثالث نقاط أساسية:
مشــــروعية بعــــض األحــــزاب  –يف بــــاب احلقــــوق السياســــية  –كانــــت بعــــض الدســــاتري قــــد حلظــــت   -

إن األحـــزاب واجلماعـــات السياســـية ســـتكون (السياســـية كمـــا ورد يف املـــادة الرابعـــة مـــن الدســـتور الفرنســـي 
ا حبرّية. وعليها أن حتـرتم مبـادئ السـيادة الوطنيـة مساعدة يف االنتخابات. وسُتشّكل حبرّية وتقوم  بنشاطا

), وبــــذلك يســــتطيع املــــواطن الفرنســــي أن ميــــارس حقــــه السياســــي يف التعبــــري وتشــــكيل 21()والدميقراطيــــة
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األحــزاب أو يف االنضــمام إليهــا والتبشــري بأهــدافها يف بيئــة دميقراطيــة واعيــة واملعــروف أن شــرطّي الســيادة 
 مل احلزيب يشّكالن قاعدة عامة.والدميقراطية للع

ولكــن هــذا األمــر (أي الســماح بــاألحزاب) مل يــرد إطالقــاً يف مــنت دســاتري أخــرى كمــا هــو الدســتور  -
األمريكــــي الــــذي اعتــــرب آبــــاؤه منــــذ إنشــــائه أن األحــــزاب السياســــية قــــد تــــؤدي إىل بعثــــرة الوحــــدة الوطنيــــة 

ريطانيــا إىل احليــاة السياســية األمريكيــة محلــت معهــا وتشــرذمها. ولكــن التقاليــد السياســية الــيت انتقلــت مــن ب
صــــــيغة احلــــــزبني السياســــــيني. وال تــــــزال هــــــذه الصــــــيغة معتمــــــدة يف الواليــــــات املتحــــــدة (بــــــني اجلمهــــــوريني 
والــدميقراطيني) لغايــة الســاعة وذلــك مــن دون االمتنــاع عــن إنشــاء أحــزاب أخــرى شــرط أن ال تشــّكل هــذه 

) علـى الدولـة. وقـد تشـدّدت احملكمـة Clear & Present Dangerاألحـزاب خطـراً واضـحاً وراهنـاً (
 ).22العليا بعد حني؛ لكي حتظر وجود ما يشّكل احتماًال لألخطار يف املستقبل(

وهنـــاك جمموعـــة ثالثـــة مـــن الدســـاتري الـــيت مل تشـــر إىل وجـــود األحـــزاب، ولكنهـــا تركـــت ذلـــك متاحـــاً  -
أن يصـــبح ذلـــك خاضـــعاً للقـــوانني الوضـــعية األخـــرى. مبوجـــب احلـــق يف التعبـــري واالجتمـــاع والتجمـــع علـــى 

وميكـــن أن يكـــون الدســـتور اللبنـــاين مـــثًال عـــن هـــذه اجملموعـــة. ويف ذلـــك األمـــر انفتـــاح ليـــربايل علـــى حريّـــة 
 األحزاب نشأًة ونشاطاً.

وفقاً حلقوقـه األساسـية السياسـية -ويف حمصلة هذا التصنيف ال بّد من اإلشارة إىل أن املواطن يتمتع  -
ا دولياً و  باحلق يف التعبـري والتجمـع وتـأليف اجلمعيـات السياسـية وغريهـا. وبالتـايل فـإن ضـمانته  -املعرتف 

ذه احلقوق والسماح لآلليات واجملاالت املناسبة لتحقيقها.   املباشرة تتحقق مع االعرتاف 
  الضوابط الدستورية في ضماناتها غير المباشرة -4

الـــيت  )الدميقراطيـــة الدســـتورية(يثـــة علـــى تفعيـــل مـــا ميكـــن تســـميته بــــ حرصـــت النظريـــات الدســـتورية احلد
). وتتمحور هذه النظريات حول قواعد 23اإلنسان والشعب صاحب السيادة( –تضمن حقوق املواطن 

ثابتة يف األصول الدميقراطية املفروضة بدءاً باحلق التمثيلي للشعب ذاتـه (اجملـالس املنتخبـة) ومـروراً بتحديـد 
ا ووصــــوًال إىل تطبيــــق صــــادق لنظريــــة الفصــــل بــــني الســــلطات  ا ومســــؤوليا الدســــتورية وتفصــــيل صــــالحيا

  السلطات... إخل.
  وتتعدد هذه الضمانات غري املباشرة وتتحّدد ملصلحة الوطن:

أن ميــارس الشــعب حقــه يف الســيادة الوطنيــة فــإن  -مــثالً –فــإذا كانــت الدميقراطيــة الدســتورية تفــرتض  -
ح له يف جمال استعادة هذه السيادة إىل يده لكي يقرر من يفـّوض يف احلكـم يف ضـوء بعض الدساتري تفس

ـــا. وبقـــدر مـــا تتوســـع دائـــرة االختيـــار  جتربتـــه الســـابقة مـــع ممثليـــه ويف ضـــوء الظـــروف الطارئـــة ورســـم أولويا
ياسـي يف أن الشعيب هلؤالء املمثلني بقدر ما يتسىن للمواطن فرص االختيار والقرار. وبالتـايل فـإن حقـه الس

يف الشـــأن العـــام لبلـــد يعطيـــه هامشـــاً أوســـع مـــن احلريـــّة ونطاقـــاً مناســـباً مـــن  -ناخبـــاً أو منتخبـــاً -يشـــارك 
املســــؤولية أيضــــاً. وهــــذا هــــو باألســــاس منطــــق الدميقراطيــــة: مــــن يتّخــــذ القــــرار كحــــق يصــــبح مســــؤوًال عنــــه  

 ).24كواجب(
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اوز الوكالة الـيت مينحهـا الشـعب ملمثليـه جيـب وإذا كانت الدميقراطية الدستورية تفرتض أن كل ما يتج -
–أن يعود أمر تقريره إىل الشعب مباشرة، فإن بعض الدساتري تقرر إجراء االستفتاء الشعيب الذي يشّكل 

 ).25تعزيزاً للدميقراطية املباشرة( -نسبياً 

عـض الدسـاتري متيّـز وإذا كانت الدميقراطية الدستورية أيضاً تفرتض حكم األكثرية الختـاذ القـرار فـإن ب -
يف احتســـاب األكثريـــات بـــني بســـيطة أو مطلقـــة وبـــني نســـبية وبـــني أكثريـــة قريبـــة مـــن اإلمجـــاع وذلـــك وفقـــاً 

ا. وال تغفل   ).26حقوق األقلية( -على كل حال-ألمهية املواضيع وخطور

وبــــذلك نــــرى أن هــــذه الضــــوابط تشــــّكل ضــــمانات غــــري مباشــــرة للمــــواطن بقــــدر مــــا يســــعى إىل التــــزام 
  لدميقراطية الدستورية واحرتام حدودها املشروعة وقيودها الواضحة.ا

ولّعـــل مـــن الضـــمانات غـــري املباشـــرة أيضـــاً الـــيت تعـــين املـــواطن وتـــؤدي بالنتيجـــة إىل خـــريه العـــام مـــا ميثّـــل 
ا.   اهليئات أو املؤسسات املختلفة هليئات الرقابة واآلليات املتعلقة 

  ر:ونذكر هنا على سبيل املثال ال احلص
اهليئـات املوجلـة بالتأكــد مـن دسـتورية القــوانني: وميكـن أن تتمثّـل هــذه اهليئـات بـاجمللس الدســتوري يف  -

فرنســا، ويف احملكمــة العليــا يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة مــثًال. وقــد اســتطاعت هــذه اهليئــات يف األنظمــة 
عد يف تعزيــز الســلطات املركزيــة أحيانــاً الدســتورية املســتقرة أن تضــبط دســتورية القــوانني وصــدقيتها وأن تســا

لــإلدارة املركزيــة أوروبيــاً أو للحكومــة الفدراليــة أمريكيــاً. وكــان هلــذا الــدور الــذي قامــت بــه وال تــزال اإلســهام 
ا. وقد سبق لنا أن رأينا تطّور هذا املفهوم يف توحيـد املواطنـة األمريكيـة  الكبري يف توحيد مفهوم املواطنة ذا

ف النظر عن العرق واللـون والـدين... إخل. ولـيس مـن املسـتغرب هنـا أن تضـطر هـذه اهليئـات الشاملة بصر 
ـــا يف أمريكـــا- ـــا يف تغيـــري رأي  -كاحملكمـــة العلي إىل االســـتجابة ملطالـــب املـــواطنني وملـــواقفهم الصـــامدة. ولن

) للـــرئيس روزفلـــت وتأييـــدها بعـــد رفـــض ســـابق خـــري دليـــل علـــى New Dealاحملكمـــة حيـــال سياســـة (
 ).27لك(ذ

 اهليئات املوجلة مبحاكمة الرؤساء والوزراء: -

وهذه اهليئات مرتبطة بتحديد املسؤوليات يف مقابل الصالحيات امللحوظة للسـلطات الدسـتورية. وهـي 
لـــــذلك تعتـــــرب مـــــن الضـــــمانات الدميقراطيـــــة األساســـــية الـــــيت تضـــــمن دســـــتورية احلكـــــم ودميقراطيتـــــه يف آن. 

 67) يف املادتني High Court of Justiceإنشاء حمكمة العدل العليا ( فالدستور الفرنسي مثًال ُحلظُ 
حملاســـــبة الرؤســـــاء واحلكومـــــة. وكـــــذلك فـــــإن آليـــــة معاقبـــــة رئـــــيس اجلمهوريـــــة األمريكيـــــة املعروفـــــة بــــــ  68و 
)Impeachment دســـتورية  -مبـــدئياً –) بـــني جملـــس املمثلـــني والشـــيوخ يف الكـــونغرس األمريكـــي، تضـــمن

ا يف آن معاً. وهي كلها أيضاً الصالحيات ومسؤول تشـّكل ضـمانة  -وما مياثلهـا يف الدسـاتري األخـرى-يا
  ).28للمواطن ذاته بقدر ما تكفل دميقراطية هذا النظام واحلؤول دون انزالقه إىل ديكتاتورية ظاملة(

عمومــاً ولّعــل الضــمانة األكثــر مشوليــة يف الضــوابط الدســتورية تتمّثــل يف اهلــدف األساســي مــن القــوانني 
  ومن الدستور بشكل خاص، وهو العدالة.
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وميكــن لنــا هنــا احلــديث عــن العدالــة الدســتورية أيضــاً كمــا ســبق أن حتــدثنا عــن الدميقراطيــة الدســتورية. 
ا بدســـتورية القـــوانني أو بـــّت  وبـــذلك ميكـــن اإلشـــارة الواضـــحة إىل اهليئـــات القضـــائية الـــيت تتعلـــق صـــالحيا

لني. وقــــد أشــــرنا إىل ذلــــك يف الفقــــرات الســــابقة. أمــــا الشــــق الثــــاين مــــن الطعــــون أو حماكمــــة كبــــار املســــؤو 
ضــمانات العدالــة املتعلقــة مباشــرة مبصــاحل املــواطنني وأحــواهلم الشخصــية أو اجملتمعيــة العامــة فهــو املقصــود 
ــــذا اإلطــــار مــــن العدالــــة الدســــتورية. ومــــن البــــديهي أن الدســــتور ال يتعــــاطى مــــع هــــذه التفاصــــيل ولكــــن 

 Domain of Constitutionalا يتمحــور حــول النطــاق املالئــم للعدالــة الدســتورية (احلــديث هنــ

Justice ويفــرتض بالدســتور أن يؤكــد علــى الضــمانات املطلوبــة لتــوفري هــذا النطــاق. وهــذه الضــمانات (
تتـوزع حــول اســتقاللية القضــاء تشــكيًال وممارســة وضــمانة القاضــي يف ســالمته وكفايتــه وحصــانة القــانون يف 

  خل.إاُألطر املناسبة لالعتماد واملوءامة والتطبيق...  رسم
والعدالـــة ال تقتصـــر علـــى الوجـــه القضـــائي فقـــط وإمنـــا تتنـــاول أوجهـــاً أخـــرى أيضـــاً كالعدالـــة االجتماعيـــة 

 -يف جمموعهـا-واالقتصادية والضريبية واإلمنائية وغريها. والواقع أن هذه الوجوه املختلفة واملتشـعبة تشـّكل 
  االقتصادية يف آن معاً. –كاملة للدميقراطية السياسية واالجتماعية البنية املت

) وعلــى صــالبته 29وبقــدر مــا يؤّكــد الــنّص الدســتوري أو الِعــرف الدســتوري علــى متاســك هــذا النطــاق(
  وحصانته بقدر ما ينعكس ذلك سلباً على محاية املواطن وتعزيز املواطنة.

اســتقاللية يف التقصــي واحلكــم بقــدر مــا يســلم اجلهــاز  -يف أحكــام الدســتور-وبقــدر مــا يتــوفر للقاضــي 
فالقضـاة مسـتقلون يف إجـراء وظيفـتهم، وتصـدر القـرارات واألحكـام (القضائي من أي تدّخل أو ضـغوط. 

. والشعب حباجة إىل مرجعية دستورية تكفل له حق املراجعـة إذا تعـّرض للقاضـي )30()باسم الشعب...
  دقية االستناد إىل الشعب أي جمموع املواطنني.أي متدّخل أو إذا أساء هو إىل ص

  ويف خالصة هذا البحث ميكن إيراد بعض النقاط اخلتامية:
مــن خــالل -إن الضــوابط الدســتورية حتــّدد تعريــف املواطنــة وترعــى ديناميتهــا، وأن املــواطن يكتســب  -

 .هويته الوطنية وميارس وفقاً هلا ذاته السياسية والقانونية معاً  -هذه الضوابط

متثّــل القــَيم اإلنســانية الســامية وال تقتصــر فقــط علــى نــّص مكتــوب أو  -بشــكل عــام -إن الدســتورية -
 رادٌع للتجاوز وحافز للتفاعل وحاٍم للحرية. -كما ذكرنا سابقاً -عرف مقبول. فهي 

 والضوابط الدستورية يف كل دول العامل تشّكل الضمانات املباشرة وغري املباشرة للمواطن. -

ولــيس بالضــرورة مــا هــو كــائن. واملــأزق،  )مــا جيــب أن يكــون(ى أن كــل هــذه الضــمانات تشــّكل علــ -
هنــا، لــيس يف حســن الصــيغة والــنّص وإمنــا يف مــدى التطبيــق والتــزام الــنّص بصــدقية واحــرتام. املــأزق بالفعــل 

 .هو يف مدى احملاسبة عند املخالفة أو التجاوز ويف استمرارية االلتزام ومن مثّ االحرتام

وعلى الرغم من كـل ذلـك ومـن الكثـري مـن التجـاوزات يبقـى الدسـتور يف مرجعيتـه السـامية وضـوابطه  -
  احملّددة الناظم الوحيد للحياة السياسية يف أي بلد.

*****************  
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  الحواشي
 (.أستاذ للقانون الدستوري من لبنان  

WEBSTER's (Third) Dictionary III P. 411 -1  
Andrew Heyood, Politics (2nd Ed.) P.415 -2 
Andrew Heyood, Politics (2nd Ed.) P.415 -3 

 .8ص املركز اللبناين للدراسات، قضايا املواطنة يف لبنان، -4

كـل شـخص   -باملواطنيـة–على الرغم من التعديل الرابع عشر للدستور األمريكي الذي تساوى فيه  -5
ــذه أمريكــي بصــرف النظــر عــن عرقــه أو لونــه أو دينــ ه فــإن املتــزمتني األمريكيــني اضــطروا أن يعرتفــوا 

املساواة ولكنهم أّصروا على عزل األمريكي األسود. وبقي احلال كذلك حىت عهد كينيدي ونضـال 
 لوثر كينج يف أواخر اخلمسينات.

م، والــيت قضــت علــى النظــام 1917وهــذا ينطبــق أيضــاً علــى الثــورة البولشــيفية يف روســيا يف عــام  -6
 ري.القيص

امللزمـة  )القواعـد اآلمـرة(املعروف يف القانون الدويل، اليوم، أن تقرير املصـري بـات ُيصـّنف مـن مجلـة  -7
لكل الدول حيث جيب أن متتنع عن كل ما يعيق أو يعرقل هذا املبدأ وأن تسـاعد يف كـل مـا يعّجـل يف 

 حتقيقه. 

 م.1997، 45ألمريكية سنة اجلامعة ا - )األحباث(أنظر مقالنا عن تقرير املصري يف جملة 

 .وما بعدها 97ص املركز اللبناين للدراسات، مرجع سابق، -8 

 اإلعالن كامًال. – 8 – 2ص صكوك دولية، منشورات األمم املتحدة، -9

، وركــّزت 21الواقــع أن عــدداً مــن املعاهــدات الدوليــة الشــارعة قــد التزمــت هــذه الفقــرة مــن املــادة  -10
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يستمد النمط التوافقي من الدميقراطية أمهيته كنموذج عملي ملموس مـن املسـامهات الـيت يقـدمها لفهـم 
قراطيات الغربيــة. وهــو مســتلهم مــن تصــنيف غابريــال أ.أملونــد الكالســيكي لألنظمــة السياســية، الــذي الــدمي

م)، والـــــذي يُعـــــدُّ احملاولــــــة احلديثـــــة الكـــــربى لتحديـــــد خمتلـــــف أمنــــــاط 1956بســـــطه للمـــــرة األوىل ســـــنة (
ونــد العميــق األثــر ). ونظــراً إىل أن النمــوذج التــوافقي ميثــل جهــداً بّنــاًء لتهــذيب تصــنيف أمل1الــدميقراطيات(

وإثرائه، فال بد من النظر عن كثب إىل أفكار أملوند. ومثة سبب إضـايف هـام للقيـام بـذلك, وهـو أن أملونـد 
ال يقتصــر علــى إيــراد عــدد مــن املتغــريات والعالقــات اهلامــة الــيت حتــدد مباشــرة أمنــاط تصــنيفه، بــل يــدمج يف 

داخلــــة واملتشــــابكة، األنظمــــة احلزبيــــة، فصــــل تصــــنيفه عــــدة نظريــــات ومفــــاهيم ذات صــــلة: العضــــويات املت
 السلطات، والتنمية السياسية. وهلذه العوامل أمهية حيوية يف حتليل الدميقراطية التوافقية أيضاً.

 -تصــّنف األنظمــة السياســية يف الصــياغة األقــدم عهــداً لتصــنيف أملونــد يف أربــع فئــات أساســية: أنكلــو
و صناعية جزئياً، وتوتاليتارية. الفئتان األوليان مها منطـان مـن األنظمـة أمريكية، أوروبية قارية، قبل صناعية أ

أمريكيـة  -الدميقراطية، وتتميز هذه استناداً إىل معايري الثقافة السياسية وهيكليـة األدوار. فاألنظمـة األنكلـو
األنظمــة األوروبيــة  بينمــا-) بثقافــة سياســية متجانســة، وعلمانيــة، وهيكليــة أدوار متمــايزة متــايزاً كبــرياً (تتســم 

منفصـلة بعضــها عــن  )ثقافــات فرعيـة سياســية(، أي أن فيهــا عـدة )بتفتـت الثقافــة السياسـية(القاريـة تتســم 
ا.  يكلية أدوار متجذرة يف الثقافات الفرعية مع امليل إىل تشكيل نظم فرعيـة لـألدوار قائمـة بـذا بعض، و

تمعات تعددية. وهكذا، فإن بريطانيا والواليات املتحـدة بعبارة أخرى، إن األنظمة األوروبية القارية هي جم
تعدان مثاًال على النمط األول غري التعددي، كما تعد أملانيا أيام مجهورية فاميار، وفرنسا، وإيطاليا ما بعـد 
احلرب مثاًال على النمط الثـاين. وقـد اسـتمر هـذا التمييـز بـني هـذين النمطـني مـن الدميقراطيـة يف التصـنيف 

) بصــورة أكثــر 2) لألنظمــة السياســية الــذي قدمــه أملونــد بالتعــاون مــع ج. بنغهــام بــاول(1966ق (الالحــ
  بلورة.

ِضــّي يف مناقشــة تصــنيف أملونــد، أن نــورد ملحــوظتني حتــذيريتني. 
ُ
، علــى الــرغم مــن أوالً جيــدر بنــا قبــل امل

معيـــار أساســـي أو إضـــايف مصـــطلحاته املســـتمدة مـــن اجلغرافيـــا، فـــإّن أملونـــد ال يســـتعمل املوقـــع اجلغـــرايف ك
أمريكي من الدميقراطية والنمط األورويب القاري. وبالفعل، ففي املقالـة نفسـها  -للتمييز بني النمط األنكلو

ال يســـتند علـــى (الـــيت يعـــرض فيهـــا هـــذا التصـــنيف، يـــرفض علـــى وجـــه التحديـــد أي تصـــنيف إقليمـــي ألنـــه 
). 3يعـــّده معيـــاراً غـــري ذي صـــلة باملوضــــوع(و  )خصـــائص األنظمـــة السياســـية، بـــل علـــى جتاورهـــا يف املكـــان

م) وكتاباتــه الالحقــة هــي األنظمــة السياســية الــيت  1956، إن احلــاالت الــيت يصــنفها يف مقالتــه عــام (ثانيــاً 
كانـــت قائمـــًة حـــىت اخلمســـينات وأوائـــل الســـتينات وال تعـــرب بالضـــرورة عـــن الوضـــع القـــائم يف الســـبعينات. 

احلـالتني الربيطانيـة واألمريكيـة. وعـالوًة علـى ذلـك، فـإّن فرنسـا تعـين  وينطبق هذا التحذير بقوة خاصة على
  بالدرجة األوىل اجلمهورية الفرنسية الثالثة والرابعة.

يف كلتـــا صـــياغيت أملونـــد، تـــرتبط أمنـــاط الثقافـــات السياســـية وهيكليـــات األدوار باالســـتقرار السياســـي يف 
بثقافتـــه السياســـية املتجانســـة وأحزابـــه املســـتقلة ذاتيـــاً،  -أمريكـــي–البلـــدان املنظـــور فيهـــا. فـــالنمط األنكلـــو 
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بثقافتــه  -يّتســُم باالســتقرار، أمــا الــنمط األورويب القــاري -ومجاعــات املصــاحل، ووســائل اإلعــالم واالتصــال 
فريتــبط بعــدم االســتقرار. وتُــذِكر العالقــة  -السياســية املفتتــة واالعتمــاد املتبــادل بــني األحــزاب واجلماعــات

ا  )املقاربة الوظيفية للسياسة املقارنة(رة ضمنية يف عينها بصو  اليت يقدمها أملوند. وحيتج وليام ت. بلوم بأ
مســات التنظــيم األكثــر فعاليــة... (ويعلّــق بــأن  )نظريــة يف أكثــر األنظمــة فعاليــة (أي اســتقراراً)(حتتــوي علــى 

، أو )ســـيما يف جتســـيدها الربيطـــاينتبـــدو بصـــورة مدهشـــة شـــبيهة بســـمات الدميقراطيـــة الربملانيـــة احلديثـــة وال
). فـــالنمط األورويب القـــاري، حبســـب تعبـــري أملونـــد نفســـه يـــرتبط 4أمريكـــي( -بعبـــارة أخـــرى الـــنمط األنكلـــو

. وال ميكــن هلــذا الــنمط غــري املســتقر مــن )بــاالحرتاق القيصــري(واخلطــر الــدائم ملــا يســمى غالبــاً  )بــاجلمود(
احتمــال (ىل احلكــم الــديكتاتوري, ورمبــا انطــوى يف جــوهره علــى احلكــم أن يــدمي الدميقراطيــة فرمبــا أفضــى إ

. ويــذهب أملونــد يف كتاباتــه الالحقــة إىل أن مســة اجلمــود املالزمــة للــنمط األورويب القــاري مــن )التوتاليتاريــة
 . وباملقابــل، فــإن النظــام الربيطــاين)عواقــب هامــة (ورمبــا غــري مؤاتيــة) الســتقراره وبقائــه(الدميقراطيــة تســتجرُّ 

ميكـــن أن يتجـــاوب بقـــدر مـــن املرونـــة حيـــال املطالـــب الداخليـــة (، يعـــين أنـــه )طليـــق احلركـــة(يوصـــف بأنـــه 
  ).5()واخلارجية أكرب من كثري من األنظمة األخرى، ورمبا من معظمها

  فصل السلطات والعضويات المتداخلة
اً باالســــتقرار مثــــة أوجــــه شــــبه متقاربــــة بــــني منظومــــة أملونــــد ومــــذهب فصــــل الســــلطات، الــــيت تُعــــىن أيضــــ

الـــدميقراطي, والســـيما إمكانيـــة أن حيـــافظ نظـــام دميقراطـــي أصـــًال علـــى طبيعتـــه الدميقراطيـــة احلقيقيـــة. ففـــي 
م)، قابــل أملونــد بــني 1966الكلمــة الــيت ألقاهــا عنــد توليــه رئاســة الرابطــة األمريكيــة للعلــوم السياســية ســنة (

ــ للعلــوم السياســية يف القــرنني  )املثــال الســائد(ا نظريــة فصــل الســلطات ونظريــة األنظمــة، ووصــف األوىل بأ
الثــامن عشــر والتاســع عشــر، وأن هــذا املثــال قــد اســتعيض عنــه اليــوم مبثــال األنظمــة. مــن جهــة ثانيــة ركــز 
م مــن  أملونــد أيضــاً علــى الصــلة الوثيقــة بــني االثنــني إذ وصــف املــؤلفني الــذين وضــعوا األوراق الفيدراليــة بــأ

كتسي هذا الرتابط بني فصـل السـلطات ومقاربـة أملونـد الوظيفيـة أمهيـًة خاصـًة يف ). ي6()منظري األنظمة(
أمريكية واألوروبيـة القاريـة هـو معيـار هيكليـة -هذا السياق؛ ألن أحد املعايري اليت متيز أمناط أملوند األنكلو 

  أو منفصلة بعضها عن بعض.  -األدوار: إىل أي درجة تعترب األدوار مستقلة ذاتياً 
ق األساسي بني مذهب فصل السلطات ومنظومة أملوند هو أن أملوند يوسع فكرة فصل السلطات الفر 

مــن جمــرد فــروع احلكــم الرمسيــة الثالثــة (التشــريعي، والتنفيــذي، والقضــائي) حبيــث تشــمل اهليكليــات الفرعيــة 
مـــن األمهيـــة  السياســـية غـــري الرمسيـــة (األحـــزاب، مجاعـــات املصـــلحة، ووســـائل اإلعـــالم)، وأنـــه يـــويل مزيـــداً 

لألواخر (هيكليات التزويد) أكثر مما يويل لألوائل (هيكليات اإلنتاج). أمـا االختالفـات األخـرى فهـي يف 
حفاظــاً علــى (معظمهــا تتعلــق باملصــطلحات. يــرتجم أملونــد الســلطات إىل وظــائف، حبيــث يصــبح الفصـــل 

اظ على احلدود بني الوظائف السياسـية . ال الفصل بني السلطات، وفقاً لألوراق الفيدرالية، واحلف)احلدود
أمريكــي، مثــة  -يســامهان يف اســتقرار األنظمــة الدميقراطيــة. ففــي بريطانيــا، وهــي مثــال علــى الــنمط األنكلــو

وهــي مثــال مــن -، بينمــا يف فرنســا )حفــاظ فّعــال علــى احلــدود بــني األنظمــة الفرعيــة يف اجلســم السياســي(
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اً ضــــعيفاً علــــى احلــــدود بــــني خمتلــــف أجــــزاء النظــــام السياســــي. جيــــد املــــرء حفاظــــ -الــــنمط األورويب القــــاري
ال تشـكل أنظمـة فرعيـة سياسـية مسـتقلة ذاتيـاً ومتمـايزة. بـل هـي (فـاألحزاب الفرنسـية ومجاعـات املصـلحة 

والسيما داخل الثقافات الفرعية الكاثوليكية، واالشرتاكية، والشـيوعية.  )تتداخل الواحدة منها يف األخرى
أمريكية واألوروبية القارية تتمايز من حيـث درجـة اسـتقالل وسـائل إعالمهـا.  -ألمناط األنكلووباملثل فإن ا

تتمتــع وســائل إعالمهــا بأقصــى حــد مــن التمــايز (فالواليــات املتحــدة، وبريطانيــا، وأمــم الكومنولــث القــدمي 
ماعــات املصــلحة إىل أن تكــون خاضــعة جل )الصــحافة(متيــل (بينمــا يف فرنســا وإيطاليــا  )واالســتقالل الــذايت
  ).7()واألحزاب السياسية

وكما أن مذهب فصل السـلطات تكّملـه فكـرة الضـوابط والتوازنـات، فـإن مـذهب احلفـاظ علـى احلـدود 
. احلفاظ التـام علـى احلـدود بـني األدوار والوظـائف ال )الدور التنظيمي(و )تعدد الوظائف(يكمله مفهوما 

مسيــة للحكــم، واألحــزاب، ومجاعــات املصــلحة، ومــا إليهــا تقــوم حيــدث أبــداً، علــى قــول أملونــد. فــالفروع الر 
. )كــل بنيــة سياســية، مهمــا كــان ختصصــها متعــددة الوظــائف(باســتمرار بــأكثر مــن جمــرد وظيفــة واحــدة: 

ـا ال تقـوم  -مـثالً –ولذلك، فمـا يهـّم لـيس كـون األحـزاب السياسـية  جمـرد جتميـع ملصـاحل النـاس املختلفـة أ
ـــة تكتيـــل املصـــاحل، بـــل إن هـــذه الوظيفـــة تصـــبح مســـؤوليتها اخلاصـــة. ففـــي بـــأي وظيفـــة أخـــرى غـــري عم لي

أمريكيـــة منوذجهـــا األصـــلي، توجـــد بعـــض  -األنظمـــة املتخصصـــة احلديثـــة الـــيت متثـــل الـــدميقراطيات األنكلـــو
بة اليت متتاز مبزية وظيفيــة خاصـة، والـيت متيـل إىل القيـام مبـا ميكـن أن نسـميه دوراً تنظيميـاً بالنسـ(اهليكليات 

  ).8()إىل تلك الوظيفة داخل النظام السياسي ككل
عـــــالوًة علـــــى التالقـــــي بـــــني املعيـــــار األول يف تصـــــنيف أملونـــــد، وهـــــو هيكليـــــة األدوار، ومـــــذهب فصـــــل 

 )العضـويات املتداخلـة(السلطات، مثة أيضـاً صـلة وثيقـة بـني املعيـار الثـاين، وهـو الثقافـة السياسـية، وقضـية 
ـــر ف. بنتلـــي وديفيـــد ب. ترومـــان، وقضـــية االنقســـامات املتقاطعـــة الـــيت اقرتحهـــا  الـــيت قـــدمها املنظِّـــران أرث

سيمور مارتن ليبسيت. وحاصل هاتني القضيتني أنه عندما ينتمي األفراد إىل عدد من اجملموعات املنظمـة 
 أو غــري املنظمــة ذات املصــاحل واملنظــورات املتنوعــة، فــإن مــواقفهم متيــل إىل االعتــدال نتيجــة هــذه الضــغوط
النفســية املتقاطعــة. يضــاف إىل ذلــك أن قــادة املنظمــات ذات العضــويات غــري املتجانســة ســوف خيضــعون 
للضغوط السياسية املتقاطعة الناجتة عن هذا الوضع وسوف مييلون أيضاً إىل اختاذ مواقف وسطية معتدلـة. 

قاً باالنقسامات احلـادة، وال بد من اعتدال كهذا لالستقرار السياسي. وبالعكس، فعندما يكون اجملتمع ممز 
وال تتداخل العضويات والوالءات بل ترتكـز بصـورة حصـرية داخـل كـل قطـاع مـن قطاعـات اجملتمـع، تنعـدم 
الضـــغوط املتقاطعـــة الـــيت ال بـــد منهـــا لالعتـــدال واالســـتقرار السياســـيني. ويالحـــظ ترومـــان أنـــه إذا اســـتطاع 

وحيــافظ علــى اســتقراره فهــو قــد يقــوم بــذلك إىل الثــورة، واالحنطــاط، والفســاد، (جمتمــع مركــب أن يتحاشــى 
فـرص اسـتقرار الدميقراطيـة تتعـزز (). ويـذهب ليبسـيت إىل أن 9()حد بعيد جراء وجـود عضـويات متعـددة

). ويطلـق بينتلـي 10()بقدر ما يكون للجماعات واألفـراد عـدد مـن االنتمـاءات املتقاطعـة واهلامـة سياسـياً 
 .)جلماعات أثناء العملعملية تقاطع ا(اسم احلل الوسط على 
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يف تعـــابري الثقافـــة السياســـية، تعتـــرب العضـــويات املتداخلـــة مســـًة مميِّـــزًة للثقافـــة السياســـية املتجانســـة، بينمـــا 
ا الفرعيـة املتمـايزة. ويف تصـنيف أملونـد تتسـم األنظمـة  الثقافة املتفتتة ال تتسم بأي تداخل يُذكر بني ثقافا

فة متجانسة بينمـا األنظمـة األوروبيـة القاريـة غـري املسـتقرة تتسـم بانقسـامات أمريكية املستقرة بثقا -األنكلو
إن مجودهـا وعـدم اسـتقرارها ناجتـان عـن وضـع الثقافـة (عميقة بني الثقافات الفرعية. ويكتب املونـد قـائًال: 

منقسـماً  . من ذلك، أن أملوند وباول يصـفان النظـام الفرنسـي يف ظـل اجلمهوريـة الرابعـة باعتبـاره)السياسية
إىل ثــــالث عــــائالت إيديولوجيــــة، أو ثقافــــات فرعيــــة مــــع كــــون األحــــزاب الرئيســــية، ومجاعــــات املصــــلحة، 

املطالــب ومل (. وكــان مــن نتيجــة ذلــك أن تراكمــت )منســقة ضــمن عــائالت أيديولوجيــة(ووســائل اإلعــالم 
ا قـوانني طويلــة مــن اجلمــود مــع (، وإن مــّرت فــرتات )تتحـول إىل خيــارات سياســية بديلــة وال ُســنَّت يف شــأ

إن (. ويتبىن أملوند وبـاول أحيانـاً لغـة نظريـة العضـويات املتداخلـة فيقـوالن: )فرتة وجيزة من تصفية األزمات
ا أن تلـنيِّ مواقفـه  الفرد، يف أمة كفرنسا، قد ال يتعرض إال إىل القليـل مـن الضـغوط املتقاطعـة الـيت مـن شـأ

الثقافـة املدنيـة) ()  The Civic Culture( فريبـا يف كتـاب . ويـنص أملونـد وسـيدين)السياسـية الصـلبة
أمناط العضـوية ختتلـف مـن بلـد إىل آخـر. ففـي البلـدان األوروبيـة الكاثوليكيـة، مـثًال، مييـل الـنمط (على أن 

إىل أن يكــون تراكميــاً مــن حيــث األيديولوجيــة. فاألســرة، والكنيســة، ومجاعــة املصــلحة، والعضــوية احلزبيــة 
ــا يف تكــوين الــرأي. أمــا يف متيــل إىل ال ــا األيديولوجيــة والسياســية وإىل التعزيــز املتبــادل لتأثريا تطــابق يف مسا

  .)الواليات املتحدة وبريطانيا، فإن النمط املتداخل يبدو أكثر شيوعاً 
  المجتمعات التعددية واألنظمة الحزبية

لعضـويات املتداخلـة فحسـب بـل إن تصنيف أملوند ال يتميـز بصـالت وثيقـة بنظـرييت فصـل السـلطات وا
هــو يتالقــى أيضــاً مــع القســمة الثنائيــة التقليديــة لألنظمــة الدميقراطيــة وفقــاً لعــدد األحــزاب العاملــة ضــمن 
ـــرياً مـــا  النظـــام: نظـــام احلـــزبني مقابـــل نظـــام تعـــدد األحـــزاب. وينبغـــي التشـــديد علـــى أن هـــذا التصـــنيف كث

ل بـــني األنظمـــة السياســـية كلهـــا أيضـــاً. مـــن ذلـــك أن يســـتعمل للتمييـــز ال بـــني األنظمـــة احلزبيـــة فحســـب بـــ
هلــذه األنظمــة احلزبيــة املختلفــة عواقــب بعيــدة املــدى بالنســبة إىل عمليــة (ســيغموند نوميــان يــذهب إىل أن 

االنتخاب وبنسبة أكرب إىل عملية صنع القرارات احلكومية. فالتصنيف على مقتضـى هـذا اخلـط (أي وفـق 
التمييــز بــني (). وخيلــص مــوريس دوفريجيــه إىل أن 11()الفوائــد وجــوهريعــدد األحــزاب)، إمنــا هــو غــين ب

أنظمة احلزب الواحد، واحلـزبني، واألحـزاب املتعـددة مييـل إىل أن يكـون الطريقـة األساسـية لتصـنيف أنظمـة 
  ).12()احلكم املعاصرة

ر الــدميقراطي. يشــدد كــل مــن دوفريجيــه ونوميــان علــى أن مثــة عالقــًة وثيقــًة بــني عــدد األحــزاب واالســتقرا
، إذ يستطيع أن يعكـس بدقـة )يبدو مطابقاً لطبيعة األشياء فحسب(ويعتقد دوفريجيه أن نظام احلزبني ال 

الثنائية الطبيعية يف الرأي العام، بل مييل أيضاً إىل أن يكون أكثر استقراراً من نظام األحزاب املتعـددة ألنـه 
يعمـــــل علـــــى تقييـــــد  )يف درجـــــة االنقســـــامات السياســـــية اخنفاضـــــاً (أكثـــــر اعتـــــداًال. ففـــــي األول جيـــــد املـــــرء 

يتطـابق مـع  )تفاقمـاً لالنقسـامات السياسـية وتكثيفـاً للخالفـات(دمياغوجية األحزاب، بينما جنـد يف الثـاين 
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). وباملثل، يذهب نوميان إىل أن نظام األحـزاب املتعـددة خيـالف نظـام احلـزبني 13()تطرِّف عام يف اآلراء(
ــــداً وُممركــــزاً  ميتلــــك(يف أنــــه ال  علــــى وعــــد كبــــري بــــأن يكــــون صــــانعاً فعــــاًال (وال حيتــــوي تاليــــاً  )تنظيمــــاً موحِّ
 ).14()للسياسات

ويـــرى أملونـــد أنـــه يف األنظمـــة السياســـية احلديثـــة املتطـــورة ذات الصـــيانة الواضـــحة للحـــدود (أي الـــنمط 
لألحـــزاب السياســـية، وأن هـــذه  أمريكـــي)، يعتـــرب تكتيـــل املصـــاحل الوظيفـــة األبـــرز واألكثـــر متييـــزاً  -األنكلـــو

إىل (ومــن املفــرتض فيهــا أن حتــول املصــاحل املعــرب عنهــا بوضــوح  )املــدى األوســط للمعاجلــة(الوظيفــة هــي يف 
. وقـــد يبـــدو نظـــام احلـــزبني يف وضـــع مثـــايل هلـــذا، كمـــا قـــد تبـــدو أنظمـــة )عـــدد حمـــدود نســـبياً مـــن اخليـــارات

احل. ومع ذلك، فإن أملوند يرفض مبدئياً الفكـرة القائلـة األحزاب املتعددة أقل فعالية من حيث تكتيل املص
أمريكــي يتســق مــع نظــام احلــزبني وأن منطــه األورويب القــاري يتســق مــع نظــام األحــزاب  -إن منطــه األنكلــو

التمييـــزات الشـــائعة االســـتعمال بـــني نظـــام احلـــزب الواحـــد، ونظـــام احلـــزبني، ونظـــام األحـــزاب (املتعـــددة : 
 -شــــيء يف متييــــز اخلصــــائص اجلوهريــــة لألنظمــــة السياســــية التوتاليتاريــــة، واألنكلــــواملتعــــددة ال تصــــل إىل 

  .)أمريكية، واألوروبية القارية
غري أن أملوند يرضى ضمناً يف كتاباته الالحقة باالتساق بـني تصـنيفه اخلـاص (علـى األقـل ذلـك القسـم 

بعـــض أنظمـــة (عـــدد األحـــزاب:  مـــن التصـــنيف الـــذي يُعـــين باألنظمـــة الدميقراطيـــة) والتصـــنيف القـــائم علـــى
. إن عدد األحزاب عامل هـام. فأنظمـة احلـزبني املسـؤولة )األحزاب تكتِّل املصاحل بفعالية أفضل من غريها

إن (أمــام قاعــدة انتخابيــة واســعة تضــطر عــادة إىل اعتمــاد سياســات تكتيليــة للمصــاحل. مــن ناحيــة ثانيــة، 
زيـــد مـــن احتمـــاالت اقتصـــار كـــل حـــزب علـــى نقـــل وجـــود عـــدد كبـــري مـــن األحـــزاب الصـــغرية إىل حـــد مـــا ي

. أنظمة احلزبني ليست أفضـل )مصاحل ثقافة فرعية خاصة أو زبائن خمصوصني مع احلد األدىن من التكتيل
تكتــيًال للمصــاحل فحســب بــل هــي تســاهم يف صــيانة فعالــة للحــدود. ومــن املرغــوب فيــه، وفقــاً ألملونــد، أن 

اهليكليـات الـيت تصـنع القـرارات وتلـك الـيت تعـرب عـن املصـاحل، كمـا  تكون اهليكليات التكتيليـة متمـايزة عـن
أن نظام احلزبني التنافسي رمبا كـان األقـدر علـى تـأمني هـذا التمـايز وصـيانته. إن التكتيـل الفعـال للمصـاحل 
 -والصـــيانة اجليـــدة للحـــدود يرتبطـــان مباشـــرة باالســـتقرار الـــدميقراطي، وكالمهـــا مـــن مســـات الـــنمط األنكلـــو

  ي من الدميقراطية.أمريك
  حاالت شاذة

تصــنيف أملونــد ثــري نظريــاً، حســن التكامــل، وجيــد الصــياغة، إال أنــه يشــكو مــن عيــب أساســي واحــد، 
وهـــو أنـــه ال يعـــاجل حالـــة الـــدميقراطيات األوروبيـــة الصـــغرى معاجلـــًة ُمْرضـــية. ففـــي املقالـــة الـــيت يطـــرح فيهـــا 

ئصــــهما املميــــزة، ُتســــتثىن البلــــدان االســــكندينافية أمريكــــي واألورويب القــــاري مــــع خصا -النمطــــني األنكلــــو
والبلــدان الواطئــة (النيذرالنــدز) ختصيصــاً مــن فئــة األنظمــة السياســية األوروبيــة القاريــة، كمــا تغفــل النمســا 
وسويسـرا إغفــاًال تامـاً. وهــو يقـيم للبلــدان االســكندينافية والبلـدان الواطئــة فئـًة منفصــلًة ال يـُْقـدُم علــى بلــورة 

متــزج بعــض مســات األنظمــة األوروبيــة (. بــل إن أملونــد يكتفــي بــالقول إن هــذه األنظمــة السياســية تفاصــيلها
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ـــة واألنكلـــو ـــة -القاري ـــا )أمريكي ـــنمط األنكلـــو(، وإ ـــنمط األورويب القـــاري وال  -تقـــف يف مكـــان مـــا بـــني ال
فيها هـذا الـنمط عـن اجلوانب اليت خيتلف  -مبزيد من التفصيل-، وحيدد أملوند يف كتاباته الالحقة )أمريكي

بـني نظـامي األزمـة أو اجلمـود  -معتمداً لغة التصنيف حبسب عدد األحـزاب-النمطني اآلخرين. فهو مييز 
املتعدد األحزاب يف فرنسا وإيطاليا واألنظمـة املتعـددة األحـزاب العاملـة يف البلـدان االسـكندينافية والبلـدان 

قـل، الـيت تتصـف بصـفة التكتيـل كـاألحزاب االشـرتاكية الواطئة. فثمة يف األواخر بعض األحـزاب، علـى األ
االســـكندينافية، واألحـــزاب االشـــرتاكية البلجيكيـــة والكاثوليكيـــة. وهـــذا املعيـــار لـــيس مرضـــياً متامـــاً، ألنـــه ال 

  ينطبق بوضوح على األحزاب اهلولندية، بينما ال يالئم احلزب املسيحي الدميقراطي اإليطايل. 
ظام األحزاب املتعـددة العامـل/ الفعـال عـن نظـام اجلمـود أقـرب إىل اإلرضـاء، علـى املعيار الثاين لتمييز ن

فثقافتهـــا السياســـية أكثـــر جتانســـاً وصـــهراً للعناصـــر العلمانيـــة (األقـــل بالنســـبة إىل البلـــدان االســـكندينافية: 
كــي يف هــذا أمري  -. وبالفعــل، فــإن البلــدان االســكندينافية ال ختتلــف كثــرياً عــن الــنمط األنكلــو)والتقليديــة

)، يـذكر أملونـد وفريبـا البلـدان االسـكندينافية إىل جانــب  The Civic Cultureاجملـال. ففـي كتـاب (
ثقافـــــات سياســـــية (إنكلـــــرتا وبلـــــدان الكومنولـــــث القـــــدمي، والواليـــــات املتحـــــدة األمريكيـــــة باعتبارهـــــا متتلـــــك 

  .)متجانسة
حــزاب املتعــددة العاملــة يف سويســرا ولكــن الثقافــة السياســية املتجانســة ليســت مــن خصــائص أنظمــة األ

والبلـــــدان الواطئــــــة وال نظــــــام احلـــــزبني النمســــــاوي. وعلــــــى وجــــــه التخصـــــيص، فــــــإن احلــــــزب الكــــــاثوليكي، 
واالشــــرتاكي، والعــــائالت الروحيــــة الليرباليــــة يف بلجيكــــا ولوكســــمبورغ، واحلــــزب الكــــاثوليكي، والكــــالفيين، 

يرباليـــــة يف األراضـــــي الواطئـــــة/ النيذرالنـــــدز، واحلـــــزب واالشـــــرتاكي، واألعمـــــدة (اجملموعـــــات العموديـــــة) الل
ة جـــداً للثقافـــات  الكـــاثوليكي، واالشـــرتاكي، والليـــربايل القـــومي يف النمســـا، إمنـــا هـــي ثقافـــات فرعيـــة مشـــا
الفرعية املميزة لنمط أملوند األورويب القاري. وبالفعل، فإن هذه البلدان تتسم بثقافات سياسـية أكثـر تفتتـاً 

إيطاليــا، وأملانيــا أيــام مجهوريــة فاميــار، مقرونــة بشــبكة متينــة مــن اجلماعــات املتداخلــة ووســائل مــن فرنســا، و 
اإلعالم داخل كل ثقافة فرعية ومرونة أقـل وتـداخل أقـل يف العضـوية بـني خمتلـف الثقافـات الفرعيـة. ويؤكـد 

فالنمســـا، وبلجيكـــا،  تصـــنيف لـــوروين للـــدميقراطيات الغربيـــة وفقـــاً لدرجـــة التعدديـــة املقطّعـــة هـــذا الوصـــف:
ولوكســمبورغ، واألراضــي الواطئــة/ النيذرالنــدز تقــع يف أعلــى فئــة مــن التقطيــع, أمــا البلــدان األوروبيــة القاريــة 
(حسب تصـنيف أملونـد، أي فرنسـا، وإيطاليـا، وأملانيـا) إضـافة إىل سويسـرا والواليـات املتحـدة فتقـع ضـمن 

اإليرلندية، والـدول االسـكندينافية، وفنلنـدا، وأيسـلندا تنصـف الفئة املتوسطة؛ كما أن بريطانيا، واجلمهورية 
  ).15بدرجة متدنية من التعددية املقطّعة(

جيــب أن نفســر االســتقرار السياســي يف الــدميقراطيات التوافقيــة اعتمــاداً علــى عالقتهــا بعامــل إضــايف هــو 
افيــة الفرعيــة علــى مســتوى تعــاون زعمــاء اجلماعــات املختلفــة الــذي يتخطــى االنقســامات القطاعيــة أو الثق

اجلمــاهري بــدًال مــن حشــر عالقتهــا مبتغــري تفســريي آخــر هــو الثقافــة السياســية. وهلــذا الســبب كانــت جتربــة 
الــدميقراطيات التوافقيــة األوروبيــة علــى هــذا القــدر مــن األمهيــة املعياريــة بالنســبة إىل اجملتمعــات التعدديــة يف 
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ـــا تعدديـــة بصـــورة ملطّفـــة، بـــل علـــى الـــرغم مـــن  العـــامل الثالـــث: فهـــي دميقراطيـــات مســـتقرة ال ألن جمتمعا
ا.   االنقسامات القطاعية العميقة يف جمتمعا

  المجتمعات التعددية والديمقراطية في العالم الثالث
والسـيما اآلسـيوية واألفريقيـة منهـا، وأيضـاً األمريكيـة اجلنوبيـة، كغويانـا، -يعاين الكثـري مـن الـدول الناميـة 

ا  -رينيـــدادوســـورينام، وت مـــن مشـــاكل سياســـية نامجـــة عـــن االنقســـامات العميقـــة بـــني قطاعـــات مـــن ســـكا
ـــد هلـــا. وتتعامـــل األدبيـــات النظريـــة حـــول التنميـــة السياســـية، وبنـــاء األمـــة، والتحـــول  وغيـــاب اإلمجـــاع املوحِّ

لكتــاب الــدميقراطي يف الــدول اجلديــدة مــع هــذا الواقــع بطريقــة ملتبســة الفتــة. فمــن جهــة، يــرفض كثــري مــن ا
مــالوا إىل (ضــمناً االعــرتاف بأمهيتهــا. ويــذهب واكــر كونــور إىل أن معظــم املنظــرين البــارزين لبنــاء األمــة قــد 

). ومـن جهـة 16()التقليل من شأن املشاكل املتعلقة بالتنوع العرقـي، إن مل يتجـاهلوا هـذه املشـاكل أصـالً 
ــا ثانيــة، فــإن املــؤلفني الــذين يعــاجلون املســألة معاجلــة جــادة ميي لــون إىل إيالئهــا أمهيــة غالبــة. مــن ذلــك، أ

) املشــهورة املتكونــة مــن ســبع عشــرة مســة تســم Pyeتشــكل املشــكلة األوىل إطالقــاً ملتالزمــة لوســيان بــاي (
جمتمعــًة العمليــة السياســية غــري الغربيــة. ويــذكر بــاي أن اجملــال السياســي لــيس منفصــًال بوضــوح عــن اجملــال 

يف اجملتمعــات غــري الغربيــة: (إن اإلطــار األساســي للسياســة غــري الغربيــة االجتمــاعي والعالقــات الشخصــية 
هــــو اإلطــــار الطــــائفي، ويتلــــوَّن الســــلوك السياســــي كلــــه تلوينــــاً واضــــحاً باعتبــــارات ذات عالقــــة باالنتمــــاء 

 ).17()الطائفي

كانـت تسـتند   ، الـيت رمبـا)الوالءات األوليــة(وهذه االنتماءات الطائفية هي ما يطلق عليه كليفورد غريتز 
). فالثقافـــات 18إىل اللغــــة، أو الـــدين، أو العـــرف، أو املنطقـــة، أو العـــرق، أو الـــروابط الدمويـــة املفرتضـــة(

الفرعيــة للــدميقراطيات التوافقيــة األوروبيــة، الــيت هــي دينيــة وإيديولوجيــة يف طبيعتهــا، والــيت تنضــاف إليهــا يف 
اعتـربت مجاعـات أوليـة، إذا مـا كـان املـرء مسـتعداً العتبـار اثنني من هذه البلدان االنقسامات اللغوية، رمبـا 

ـــا  اإليديولوجيـــة نوعـــاً مـــن الـــدين. وســـوف نشـــري هنـــا إىل كافـــة هـــذه اجملتمعـــات، الغربيـــة وغـــري الغربيـــة، بأ
جمتمعــات تعدديــة. ويقــارب تعريــف هــذا اللفــظ، الــذي قــدمناه يف موضــع ســابق مــن هــذا الفصــل، املعــىن 

. فرنيفــــال. ومــــن اجلــــدير باملالحظــــة أن اإلطــــارين النظــــريني لكــــل مــــن أملونــــد الــــذي اســــتعمله فيــــه ج. س
) يشـــتمالن صـــراحًة علـــى االختالفـــات الثقافيـــة باعتبارهـــا مـــن مســـات اجملتمعـــات Furnivallوفرنيفـــال (
. وهـــو يعـــرف اجملتمـــع )كـــل مجاعـــة تتمســـك بـــديانتها، وثقافتهـــا، ولغتهـــا، وأفكارهـــا، وطرائقهـــا(التعدديـــة: 
خمتلـــف قطاعـــات اجملتمــع جنبـــاً إىل جنـــب، ولكـــن بانفصـــال، (أنـــه اجملتمـــع الـــذي تعــيش ضـــمنه التعــددي ب

. وهــــذا املفهــــوم أضــــيق نوعــــاً مــــا مــــن مفهــــوم غريتــــز ألنــــه ال يتضــــمن )داخــــل الوحــــدة السياســــية الواحــــدة
التمـــايزات اإلقليميـــة. أمـــا جمتمـــع فرنيفـــال التعـــددي فهـــو جمتمـــع فيـــه اخـــتالط جغـــرايف واجتنـــاب اجتمـــاعي 

ـــم يتخــــالطون ولكـــن مــــن دون تـــداخل وتضــــام (متبـــادل:  إنـــه بــــاملعىن األدق خلـــيط مــــن (الشـــعوب)؛ أل
). وســـوف نعتمـــد التعريـــف األوســـع هنـــا؛ ألنـــه يناســـب أغـــراض هـــذه الدراســـة يف املقارنـــة 19()(انـــدماج)

من العامــــة، علــــى الــــرغم مــــن االنتقــــاد املتــــواتر بــــأن مفهــــوم اجملتمــــع التعــــددي مفهــــوم واســــع جــــداً ويتضــــ
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مـــن التنّبـــه إىل الفـــروق النوعيـــة والكميـــة داخـــل فئـــة اجملتمعـــات  -يف الوقـــت نفســـه-). وال بـــد 20الكثـــري(
التعدديــة الواســعة: فهنــاك فــوارق بــني خمتلــف أنــواع االنقســامات القطاعيــة وفــوارق يف درجــة كــون اجملتمــع 

  تعددياً.
يـــار الدميقراطيـــة. فبعـــد التفـــاؤل األويل يف  الســـمة البـــارزة الثانيـــة مـــن مســـات السياســـة غـــري الغربيـــة هـــي ا

اآلفاق الدميقراطية للبلدان احلديثة االستقالل، واملسـتند يف معظمـه إىل الطموحـات الدميقراطيـة الـيت أعـرب 
ـــا السياســـيون، حـــّل مـــزاج مـــن اخليبـــة. ومثـــة  صـــلة مباشـــرة بـــني  -يف رأي العديـــد مـــن املـــراقبني-عنهـــا قاد

ري الغربيــة: اجملتمــع التعــددي عــاجز عــن احلفــاظ علــى احلكــم الــدميقراطي. الســمتني األساســيتني للسياســة غــ
وقــد كانــت هــذه العالقــة مضــمرة أصــًال يف أعمــال فرنيفــال. فهــو قــد طبــق مفهــوم اجملتمــع التعــددي علــى 
ــــيت تعتمــــدها الســــيطرة  ــــة ال ا إمنــــا كانــــت تصــــان بالوســــائل غــــري الدميقراطي ــــه أن وحــــد املســــتعمرات وحّجت

هذا ينسجم مع تقومي جون سـتيوارت ميـل املتشـائم لفـرص الدميقراطيـة الربملانيـة التمثيليـة يف االستعمارية. و 
املؤسسات احلرة تقارب احملال يف بلد متكون من قوميات خمتلفة. إذ ال ميكـن للـرأي (اجملتمعات التعددية: 

ابطـــة مـــن شـــعور العـــام املوحـــد الضـــروري لعمـــل احلكـــم الربملـــاين أن يوجـــد يف صـــفوف أنـــاس ال تـــربطهم ر 
 ).21()الزمالة، والسيما إذا كانوا يقرأون وينطقون بلغات خمتلفة

وتــرد هــذه القضــية يف الصــيغة األبعــد عــن االلتبــاس عنــد م. ج. مسيــث. فســيطرة أحــد قطاعــات اجملتمــع 
جـــزٌء مـــن تعريفـــه للمجتمـــع التعـــددي. ولكـــن األمـــر ال يقتصـــر علـــى التعريـــف. ففـــي نظـــر مسيـــث، تســـتجرُّ 

إن التنــوع الثقــايف أو التعدديــة يفــرض آليــاً يف هيكليــة (صــيانة النظــام السياســي بالســيطرة والقــوة:  التعدديــة
. )الدولة ضرورة سيطرة أحد القطاعات الثقافية. وهو يستلزم التنظيم غـري الـدميقراطي لعالقـات اجلماعـات

ة السياســـية األوروبيـــة وينطــوي هـــذا املفهـــوم، تضــميناً، علـــى تصـــنيف ثنــائي يشـــابه تصـــنيف أملونــد لألنظمـــ
ة وثيقــة؛ إذ يتكــون صــنف مــن  , ويتكــّون )جمتمعــات مندجمــة تتســم بإمجــاع الــرأي والتجــانس الثقــايف(مشــا

. ويســــتلزم هــــذا أن يكــــون )جمتمعــــات منظمــــة تتســــم بــــافرتاق الــــرأي والتعــــدد الثقــــايف(الصــــنف الثــــاين مــــن 
دوًال كثـــــرية حديثـــــة (امللمـــــوس بـــــأن  التجـــــانس شـــــرطاً مســـــبقاً للحكـــــم الـــــدميقراطي، وحيتـــــوي علـــــى التنبـــــؤ

االستقالل معّرضة للتفكك إىل عدة قطاعات ثقافية منفصـلة، أو للمحافظـة علـى هويتهـا، ولكـن يف ظـل 
  ).22()ظروف من السيطرة واإلخضاع يف العالقات بني اجلماعات

لسياســية مفهــوم وهلــذه األفكــار أيضــاً مكانــة مرموقــة يف أدبيــات التنميــة السياســية. إن مفهــوم التنميــة ا
عــدمي الشــكل إمجــاًال وقــد نســبت إليــه تشــكيلة مــن التعريفــات، ولكنــه احتــوى عــادة (حــىت حلــول املــزاج 
املتشــــائم بالدميقراطيــــة علــــى األقــــل) علــــى بعــــدي التحــــول الــــدميقراطي واالنــــدماج الــــوطين أو بنــــاء الــــوطن 

مــن ذكــر ثالثــة أوجــه هامــة يف باإلضــافة إىل تطــوير وظــائف متمــايزة وهيكليــات متخصصــة فعالــة. وال بــد 
مفهــوم التنميــة السياســية. ففــي املقــام األول، يعتــرب عــادة أن التحــول الــدميقراطي وســواه مــن أبعــاد التنميــة 

يــذهب إىل أن التنميــة السياســية ال ميكــن أن تتقــدم   )Pye تــابع لالنــدماج الــوطين. مــن ذلــك أن بــاي (
مـــع النظـــام الكلـــي. إن أمهيـــة االنـــدماج الـــوطين يف  كثـــرياً علـــى وجـــه اإلمجـــال مـــن دون إحســـاس بالتمـــاهي
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عمليــة التنميــة تــؤدي أحيانــاً إىل املعادلــة التامــة بــني املفهــومني: فالتنميــة السياســية هــي بنــاء األمــة. ثانيــاً، 
والنصــيحة اخلاصــة بوضــع السياســات املرتتبــة علــى هــذه القضــية هــي أن بنــاء األمــة ينبغــي أن يــوىل األولويــة 

مة األوىل املتوجبة على زعماء الدول النامية. ثالثاً، النظرة املعتادة هي أن يناء األمـة يسـتتبع وأن يكون امله
استئصال الوالءات األولية األدىن من األمة واالستعاضة عنها بـوالء لألمـة. ويـذهب ليونـارد باينـدر إىل أن 

شــمول مل يشــاهد مثلهــا يف إيــديولوجي علــى درجــة مــن ال -االنــدماج الــوطين يســتلزم خلــق إمجــاع ثقــايف (
). وهذا مـا ينطـوي عليـه تضـميناً قـول صـموئيل ب. هنتينغتـون بـأن التحـديث 23()هذه البلدان (النامية)

االستعاضة عن عدد كبري من السلطات السياسـية التقليديـة، (السياسي يعين االندماج الوطين وأنه يستلزم 
  ).24()ة علمانية واحدةوالدينية، والعائلية، والعرقية بسلطة سياسية وطني

األطــراف، غــري أن هــذه املقاربــة ال تــوفر  -ومــن املقاربــات البديلــة لدراســة التنميــة السياســية إطــار املركــز 
تفســـرياً بـــديًال لعمليـــة بنـــاء األمـــة. واإلســـهام التجديـــدي الـــذي تقدمـــه هـــو تركيزهـــا علـــى الـــدور اجلـــوهري 

)، يعتـرب املركـز  Shils( األطـراف الـيت طرحهـا إدوارد شـيلز -للُنخب. ففي الصياغة املرجعية ملقارنة املركز 
. )األريـــاف الـــيت متـــارس عليهـــا الســـلطة(، واألطـــراف هـــي )الـــذي ميتلـــك الســـلطة(ذلـــك اجلـــزء مـــن اجملتمـــع 

. ومنظومـة القـيم املركزيـة هـذه إمنـا هـي مركزيـة، وفقـاً )ظـاهرة مـن عـامل القـيم واالعتقـادات(واملركز هو أيضاً 
. منظومـة القـيم يف املركـز هـي موضـع إمجـاع، )السـلطات احلاكمـة يف اجملتمـع تعتنقهـا(ي؛ ألن لتعريـف دائـر 

ــا يضــعف يف األطــراف  الــيت رمبــا كانــت غــري متجانســة ومنقســمة مــن حيــث قيمهــا. ومــا  -ولكــن التعلــق 
د يرتتب على هذا النموذج بالنسـبة إىل اجملتمعـات التعدديـة هـو وجـوب بسـط سـيطرة مركـز مؤلـف مـن أحـ

إدمــاج مجــاهري الشــعب يف املؤسســات (خلــق إمجــاع وطــين مبعــىن  -بــدًال مــن ذلــك-قطاعــات اجملتمــع أو 
  ). وهذه النتائج ُمتاهي نتائج نظريات أخرى يف التنمية السياسية.25()ومنظومات القيم املركزية

ئلة املربكــة مــن ناحيــة ثانيــة، إذا مل تكــن هــذه النتــائج مــن تضــمينات هــذه النظريــة فــإن سلســلة مــن األســ
األطــراف علــى اجملتمعــات التعدديــة. ففــي مــؤمتر اليونســكو ســنة  -ستنشــأ بالنســبة إىل تطبيــق إطــار املركــز 

ـم 1970( م) حول بناء األمة، وافق املشاركون على أن هـذه املقاربـة مفيـدة كـأداة وصـفية وكّشـافة غـري أ
ســمة إقليميــاً وثقافيــاً. وقــد أوجــز املقــرِّر هــذه انتقــدوا افتقارهــا إىل الوضــوح يف التعامــل مــع اجملتمعــات املنق

  النقاط مبا يلي: 
مفهوماً إقليمياً، فهل يوجد مركز واحد أم  )املركز(ما هي التضمينات اإلقليمية هلذا النموذج؟ فإذا كان 

  )املركـز(من املمكن أن يوجد أكثر من مركز؟ مـا هـي درجـة التجـانس االجتمـاعي والثقـايف املطلوبـة لقبـول 
وقع شرعي للسلطة والوالء؟ فبقدر ما ال يكون هذا التجانس قائماً أو بقدر ما تنهض مقاومـة للمركـز كم

ــا باعتبارهــا مراكــز منافســة أو  مراكــز (املســيطر يف املراكــز اإلقليميــة (املناطقيــة) الــيت ميكــن أن تنظــر إىل ذوا
  ).26؟()مركزاً (، هل جيب االستمرار يف اعتبار األول )مضادة

األطراف، فال بد من اعتبـار هـذه  -األسئلة إذا ما تركت فعًال بال إجابة من قبل مقاربة املركز  إن هذه
املقاربة غري ذات صلة بدراسة اجملتمعـات التعدديـة. غـري أن مـا يوضـحه شـيلز إيضـاحاً ال لـبس فيـه هـو أن 
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قـيم املركزيـة ال حتتـاج إىل مفهومه عن املركز يستبعد أي نوع من التحالف النخبـوي الرباغمـايت. فمنظومـة ال
، ولكـن مثـة دائمـاً )قطاعيـة نسـبياً (أن تكون موضع إمجاع كامل ونقي، كمـا أن الطبقـة احلاكمـة قـد تكـون 
الــيت توحــد خمتلــف القطاعــات، ال  )إحســاس بالتناســب يســتند إىل (عالقــة مشــرتكة مبنظومــة القــيم املركزيــة

ري املمكن اإلجابة عن األسئلة السابقة بواسطة التفسري . لذلك كان من غ)إدراك املصلحة التالمحية(جمرد 
  التوافقي.

  التباينات المبالغ فيها بين العالمين: األول والثالث 
اخلطــأ األساســي الــذي يرتكــب يف الكثــري مــن األدبيــات النظريــة حــول التنميــة السياســية هــو املبالغــة يف 

ينظـــر إليهـــا إمجـــاًال باعتبارهـــا التحـــرك مـــن الوضـــع  درجـــة التجـــانس يف الـــدول الدميقراطيـــة الغربيـــة. فالتنميـــة
احلـــايل للـــدول غـــري الغربيـــة أو وضـــعها عنـــد االســـتقالل حنـــو هـــدف مرغـــوب أو ممكـــن. وهـــذا اهلـــدف هـــو 
النمـــوذج املثـــايل جملتمـــع غـــريب متجـــانس إىل درجـــة عاليـــة. كـــان فرنيفـــال قـــد التـــزم يف حتليلـــه للمجتمعـــات 

للمجتمعـات إىل غربيــة وغـري غربيـة. ففـي دراسـته املبكـرة للمســتعمرات  التعدديـة مبثـل هـذه القسـمة الثنائيـة
اهلولنديــة يف أمريكــا اجلنوبيــة، صــرح بــأن التعدديــة يف اجملتمــع ال تقتصــر علــى املنــاطق املداريــة وضــرب أمثلــة 
 مــــن االنقســــام العنصــــري يف الواليــــات املتحــــدة، والثقــــايف يف كنــــدا، والــــديين يف إيرلنــــدا. ولكنــــه يف أعمالــــه

حـــاداً ببـــني اجملتمـــع التعـــددي يف املســـتعمرات املداريـــة واجملتمـــع املوحـــد الـــذي يعتـــربه (املتـــأخرة رســـم تقـــابًال 
ال ينطبـق علـى  )للـدول الغربيـة السـوية املتجانسـة(). غري أن منـوذج فرنيفـال 27()الغربيون أمراً مفروغاً منه

صـيغة مثاليـة  -وعلى وجه أخص-أمريكي أو  -اجملتمعات الغربية بعامة. وهو يقارب منوذج أملوند األنكلو
للمجتمــع الربيطــاين. وينتقــد جــاميس س. كــوملن املنظــور املعتــاد للتنميــة السياســية الــذي يفــرتض مســبقاً أن 

احنيـاز (. وهـو يـرى أن هـذا املنظـور يـنّم عـن )حـديثاً (غاية مـا تتوصـل إليـه التنميـة سـيكون تنظيمـاً سياسـياً 
). إن موطن الضعف األبلغ يف هذا املنظـور هـو أنـه ال يـنم فعليـاً 28()األفق معياري استعراقي غريب ضيق

 عن احنياز غريب ضيق األفق فحسب، بل عن احنياز بريطاين ضيق األفق أيضاً.

نــه مــن اجتنــاب  أمــا تصــور أملونــد للتنميــة السياســية، املقــرون بتصــنيفه الثنــائي للــدميقراطيات الغربيــة فيمكِّ
على أن مستوى التنمية السياسية ينبغي أن يقاس بدرجة متايز األدوار، واالستقالل هذا اخلطأ. فهو ينص 

). فهــذه خصــائص هيكليــة األدوار والثقافــة السياســية، وهــي فعليــاً 29الــذايت لألنظمــة الفرعيــة، والعلمنــة(
ــــا املســــتعملة يف تعريــــف صــــنفي الــــدميقراطيات الغربيــــة. فــــالنموذج األورويب القــــاري  املتصــــف املفــــاهيم ذا

بالثقافــــة السياســــية املفتتــــة (أي غــــري املتجانســــة والعلمانيــــة) وباالســــتقالل الــــذايت املتــــدين الــــذي تتمتــــع بــــه 
  أمريكي.-األنظمة الفرعية فيه، ينبغي أن يعدَّ متخلفاً نسبياً إذا ما قيس بالنموذج األنكلو
سياســية للتجــانس الثقــايف أو ويتفــق فرنيفــال والكتــاب الالحقــون مــع حجــة أملونــد املتعلقــة بالعواقــب ال

م يتجـاهلون كـون العديـد مـن اجملتمعـات الغربيـة، أي األنظمـة األوربيـة القاريـة عنـد أملونـد،  التعددية غري أ
تنتمــي إىل الــنمط التعــددي. وقــد لفــت مراقــب واحــد علــى األقــل بقــوة إىل هــذه اخلطــأ. إذ يعــرتض ألفــرد 

إىل منطـــني غـــريب وغـــري غـــريب: فهنـــاك عـــدة مســـات مـــن ديامانـــت علـــى تقســـيم بـــاي للتنظيمـــات السياســـية 
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أن (الســـمات الـــيت يســـتعملها بـــاي يف وصـــف السياســـات غـــري الغربيـــة ميكـــن، علـــى مـــا يـــرى ديامانـــت، 
. ويـرى ديامانـت، بصـورة )تستعمل من دون تغيري يف وصف السياسات النمساوية يف فـرتة مـا بـني احلـربني

ففــي (ساســاً إىل السياســات الربيطانيــة اإلمجاعيــة ينبغــي أن يُطــرَح: أعــم، أن الــنمط الغــريب املثــايل املســتند أ
وســـع املـــرء أن يســـتمد هـــذا الـــنمط املثـــايل بنجـــاح أكـــرب مـــن املفهـــوم الـــذي أطلـــق عليـــه أملونـــد اســـم النظـــام 
السياسي القـاري مـع ثقافاتـه الفرعيـة املتعـددة. فاألنظمـة السياسـية غـري الغربيـة قـد تصـبح أقـرب إىل الفهـم 

بعـــداً إذا مـــا اســـتعملنا هـــذا الـــنمط القـــاري املســـتند إىل جمتمـــع متعـــدد األعـــراق (متعـــدد القوميـــات)، وأقـــل 
  ). غري أن حتذير ديامانت ذهب إىل حد بعيد من دون أن يُلتفت إليه.30()واملفتقر إىل اإلمجاع القوي

جتاهـل كـون العديـد مـن اخلطأ الثاين اخلطري الشأن الذي استمر منظرو التنمية السياسية يف ارتكابه هـو 
اجملتمعات التعددية يف أوروبا قد توصلت إىل دميقراطية مسـتقرة مـن خـالل طرائـق توافقيـة. يـذهب فرنيفـال 

تســــتدعي مشــــكلتها تقنيــــة (إىل أن التجربــــة الغربيــــة ال تــــوفر منوذجــــاً معياريــــاً للمجتمعــــات التعدديــــة، الــــيت 
كلة األساســية لعلــم السياســة التطبيقــي يف الغــرب، مناســبة خــارج إطــار العلــم السياســي يف الغــرب. فاملشــ

. وهـو )تكمن يف معرفة أفضـل الطـرق للتأكـد مـن اإلرادة االجتماعيـة العامـة ومنحهـا جمـال التنفيـذ العملـي
ا، ويــرفض حتديــداً أمثــال  ال يعتقــد بــأن اعتمــاد أشــكال جديــدة للحكــم ســوف حيقــق الدميقراطيــة ويصــو

ــــا هــــذه الطريقــــة التوافقيــــة كــــأداة ل متيــــل إىل إضــــعاف اإلرادة االجتماعيــــة وال تقويهــــا، (لتمثيــــل الشــــعيب أل
. وتقــوده هــذه النظــرة املتشــائمة بالضــرورة )وتعمــل علــى خلــق االنقســام الفئــوي ولــيس الوحــدة االجتماعيــة

 إىل االســتنتاج، الــذي مــا يــزال ســائداً يف أدبيــات التنميــة السياســية، بــأن ُصــْنع اإلمجــاع الــوطين لــيس شــرطاً 
مســـبقاً للدميقراطيـــة فحســـب بـــل هـــو املهمـــة األوىل الـــيت جيـــب علـــى الزعمـــاء السياســـيني غـــري الغـــربيني أن 
ا، إذ ال يكفي االقتصار على إنشـاء آليـة جديـدة؛ بـل ال بـد أوًال مـن تغيـري اجملتمـع. إن وظـائف  ينهضوا 

ككـل. إن تغيـري اجملتمـع   احلكم هي خلق اإلرادة االجتماعية املشرتكة كأساس للحكـم الـذي ميثـل الشـعب
  ).31شرط مسبق للتغيريات يف شكل احلكم(

وتشــكل هــذه النصــيحة اخلطــأ الفــادح الثالــث يف املقاربــة الســائدة ملســألة التنميــة السياســية، وهــي اخلطــأ 
املفضي إىل أخطر العواقب العملية. فمع أن االستعاضة عن الوالءات القطاعيـة بـالوالء لألمـة تبـدو جوابـاً 

للمشـــكلة الـــيت يطرحهـــا اجملتمـــع التعـــددي، فـــإن حماولـــة تطبيقهـــا أمـــر يف غايـــة اخلطـــورة. ذلـــك ألن  منطقيـــاً 
الوالءات األولية ملا كانت شديدة الصالبة، فمن املستبعد أن تـنجح أيـة حماولـة الستئصـاهلا، ال بُـدَّ أّن مـن 

لــداخلي والعنــف بــني شــأن حماولــة كهــذه أن تــؤدي إىل نتــائج عكســية ورمبــا نشــطت التماســك القطــاعي ا
). إن البديل التوافقي يتحاشى هذا اخلطـر ويقـدِّم طريقـة واعـدة 32القطاعات بدًال من التماسك الوطين(

  أكثر لتحقيق الدميقراطية املقرونة بقدر كبري من الوحدة السياسية.
****************  

  الحواشي
  **) مفكر وأكادميي من بلجيكا.
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  العدالة والحرية في الفكر العربي الحديث
  سياق واحد أم سياقات متعددة؟

  أمحد حممد سامل(*
-1-  

ولإلجابـــة عـــن التســـاؤالت الســـابقة البـــد أن نبـــدأ مـــن اللغـــة، ألن اللغـــة هـــي وعـــاء الفكـــر، وهـــي املـــرآة 
لعاكســة لكيفيــة توظيــف أصــحاب األلســنة املختلفــة للمفــاهيم واملصــطلحات، وقــد يتكشــف البحــث عــن ا

مفاهيم العدالة واحلرية داخل السياق اللغوي القاموسي عن الدالالت املتباينة هلما عند العرب واملسلمني، 
  وهو ما ينعكس بدوره على االستخدامات السياسية واالجتماعية املختلفة هلما. 

أن العـدل: مـا قـام يف النفـوس أنـه مسـتقيم، وهـو  )د جاء يف تعريـف العـدل يف معجـم (لسـان العـربفق
: العـدل هـو الـذي ال -سبحانه وتعـاىل-ضد اجلور، وعدل احلاكم يف احلكم يعدل عدًال، ومن أمساء اهللا 

ــــل بــــه اهلــــوى فيجــــور يف احلكــــم، وحيمــــل العــــدل يف االســــتخدام القاموســــي معــــىن التســــوية، و  التــــوازن، ميي
  االستقامة، واإلنصاف، والقيمة. 

وقــد ورد يف املعجــم نفســه كيفيــة اســتخدام مصــطلح العــدل يف الســياق الشــرعي الــديين، فالعــدل علــى 
 ﴾َوِإَذا َحَكْمــــُتْم بـَــــْنيَ النَّــــاِس َأْن َحتُْكُمــــوا بِاْلَعــــْدلِ ﴿: -تعــــاىل–أربعــــة أحنــــاء: فالعــــدل يف احلكــــم، قــــال اهللا 

ــُتْم فَاْعــِدُلوا﴿: -تعــاىل–ل يف القــول لقولــه )، والعــد58(النســاء  )، والعــدل مبعــىن 152(األنعام ﴾َوِإَذا قـُْل
َهــا َعــْدلٌ ﴿: -عــز وجــل-الفديــة لقــول اهللا  –)، والعــدل يف اإلشــراك لقــول اهللا 123(البقرة ﴾َوال يـُْقبَــُل ِمنـْ

مْ   ُمثَّ الَِّذينَ ﴿: -تعاىل َوَلْن َتْسَتِطيُعوا ﴿: -تعاىل–) أي يشركون، وأما قوله 1األنعام (﴾ يـَْعِدُلونَ  َكَفُروا ِبَرِِّ
اييـل أي ) أي يف احلـب واجلمـاع، وعـدل املـوازين واملك129(النسـاء ﴾َحَرْصُتْم  بـَْنيَ النَِّساِء َوَلوْ  تـَْعِدُلوا َأنْ 

  تسويتها).
وقد جاء يف السنة العديد مـن األحاديـث الـيت تـتكلم عـن العـدل مثـل (اإلمـام العـادل يظلـه اهللا يف ظلـه 
ــــد مــــن  ــــه إمــــام جــــائر) والعدي ــــوم ال ظــــل إال ظلــــه)، و(أحــــب اخللــــق إىل اهللا إمــــام عــــادل، وأبغضــــهم إلي ي

  مركزية يف الشرع. األحاديث اليت ال حصر هلا، واليت حتث على العدل باعتباره قيمة
وإذا انتقلنـــا إىل مصـــطلح احلـــر، واحلريـــة يف (لســـان العـــرب)، فـــاحلر نقـــيض العبـــد، واحلـــرة نقيضـــة األمـــة، 
والعبوديــة قــد تكــون لألشــياء الدنيويــة مــن املــال والشــهوة وغريمهــا، فأشــار النــيب: (تعــس عبــد الــدرهم تعــس 

حلـــر مـــن كـــل شـــيء: أعتقـــه، واحلـــر: الفعـــل عبـــد الـــدينار), وقيـــل: (عبـــد الشـــهوة أذل مـــن عبـــد الـــرق)، وا
احلسن، واحلـرة: سـحابة بكـر كثـرية املطـر، واحلـر مـن النـاس: أخيـارهم وأفاضـلهم, املالحـظ أن االسـتخدام 
 )اللغـــوي اإلصـــالحي التقليـــدي حلـــر وحريـــة مفهومـــاً ذو داللـــة شـــرعية يف اإلســـالم، واملصـــطلح العريب(حـــر

رجـل احلـر كنقـيض للعبـد، بينمـا يف بعـض الفـرتات التارخييـة وبعـض مبشتقاته ومرادفاته يشـري إىل ال )و(حرية
األماكن كانت الكلمات تشري إىل الرجل احلر كما ينطبق على مجاعـات متميـزة بعينهـا والـيت كانـت تعفـى 
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من اجلزية أو الضرائب أو األعباء األخرى اليت كانت تفرض على عامة الناس, وبالتـايل فـإن مصـطلح حـر 
  اجتماعي مرتبط بالّرق يف تلك الفرتة التارخيية، ومل حيمل داللة سياسية باملعىن احلديث.يشري إىل معىن 

-2-  
حني حنلل حضور العدالة واحلريـة يف السـياق الشـرعي السياسـي اإلسـالمي، جنـد أن العـدل كـان القيمـة 

ما يسـمى مبرايـا امللـوك، أو  )سواء يف نظرية اإلمام أو يف (اآلداب السلطانية )احملورية يف (السياسة الشرعية
أو نصائح امللوك، ففي حديث معظم املصنفات العقائديـة عـن اإلمـام جنـد أن العديـد منهـا يشـرتط العـدل  
كأحـد شــروط اإلمامـة فــريى البغـدادي أن الشــرط الثـاين لإلمــام (العـدل والــورع، وأقـل مــا جيـب لــه يف هــذه 

) ورأى املــــــاوردي أن الشــــــرط لإلمامــــــة 1)(اخلصــــــلة أن يكــــــون ممــــــن جيــــــوز قبــــــول شــــــهادته حتمــــــًال وقبــــــوالً 
  ).2األول(العدالة على شروطها اجلامعة)(

يف اآلداب الســـلطانية أو مرايـــا امللـــوك عـــّدد الُكتـــاب مزايـــا العـــدل وأمهيتـــه للملـــك، وكشـــفوا عـــن مثالـــب 
الظلــم علــى امللــك والعمــران (فبالعــدل اســتقامت الســـموات واألرض، وهــو عنــد كافــة أهــل امللــل والنحـــل 

صحاب الدول من العرب والعجم قوام الدين، وعمدة امللك، وأس السياسة، بـل هـو السياسـة الكـربى، وأ
), وكـان الُكتـاب ينصـحون امللـوك ويقولـون (بـالراعي تصـلح الرعيـة، وبالعـدل متتلـك 3والفضيلة العظمـى)(

وأقـرب األشـياء صـرعة  الربية، ومن عدل يف سلطانه استغىن عن أعوانه، والظلم مثلبـة الـنعم، وجملبـة الـنقم،
) وكـذلك كشـفت اآلداب السـلطانية عـن اآلثـار اإلجيابيـة لسـيادة 4املظلوم، وأنفـذ السـهام دعـوة املظلـوم)(

ـــر اســـتدراراً لألمـــوال مـــن اجلـــور الـــذي يـــؤدي إىل حمقهـــا، ويســـد أبـــواب  العـــدل نظـــام امللـــك (فالعـــدل أكث
مللــك، ومــا اســتغزر مبثــل العــدل، وال اســتندر ارتفاعهــا، ومــا أحســن مــا قــال حيــىي بــن خالــد (اخلــراج عمــود ا

) وكان مفهوم السياسة الشرعية للعدل مقيد بتنفيـذ حكـم اهللا يف النـاس وفقـاً ملـا جـاءت بـه 5مبثل اجلور)(
الشــريعة اإلســالمية، ولكــن كــان هنــاك فجــوة كبــرية بــني الــدعوة إىل العــدل علــى املســتوى النظــري، وممارســة 

  سد يف الواقع باستثناء بعض الفرتات القصرية يف التاريخ اإلسالمي.العدل يف نظام اخلالفة املتج
وتنظــــر الثقافــــة اإلســــالمية إىل مبــــدأ العدالــــة علــــى أنــــه جــــوهر القــــيم السياســــية، (وأن الفقــــه السياســــي 
اإلسـالمي جيعـل مـن مبـدأ العدالــة القيمـة العليـا يف حتديـد أهـداف الوجــود واملمارسـة السياسـية، وهـو املبــدأ 

ـــه صـــلة بالتعامـــل مـــع األصـــيل  الـــذي يشـــكل ويـــتحكم يف مجيـــع املبـــادئ السياســـية األخـــرى، وبكـــل مـــا ل
  ).6السلطة، فمبدأ العدالة ظل دائماً احملور األصيل يف نظام القيم السياسية اإلسالمية)(

وال ينبغي أن يغيب عن أذهاننا أنـه عنـدما ثـار جـدل بـني الُكتـاب املسـلمني حـول مشـكالت احلكومـة 
ــذا مييــزون بــني العــدل والظلــم يف احلكــم، الصــاحلة  والســيئة، أشــاروا إىل احلكومــة الســيئة بالطغيــان، وكــانوا 

وبني احلكم الشرعي واحلكم املتسلط يف احلكومة العادلة، والعدل ذاته واجب منوط باحلاكم، وليس حقا 
داء النصــح، ومل يكــن للمحكــوم الــذي كــان ســبيله الوحيــد يف مواجهــة الظلــم هــو الصــرب والصــالة، ورمبــا إبــ

), وهــذا يثبــت فرضــية أن العدالــة كانــت 7نقــيض احلــاكم الظــامل هــو البحــث عــن احلريــة بــل عــن العــدل(
القيمة احملورية يف الفقه السياسي، وباملقابل جند أن احلرية قد توارت يف نسق السياسة الشرعية عامة، ومـع 
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يف حني أن احلرية هي قيمة فردية، ولـيس معـىن ذلك جند أن البعض يذهب إىل أن (العدالة قيمة مجاعية، 
إعــالء قيمـــة علـــى أخــرى إلغـــاء تلـــك القيمـــة، ولكــن الداللـــة الوحيـــدة هـــي أن ذلــك املبـــدأ اآلخـــر يتشـــكل 
بالقيمـة صـاحبة األولويـة، فحيـث نفضـل مبـدأ العدالـة علـى سـبيل املـال تصـري احلريـة وقـد تشـكلت مبفهــوم 

  ).8العدالة)(
اولة يف القول بأن مركزيـة العدالـة يف النسـق السياسـي ال يلغـي احلريـة فإننـا نـرى وعلى الرغم من هذه احمل

أن الفقــه السياســي اإلســالمي مل يشــمل أي معاجلــة لقضــية احلريــة، بــل إن حــديث اآلداب الســلطانية عــن 
اللغــة  اجلزيــة، واملــوايل، والغلمــان يوضــح لنــا أن توظيــف الفقــه السياســي اإلســالمي ملعــىن احلــر مبــا يقابلــه يف

مبعىن العبد، وهو املعىن االجتماعي املوجـود يف الداللـة اللغويـة، وال جنـد يف السـياق السياسـي الشـرعي أي 
  حديث عن احلرية أو احلريات باملعىن السياسي احلديث هلا. 

ومــن جانــب آخــر نقــول بــأن حــديث الثقافــة اإلســالمية القدميــة عــن احلريــة جــاء مــن منظــور إنطولــوجي 
حـــني نـــاقش علمـــاء الكـــالم قضـــية احلريـــة واجلربيـــة، وفيهـــا يتكلمـــون عـــن مـــدى حريـــة اإلرادة  ميتـــافيزيقي،

اإلنسانية يف مقابل قدرة اهللا، وىف ذلك انقسموا مذاهب وفرقا متعـددة، واملفارقـة الغريبـة أن دعـاة املـذهب 
عتزلــــة) احتمــــوا اجلـــربي (اجلهميــــة) كـــانوا يثــــورون علـــى احلكــــام طلبـــا للعــــدل، يف حـــني أن دعــــاة احلريـــة (امل

  بالسلطة، ومل يطرح علم العقائد أي داللة للحرية باملعىن السياسي احلديث. 
-3-  
   السياق الشرعي / الحديث (العدل / الحرية):

إن السياق الشرعي املرتكز على قيمة (العدل) كان هـو املسـيطر علـى تطـور الفقـه السياسـي اإلسـالمي 
ايـــة القـــرن الثـــامن عشـــر وأوائـــل ا لقـــرن التاســـع عشـــر املـــيالدي حـــني ظهـــر مصـــطلح احلريـــة بـــاملعىن حـــىت 

)، 9السياسي يف زمن اإلمرباطورية العثمانية، ويعود أصلها إىل التـأثري األورويب علـى اإلمرباطوريـة العثمانيـة(
فطرحت علينا الثقافة الغربية تراثها السياسي الـذي يتمحـور حـول (احلريـة)، وهنـا عـرف العـرب واملسـلمون 

ثقافــة تعكــس رؤيــة مغــايرة ملــا هــم عليــه، والســؤال الــذي يتبــادر إىل الــذهن كيــف اســتفاد  -البعثــاتعــرب -
املفكــرون العــرب احملــدثون مــن النســق السياســي الغــريب (للحريــة)؟ أو كيــف متثلــوا النســق الغــريب (للحريــة) 

م مت احتـواء احلريـة  وهم وارثـون لنسـق تقليـدي يتمحـور حـول (العدالـة)؟ وهـل حلـت احلريـة بـديًال للعدالـة أ
  كامتداد للعدالة؟.

ميكن القول أنه مل يكن من املمكن أن يتخلى رواد الفكر العريب عن تراث الفقـه السياسـي اإلسـالمي  
م) هـــي 1873-1801أثنـــاء نظـــرهم إىل احلريـــة، فنجـــد أن القيمـــة احملوريـــة يف تـــراث رفاعـــة الطهطـــاوي (

الشـــــريعة اإلســـــالمية ســـــوت بـــــني اجلميـــــع يف العـــــدل قيمـــــة العدالـــــة الشـــــرعية حيـــــث يـــــرى الطهطـــــاوي(أن 
ـــذا  ؛واإلنصــاف، وهلــذا أصــبحت الشــريعة هــي مصـــدر اململكــة والسياســة، وميــزان الســلطنة ألن احلكــم 

  ).10معناه الفوز بسالمة الدنيا واآلخرة، وحتقيق قسطاس العدل يف صيانة النفس واملال والعرض(
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اء نظـره إىل (احلريـة) الغربيـة فـاتبع الطهطـاوي آليـة القيـاس ومن منطلق مركزية العدالة عند الطهطاوي ج
واملماثلــة يف نقــل الوافــد الغــريب إىل ثقافتنــا، فــريى(أن مــا يســمونه عنــدهم احلريــة ويرغبــون فيــه هــو عــني مــا 
يطلق عندنا العدل واإلنصاف؛ وذلـك ألن معـىن احلكـم باحلريـة هـو إقامـة التسـاوي يف األحكـام والقـوانني 

) فالطهطــاوي ينظــر إىل احلريــة 11ور حــاكم علــى إنســان بــل القــوانني هــي احملكمــة واملعتــربة)(حبيــث ال جيــ
عندهم كمعادل للعدالة واإلنصاف عنـدنا، ومل يسـتطع أن يـتخلص مـن عمامتـه برتاثهـا الشـرعي، وهـذا مـا 

فقـــه يـــرد علـــى لســـانه حـــني حتـــدث عـــن احلريـــة وتعريفهـــا فقـــد ســـيطرت عليـــه اللغـــة الشـــرعية املدونـــة يف ال
). وال ميكــن النظــر إىل احلريــة 12اإلســالمي(فاحلرية هــي رخصــة العمــل املبــاح مــن دون مــانع غــري مبــاح)(

عنــد الطهطــاوي إال يف ســياق شــرعي مؤســس علــى العــدل والشــريعة فهــو يقــول: (إذا كانــت احلريــة مبنيــة 
دهم، وكانـت سـبباً على قوانني حسنة عدلية كانت واسطة عظمى يف راحة املمالك، وإسعاد أهلها يف بال

م هلــم احلــق يف أن يفعلــوا املــأذون  م، وباجلملــة فحريــة أهــايل كــل مملكــة منحصــرة يف كــو يف حــبهم ألوطــا
  ).13شرعاً، وأال يكرهوا على فعل احملظور شرعاً)(

وقد جلأ الطهطاوي إىل تسكني املكتسب الليربايل الغريب داخل النسـق الشـرعي التقليـدي وال جنـد لديـه 
اً واضحاً عن كيفية االستفادة من نسق احلرية الغريب، فقد حتدث عن بعض احلريات املدنيـة السـائدة برناجم

ا صور مقتطعة مـن املشـهد الليـربايل الغـريب دون  يف فرنسا مثل حرية املعتقد ،وحرية النشر والصحافة، وكأ
  أن يبني لنا كيف يتم االستفادة منها يف جمتمعنا.

م) رجــل 1873-1822الطهطــاوي رجــل ديــن فــإن خــري الــدين التونســي ( وإذا كــان هــذا هــو نظــر 
الدولــــة يــــنهج نفــــس الــــنهج يف النظــــر إىل احلريــــة كامتــــداد للعدالــــة، فالعدالــــة لديــــه هــــي حــــب اإلنصــــاف، 
ويستشــهد يف تأصــيلها بكــالم مــن السياســة الشــرعية مــن قبيــل (العــدل عــز الــدين، وبــه صــالح الســلطان، 

). ورأى أن تقــــدم املســــلمني يف ســــالف الــــدهر كــــان نتيجــــة 14مــــن الرعيــــة)(وقــــوة اخلــــاص والعــــام، وبــــه أ
للعدل(فما كان لألمة اإلسالمية من حنو العمران، وسعة الرتقي، والقوة احلربيـة ناشـئة عـن العـدل واجتمـاع 

) وبالتـــايل فـــإن مـــا آلـــت إليـــه األمـــة اإلســـالمية مـــن ختلـــف نتـــاج ضـــياع العـــدل وظهـــور اجلـــور 15الكلمـــة)(
اد وأن (مــا يشــاهد يف ممالــك اإلســالم مــن اخــتالف تصــرفات احلكــام، وســوء حــال الرعيــة، وهــذا واالســتبد

واســــتبدادهم بالتصــــرف مبقتضــــى  -شــــريعة العــــدل-وحنــــوه مــــن مضــــار تقصــــري األمــــراء يف محايــــة الشــــريعة 
م مع إغفال ما أهلهم اهللا له)(   ).16شهوا

فالعـدل ينتمـي إىل جمـال العمـران وهـو أمشـل ومفهوم العدل عنـد التونسـي هـو مفهـوم أوسـع مـن احلريـة، 
من السياسة، والعدل عنده أساس كل التنظيمات واملؤسسات واحلرية من نتائجها، وال عجـب إذا حتـدث 

). وهلذا كـان إعجـاب التونسـي بالتنظيمـات السياسـية 17التونسي عن كمال احلرية املؤسسة على العدل(
ـا أسـاس التقـدم، ورأى أ ننـا لـن نتقـدم بـدون إجـراء تنظيمـات سياسـية تناسـب التنظيمـات الغربية، ورأى أ

اليت نشاهدها عند غرينا يف التأسيس على دعاميت العدل واحلريـة اللتـني مهـا أصـالن يف شـريعتنا، وال خيفـى 
ــا مــالك االســتقامة يف مجيــع املمالــك)( ). وهنــا نالحــظ أن التونســي قــد عطــف احلريــة علــى العــدل، 18أ
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همــا مــن خــالل الشــرع، ليؤكــد علــى أن احلــديث عــن احلريــة البــد أن ينطلــق مــن ســـياق وقــام بتأصــيل كلي
  ).19الشرع(فالشريعة ال تنايف تأسيس التنظيمات السياسية املقوية ألسباب التمدن والعمران)(

وحني يتحدث التونسي عن احلرية فيقول: (إن لفظ احلرية يف عرفهم على معنيني احلرية الشخصـية: يف 
ف اإلنســان يف ذاتــه وكســبه، مــع أمنــه علــى نفســه وعرضــه ومالــه، ومســاواته ألبنــاء جنســه، مث إطــالق تصــر 

احلريـــة السياســـية: وهـــي تطلــــب مـــن الرعايـــا التــــدخل يف السياســـيات امللكيـــة، واملباحثــــة فيمـــا هـــو أصــــلح 
)، وهنـــا نالحـــظ أن التونســـي حـــني حـــاول أن يعـــرف احلريـــة يقـــول يف عـــرفهم، ومل يقـــل يف 20للمملكـــة)(

رفنــا، يف حــني أنــه حــني حتــدث عــن العــدل اقتــبس مــن السياســة الشــرعية اإلســالمية، وحــاول أن يؤســس ع
احلريــة مبواقــف مــن التــاريخ اإلســالمي مثــل مــا أشــار إليــه عمــر بــن اخلطــاب (مــن رأى مــنكم اعوجاجــاً يفَّ 

يــه امتــداد للعدالــة، فليقــومين)، وهــو كــالم مــرتبط بالعــدل أكثــر مــن ارتباطــه باحلريــة، ممــا يعــين أن احلريــة لد
وذلك رغـم قولـه أن (احلريـة إذا فقـدت مـن اململكـة تنعـدم منهـا الراحـة والغـىن، ويسـتوىل علـى أهلهـا الفقـر 

  ).21والغالء، ويضعف إدراكهم ومهتهم كما يشهد بذلك العقل والتجربة)(
ويـــربر قبـــول  والواضـــح أن التونســـي يف دعوتـــه إىل احلريـــة يعطفهـــا علـــى العـــدل، ويـــربط االثنـــني بالشـــرع

ــذا يتفــق مــع الطهطــاوي رجــل الــدين، وال  التنظيمــات الليرباليــة احلديثــة مــن منظــور شــرعي خــالص، وهــو 
شك أن وحدة النظر لدى رجل الدولة (التونسي) ورجـل الـدين (الطهطـاوي) هـو نتـاج أن كليهمـا ينطلـق 

هــو الفقيــه بــدون عمامــة،  مــن قاعــدة ثقافيــة واحــدة ال متيــز بــني مــا هــو ديــين ومــا هــو سياســي فالسياســي
  والفقيه يتخلى عن عمامته مىت وجبت مصلحة السياسي.

ومحلت أفكـار األفغـاين اضـطراباً واضـحاً ألنـه كـان يبحـث عـن زعامـة سياسـية أكثـر مـن حبثـه عـن بنـاء  
نسق فكرى إصالحي، وال شك أن اقرتابه من امللوك والسالطني كان له أثره السـليب الواضـح علـى أفكـاره 

ــج غــريب خــالص، وكانــت فقــد  ــا  اختــذ األفغــاين موقفــاً ســلبياً مــن قضــية احلريــة، وكــان ينظــر إليهــا علــى أ
احلريـة لديــه تعـىن أحيانــاً اإلباحيــة وجحـود الــدين، وبــدا املفهـوم اإلجيــايب للحريــة هـو االســتقالل فيقــول:(إن 

ألن احلريــة احلقيقيــة ال  صــح أن مــن األشــياء مــا لــيس يوهــب فــأهم هــذه األشــياء (احلريــة) و(االســتقالل)
يهبهـــا امللـــك واملســـيطر لألمـــة عـــن طيـــب خـــاطر، واالســـتقالل كـــذلك بـــل هاتـــان النعمتـــان إمنـــا حصـــلت، 

  ).22وحتصل عليها األمم أخذاً بقوة واقتدرا)(
ورأى األفغاين أن النظـام اجلمهـوري ال يصـلح للشـرق اليـوم وال ألهلـه، والـدليل علـى ذلـك لديـه انتقـاده 

اب يف الشرق فيقول: (األحزاب السياسية نعم الدواء، ولكنها يف الشرق تنقلب غالباً إىل شر لنظام األحز 
الـــداء، يتـــألف احلـــزب يف الشـــرق، ويعلـــن علـــى األمـــة غايـــات ومطالـــب شـــريفة فيناصـــرونه، ويكـــون الكـــل 

أعـداء يف  أصدقاء يف البداية مث تظهر األثرة واألنانية، وحـب الـذات فينفـرط عقـد احلـزب، ويصـري الكـل لـه
  ).23النهاية)(

وإذا كان األفغاين قد اختذ موقفـاً سـلبياً مـن مفهـوم احلريـة فقـد حتـدث بإجيابيـة كـربى عـن العدالـة، ورأى 
ــا حيــاة األمــم، وكــل قــوة ال ختضــع للعــدل فمصــريها إىل الــزوال( ــا قــوام االجتمــاع اإلنســاين و ) وقــد 24أ
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وأن ذلـك مـا حيتاجـه الشـرق فيقـول: (ال  )رة (املسـتبد العـادلانتهت دعوة األفغـاين للعدالـة إىل تروجيـه لفكـ
حتيا مصر وال حييـا الشـرق بدولـه وإماراتـه إال إذا أتـاح اهللا لكـل مـنهم رجـًال قويـاً عـادًال حيكمـه بأهلـه علـى 
غــــــري طريــــــق التفــــــرد بــــــالقوة والســــــلطان ألن بــــــالقوة املطلقــــــة يكــــــون االســــــتبداد، وال عــــــدل إال مــــــع القــــــوة 

  ).25املقيدة(
ومــن الواضــح أن األفغــاين الــذي تــردد كثــرياً علــى أبــواب الســالطني وامللــوك كــان مييــل إىل نســق السياســة 
الشــرعية التقليــدي الــذي يركــز علــى العــدل، ومــن هــذا املنطلــق كانــت دعوتــه إىل مســتبد عــادل، وباملقابــل  

و ميكـن القـول أن األفغـاين  كانت نظرتـه سـلبية إىل مفهـوم احلريـة بـاملعىن احلـديث، ونظـم احلكـم الليرباليـة،
ـج الطهطـاوي والتونسـي يف النظـر إىل العدالـة كامتـداد  قد عـاد بـالفكر العـريب خطـوة إىل الـوراء مبعارضـته 

  للحرية.
م) موقفــــاً ســــلبياً مــــن خالفــــة الدولــــة العثمانيــــة 1902-1854وقــــد اختــــذ عبــــد الــــرمحن الكــــواكيب ( 

ســتبداد كمــرادف لنقــد اجلــور يف السياســة الــذي هــو مقابــل واالســتبداد الســائد فيهــا، وهلــذا اهــتم بنقــد اال
للعـــدل، وال يعـــىن نقـــد االســـتبداد لديــــه الرتكيـــز علـــى املعـــىن احلـــديث للحريــــة وهـــو انعـــدام القســـر، فــــنهج 
الكواكيب كان أميل للنمط الشرعي أيضاً، فاالسـتبداد لديـه هـو حكـم فـرد أو مجاعـة يف حقـوق النـاس بـال 

ـواه ال بشـريعتهم، ويعلـم خوف وال تبعة، (فاملستب م، وحيكـم  د يتحكم يف شـئون النـاس بإرادتـه ال بـإراد
ـــــاس يســـــدها عـــــن  ـــــه الغاصـــــب املعتـــــدى فيضـــــع كعـــــب رجلـــــه علـــــى أفـــــواه املاليـــــني مـــــن الن مـــــن نفســـــه أن

  ).26النطق)(
وقد تناول الكواكيب كيف أن االستبداد ينتهي باألمة إىل طلب التسفل واملوت، وأن االسـتبداد يوظـف  

ل األدوات، وأشد أنواع االسـتبداد هـو االسـتبداد السياسـي املقنـع بسـلطة دينيـة فيقـول: (مـا مـن مسـتبد ك
ــا اهللا أو تعطيــه مقامــا ذي عالقــة مــع اهللا، وال أقــل مــن أن  سياســي إال ويتخــذ لــه صــفة القدســية يشــارك 

وانتقـد الكـواكيب فقهـاء  )27يتخذ بطانة من أهل الدين املستبدين يعينونه على ظلم الناس باسم الـدين)(
الســلطان الــذين يــربرون االســتبداد، فيــتكلم بوضــوح عــن املنطــق الشــرعي املؤســس علــى العــدل فيقــول:(وال 
نــدرى مــن أيــن جــاء فقهــاء االســتبداد بتقــديس احلكــام عــن املســئولية، حــىت أوجبــوا هلــم احلمــد إذا عــدلوا، 

  ).28بغياً يبيح دماء املعارضني)(وأوجبوا الصرب عليهم إذا ظلموا، وعدوا كل معارضة هلم 
مــن أجــل الســعي إىل حتقيــق العدالــة  -الــذي هــو مــرادف للجــور-وإذا كــان الكــواكيب ينتقــد االســتبداد 

أكثـــر مـــن كونـــه دعـــوة فهـــل ينســـب إىل اإلســـالم مشـــايعة االســـتبداد؟ يـــرى الكـــواكيب أن اإلســـالم (ديانـــة 
هـــا بالعـــدل واملســـاواة، والقســـط، واإلخـــاء، مؤسســـة علـــى أصـــول احلريـــة برفعهـــا كـــل ســـيطرة وحتكـــم وبأمر 

وحبضــها علــى اإلحســان والتحابــب، وقــد جعلــت أصــول حكومتهــا الشــورى األرســتقراطية أي شــورى أهــل 
) ويشـيد الكـواكيب بنظـام حكـم اخللفـاء الراشـدين ومـدى 29احلل والعقد يف األمـة بعقـوهلم ال بسـيوفهم)(

الفــة اإلســالمية الصــحيح، ويعتــربه نظــام حكــم مــدين، العــدل الــذي حتقــق علــى أيــديهم، ويشــيد بنظــام اخل
قـد دعـا إىل خالفـة كونفدراليـة إسـالمية، جيتمـع حتـت غطائهـا   )والدليل على ذلـك أنـه يف كتابـه (أم القـرى
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كــل أجنــاس املســلمني، ومــن مث ال ميكــن أن نعتــرب أن نقــد الكــواكيب لالســتبداد هــو رفــض لنظــام اخلالفــة 
  سالطني وامللوك، ورغبة يف عودة العدالة إىل نظام اخلالفة.بقدر ما هو نقد الستبداد ال

ومن خالل حتليل النماذج السابقة للمفكرين جند أن نسق السياسة الشرعية كـان هـو احلـاكم يف نظـرة  
بــاملعىن -مــن خــالل العدالــة، أو كامتــداد للعدالــة  -بــاملعىن احلــداثي-املفكــرين العــرب يف النظــر إىل احلريــة 

مــا جنــده يف آراء الطهطــاوي والتونســي والكــواكيب، وإن كــان األفغــاين أكثــر قربــاً إىل النســق وهــو  -الشــرعي
ـــوفيقي بـــني مفـــاهيم السياســـة الشـــرعية ومفـــاهيم  الشـــرعي مـــن أي مفكـــر آخـــر، وباجلملـــة فـــإن الطـــابع الت

مسـيحي الليربالية الغربية كان هو النمط السائد يف القرن التاسـع عشـر، ولكـن مـع ذلـك فـإن هنـاك مفكـر 
م) تبــىن الــدعوة إىل منظومــة أفكــار النســق الغــريب اخلــالص 1884 – 1856عــريب وهــو أديــب إســحاق (

الذي يركز على الدعوة إىل احلرية دون االلتفـات الواضـح للعدالة(فقضـية احلريـة كانـت يف قلـب اهتمامـات 
رسالة اليت وهب حياتـه أديب إسحاق بل كانت مركز فكره وعمله معاً وكان متجيدها والدعوة إليها هي ال

  ).30هلا)(
وكان أديـب إسـحاق يـروج لـنمط احلريـة الغـريب علـى النسـق الفرنسـي متـأثراً يف ذلـك بأفكـار مونتسـكيو 
وروسو وغريهم من رواد التنوير الفرنسي، فرأى أن احلرية هي املقدرة على فعل كل ما يتعلـق بذايت(واحلريـة 

فات، يكون مبظهر الوجود فيقال له احلرية الطبيعيـة، ومبظهـر ثالوث موحد بالذات، متالزم الص -لديه  -
) وكــذلك نــادى 31االجتمــاع فيعــرف باحلريــة املدنيــة، ومبظهــر العالئــق اجلامعــة فيســمى احلريــة السياســية)(
  أديب إسحاق حبرية املطابع، واجملامع، والرأي، وكافة احلريات املدنية باملعىن احلديث.

بداد كمـــرادف للجـــور يـــرى أديـــب إســـحاق أن احلريـــة هـــي الـــيت ســـتبدد وخبـــالف نقـــد الكـــواكيب لالســـت
االســتبداد الشــرقي، وال بــديل للشــرق عــن تبــىن املنظومــة احلديثــة للحريــة فيقول:(إمــا أن يبــدد الشــرق بــأنوار 
احلرية ظلمات التعصب، ويقطع بسيوف العزم عالئق االستبداد، وإما أن يسـتمر علـى حالـه بوجـود يشـبه 

  ).32حياكى الفناء، فيمحو الغرب ما مل يفن من آثار قوته)( العدم، وبقاء
والواقع أن دعوة أديب إسحاق لتبين املنظومـة احلديثـة للحريـات الليرباليـة مل تـرتك أثـراً واضـحاً يف الفكـر 
العريب بسبب سيادة النسق الفكري املنطلق من السياق الشرعي عند املصلحني املسلمني، وحيـاول احتـواء 

احلداثيــــة الليرباليــــة بداخلــــه، وكــــذلك بســــبب قصــــر عمــــره حيــــث مــــات وهــــو مل يتجــــاوز الثامنــــة  املفــــاهيم
والعشرين عاماً، وقضى معظم حياته متـنقًال بـني بـريوت، والقـاهرة، وبـاريس، ومل يكـن لـه مـن التالميـذ مـن 

  حيملون أفكاره، ويروجون هلا.
-4-  

   السياق الحديث (الحرية):
احلاكم يف رؤية احلرية يف القرن التاسع عشر فإنه مع مطلع القـرن العشـرين إذا كان السياق الشرعي هو 

بدأ تبىن احلرية باملعىن احلديث من قبل العديد من أقطاب النخب العربية، ولكن قبل أن خنوض يف عـرض 
  السياق احلديث (للحرية) البد أن نعرف كيف انفصل هذا السياق عن السياق الشرعي؟
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م) الشخصـية املفصـلية يف تـاريخ الفكـر العـريب، فقـد بـدأ 1905 – 1849بـده (ميثل اإلمام حممـد ع 
زميـة الثـورة العرابيـة عـام ( م) نفـي اإلمـام 1882اإلمام تلميذاً لألفغاين، وذا توجهـات سياسـية واضـحة، و

م) سـاعده اللـورد كرومـر علـى العـودة مـن منفـاه 1888خارج مصر متنقًال بني بـريوت وفرنسـا، ويف عـام (
), وبعد عودتـه حـاول اإلمـام 33نه كان يرى يف اإلمام وتالميذه (اخللفاء الطبيعيون للمصلح األورويب)(أل

تغيري مسار خطابه من السياسة إىل الرتبية والفقه، وكان اإلمام يف تلك الفرتة يرى أن الشعوب اإلسـالمية 
جلمهوريـة يف أمريكـا بسـبب مزايـا مل ترتق بعد لتطبيـق النظـام اجلمهـوري فيقـول: (إننـا قـد نستحسـن حالـة ا

ـا قائمـة علـى نظـام ملكـي  احلريـات واحلقـوق، ولكـن ال نستحسـن أن تكـون تلـك احلالـة يف أفغانسـتان أل
) والبد من وجهة نظره تربية الشعوب اإلسالمية من أجـل قبـول هـذه الـنظم وذلـك ألن هـذه 34مستبد)(

ا مــن ملكيــة مطلقـة إىل مقيــدة مث إىل مجهوريــة الـنظم جــاءت يف أوروبــا كمطلـب شــعوب (وأن انتقــال فرنسـ
ــــه  ــــة األهــــايل وارتفــــاع أفكــــارهم، وتنب ــــل املســــاعد األقــــوى حال ــــإرادة أهــــل احلــــل والعقــــد فقــــط ب مل يكــــن ب

) وهلـذا كـان خيـار 35إحساسهم لطلب الرتقـي، فتغلبـوا علـى كـل القـوى الـيت حتـول بيـنهم وبـني هـدفهم)(
  اإلمام هو الرتبية أوًال. 

اخلطــاب العلمــاين علــى يــد مســيحيي الشــام كــان لــه أثــره الواضــح علــى تعــرض خطــاب  ولكــن ازدهــار
ــــــــرح أنطــــــــون  ــــــــرية، فقــــــــد كشــــــــفت حمــــــــاورات ف ــــــــده إىل ضــــــــغوط كث ــــــــدى حممــــــــد عب ــــــــديين ل   اإلصــــــــالح ال
ـم  مع اإلمام حول الدولة الدينية والدولة املدنية، إىل عـودة اإلمـام لالنشـغال بالسياسـة مـرة أخـرى، فقـد ا

ا تضطهد العلـم والعلمـاء، وانتقـد الدولـة الدينيـة ممـا دعـي اإلمـام إىل الـرد عليـه بـأن فرح أنطون األد يان بأ
  ).36سلطة اخلليفة يف اإلسالم سلطة مدنية (فاإلسالم هدم بناء السلطة الدينية، وحما أثرها)(

 واضـــطر اإلمـــام حتـــت ضـــغوط اخلطـــاب العلمـــاين أن يـــدين ممارســـات السياســـة عـــرب التـــاريخ اإلســـالمي
ويســتعيذ بــاهللا مــن السياســة، وقــد أســهمت هــذه الضــغوط إىل تعــدد الداللــة يف خطــاب اإلمــام، فقــد بــدأ 
مسانداً لنظام اخلالفة، مث انتقل إىل الكشف عـن الوجـه املـدين للحكـم يف اإلسـالم، مث أدان دور السياسـة 

هـذا العصـر، ورأى (أن  يف اضطهاد الفكر، وانتقد السلطان عبد احلميد ووصفه بأنـه أكـرب جمـرم سـفاك يف
مــا يعقلــه أكثــر املســلمني مــن معــىن احلكومــة ال ميكــن انطباقــه علــى شــيء مــن أوليــات العقــل، وعــرف أن 
ثقــتهم باحلــاكم قــد بلغــت حــد التأليــه، مــن حيــث ظنــوه قــادراً علــى كــل شــيء بــدون عــون مــن أحــد، أمــا 

م اجلهل مبا فرض علـيهم مـن أداء احلكام وقد كانوا أقوم الناس على انتشال األمة مما سقطت فيه، فأص ا
وظــائفهم، وال يعرفــون مــن معــىن احلكــم إال تســخري األبــدان، وإذالل النفــوس، وابتــزاز األمــوال إلنفاقهــا يف 

م وأهوائهم)( ) ورغم نقد اإلمام لالستبداد فإنـه يـدعو أيضـاً إىل مسـتبد عـادل كمـا فعـل 37إرضاء شهوا
  أستاذه األفغاين. 

أن اإلمـام نقـد االسـتبداد ودعـا إىل مسـتبد عـادل، وأكـد علـى أمهيـة اخلالفـة وانتقـد وخنلص من السـابق 
ممارسات السياسة يف التاريخ اإلسـالمي، وقـد خلـق هـذا التبـاين يف اآلراء، نوعـاً مـن تعـدد الداللـة أحيانـاً، 

التيــارات واشـتباهها أحيانــاً أخــرى، وهلــذا ميكــن أن نفسـر كيــف خــرج مــن عبــاءة اإلمـام حممــد عبــده معظــم 
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 – 1872) ولطفـــي الســـيد (1908 – 1876الفكريـــة الـــيت تبـــدو متناقضـــة فخـــرج منـــه قاســـم أمـــني (
) وأصـــبح كـــل تيـــار فكـــرى يقـــرأ يف خطـــاب اإلمـــام مـــا يوافـــق 1935 – 1865) ورشـــيد رضـــا (1962

  توجهه، ويغمض عينه عما يتعارض مع هذا التوجه، والكل ينسب نفسه إىل اإلمام.
مؤيـــداً آراء فـــرح أنطـــون  -الـــذي يتمحـــور حـــول العدالـــة-نظـــام اخلالفـــة اإلســـالمية وانتقـــد قاســـم أمـــني  

ورأى أن (نظــام اخلالفــة كــان عبــارة عــن خليفــة أو ســلطان غــري مقيــد حيكــم بواســطة مــوظفني غــري مقيــدين 
ـم فـإن كـانوا صـاحلني رجعـوا إىل أصـول العدالـة  ـم علـى حسـب إراد فكان احلـاكم وعمالـه جيـرون يف إدار

اإلمكــان، وإن كــانوا غــري ذلــك خرجــوا عــن حــدود العدالــة، وعــاملوا النــاس بالعســف، ومل يكــن يف  بقــدر
) وقد أدى ذلك عند قاسم أمني إىل نتائج وخيمة (فقـد مضـت 38النظام ما يردهم إىل أصول الشريعة)(

، وبالغوا القرون على األمم اإلسالمية، وهى حتت احلكم االستبدادي املطلق، وأساء حكامها يف التصرف
يف إتبــاع أهــوائهم، والعبــث بشــئون الرعيــة، بــل لعبــوا بالــدين نفســه يف أغلــب األزمنــة وال يســتثىن مــنهم إال 

  ).39عدد قليل ال يكاد يذكر بالنسبة إىل غالبهم)(
وكان رفـض قاسـم أمـني لنظـام اخلالفـة يعـين عـدم قبولـه للنسـق السياسـي الشـرعي، كمقدمـة للـدعوة إىل 

احلــديث للحريــة (فاحلريــة هــي قاعــدة ترقــى النــوع اإلنســاين، ومعراجــه إىل الســعادة، ولــذلك  النســق الليــربايل
ا األمم اليت أدركت سر النجاح من أنفـس احلقـوق، واملقصـود باحلريـة هـو اسـتقالل اإلنسـان يف فكـره  عد

ـا أصــل40وإرادتـه وعملــه)( تقــدم اإلنســانية  ) وأبــرز قاسـم أمــني أمهيــة إتبــاع احلريـة وتأصــيلها يف حياتنــا أل
ا أهم عامل يف تفجري طاقات اإلنسان لإلبداع والرقى، وقـد كانـت قضـية حتريـر املـرأة  يف الغرب والعامل وأ
هــي القضــية احملوريــة يف فكــر قاســم أمــني علــى مــدى عمــره القصــري، ورغــم إميانــه بــأن الــدعوة للحريــة غريبــة 

بأننــا حنتــاج فقــط إىل الــزمن للتمــرين علــى احلريــة  علــى جمتمــع حتكمــه تركــة تقليديــة ثقيلــة، فإنــه كــان يــؤمن
  وترسيخها يف جمتمعاتنا.

وكــان أمحــد لطفــي الســيد أبــرز داعيــة للنســق الليــربايل احلــديث (للحريــة) حيــث انتقــد نظريــة (املســتبد  
الســــائدة عنــــد األفغــــاين وعبــــده، ورأى أن(نظريــــة االســــتبداد بــــاألمر علــــى مبــــادئ العــــدل نظريــــة  )العــــادل

) ورأى أن حكومــة الفــرد الواحــد هــي الــيت أوصــلت الشــرق إىل احلالــة الســيئة وطالــب بضــرورة 41خياليــة)(
(أن خنرج هذا اإلحساس العام يف الشرق، إحساس أن األمة رعية، واحلاكم راع يتصرف يف رعيته على ما 

وميـة هـو الـذي يشتهيه، إن هذا اإلحساس الذي اختـذناه قاعـدة لسياسـتنا بـل طريقـاً لسـلوكنا يف حياتنـا الي
) وبالتــايل فــإن لطفــي الســيد يــرفض بالكليــة منــط 42أبعــدنا عــن ســرعة األخــذ مببــادئ التمــدن احلــديث)(

  السياسة الشرعية التقليدي، وقد توارت يف كتاباته الرتويج لقيمة العدالة.
القـــرن التاســـع  وباملقابـــل فقـــد تبـــىن لطفـــي الســـيد الـــدعوة إىل احلريـــة متـــأثراً بـــرتاث الليرباليـــني الغـــربيني يف

عشــــر، ذاهبــــاً إىل أن (مــــذهب احلريــــة هــــو أنفــــع املــــذاهب يف كــــل الــــبالد علــــى العمــــوم، ويف مصــــرنا علــــى 
) وذلــك ألنــه يقيــد احلكومــة مــن االســتبداد الــذي لــه نتــائج وخيمــة علــى اإلنســان واجملتمــع  43اخلصــوص)(

غ الـــــذي تـــــأيت بـــــه طبـــــائع كمـــــا أن (األضـــــرار الـــــيت تـــــنجم عـــــن التطـــــرف يف احلريـــــة ال تـــــوازى الضـــــرر البليـــــ



 65

) وتناول لطفي السيد احلريات بكـل أنواعهـا فـتكلم عـن اإلجيابيـات الكـربى حلريـة العمـل، 44االستبداد)(
وحرية الصحافة، وحرية الرتبية، وحرية املعتقد، وأثرهم يف منو التقدم والعمران، وميكن القول أن احلرية عنـد 

نســق الغــريب الليــربايل بــديًال عــن النســق السياســي الشــرعي لطفــي الســيد قــد حلــت حمــل العدالــة، و تبــىن ال
  لديه.

و تعرض لطفي السيد إىل اهلجوم عليه من قبل احملافظني متهمني إياه بأنه يروج ألفكار غربية خالصة، 
وتعــاليم إفرجنيــة أخــذها مــن أســاتذته األوروبيــني، وكــان يــرد علــيهم (ال تســتطيعون أن تنكــروا علينــا أننــا مــن 

سان، ولنا أيضاً شغف باحلرية، واآلمال يف اسـرتجاع مركزنـا الالئـق بنـا يف صـف األمـم الـيت ليسـت بين اإلن
عناصرها بأدخل يف املدنيـة مـن العناصـر املؤلفـة للوحـدة املصـرية، ولـو اسـتطعتم أن تنكـروا علينـا كـل شـيء 

  ).45ملا استطعتم أن تنكروا علينا حقنا يف العيش، وما العيش إال احلرية)(
د أمثــرت دعــوات قاســم أمــني ولطفــي الســيد إىل تبــين النســق احلــداثي الليــربايل (للحريــة) عــن ازدهــار ولقــ

م) لتعــرب عــن 1906احليــاة السياســية املصــرية، واســتطاع لطفــي الســيد أن يصــدر جريــدة (اجلريــدة) عــام (
د يف مصـر هـي صـحيفة حـزب األمـة الـذي أسسـه لطفـي السـي )التيار الليربايل املصـري وأصـبحت (اجلريـدة

م) الــذي يشــكل عالمــة 1923م)، وبازدهــار احليــاة السياســية املصــرية مث تدشــني دســتور (1907عــام (
بـــارزة يف تـــاريخ الليرباليـــة املصـــرية، ورغـــم ذلـــك فـــإن تـــراث احلريـــة الـــذي بـــدأ يتشـــكل علـــى يـــدي الليرباليـــني 

رعية الـذي يتمركـز حـول العدالـة، العرب كان ضعيفاً وإجنازاته حمدودة لقصر تارخيه إزاء تـراث السياسـة الشـ
وكـــذا فـــإن تـــراث احلريـــة الـــذي بـــدأ يتشـــكل يف تلـــك الفـــرتة التارخييـــة كـــان تراثـــاً خنبويـــاً، كمـــا أن األحـــزاب 
الليرباليــة كانــت خنبويــة أيضــاً بســبب ســيادة اجلهــل واألميــة يف مصــر، فلــم يكــن مــن املمكــن تأصــيل هــذه 

  ة مستعمرة بيسري.املفاهيم الليربالية للحريات وسط شعوب جاهل
وىف ظــل ازدهــار الــرتاث الليــربايل احنســرت باملقابــل الــدعوة إىل الســياق السياســي الشــرعي، وبــدأ يأفــل  

فـــرأى  )م) يف كتابـــه (اخلالفـــة أو اإلمامـــة العظمـــى1922رغـــم دعـــوة رشـــيد رضـــا إىل أمهيـــة اخلالفـــة عـــام (
) ونـاقش يف 46كفالة تنفيذ األحكـام)(أن(اخلالفة هي مناط الوحدة، ومصدر االشرتاع، وسلك النظام، و 

الكتاب أمهية شرط القرشية، وكان الغرض من هذا النقاش مغازلة امللـك عبـد العزيـز بـن سـعود حيـث كـان 
رشيد رضا ينظر إليه يف فرتة من حياته على أنه صاحل لتوىل خالفة املسلمني، وقد كافـأه امللـك عبـد العزيـز 

  كتابه عن (احلركة الوهابية).بطباعة بعض كتبه على نفقته، وخاصة  
وكان رشيد رضا يهـاجم بضـراوة الليرباليـني ويقـول عـنهم: (إن مالحـدة املتفـرجنني يعتقـدون أن الـدين ال 
يتفـق يف هــذا العصـر مــع السياسـة، والعلــم، واحلضــارة، وأن الدولـة الــيت تتقيـد بالــدين تقييـداً فعليــاً ال ميكــن 

) وقـد انتهـى خطـاب اإلصـالح لـدى حممـد عبـده مبـا حيملـه 47ة)(أن تعز، وتقوى، وتساوى الدولـة العزيـز 
مـــن اســـتنارة إىل حمافظـــة علـــى يـــد رشـــيد رضـــا، وامتـــد أثـــره بتتلمـــذ حســـن البنـــا مؤســـس مجاعـــة األخـــوان 

  املسلمني على يديه.



 66

وممــا ســبق نالحــظ أن مثــة دالالت متعــددة ظهــرت يف البعــد السياســي يف خطــاب اإلمــام حممــد عبــده، 
تقدمي بعض تالميذه قراءة مستنرية له كما هـو احلـال عنـد قاسـم أمـني ولطفـي السـيد، أو  وترتب على هذا

تقــدمي قــراءة ســلفية حمافظــة كمــا هــو احلــال عنــد رشــيد رضــا، وهــو مــا يفســر لنــا انفصــال الــدعوة إىل النســق 
  الليربايل الغريب (احلرية) عن النسق السياسي الشرعي (العدل).

م) انتهــى التجلــي الــواقعي للسياســة 1924اخلالفــة العثمانيــة يف عــام (وبــإعالن كمــال أتــاتورك ســقوط 
الشــرعية علــى مســتوى املمارســة، وقــد صــاحبها معركــة علــى عبــد الــرازق يف (اإلســالم وأصــول احلكــم) عــام 

م)، وبانتهــاء التجلــي الفعلــي للسياســة الشــرعية بســقوط اخلالفــة أصــبح تــراث السياســة الشــرعية 1924(
وأصـــبح حلمـــاً يـــراود احلركـــات اإلســـالمية يف ضـــرورة إعادتـــه، ومـــع ضـــعف تـــراث السياســـة نـــاجزاً ومنتهيـــاً، 

الشرعية فإن مثة تساؤل مفتوح: هل استطاع الفكر العريب أن يرسخ تراث الليربالية (احلرية) يف جمتمعاتنا؟! 
يـــة والسياســـية ميكـــن القـــول أن ســـياق (احلريـــة) بـــاملعىن احلـــديث مل يـــزرع جـــذوراً عميقـــة يف الرتبـــة االجتماع

والثقافيــة يف الــوطن العــريب، وذلــك ألنــه تــراث هــش ذا تــاريخ حمــدود، وأســهمت البنيــة االجتماعيــة القائمــة 
علــى القبيلــة والعشــرية، واالختالفــات العرقيــة والدينيــة يف إعاقــة تأصــيل تــراث احلريــة يف جمتمعاتنــا، وبــدت 

كجسـم غريـب عـن اجملتمـع غـري ممتـد اجلـذور، وهلـذا    -يف تلـك الفـرتة التارخييـة  -حماوالت الـدعوة لليرباليـة 
كانت معظم دعـوات الليرباليـني للحريـة دعـوات خنبـة حـىت علـى مسـتوى املمارسـة، ومازالـت اهلـوة شاسـعة 
بني أحـالم الفكـر وعجـز الواقـع، وبـني طموحـات الثقافـة وممارسـات السياسـة، ومازلنـا إىل اآلن نعيـد طـرح 

العــريب منــذ قــرن مضــى، ومل نصــل إىل موقــف حاســم منهــا علــى مســتوى  نفــس األســئلة الــيت طرحهــا الفكــر
  الفكر واملمارسة.
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  من الوطن إلى الوطنّية فالُمواطنّية
  (فكتور الِككّ 

  في اللغة والمفهوم العامالوطن  -1
هـــو املنـــزل الـــذي تقـــيم بـــه, واجلمـــع أوطـــان. ومنـــه أوطـــان الغـــنم والبقـــر, أي مرابضـــها  -لغّـــةً -الـــوطن 

وأماكنها، اليت تأوي إليها. تقول: وطن باملكان وأوطـن, أي أقـام. وأوطـن املهـاجر أرض كـذا, أي اّختـذها 
واسـتوطن البلـَد, أي اّختـذه وطنـاً. هـذه املعـاين هـي خالصـة مـا جـاء طـن حمًال ومسكناً يقيم فيهـا. ومثلـه اتّ 

هو منـزل إقامـة اإلنسـان ُولـد فيـه أو مل يولـد. لكـّن مجهـرة  -مبعىن أخص-). فالوطن 1يف املعاجم العربّية(
 النـــاس املنتمـــني إىل وطـــن مـــا يتبـــادر إىل ذهـــنهم املعنيـــان معـــاً. علـــى أَن اشـــتهار أوطـــاٍن بـــاهلجرة إليهـــا, وال
سّيما يف النصف الثاين من القرن العشرين, فَصَل ما بـني املعنيّـني املتالزمـني يف املفهـوم الكــالسيكي الـذي 
استقّر يف أذهان الناس, إذ إّن موضوع التجّنس غداً مألوفاً ورائجاً, ومل يعد مسـتهجناً أن يتحـّول املـرُء إىل 

  وطن مل يولد فيه, ويربط مصريه به لسبب أو آلخر.
الوطن األّول مبعىن املنزل والدار فمن أمجل ما قيل يف وصف التعّلق به هـذه األبيـات لشـاعر العصـر أما 

  هــ):383-221م/896-835العّباسي ابن الرومي (
  مالكاً  -الدهرَ –وأال أرى غريي له     ويل وطـــٌن آليُت أالّ أبيعهُ 

  ابصحبة قـوٍم أصبحوا يف ظاللك    عمرُت به شرَخ الشباب منعَّماً 
  مآرُب قّضاها الشبــاُب هنالكا    وحّبب أوطاَن الرجاِل إليهـمُ 
م ذّكرتـهم   عهوُد الّصبــا فيها فحّنوا لذ لكا    إذا ذكروا أوطا
  هلا جسد إْن بــان غودر هالكاً     فقد ألفته النفس حىت كـأنه

األفـــق يف  وإن يكـــن حمصـــور -أّن موضـــوعها -إزاء أبيـــات ابـــن الرومـــي اجلميلـــة هـــذه-مـــا جيـــدر ذكـــره 
انفرج عـن معـان تنطبـق علـى موقـف املـرء الغـّين بشـعوره مـن الـوطن يف مفهومـه األمشـل، أّي -الوطن/املنزل 

ـــا, وهـــي  الـــبالد الـــيت ينتمـــي إليهـــا. فالشـــاعر يعلِّـــل متســـكه النهـــائي بـــداره بالـــذكريات احلميـــة الـــيت تربطـــه 
الــــدار! مث ذكريــــات  )ظــــالل(غطّــــتهم ذكريــــات عهــــد الصــــبا مــــع األهــــل الــــذين غــــابوا يف ضــــمري الزمــــان، و 

علــى شـــيمة امـــرئ  -إليـــه ماضــياً صـــاحلاً  )احلنــني(ذلـــك العهــد الرائـــع مــن العمـــر الــيت اســـتدعت  )مــآرب(
  واألسى النقضائه. -القيس، يف يوم دارة جلجل 

ـــاً محيمـــاً مـــن األســـرة  ـــا احتملـــت إىل القلـــب إرث ّ ـــة أ والروعـــة يف هـــذا الســـياق احلافـــل بالـــذكريات العذب
األحّبة يف إطار أمجل عهد من عهود العمر, حىت إنه متاهى ونفـَس الشـاعر كمـا تتمـاهى الـنفس واجلسـد و 

  متآلفني. ففقدان الوطن كفقدان اجلسد بالنسبة إىل النفس, أي أنّه النهاية احملتومة!
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مـا  -كمـا سنشـرحها-وال نبالغ إذا قلنا: إّن هذه األبيات تنطوي على عناصر املفهوم احلـديث للـوطن 
إىل تنّور املستقبل من خالل اإلرادة اجلماعّية للجماعة  -املركوز فينا-عدا عنصراً واحداً هو جتاوز املاضي 

  الوطنّية.
أمــا مفهومنــا العــام للــوطن, مــذ تبلــور يف األعصــر احلديثــة, فيتنــاول االنتمــاء إىل بــالد بعينهــا تقــوم فــوق 

  .رقعة من األرض, وحتمل امساً له طابع االستمرار
علـى نسـبّية  -سواء يف الشرق أو يف الغـرب-هذا املفهوم العام للوطن ليس ببعيد عن املفهوم القدمي له 

حدود األوطان, بسـبب الغـزوات، والضـّم، والفـرز، وقيـام اإلمرباطوريـات، واحنالهلـا... إذ كـان يقـال مـثًال: 
  املغول, بالد جرمانيا... بالد الشام, أرض العراق, عراق العرب, عراق العجم, بالد َجند, بالد

معــىن اإلقلــيم يؤلـِّـف وحــدة يف إطــار  -إىل جانــب معــىن الــوطن-إالّ أّن كلمــة بــالد هنــا كانــت حتتمــل 
كـان يالزمهـا,   -وإن صغرياً أحياناً -وطن أكرب. وكثرياً ما كان وحدة إداريّة ضمن دولة. لكّن معىن الوطن 

  يها.جملموعة مقوِّمات تربط بني أفرادها القاطنني ف
وقبل أن نتنـاول هـذه املقّومـات, حيسـن بنـا أن نقـف عنـد بعـض القـول يف الـوطن, كمـا ورد علـى لسـان 

حَدثني, بعد ألف سنة من قول ابن الرومي يف داره.
ُ
  امل

إذا كانت الدولة هي اّحتاد مجاعة مدنّية يف وحدة سياسـّية وإداريّـة وقانونيّـة، تـرتجم يف مؤّسسـات تـؤّمن 
ـا أمـر وراء الدولـة, كمـا يقـول التعبـري الفلسـفي, مبعـىن أّن مثّـة هلا احلياة أي ا ّ الستمرار, فما تكون األّمة؟ إ

يّـئ وجوَدهـا,  -أموراً ال تـؤّدي يف حـال توافرهـا إىل نشـوء األّمـة, كالشـروِط املاّديـة واملعنويّـة  الروحيّـة الـيت 
ـــا. وهـــي أمـــور جتعـــل منهـــا شخصـــّية مجاعّيـــة حّيـــة وباقيـــة متّيزهـــا ِمـــن ســـائر  واســـتمراريّة تقاليـــدها وطموحا

  اجلماعات.
ـا وتعلّـق برتاثهـا، يتحـول إىل حمبّـة  -بالنسبة إىل األفراد منها-وهكذا تغدو األّمة  موضوع ارتباط وثيق 

متجــذِّرة يف الــذات, مث إىل تفــان يف ســبيلها قــد يصــل إىل بــذل الــذات لتحيــا. فــإذا بلغــت ذواتنــا هــذا احلــّد 
  تسامي أفضت بنا احلال إىل ما يرمز إليه اسم الوطن.من التحول امل

  في االصطالح  -2
مــن  هــو اجملــال اجلغــرايف الــذي يضــّم جمموعــةً  -االجتمــاعي احلــديث -يف مفهومنــا السياســي -الــوطن 

  ف بينهم تاريخ مشرتك وإرادة يف بناء مستقبل مشرتك.لَّ أالناس 
ا معـــاً, يف إطـــار مـــن التشـــريع حيـــّدُد احلقـــوق ويتجّســـد ذلـــك يف صـــيغة قانونيّـــة هـــي الدولـــة الـــيت ين شئــــو

  والواجبات اليت للمواطنيني وعليهم.
ولرســـوخ التـــاريخ املشـــرتك وجـــه عـــاطفّي هـــو االرتبـــاط بـــاألرض, بســـبب الـــوالدة والنشـــوء والعمـــل فـــوق 
ّ◌ل طبيعتهــــا يف أعمــــاق الــــذات اإلنســــانّية, حبيــــث تغــــدو تضاريســــها  رقعتهــــا. إذ يتحــــّوُل ذلــــك إىل متــــثُّ
ــا وأنغامهــا جــزءاً مــن كياننــا يتمــاهى وتفكرينــا, ويتــآلف وخيالنــا, ويــذوب يف عاطفتنــا؛ ويف  ومناظرهــا وألوا
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ــم النزعــات  م, يف حــني جتمعنــا  ــا مــن ســائر اخللــق يف أوطــا احملّصــل يبــين شخصــّيتنا الوطنّيــة الــيت منتــاز 
  اإلنسانّية اليت تتعّدى حدوَد األوطان وتتجاوز األزمان.

جمموعـة ذكريـات يتفاعـل فيهـا املكـان والزمـان  -بالنسـبة إىل اإلنسـان-عطيات جتعـل مـن الـوطن هذه امل
  فيجعالن منها أغلى ما عندنا, وأوثق ما يربطنا باألرض اليت يقـوم عليها الوطن.

ِمــن هــذا املنطلــق كانــت االســتماتة يف الــدفاع عــن الــوطن ضــدَّ الغــازي، واملعتــدي، والطــامع أو يف ســبيل 
أو عقيدة, إذ إنَّ األرض ذات الطبيعة اجلميلة أو القبيحة غدت اإلرث الذي احتملته يف قلبهـا مـن  قضّية

اآلبــــاء واألجــــداد األقــــربني واألولــــني, حيــــاة مشــــرتكة حتّولــــت إىل ذاكــــرة مجاعيــــة هــــي أسُّ كياننــــا وجــــوهر 
  إنسانّيتنا.

) الصـحايف Girey Dupréره (په دو وهذا املوت الطوعي تعّززه أمثلة شّىت من التاريخ, منها حالة جري 
) الـــيت كـــان يـــرأس حتريرهـــا بريّســـو الشـــهري. Patriote( )الـــوطين(اجلريونـــدي املشـــارك املناضـــل يف صـــحيفة 

ـــأُوقـــف دو  ـــادر الثوريّـــون إىل تصـــفية  م1793تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  21ره يف پ يف معـــرض الفـــرتات الـــيت ب
امـات بأمثلـة بعضهم بعضاً, فحضر إىل احملكمة الثوريّة أنيق  اهلندام, نظيم شعر الرأس, وهو يـرّد علـى اال

مأثورة. وملا ُحكم عليه باإلعدام واقتيد إىل املقصلة يف عربة, أخذ ينشـد أغنيـة اسـتعمل الكسـندر دومـاس 
  :فيما بعد الزمتها

C΄est le sort le plus beau, le plus digne d΄envie Mourons pour la patrie   
  .)2سبيل الوطن, ذلك هو املصُري األمجل, واألجدر بأن نُغبط عليه(أي: لنمْت يف 

هذا األمر يفّسُر لنا عاطفة احلنني إىل الوطن لدى الـذين اضـطُروا إلــى مغادرتـه واهلجـرة إىل وطـن آخـر. 
إذ يشـعر املهـاجر بأنــه َخلّـَف يف وطنـه األّول كــلَّ مـا ورث مـن تــاريخ ومجيـع مـا صــنع مـن مـآت. إنَّ احليــاة 

ُد باســتمرار. وكــّل انقطــاع ملســرية هــذه الــذاكرة عــن حميطهــا الطبيعــي املــرتبط ذ اكــرة واعيــة وال واعيــة تتجــدَّ
باملكان ُحيدُث اضطراباً وحتوًُّال يف حياة اإلنسان, ويُفجِّر يف كينونته عواطَف متجسدًة سـّجلتها آثــارُه عــرب 

 إنتــاج شــعراء املهجــر مــن اللبنــانّيني والســورّيني عصــور التــاريخ. وِمــن هــذه اآلثــار شــعر احلنــني إىل الــوطن يف
وســائر شــعراء العــامل؛ وكــذلك نثــر النــاثرين, ولوحــات الرّســامني, ومعــزوات املوســيقّيني. ومجيعهــا تــراٌث رائــُع 

  اجلمال حيكي قّصة الفردوس املفقود!
  أوًال: المفهوم الواقعي للوطن

الباحثيـــــن القــــدامى واحملدثيـــــن مــــن الفالســــفة  هــــو مفهوُمنــــا للــــوطن. إالّ أنَّ  -بإمجــــال وبســــاطة-هــــذا 
واملـــؤّرخني وعلمـــاء االجتمـــاع والسياســـة ومـــن ســـواهم مل ُجيمعـــوا علـــى العناصـــر الـــيت ُتكـــّون الـــوطن واقعيـــاً 

م اختلفوا حول أمهّية أحد العناصر بالنسبة إىل سواه. ّ   ومعنوياً, كما أ
  األرض

), أمهيّـة Taine )، وتـني ( Montesquieuيو (ففي حني تنـاول ابـُن خلـدون, مث مـن بعـده مونتسـك
) Micheletعلــى اجملتمعــات اإلنســانّية, بشـكل عــام, انطلــق ميشــليه ( -أي الوســط اجلغـرايف-أثـر املنــاخ 

). وتابعــه ِمــن ُمفّكــري فرنســا  3ِمــن هــذا املعطــى ليجعــل مــن عنصــر األرض األّس اجلــوهري لقيــام الــوطن(
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داً علــــى مــــا أمســــاه روابــــط اإلنســـــان بــــاألرض الـــــيت يقــــيم ) مشــــدّ Camille Jullianكميــــل جوليــــان (
). مث جتاوز باحثون آخرون ذلك إىل القول بضـرورة وجـود حـدود طبيعيّـة للـوطن ترسـم التخـوم لـه 4عليها(

ا. ومع اعرتافنا بأمهّية آراء هؤالء الباحثني ميِكُن تبيان صّحة النقيض آلرائهم بسهولة( ِ   ).5يف األرض ذا
  لِعرقا

ة عنصر آخر يقوم عليه الـوطن, يف مفهـوم دارسـني آخـرين, هـو العِـرق. فاسـتمرار غلبـة العِـرق يف َثَ◌مَّ 
) وغيـزو Thierryشعب ما يشّكل القاعدَةَ◌َ◌َ◌ األساسيَّة يف نظر بعض البّحاثة مثـل أوغسـتني تيـريي (

)Guizot) وهنــري مــارتن (Martin وصــفاءه مــن ). لقــد رفعــت األنرتوبولوجيــا االجتماعيّــة مكانــة العــرق
فسـارع دعـاة الوحـدة اجلرمانيّـة العرقيّـة إىل . )6الشوائب, اليت أفسدت الشـعوب احلديثـة, إىل مرتبـة مثاليّـة(

تبين هذه النظريّة, مسـتنتجني منهـا نـظــريّة تـفــّوق اجلــرمانيني علـى سـواهم مـن األعـراق, موقنيــن بـأّن صـفاء 
ـائـــج سياســّية شــّىت منهــا تربيــرهم االستيـــالء علــى مقاطعــة العــرق اآلري اســتمر يف ذريّتهـــم. وكـــان لــذلك نت

ا الدامغـة يف  -األلزاس  لورّين الفرنسّية, مث جتييش هتلر للروح اجلرمانّية املناضلة املتفوقـة الـيت تركـت بصـما
  احلرب العاملّية الثانية.

تْـه حضـارة رومـا عنـدما حقّقـت هـذا التيار شّق طريقه إىل ساحة األفكار األوروبّية نقيضاّ ملـا كانـت أَجنزَ 
ـــة للعـــامل املتمـــّدن الـــذي ضـــّمته حتـــت جناحيهـــا، طـــوال القـــرون الـــيت ســـاد خالهلـــا  الوحـــدة املعنويّـــة والثقافّي
حكمها اإلمرباطـورّي. كما خالف التيار الذي تعاظم سيله مع تعـاليم البوذيّـة واملسـيحّية واإلسـالم والـذي 

  بني الشعوب اليت انضوت حتت لواء العقيدة الواحدة. نشـر روابط األخّوة اإلنسانّية فيما
ــا مــن  ويف هــذا الســياق, البــّد مــن االعــرتاف بــأّن انتشــار املســيحّية يف العصــور الوســطى صــان جمتمعا
فكرة تفّوق شعب على آخر وعنصر على عنصر, وظّلت احلال على هذا املنوال حىت مطلع القرن السابع 

لكيّـــة األســـبانّية Campanellaا نـــيال (پـــٍر مـــع مؤلّـــف لكامعشـــر، إذ عـــادت إىل الظهـــور ِخبفـــ
َ
) بعنـــوان امل

)Monarchia ispaniea ,فقد زعم فيه أن عـصور التاريخ عرفت باستمرار تفّوق شعب علـى سـواه .(
مستشهداً بتفّوق اآلشورّيني واليونان والرومـان. وقـد جـاء العهـد الـذي تـوافرت فيـه اهليمنـة ململكـة أسـبانيا. 

تهـــى يف كتابـــه الثـــاين املوســـوم مملكـــة األّمـــة إىل القـــول بتفـــوق فرنســـا علـــى العـــامل املتمـــّدن واملســـيحّي مث ان
)Monarchia delle nazioniانيال مـع مفكـر أسـباين آخـر يـدعى جـان دوال پـ). وقد تناغم فكر كام
  ).Juan Dela Puente)(7وينيت (پ

ــــَخ يف األذهـــان خـــالل القـــرن إالّ أّن مفهـــوم االخـــتالف العضـــوي بـــني األعـــراق البشـــريّ  ة والشـــعوب َترّسـ
التاسع عشر، وسلَك طريَقه إىل القرن العشرين، حيث بلغ ذروته مع النازيّـة ومـا داخلهـا. ويعـود ذلـك إىل 
طغيــان الشــعور الــوطين، خــالل القــرن التاســع عشــر وللنظريّــات الفلســفّية الــيت اّدعــت كــّل منهــا اكتشــاف 

  ّدد مصائر اجملتمعات البشرية.املعيار القمني وحده بأن حي
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بطبيعــة احلــال, هـــذه النظريّــة ال تصــمد أمــام النقــد, إذ إّن عهــد اخــتالط األعــراق قــد حــلَّ منــذ آالف 
يـــــّة املثالّيــــة. فــــالعرق والــــوطن مفهومــــان پالسنيـــــن حمـــــّل مــــا هــــو مزعـــــوم مــــن نقــــاوة العــــرق, يف نزعتهــــا اليوتو 

  متضاربان.
  اللغة

ـض بــاحث -االجتـاه ليقــابلوا نظريّـة وحـدة العــرق مبقولـة وحـدة اللغــة, أو  )وحـدويّو(ون يف هـذا السـياق 
 ليؤكـــّدوا أّن وحـــدة اللغـــة هـــي العالمـــة األكثـــر داللـــة علـــى ســـالمة العـــرق بنظرّيـــات علمـــي -بعبـــارة أخـــرى

)، حماوليـــن تطبيــق كــّل comparėe Philologie األنرتوبولوجيــا (علــم اإلناســة)، وفقــه اللغــة املقــارن (
ـــات يف جمـــال السياســـة. وهنـــا تلـــ اســـتغّل الوحـــدويّون اجلرمـــانّيون هـــذا العامـــل ليقولـــوا  -كـــذلك-ك النظرّي

)، قــد أهــرق Fichteجبرمانّيــة البلــدان، الــيت تنطــق باللهجــات األملانّيــة. وكــان الفيلســوف األملــاين فيختــه (
اب الفيلسـوف األملـاين هيغـل, شـهد نشـر كتـ م)1837مث إّن العـام (. )8حرباً غزيراً يف تعزيز هذه املقولة(

)، وفيـه قـّرر هيغـل أن الشـعب األملـاين مـدعّو إىل قيـادة enitalique بعد وفاته, املعنون: فلسفة التاريخ (
العامل إىل مرحلته الثالثة اليت ال تكـون احلرّيـة خالهلـا وقفـاً علـى شـخص أو طبقـة اجتماعيّـة, بـل تنتقـل إىل 

  تمع.مجيع األفراد الذين يشّكلون اجمل
كــذلك يف النصــف األّول مــن القــرن التاســع عشــر بــرزت دعــوات مماثلــة يف إيطاليــا حيــث نشــر جــوبريت 

)Gioberti) كتابــه الرائــد (Primato  يف الفــرتة -) ناســباً إىل أّمتــه األولويّــة املعنويّــة واحلضــاريّة, وماثلــه
  ). مث شاعت هذه األفكار يف أوروبّا.Mazziniمازيين ( -نفِسها

ليســت  -وإن تكــن عــامًال مهّمــاً يف توحيــد املشــاعر وأســاليب التفكــري-بــديهي القــول: إّن اللغــة ومــن ال
ــا وال تشــّكل وطنــاً  عــامًال ال يســتغىن عنــه يف إقامــة األوطــان. فقــد تكون,مثــة, بلــدان عــّدة تــتكلم اللغــة ذا

ــــة واحــــدة, مثــــل أســــبانيا، ودول أمريكــــا األســــبانّية اللغــــة, وإنكلــــرت  ــــدول الناطقــــة واحــــًدا وال دول ا وســــائر ال
باإلنكليزيّة يف العامل. كما أّن دولة مثل سويسرا تعرتف بأربع لغات يف إطار حدودها هذا, مع إقرارنا بأّن 
ـا, كمـا هـي احلـال  اللغة تشّكل عامًال مهماً يف احلفاظ على القوميّـة حيّـة, وتوثيـق الـروابط بـني النـاطقني 

علـى ذلـك يف دور اللغـة الفارسـّية يف إحيـاء القوميّـة اإليرانيّـة علـى يـدي  يف البلدان العربية. ولنـا دليـل آخـر
ملحمة الفارسّية العظمى. فقد أعلن فيها بوضوح قائالّ ما ترمجته بالعربيّـة  )الشاهنامه(الفردوسي صاحب 

ــذه الفارســية( ! وقــد صــدق, )لقــد عانيــت آالمــاً كثــرية خــالل هــذه الســنوات الثالثــني, فأحييــت العجــم 
  .الشعراء واملفّكرون رؤيويّون، يستشرفون مستقبل أُممهم ويستنهضون اِهلمم لبعثها ِمن رماد األجيالف

  مقّومات سياسّية واقتصاديّة
يف مقابل العناصر املشـار إليهـا أبـرَز املفّكـرون واملؤرخـون وعلمـاء االجتمـاع وسـواهم، مقّومـات سياسـّية 

منهـــا مـــثًال يف اجملـــال السياســـي, قيـــام حكـــم وطـــين ذي طـــابع  واقتصـــاديّة رأوا فيهـــا قـــوام الـــوطن وعمـــاده.
لــك. فمــن شــأن ذلــك أن يوّحــد األرض والشــعب حــول ســلطة سياســّية مركزيّــة. 

ُ
اســتمرارّي كاإلمــارة أو امل

ويُقــال مثــل ذلــك يف املصــاحل االقتصــاديّة الــيت توثــق ُعــرى العالقــات بــني اجلماعــات مــن أفــراد الشــعب, مث 
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صــري واحــد وتتجّســد وجــوه هــذين العــاملني يف مؤّسســات سياســّية واقتصــاديّة تثّبــت تتحــّول إىل ربطهــم مب
ا, ومن َمث تبين الوطن والدولة.   أركان املصاحل وتصو

وميكن الرّد على هذه املقوالت بالقول: إن جتلّيات احلياة السياسّية واالقتصاديّة هي اليت تصوغ األمـاين 
ـــة, ال  -بالتـــايل–ديّة, فهـــذه يف إقامـــة نظـــام سياســـي ومؤّسســـات اقتصـــا ـــاة املشـــرتكة الوطنّي تعبـــري عـــن احلي

  مقّومات هلا.
  ثانًيا: المفهوم المثالي للوطن

يف مقابل النظريّات اليت عرضنا هلا رأت فئة ُأخرى إىل الوطن على أنّه واقع معنوي أفضت إليه جمموعـة 
 Ernestّكـر الفرنسـي إرنسـت رينـان (مشـرتكة مـن الـذكريات وإرادة مشـرتكة. وقـد صـاغ هـذه النظريّـة املف

Renan بعنوان ما األّمة؟م1882آذار  11)، يف حماضرة شهرية جبامعة السوربون يف ,  
  اإلرث الوطني وإرادة الحياة المشتركة

شّدد رينان على املاضي الوطين, وهو ما حتّدَر إلينا من إرث غـّين بالـذكريات, مث علـى مـا أمسـاه التوافـق 
), ويف حــــني أخــــذ 9يف احليــــاة معــــاً, أي اإلرادة يف متابعــــة تفعيــــل اإلرث املتحــــّدر إلينــــا(احلاضــــر والرغبــــة 

التقليديّون بالنقطة األوىل, وهي الوقـوف عنـد احملافظـة علـى اإلرث, رفـض التطّوريـون مقـولتهم, كمـا أشـار 
ــة ليســت يف االجتــاه إىل املاضــي املــوروث وحســب, بــلGoblot( غوبلــو هــي تتوجــه  ), مقــّررين أّن الوطنّي

ـم أورثونـا أخطـاء مبقـدار  حنو املستقبل, فليس علينا أن حنذو حذو اآلباء يف مآتيهم مكتفـني بـذلك؛ إذ إ
). هكـــذا تضـــع النظريّـــة املثالّيـــة يف املقـــام األول إرادة العـــيش املشـــرتك 10مـــا تركـــوا لنـــا مـــن أمثلـــة حنتـــذيها(

ــذه املقولــة ومــا يت فــرع منهــا مــن آراء، نطــّل علــى مفهــوم جديــد للــوطن ومتابعــة العمــل املــوروث املشــرتك. و
والوطنّية يقيم األّمة على عناصر معنويّة وروح مشـرتك. أمـا هـذا الـروح املشـرتك فهـو لـيس معطـًى نظريّـاً بـل 

  إنّه حاصل التطّور االجتماعي الطويل الذي يصيب األّمة عرب تارخيها.
  وجدان جماعي

وحــدة مشــاعر  -قبــل أي أمــر آخــر-يف إطــار الــوطن والدولــة هــي حيــال مــا تقــدم, يتبــّدى لنــا أّن األّمــة 
ــاً. قــد  -بتعبــري سوســيولوجي-وإرادات, أو  وجــدان مجــاعي. وهــو شــرط أساســي لقيــام أيّــة أّمــة قيامــاً فعلّي

يتــوافر هــذا الــروح اجلمــاعي, أحيانــاً, قبــل انتظــام عقــد الدولــة. كمــا قــد يســتمر بعــد انفــراط عقــدها وتقطّــع 
ــا  -إىل حــّد مــا-كانــت القوميّــة ظــاهرة مســتقّلة   أوصــاهلا. مــن هنــا ّ عــن األّمــة القائمــة علــى النظــام, علــى أ

  تسعى إىل التحّقق يف إطار األّمة.
يف متـــاٍه مجـــاعي يُغيّـــب  -حـــرّاً وواعيـــاً -إّن األّمـــة ال تتحّقـــق فعليّـــاً إالّ مبقـــدار مـــا ينعقـــد اإلمجـــاع املعنـــوي 

يـب بنـا إىل بـذل الـذات التفكري الفردي األناين. وهكذا تنشأ بي ننا وبني الوطن رابطة عضويّة من املوّدة، 
  يف سبيله كّلما دعت احلاجة, ألنه يتماهى وكياننا يف اّحتاد عاطفي.

هذا التوّحـد يعلـو املسـالك إىل احملّجـة واملـذاهب املؤديّـة إىل احلـّق. ولـذلك يفـتح الـوطن ذراعيـه ملختلـف 
  و الوسيلة املشرتكة لغايات شىت, بل متباعدة.العائالت الروحّية وشىت القيم. فه
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إالّ أّن السبيل إىل بلوغ هذا اهلدف ليس سهًال؛ إذ ليس يف مقدور شعب أن يّدعي إقامـة أّمـة إالّ بعـد 
إرادة مجاعيّــة يف العــيش املشــرتك، جتلّــت يف خلــق الوظــائف  -بصــورة مســتمرّة وحيويّــة-أن يكــون قــد بلــور 

طنـاً مميـزاً, ذا ثقافـة خاّصـة بـه متّكنـه ِمـن أن حيكـم نفسـه بنفسـه ويقـيم املؤّسسـات الضروريّة القمينة جبعله و 
  الضرورية لذلك.

وجتدر اإلشارة ها هنا إىل أن األمر ال ينتهي بالوجدان اجلماعي عند هذا اهلدف, وإن يكن سامياً؛ إذ 
القوميّـات إىل مـا دون القيمـة  يسعى إىل جتاوز إطار احلياة الوطنيّـة, فينكفـئ مبـدأ -يف مرحلة الحقة-إنّه 

  املطلقة. ففوق حّق كّل شعب يف تقرير مصريه, يقوم حّق منظومة الشعوب يف احلياة بسالم!
  اإلسالمي -في التراث العربي 

املعـاين الــيت عرضـنا هلـا يف املفهــوم االصـطالحي لـه. كمــا  -يف الــرتاث العـريب-مل حيتمـل موضـوع الـوطن 
إالّ خـالل قرننـا هـذا,  -بـاملعىن احلـديث-ة والدولة مل تكن موضوع درس وحبث أّن مفاهيم الوطن والوطنيّ 

وال ســـّيما بعـــد ســـقوط اإلمرباطوريّـــة العثمانيّـــة واحنســـار ســـلطتها عـــن ديـــار العـــرب, وقيـــام عهـــود االنتـــداب 
  واالستعمار فيها, مث عهود االستقالل.

والثــورة الفرنســّية إىل لبنــان والشــرق،  وكــان ســبق هــذه األحاديــث تســّرُب أفكــار عهــد التنــوير يف أوروبــا
علــى أيــدي أدبــاء لبنــان وســوريا ومصــر, بوجــه خــاص يف عصــر النهضــة, ممّــْن نشــدوا اإلصــالح والتغيــري يف 
بلــدان املشــرق املعــروف اليــوم بالشــرق األوســط. فمــع هــذه األفكــار العاّمــة حــول احلريّــة، واملســاواة، وحــّق 

امهـــا, تســـرّبت فكـــرة الـــوطن, بـــاملفهوم احلـــديث, والوطنّيـــة ومـــا الشـــعوب يف تقريـــر مصـــريها، واختيـــار حكّ 
  إليهما.

املفـاهيم السياسـّية واالجتماعيّـة  )أدب(هذا املوضـوع املهـم يبقـى نـذراً يسـرياً بالنسـبة إىل  )أدب(إالّ أّن 
ــم أيّــة دولــة، وأّي جمتمــع عــريب أو غــري عــريب يف الشــرق األوســط، مثــل إيــران و  تركيــا, العاّمــة، الــيت كانــت 

  نظري ما ذكرناه من شؤون احلريّة واملساواة وحّق املرأة يف التعّلم, وحقوق العّمال, وما إىل ذلك.
م بأصـــوات الشـــعراء واألدبـــاء القليلـــني يف  وإذا اســـتثنينا الـــدعوات العاّمـــة إىل اســـتفاقة العـــرب مـــن ســـبا

م الشـديد باللغـة العربيّـة، وإحيـاء عصر النهضة وأدب النهضـة, مـن مثـل الشـيخ إبـراهيم اليـازجي, واالهتمـا
يف أدب تلـــك احلقبـــة -تراثهـــا يف وجـــه موجـــة الترتيـــك السياســـّية واللغويّـــة الـــيت عاناهـــا أســـالفنا, فـــال جنـــد 

مــا يـــذكر مــن أحبـــاث حــول مفهـــوم الــوطن والوطنيّـــة تشــفي الغليـــل وترضــي الفضـــول  -وصــوًال حــىت أيامنـــا
  العلمي.

يـــب عـــن النصـــوص حـــول هـــذا املوضـــوع يف تـــراث أدبائنـــا. أمـــا لـــذلك واجهـــُت صـــعوبات كثـــرية يف التنق
  النصوص ذات الطابع العاطفي فليست مما يدخل يف دائرة اهتمامنا, هنا, إال من باب املواقف والذكر.

وال غـــرو مـــن اقتصـــار بعـــض وجـــوه هـــذه املفـــاهيم علـــى بعـــض الكتابـــات احلزبيّـــة، الـــيت تناولـــت موضـــوع 
  ا يف القرن التاسع عشر, وأهرق حوله عند أهلها حرب كثري.القومّيات, بعد أن عرفته أوروب
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ـا, قـدمياً وحـديثاً  فرتاثنا القدمي ال ينطوي على املعاين املكّونة ملفهوم الـوطن. فاملعـاجم العربيّـة, علـى كثر
ـــداوة)،  -مل ختـــرج- ـــوطن, عـــن معـــىن املنـــزل (مـــن النـــزول يف مقابـــل الرتحـــال, ســـّنة الب يف تعريفهـــا كلمـــة ال
 
ُ
  قام.وامل

وملــا كانــت أوطــان عــرب اجلاهلّيــة، علــى ظهــورهم وفــوق مطايــاهم, بســبب قحــط بالدهــم وســّنة احليــاة 
م وشــعرهم شــأن كبــري. أّمــا الــذين اســتقروا  الناجتــة عنــه, فقــد كــان مــن الطبيعــي أالّ يكــون للــوطن يف حيــا

بعـض الواحـات, فلـم يكـن منهم يف جمتمعات حضريّة جتاريّـة مثـل مّكـة ويثـرب, أو زراعيّـة كمـا يف الـيمن و 
م القاسية.   الوطن ّمههم األكرب بل تأمني عيشهم يف حميطا

زد علــى ذلــك أّن العصــبّيات القبليّــة (داخــل العــرق الواحــد كمــا يقــول احملــدثون)، هــي الــيت شــغلتهم, ال 
علــى املســتوى الضــّيق وحســب, بــل علــى املســتوى الواســع, إذ انقســمت العــرب بــني عدنانّيــة وقحطانّيــة. 
وكان هلذا االنقسام عواقب وخيمة, كما يف االنقسامات الصغرى, يف نشوب احلروب والنزاعات املسـتمرّة 

اإلســالمّية, فنجــد أصــداء  -بــني العــرب. وقــد اســتمّرت هــذه احلــال قرونــا, حــىت بعــد قيــام الدولــة العربّيــة 
  قرون. العدنانّية يف أدب العصر العباسي، الذي عّمر بضعة -النزاعات القحطانّية 

ـــة خمتلفـــة توّزعـــت قبائلهـــا مـــن مســـيحّية  كـــذلك, تنازعـــت جزيـــرة العـــرب قبـــل اإلســـالم, معتقـــدات دينّي
  ويهوديّة وشرك وجموسّية.

ا حالت دون توّحد عرب اجلزيرة يف مستوى احلّد  هذه العوامل الطبيعّية واالجتماعّية والعقديّة ومتفرعا
  األدىن من الوحدة يف وطن ما, ولو صغرياً.

مــا اإلســالم الــذي وّحــد عقيــدة العــرب الدينّيــة، وأخــرجهم أّمــة للنــاس يف إطــار األّمــة اإلســالمّية, فلقــد أ
آخــى بــني املســلمني, ال فــرق يف الــديار الــيت ينتســبون إليهــا, وأقــام مــن العقيــدة اإلســالمّية ســدى املســلمني 

  وحلمتهم.
يني، والعباســـيني, وانصـــرف العـــرب إىل مث قامـــت الدولـــة اإلســـالمّية يف عهـــد اخللفـــاء الراشـــدين، فـــاألمو 

ــا املمالــك واإلمرباطوريــات القدميــة، يف إطــار دولــة اخلالفــة ناســخني  القائمــة  )األوطــان(الفتــوح يوّحــدون 
  لتدخل يف سلطة خليفة اهللا.

شــطرين: دار اإلســالم حيـث َحَكــَم اإلســالم, ودار احلــرب  -يف املفهـوم اإلســالمي-هكـذا قســم العــامل 
  غيار والكّفار.حيث حكم األ

وال  -وإن رجحـت العربيّـة, لغـة التنزيـل-ذا أصـبح وطـن املسـلم غـري مـرتبط بـأرض وال بعـرق وال بلغـة 
  بسواها؛ بل هناك وطن واحد هو دار اإلسالم. أما احلدود فدار احلرب.

 لذلك كنت تـرى النـاس ينتقلـون يف دار اإلسـالم مـن أرض إىل أرض ومـن ناحيـة إىل ناحيـة, ومـن بـالد
إىل بالد, من دون أّي عائق قانوين, ومن دون التوقف أمام حدود وطن أو دولـة. كـان هـذا شـأن التجـارة 
بســلعها الكثــرية واإلنتــاج الزراعــي. وكــان هــذا, أيضــاً شــأن األفــراد, حبّــاً بالتنقــل والســفر واإلطــالع, وجريــاً 

ومل تتغـري احلـال يـوم تصـّدعت وحـدة  األمراء والوزراء وأهـل البيوتـات العريقـة. )حضرات(وراء التكّسب يف 
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الدولة وبرزت دويالت هنا وهناك، خالل القرن العاشر للميالد وبعده, بل ازداد السفر وتضاعف األدبـاء 
  ). 11والشعراء السّيارون الضاربون يف اآلفاق(

 أمـــا منـــوذج هـــؤالء فبـــديع الزمـــان اهلمـــذاين صـــاحب املقامـــات الشـــهرية بامســـه. فهـــو يقـــول بلســـان بطـــل
  مقاماته أيب الفتح االسكندري:

  لو قّر فيها قراري    إسكندريّة داري
اري(    لكنَّ ليلي بنجدٍ    )12وباحلجاِز 
للوضع الذي قام على هذه الشاكلة من التنظيم, نقول إّن األّمة والدولة متاهيا يف مفهوم  ِمن وجه آخر

  واحد, بعبارة أخرى الوطن والدولة.
جمموعة أوطـان, بـل غـدت السـلطة  -أو اإلمرباطوريّة كما يقال أحياناً -لة يف هذا اإلطار, مل تكن الدو 

املركزيّــة يف اخلالفــة هــي عمــاد احلكــم ومالكــه, وال حكــم ســواها يف األقــاليم القريبــة والبعيــدة إال للعّمــال، 
  بتفويض من املركز وبامسه وبالتبعّية املطلقة له. 

مــن مــربّر. وهكــذا غــاب أدب الــوطن والوطنيّــة عــن  مل يبــق للــوطن مــن معــىن وال يف مثــل هــذه احلــال,
مضمون الـرتاث العـريب واإلسـالمي، ليتـوزع عصـبّيات مسـتجّدة كالعصـبّية الضـّيقة لناحيـة مـن النـواحي, أو 
ملدينة من املدن, كانت ختتلط فيها العواطف العرقيّـة املذهبيّـة والعـادات والتقاليـد الغالبـة هنـا وهنـاك. وكمـا 

لدولـة, متـاهى الـوطن والدولـة. فمنـذ القـرن التاسـع بـدأت وحـدة الدولـة اإلسـالمّية تتصـدّع, متاهت األّمـة وا
وشـرعت األقـاليم تتمـَرد وتســتقل, بعـد أن تراكمـت النزاعــات العرقيَـة متلّونـة بــألوان مذهبيّـة، ومـوارد لغويـّـة. 

ـــة صـــراع عـــريبّ  مـــع التظـــاهر  و مباشـــرة,تركـــّي تقاســـم النفـــوذ يف احلكـــم, تباعـــاً, مـــداورة, أ -فارســـيّ - فثمَّ
  باحلفاظ على الرموز املقَدسة.

ضــة اللغــة الفارســَية قــي القــرن الرابــع للهجــرة / العاشــر للمــيالد, َمث بعــض  ومثـَـة صــراع لغــوي جتّســد يف 
  َثرة لغات وهلجات ...ة املتكَ بروز لفروع من شجرة الرتكيِّ 

ختريبـــاً مل يعرفـــه التـــاريخ, مـــدَمرين عمـــران  ومل خيتلـــف األمـــر بعـــد أن انقـــضَّ املغـــول علـــى بغـــداد وخَربوهـــا
الشرق كَله من آسيا الوسطى حىت آسيا الصغرى. فجميـع الـدول الـيت قامـت بعدئـذ حـىت احلكـم العثمـاين 

ذاب فيهـا مفهـوم الـوطن  -الذي أقام امرباطوريَة واسعة األرجاء، واسـتمَرت حـىت بـدايات القـرن العشـرين-
ذات األصــل العــريب غــدت يف  )مملكــت(س مــن قبيــل الصــدفة أَن كلمــة يف مفهــوم الدولــة أو الســلطنة. ولــي

الفارسيَّة والرتكيَّة وسوامها مـن لغـات الشـعوب اإلسـالميَّة مرادفـاً لكلمـة بـالد أو وطـن حـىت أيَامنـا. فـالوطن 
  يعين احلكم القائم, أيَّا كان نوعه، ويف أّي بالد أو بلدان يستقّر.

 -إىل حــّد كبــري-يم مجيعــاً اختلطــت يف أثنــاء احلكــم العثمــاين الــذي حنــا واجلــدير بالــذكر أنَّ هــذه املفــاه
ـــة اإلســـالمّية, والســـيَّما يف أواخـــر أيَامـــه الـــيت قارنـــت عصـــر النهضـــة يف ديـــار العـــرب  منحـــى اخلالفـــة العربّي

ـــة ومـــا إليهـــ ا مـــن الشـــرقيَّة الداخلـــة اليـــوم يف مـــا ُمسِّـــي الشـــرق األوســـط. فـــالوطن، والدولـــة، واألّمـــة، والقومّي
م األدباء باملفهوم الشامل من كّتاب وشعراء ومـؤَرخني  املفاهيم اختلطت حىت يف أذهان أدبائنا (وأقصد 
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ومفّكــرين...)، فقــاموا مبحــاوالت توفيقّيــة بــني القومّيــة والســلطنة العثمانّيــة أو اخلالفــة بــاملفهوم العــام, كمــا 
ة, أحياناً, فكان ال بّد من أن تتصّرم عّدة عقود عاجلوا االنتماء السياسي والقومي من وجهات نظر تأليفيّ 

  من القرن العشرين كي تتَّضح املفاهيم وتصفو األفكار فتتحّرر من االختالط.
  الوطنّية

يـؤّدي بأصـحابه إىل مـا  -يف املفهـوم الـواقعي التقليـدي أو املفهـوم املعنـوي الـدينامي-إّن التعّلق بالوطن 
ــ ة. وميكــن يف هــذا الســياق, اســتعمال مصــطلح القومّيــة. إذ إّن بعــض تعــارف عليــه النــاس مبصــطلح الوطنّي

الفئات الوطنّية واملفّكرين املنظّرين جتاوزوا املفهوم الـواقعي للـوطن, بـل القـيم املعنويّـة، الـيت يقـوم عليهـا، إىل 
التبــّدل أو اعتبــاره مفهومــاً ذا قيمــة مطلقــة. وهكــذا جعلــوا منــه قيمــة فــوق القــيم, ومؤّسســة ثابتــة ال يعروهــا 

حبسـب تعبــري الكاتـب القصــاص مـوريس بــاّرس: الـوطن يعلــو كـّل شــيء,  )األرض واألمــوات(التحـّول. إنّـه 
حــىت قــيم العدالــة واحلقيقــة والعقــل, إذ إّن وجودهــا الكيــاين ال يقــوم علــى صــفة الثبــات. كمــا أّن االنســان 

يف  -لــيس-املعــزول عــن حميطــه وتقاليــده ، م)1789إنســان العقائــد املّضــللة الــيت ابتــدعتها ثــورة ( -اجملــّرد 
  ).13سوى إنسان جمتث اجلذور( -حال اإلقرار بإمكان وجوده 

ــا اليــوم, عــني مــا   ّ وهكــذا يكــون الــوطن مؤّسســة ال تتغــّري, ثابتــة ال يعروهــا فســاد, بــاملعىن الفلســفي. إ
  كانت باألمس....

رأيهم هذا النابع من نظرة ضـّيقة غارقـة يف الثبـات بطبيعة احلال, إنّنا ال نُقّر دعاة الوطنّية والقومّية على 
نقـيض احليـاة. فاحليـاة حتـّوٌل مسـتمّر, بطبيعتهـا, وال يسـتطيع املـرء أن يعـَي حتّوهلـا  -ببسـاطة-اجلامد, ألنّـه 

يف تلّونــه الــواقعي ونضــج القــيم  -إالّ بعــد حــني, ألنّــه يبــدو للعيــان ويتبــّدى للفكــر, بعــد تراكمــه. فــالوطن 
واقــع ضــّيق وغــري دينــامي, وبالتــايل  -كمــا فهمــه القومّيــون املتطّرفــون  -ه, واقــع نعــرتف بــه, لكّنــه املرتبطــة بــ

بعيد عن الواقع احلـّي. فقـد رأينـا أّن الـوطن ال يتكـّون علـى قاعـديت األرض والعـرق, كمـا أنّـه ال يقـوم علـى 
ني أنّنــا بــذلك منــارس وطنّيتنــا. اإلرث املتحــّدر إلينــا مــن األجــداد وحتّولــه إىل طقــوس وشــعائر منارســها, مــوقن

فـــالوطن حقيقـــة واقعـــة, لّكنهـــا حقيقـــة حّيـــة, يتحـــّول مفهومهـــا بتحـــّول حيـــاة املـــواطنني وتطـــّور مفـــاهيمهم 
بالنســبة إىل الطبيعــة واحليــاة والكــون, والقــيم الــيت تعلــو ذلــك. تبعــاً ملتغــّريات الطبيعــة واجملتمعــات يف خمتلــف 

ـــا. وقـــد الحظنـــا أّن الـــوط كـــان   -ن, بالنســـبة إىل العـــرب واملســـلمني مـــن الشـــعوب املختلفـــة شـــؤون حيا
مفهوماً مغايراً ملفهوم شعوب أوروبا, وملفهوم القـارة األمريكيّـة, والسـّيما كنـدا والواليـات املتحـدة األمريكيّـة, 

  وخباّصة خالل القرن املنصرم وقرننا الناشئ.
ر إىل عقيـدة خطـرة علـى الصـعيد األخالقـي تـؤّدي مث إنّنا إذا رفعنا الوطن فوق كّل شيء انتهى بنـا األمـ

يف كّل شيء. وهومبدأ خطـر علـى األفـراد واجلماعـات؛ ألنّـه ينفـي حقهـا واحلـّق  )حّق الدولة(بنا إىل تربير 
ا املتكّثرة.   يف املطلق, كما أنّه يتفاىن ووقائع احلياة مبالبسا
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ينــــتقص إنســــانّية اإلنســــان ألنّــــه يعــــرض  مــــن جهــــة أخــــرى, إّن املفهــــوم املتطــــّرف للوطنيّــــة والــــوطن هــــذا
عالقات األوطان بعضها ببعض للخطر, وجيعل من قـيم العدالـة واحلـّق والعقالنيّـة وسـواها قيمـاً وطنيّـة, يف 

  حني أّن تطّور البشريّة إجته يف اخلّط املعاكس, بتسامي الوطين واحمللي إىل العام واإلنساين.
يت كانـت يف أصـل احلـروب القوميّـة املدفوعـة بالنزعـة العرقيّـة، والقـول كما أّن هذه النظريّة القومّية هي الـ

  بتفّوق عرق على آخر ولون على آخر, وحضارة على أخرى.
ــة التفكــري الســليم  أي عــدم اقتصــاره علــى فــرد مــن األفــراد أو أّمــة مــن األمــم أو شــعب مــن  -إّن مشولّي

ووفاق ما اختربناه يف توايل حضارات األمـم  ),14الشعوب, حبسب ما عّلم دكارت أبو الفلسفة احلديثة(
الــيت مل ختــتّص بأّمــة دون ســواها أو شــعب دون غــريه, جيعــل مــن مقولــة القــوميني املتطــرفني مقولــة ســاقطة 

  تتهافت أمام مسرية التاريخ.
ا الروحيّــة الــيت فّصــلنا, إضــافًة إىل عنصــر دينــامي يعلوهــ -فــالوطن يقــوم علــى العناصــر املاديّــة واملعنويّــة 

مجيعاً, منبثق من روحها مجيعاً, هو عنصر اإلرادة اجلماعّية يف العـيش املشـرتك وصـنع املصـري املشـرتك بقـيم 
وهـــــي حمّصـــــل وجـــــدان األّمـــــة -إنســـــانّية مشوليّـــــة. وال ميكـــــن أن تتجّســـــَد هـــــذه اإلرادة اجلماعيّـــــة  -وطنيّـــــة 
دميقراطـــي يضـــمن حقـــوق املـــواطنني  إالّ يف جمتمـــع دميقراطـــي البنّيـــة ويف إطـــار دولـــة ذات نظـــام -اجلمـــاعي

م جتاه األّمة أي إجتاه بعضهم بعضاّ. م حنوه والتزاما   ويرتسخ بفضل قيامهم بواجبا
ذا املعىن الشامل واملفرع ميكننا القول إّن الوطن عهد وميثـاق, أو, بعبـارة أوضـح, عقـد فعهـد فميثـاق 

  ُسداه وحلمته الدميقراطّية.
رتبطة بالدميقراطّية, مبعىن أّن الوطنّية الواعية واملخلصة ذات البعـدين: العـاطفي ِمن هنا, كانت الوطنّية م

والفكــري، حتتــاج إىل منــاخ اجتمــاعي وســلطوي دميقراطــي كــي تتفــّتح وتتحّقــق وتســتمّر, وإال بقيــت نزعــة 
لـواقعي, إالّ إذا عاطفّية عابرة تظهر يف ظروف معّينة مث ختتفي. فاملواطن ال ميكنه أن يكون وطنّياً, باملعىن ا

ــــة.  ّــــة وســــواها مــــن مقّومــــات الدميقراطّي ــــة واحلري ــــة االجتماعّي ــــوطن حقوقــــه يف املســــاواة والعدال ــــه ال َضــــِمَن ل
ــة تشــعره بأنّــه عضــو فّعــال يف اجملتمــع, ومشــارك يف مقــّررات الدولــة. عندئــذ يتمــاهى وجمتمعــه,  فالدميقراطّي

  وطنّية السليمة اجلديرة بامسها.ويتوّحد ودولته, فيصري منها وتصري منه. هذه هي ال
إّن األمــم الــيت حّققــت عظمتهــا القومّيــة يف السياســة واالقتصــاد والثقافــة وســائر ميــادين احليــاة هــي الــيت 
م,طوعــاً, يف ســبيلها, مــن خــالل تعبئتهــا يف ســبيل  تــوافرت فيهــا الوطنّيــة. ألّن مجيــع مواطنيهــا عّبــأوا طاقا

  لديهم تآلفاً طبيعياً من خالل اآللية الدميقراطّية.أنفسهم, فتآلفت األثرة والغرييّة 
  المواطنّية

ـا يشـّكل عمـاد  هذا التماهي بني أعضاء اجملتمع يف وطن واحد وتوّحـُدهم والدولـة مبشـاركتهم يف مقّررا
املواطنيّـــة. املواطنيّـــة تتـــويج ملفهـــوم الوطنيّـــة, كمـــا فّصـــلناه. وهـــي مصـــطلح حـــديث, نســـبّياً, وفـــد علينـــا مـــن 

ب. ولســت أعــرف لــه اســتعماًال قبــل الثــورة الفرنســّية، الــيت ســاوت بــني أفــراد الشــعب غــّب إلغــاء نظــام الغــر 
ــذا اللفــظ ( )، أي منقلبــني  citoyenالطبقــات. فقــد أخــذ الثوريّــون الفرنســّيون خياطــب بعضــهم بعضــا 
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دينـــة الواحـــدة )، يف مقابـــل امللـــك, تـــدليًال علـــى اشـــرتاكهم يف العـــيش يف املsujetsعلـــى مفهـــوم الرعيـــة (
وتوسعاً يف الوطن الواحد, من دون متايز يف احلقـوق والواجبـات. مثّ أخـذ هـذا املصـطلح يظهـر يف كتـابتهم 

 -الصــحافّية واألدبيّــة. ومثــال ذلــك اســتعمال مصــطلح مــواطن ومــواطنني يف تبويــب جريــدة امسهــا جورنــال 
, هــل تريــدون إنقــاذ فرنســا؟ إختــاروين. أعــدكم فودوفيــل, حيــث يتوّجــه املرّشــح الثــاين بقولــه: أيّهــا املواطنــون

). بيـد أنّ مصــطلح 15ـذا وذاك...وكــذلك, يتكـّرر اســتعمال هـذا املصــطلح علـى لســان املرّشـح الثالــث(
املواطنّيـــة, وهـــو نســـبة اّتصـــاف إىل املـــواطن, أحـــدث مـــن مصـــطلح املـــواطن. وقـــد تتّبعـــت مؤّلفـــات أدبائنـــا 

فلـم  -هـي الـيت سـرّبت إلينـا أفكـاراً ومفـاهيم ومصـطلحات حديثـة و  -ومفّكرينا يف عصر النهضة احلديثـة 
ا مصـطلحات مسـتحدثة مـن مثـل:  أقف على هذين املصطلحني. لقـد اسـتعمل رجـاالت النهضـة وسـّيدا

حالـــة الصـــاحل العـــام؛ إالّ  - املســـاواة أو حالـــة االســـتواء -احلرّيـــة  - القوميّـــة –األّمـــة  -الوطنيّـــة  -الـــوطن 
م, على حّد  ّ   ). 16اّطالعي, مل يستعملوا مصطلحي املواطن واملواطنّية(أ

 ,Citoyenneté( ولرّمبــــا مــــاهو بــــني الوطنيّــــة واملواطنيّــــة, أحيانــــا. وال غــــرو, فمصــــطلح املواطنيّــــة

Citizenshipاحلقــوقي مســتحدث مل يــدخل معــاجم اللغــات الغربيّــة إالّ منــذ  - ) يف املفهــوم السياســي
  سنوات.

ن هذا املفهوم, جيـدر بنـا منهجيّـاً العـودة إىل اللغـة نسـتنطقها جـذر املعـىن, بعيـداً وقبل أن نتناول مضمو 
  عن التنظري الكيفّي. فاللغة معيار الفهم كما أّن املنطق معيار الفكر, وهي ركن العلوم املوصلة.

فـالوطن لنبدأ بالوطن، فاجلذر الثالثي هنـا هـو: وطَـَن املكـان وأوطـن, أي أقـام, ومثلـه اّتطـن واسـتوطن. 
ــا واطــن فتعــين شــارك يف املنــزل واإلقامــة والــوطن. 17هــو منــزل إقامــة االنســان, ولــد فيــه أم مل يولــد( ). أّم

واطــن فالنــاً أي شــاركه العــيش يف املكــان. فــوزن فاعــل يفيــد املشــاركة. فــاملواطن هــو اســم الفاعــل مــن فعــل 
املواطنيّـة يف معناهـا اللغـوّي األصـيل  واطن, واملواطنّية نسبة اّتصاف من إسـم الفاعـل مـواطن. وهكـذا تعـين

معـىن  -مـن البـدء-مشاركة يف العـيش معـاً, وتاليـاً، يف مسـؤولّيات هـذا العـيش, وبـذلك تكتسـب املواطنيّـة 
ــــا إىل اإلنســــان املنســــوبة إليــــه. بــــذلك يرتقــــي احملــــور مــــن األرض إىل  اجتماعّيــــاً يتجــــاوز األرض والتعّلــــق 

االنتمـائي طبيعيّـاً إىل فعـل إرادة بنـاء صـرح اجتمـاعي يقـوم علـى روابـط اإلنسان, كما يرتقـي مسـلك الفـرد 
ــــة يرعاهــــا نظــــام سياســــّي مســــؤول عــــن إدارة الشــــأن العــــام أو الصــــاحل العــــام (  Le Bienاجتماعّي

Commun ،كمــــا أمســــاه فرنســــيس املــــرّاش، املتــــوىف يف مطلــــع العقــــد األخــــري مــــن القــــرن التاســــع عشــــر،(
)1836-1873.(  

ون من املوضوع إىل احملمول تتحـّول الوطنيّـة إىل هيكليّـة حقوقيّـة تـوزّع املسـؤولّية السياسـّية بانتقال املضم
ـــة احلاكمـــة واملـــواطنني املســـؤولني حكمـــاً عـــن املشـــاركة يف الشـــأن العـــام, بالرقابـــة واقـــرتاح احللـــول  بـــني اهليئ

  واحملاسبة.
ىل تعزيـــز أداء الدميقراطيّـــة مبواكبتهـــا وال يقتصـــر دور املواطنيّـــة علـــى هـــذه املشـــاركة, بـــل يتجـــاوز ذلـــك إ

ـــة  ـــة ال تتشـــّكل مـــن مفـــاهيم وقـــوانني جامـــدة, بـــل هـــي ممارســـة حّي التطـــّورات املســـتجّدة؛ إذ إّن الدميقراطّي
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تواكــب مســار األحــداث. وهــي ال متــارس إالّ يف اجملتمعــات الــيت يســودها الســلم األهلــي الــذي حيــول دون 
  إضعاف الدولة وبروز الديكتاتوريّة.

ـــة املـــوارد اإلنســـانّيةك ـــوطّين وتنمي ـــة املشـــاركة يف إمنـــاء اقتصـــاد اإلنتـــاج ال  مـــا تشـــمل مســـؤولّية املواطنّي

)Human Resources .اليت تشّكل قاعدته (  
أّن براجمنـا  دون نضج مفهوم املواطنّية ودورها الفاعل يف بناء اجملتمع والدولة: ومن األسباب اليت حالت
لقينّيــة تقليديّــة، أخــذت مبعــايري غــري صــاحلة جملتمعنــا الــدميقراطّي واهتماماتــه. التعليمّيــة قامــت علــى أســس ت

فقــد أخــذنا يف جمــال تــدريس األدب, مــثًال مبعــايري ابــن ســالم يف فحولــة الشــعراء, وهــو معيــار لغــوي بــدوي 
الدميقراطيّـة  غابت عنه إنسانّية اإلنسان. من هنا أسارع إىل القول: إنّنا يف موازاة تركيزنا علـى التنشـئة علـى

بتشـــديدنا علـــى الرتبيـــة املدنيّـــة, ينبغـــي لنـــا أن نشـــّدد علـــى قـــراءة جديـــدة لرتاثنـــا العـــرّيب مـــن منظـــار إنســـاين 
ــة، مثــل التعــاون  فنختــار منــه النصــوص، الــيت تعمــر بــالقيم اإلنســانّية الشــاملة، الــيت بنيــت عليهــا الدميقراطّي

ام الشـــأن العـــام، وســـوى ذلـــك. وهـــي متـــوافرة يف تراثنـــا االجتمـــاعي واحلريّـــة والعدالـــة، وقبـــول اآلخـــر واحـــرت 
). من ناحية أخـرى درجنـا يف تدريسـنا تـاريخ لبنـان, 18القدمي, والسّيما يف مرياث عصر النهضة احلديثة(

م. ومل نــدّرس تــاريخ األرض. أي  م وفتوحــا وكــذلك التــاريخ العــريب, علــى تــدريس تــاريخ احلّكــام وصــراعا
تضــــنهم يف حياتنــــا االجتماعيــــة, لقــــد آن األوان كــــي نكتــــب مــــن جديــــد تــــاريخ الــــوطن والنــــاس الــــذين اح

الشعب اللبناين يف حياته االجتماعّية االقتصاديّة الفكريّة، وأن نعّلمه ناشئتنا ليستشـعروا انتمـاءهم إىل كـّل 
م، وإىل تراث فكرّي إبداعّي عريـق، يعـود إىل آالف السـنني. وقـد اسـتمّر رغـم  خـروج شرب من تراب بلدا

األمــر مــن أيــدينا, يــراوح بــني ثبــات ويقظــة إىل أن جــاءت النهضــة احلديثــة، وبعــدها مســؤولّية االســتقالل، 
  وبناء الوطن والوطنّية واملواطنّية من جديد.

**************  
  الحواشي

  باحث من لبنان.*) 
 راجع, لسان العرب, مادة وطن. -1

القريواين, حتقيق: علـي حممـد البيجـاوي, عيسـى البـايب  جاء يف اجلزء الثاين من زهر اآلداب للحصري -2
م وال (:  682-681م, ص1969,  2احللــــيب وشــــركاه, ط  قــــالوا: وكــــان النــــاس يتشــــّوقون إىل أوطــــا

يفهمون العّلة يف ذلك حىت أوضحها علّي بن العباس الرومي، يف قصيدة لسليمان بن عبد اهللا بن طاهر، 
بـــابن أيب كامـــل، أجـــربه علـــى بيـــع داره واغتصـــابه بعـــض جـــدرها,  يســـتعديه علـــى رجـــل مـــن التجـــار يعـــرف

 .)بقوله: األبيـات

 Anthologie du Journalisme, Paris, Collection Pallas, 1849, p.31راجع:  -3

مــن دون قاعــدة جغرافيــة, يبــدو يل الشــعب, احملــرك التــارخيي, وكأنــه ميشــي يف اهلــواء,  (يقــول ميشــليه:  -4
ينية حيـــث تغلـــب األرض, واعلمـــوا أن هـــذه األرض ليســـت مســـرح احلركـــة وحســـب. كمـــا يف الرســـوم الصـــ
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ـــا, عـــرب الغـــذاء واملنـــاخ وســـوامها, ختلّـــف أثرهـــا فيـــه بـــألف وســـيلة؛ كمـــا العـــّش, كـــذلك العصـــفور. راجـــع  إ
 .م1869, طبعة (Histoire de France-28vol)مقدمة كتابه تاريخ فرنسا 

ابـــة كبـــرية وجتفيـــف مســـتنقع رحـــب, يف مصـــائر اجملتمعـــات, إّن الستصـــالح غ(كتـــب جوليـــان مقـــررا   -5
ــا الــيت لثــورة سياســّية أو رائعــة أدبّيــة  Histoire de la). يراجــع كتابــه تــاريخ بــالد الغــال )األمهّيــة ذا

Gaule) 4:ص ,1،ج. 

يّــز يف املراحــل األوىل لنشــوء اجملتمعــات، ارتكــزت وحــدة اجملتمــع علــى مقّومــات معنويّــة روحيّــة. ومل يتح -6
استقرار هذه اجملتمعات فوق أرض ما سوى يف مراحل متأخرة. فتأثري الطبيعة على اإلنسـان لـيس باملقـدار 
املبالغ فيـه يف كتابات بعض العلماء, إذ لطاملـا غـّري اإلنسـان وجـه الكـون مبـا يـتالءم ورغباتـه وحاجاتـه. أمـا 

ــر والبحــار احلــواجز الطبيعيّــة فلطاملــا شــّكلت عامــل تــالق بــني الشــعوب يف جمــ االت التجــارة, والســّيما األ
  واجلبال، اليت اعتربت حواجز طبيعّية...

ــــــاب غوبينــــــو -7  Deيف عــــــدم املســــــاواة بــــــني األعــــــراق البشــــــرية، م 1855-1853 راجــــــع كت

Gobineau:Essai sur l΄inégalitė des races Humaines : وكتابـهPages choisies, 

Mercure de France, Paris:1905,p.184 et suiv  ومؤلفLes Aryens: Vacher de 

Lapouge  ـوج / اآلريّون).پ(فاشيه دوال 

 ,David Ogg, L΄Europe du XVlle siėcle, Payot, Paris, 1932راجــع  -8

chapitre IX, p. 396  
) مؤلفــات  1814-1762يف اللغــة األم الــدليل الــدامغ علــى العــرق، لفيختــه ( Fichteرأى فيختــه  -9
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  مواطنية والحريـّات العامـّة في الدولة الحديثةال
  *شفيق حمسن(

لقد اختارت أغلب أقطار العامل، طواعية أو إكراهاً، النظام التمثيلي الدميقراطي واقتصاد السوق احلرّة 
ما  املالزمة له. وتدّل كلمة دميقراطيـّة، مبدئّياً، على حكومة الشعب. وقد اكتسبت معاين خمتلة نوعاً 

اية املطاف، وفقاً التـّجاهات الفكر السياسي املعاصر، إىل غاية السياسة، حبسب  العصور، لتتحّول يف 
ستعيد اجملتمع البشري التمتـّع باخليار الذاّيت على املستوى اجلماعّي. ويتعلـّق األمر يوهي العمل على أن 

السياسة.  )أسطورة(املراكز وفق  مبراكز املسؤوليـّة داخل الدولة احلديثة، وبالتنافس للحصول على هذه
وجيري احلديث عن جمتمع دميقراطي عندما تكون مراكز املسؤوليـّة يف الدولة خاضعة بشكل مرض ملراقبة 
الشعب، وعندما يكون التنافس من أجل ملء هذه املراكز مـُنظـّمًا بشكل علّين، وكذلك عندما خيضع 

سلطة التشريعيـّة إىل االقرتاع العاّم، وعندما تكون االنتخابات لون الكبار يف السلطة التنفيذيـّة والؤو املس
  بعيدة عن الضغوط املباشرة على الناخبني، وعندما تكون حريـّة التعبري واملشاركة مصانة بشكل كاٍف.

  الدولة الحديثة والتعدديـّة
من عناصر  أساسيـّاً  اً ، التعدديـّة الفرديـّة وتعدديـّة اجلماعات، عنصر يف شكليهاتشكـّل التعدديـّة، 

الدميقراطيـّة. وهي تعين التسليم بتعّدد اجلماعات والقوى االقتصاديـّة واالجتماعيـّة، وكذلك تعّدد التيـّارات 
السياسيـّة والفكريـّة يف اجملتمع، وما يعكسه ذلك من تعّدد يف الرؤى واملصاحل واألفكار. فاجملتمع الذي 

للتـّجّمعات االجتماعيـّة ولالتـّحادات املـُصطنعة: مجاعات قرويـّة  مّولداً  قامت عليه الدولة كان جمتمعاً 
، رعيـّات من طبيعة دينيـّة، طوائف العمل والتعاونيـّات ذات الطبيعة وعاميـّات من طبيعة سياسيـّة أساساً 

  االقتصاديّة. -االجتماعيـّة 
وتشكـّلت من جتمـّع واتـّحاد الطوائف ذات  ،)الطوائفيـّة احملدودة(عن هذه  جنمت الدولة احلديثة إذاً 
 االقتصاديـّة، اليت انتظمت تدرجييـّاً  - الطوائف األخرى، الدينيـّة واالجتماعيـّة الطابع السياسّي، جتاه كلّ 

بعد يوم، اجملتمع املدين الذي توصـّل، بالتعارض، إىل حتديد  يف دويالت. هذه الدويالت، شكـّلت، يوماً 
لصاحل فئة  أنـّه مدى الدولة، اليت ال يسمح هلا بأّي حال من األحوال أن تتدخـّل ُمسبقاً هذا املدى على 

الّ  على أنـّها إمن الفئات حبجـّة العمل على حتقيق املصلحة العليا. فاملصلحة العامـّة ال ميكن إدراكها 
  نتيجة الحقة للتآزر احلّر بني املصاحل الفرديـّة وبني مصاحل اجلماعات.

لواقع، كّلما تقّدمت الدولة على طريق املأسـّسة كلـّما ازدادت حاجتها إىل وساطة جتّمعات اجملتمع يف ا
املدّين للوصول إىل رعاياها، لذلك تعمل الدميقراطّية على تنظيم العالقة بني اجملتمع املدين والدولة اليت 

عّربة عن مصاحل جمموع أفراد العقد االجتماعّي، الذي بدوره ُجيّسد احلريّة  )أسطورة(تقوم على 
ُ
اجلماعّية امل

اجملتمع. لذلك فان الدولة احلديثة تعمل على تطوير مؤّسسات اجملتمع املدين باعتباره شبكة التنظيمات 
التطّوعيـّة احلرّة اليت متأل اجملال العاّم، وتعمل على حتقيق املصاحل املاديـّة واملعنويـّة ألفرادها والدفاع عن هذه 
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، وذلك يف إطار االلتزام بقيم املعايري واالحرتام والرتاضي والتسامح السياسي والفكري، والقبول املصاحل
  بالتعّدديـّة واالختالف.

  أركان الديمقراطيـّة في الدولة الحديثة
  ترتكز الدميقراطيـّة على أربعة أفكار:

اعة وصاحب السلطة ، الذي جيعل من احلاكم املمثـّل الطبيعي للجماألساس الشعبي للحكم - 1
ستمّدة من قدرته على فرض نفسه، وفقاً 

ُ
  للحّق، ضّد املصاحل الفرديـّة. املستندة إىل الصاحل العاّم، وامل

حلريـّة مجاعيـّة ولتالقي اإلدارات  كأساس لبناء الدولة، باعتباره جتسيداً  ,العقد االجتماعيّ  - 2
جتماعها، وذلك من خالل تطبيق امليثاق االجتماعي. بتنسيق هذه اإلدارات وا الفرديـّة، وال ينتظم إالّ 

بني أفراد وال بني األفراد والسلطان، وإّمنا هو عقد ٌ يّتحد مبوجبه كل واحد مع الكّل.  وهو ليس عقداً 
طلقة الغري قابلة للتجزئة واليت ال ميكن 

ُ
وينبثق عن هذه اإلرادة اجلماعّية السلطان أو السيادة العاّمة امل

ا. فهي ال تنتقل بالتوكيل وبالتايل فان نّواب الشعب ليسوا وال يستطيعون أن يكونوا ممثّليه التصّرف 
و إّمنا هم ُجمّرد مفّوضون. كما وأّن العقد االجتماعي يُعطي اجلسم السياسّي  -حبسب نظريّة روّسو-

 سلطة ُمطلقة على مجيع أتباعه.

والذي يعود أمر سّنه إىل الشعب بأكمله، أو إىل الذي يُنظـّم احلياة السياسّية  ,رفعة القانون - 3
إذا عمل بواسطة القانون  الّ إالشخص العام الذي يتحّمل تبعة الشعب. وال ميلك سلطة اإلكراه 

 وملصلحة اجلماعة بأكملها. 

، وهو اإلخراج السياسّي للتعّدديّة، حيث تتحّول الدولة إىل ساحة لتمثيل اجملتمع املدّين، التمثيل - 4
الشرعيـّة التمثيلّية اليت تنجم عن االنتخاب. واقع احلال، أن منطق الدولة  الّ إث ال شرعّية للحّكام وحي

احلديثة، نتيجة لعوامل عديدة متداخلة وُمتشّعبة، قدمية وُمستجّدة، تّتسم مرجعية مزدوجة؛ فرداويّة من 
ملفهوم شرعّية الدولة أو ملفهوم  حيث طابع الدولة التحريري ومن حيث فكرة املواطنة؛ وطائفّية نظراً 

ا. حنن أمام صيغة من نظام احلريـّة مل يسبق هلا مثيل، حيث تصبح التبعّية ُمنسجمة مع احلريّة،  سياد
 وتُعترب مثرة تالقي اإلرادات. 

وتقوم فكرة التمثيل على مقوالت الفرد املواطن والشخص العام خشية أن تصل اجلماعة االجتماعية 
شّتت والّتفّتت بني األشخاص، خاّصة وأنّنا نعيش اليوم عصر اهلويّات. فتحت راية إىل حال الت

الدميقراطّية جيري إعادة حتديد اجتماعّي للفرد، تـِبعًا حلقوقه أو مصاحله وتتحّول املعتقدات إىل هويّات، 
  واالنتماءات واالرتباطات إىل مكّونات هلويّة فرديّة.

ّصل الفرد إىل التحّرر من خصائصه الفرديّة وتعّوده اعتناق املفاهيم تنشأ هذه اهلويّات من خالل تو 
السائدة لدى اجلماعة اليت ينتمي إليها. لذلك ينتظم الفضاء االجتماعي هلذه اهلويـّات عن طريق 
االختالف، ويف الوقت نفسه، يكمن جوهر هذه اهلويـّات يف االنضواء داخل جمال تعّددي. وذلك 



 86

ا. وهذا يعين إبراز الفروقات وضمان دف الوصول إىل إ ظهار واقع اجلماعة من خالل وحدة إراد
  رؤيتها داخل اجملال العام.

  العامل الدينّي في الدولة الحديثة
التعّدديـّة الدميقراطّية املدفوعة حىت النهاية، إىل نقطة تفقد عندها كل نزعة مشوليـّة معناها، تؤّدي  إنّ 

ويـّات، وتضعها يف مصاف الثقافات مبعناها األعّم، أّي جمموع أمناط السلوك إىل حتويل الديانات إىل ه
والفنون واملعتقدات واملؤسـّسات ومنتجات العمل اإلنساين وسـِمة فكر شعب أو جمتمع  املتوارثة اجتماعّياً 

بالذات. ما. ترغب هذه اهلويـّات اجلديدة يف اعتبارها من ضمن اجملال العاّم بسبب هويـّتها اخلاّصة 
ا على هذا األساس.  وترغب أيضاً  ّن السلطة السياسّية حممولة بشكل طبيعي إيف أن يتّم االعرتاف 

ذه اهلويّات املهتمـّة حبصوهلا على هذا االعرتاف. إذ من املستحيل اختزال املؤسـّسة  على االعرتاف 
ا نظ ريـّات عامـّة يف املعرفة وعقائد شاملة الدينّية إىل ُجمّرد واحدة من القوى االجتماعّية، وذلك لكو

للنهايات، أّي بالتحديد ما يستحيل على السياسة أن تؤمـّـنه بوسائلها اخلاصـّة. لذلك ستسعى للبحث 
لتعريف الدولة، من غري الوارد على اإلطالق أن يتجسـّد فيها أّي مفهوم عن  عنه خارجها. فطبقاً 

الّ  من خارجها، ويتوجـّب عليها أن إآلخرة ال ميكن أن تأيت اآلخرة، لذلك هي حباجة إىل مصادر عن ا
ا.   تبقى خارج دائر

يرتافق هنا اخلروج من الدين مع العودة إىل اكتشافه؛ إذ تلجأ الدميقراطيـّة إىل رفع شأن الديانات وإىل 
الديانات تأديتها،  متييزها عن باقي السلطات األخالقيـّة والروحيـّة. فهي تـُشّدد على الوظيفة املطلوب من

وتنقذها من خطر اختزاهلا إىل جمّرد ثقافات. إنـّها تـُحيي فيها اجلوهر عرب الدعوة العلنيـّة إىل اإلصغاء إليها 
ا إىل آفاق دنيويـّة حبتة مع االستجابة التامـّة ألبعادها الدينيـّة. ا ويف عمقها الروحيـّني، والعودة    يف غزار

  الديمقراطيحياد الدولة الحديثة 
يتوافق هذا املوقف مع الرؤية الدميقراطيـّة للسياسة الذي يقوم اخلالف بينها وبني الّدين ليس حول 

للصواب. فمن الواضح أّن النظام الدميقراطّي للحكم يـُدار  احلصريّ فحواه، وإنـّما حول اّدعائه االمتالك 
أن نطاق املسائل األخالقيـّة تدخل يف دائرة اجملال  بقواعد أخالقيـّة ُمتجذرة يف املعتقدات الّدينيـّة. غري

اخلاّص، يف حني أّن اجملال العاّم، أّي الدولة، هو جمال مـُحايد. هذا احلياد الدميقراطّي ما بني العلمنة 
بري املـُطلقة ومنظومات القـَِيم املؤسـّسة على الدِّين يؤّدي إىل انصهار الدِّين يف الدميقراطيـّة، ويدفع بعدد ك

من املـُتديـّنني، الذين يطمحون إىل أن يكونوا مواطنني صاحلني مع بقائهم مؤمنني ُخملصني، إىل االلتحاق 
ا مارسيل غوشيه، ال متنع املواطن  - بالركب الدميقراطّي . هذه الصيغة الالهوتية  السياسية، اليت أتى 

ا تفصل ما بني املؤمن واملواطن، تدّين من أن يستمّر بتغذية الفكرة اليت لديه عن عالقته امل مع اخلالق. إ
  تغّري وجه معىن احلريـّة، متّجد دور الدولة وتعظـّم وظيفة املواطن.

  العامل االقتصادي في الدولة الحديثة
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ن كّل جمتمع يتكّون من قطاعات فرعيـّة: ٳهناك تقارب مثري بني الشأنني السياسي واالقتصادي. 
من خالل  الّ ٳايف، االجتماعي اهلرمّي. وال ميكن فهم الشأن االقتصادي االقتصادي، السياسي، الثق

عالقته بالقطاعات األخرى. لذلك عّرف فرناند بروديل االقتصاد الوطّين على أنه مساحة سياسية 
حّولتها الدولة، بسبب ضرورات وإبداعات احلياة املاديـّة، إىل مساحة اقتصادية متجانسة موّحدة، حيث 

  نشاطات أن متضي سويّة إىل االجتاه نفسه.تستطيع ال
 ن الرأمسالية واقتصاد السوق قد منيا بالتوازي، منذ العصر الوسيط حتـّى أيـّامنا هذه. فمن الطبيعي أالّ ٳ

نفّرق بينهما. ولكن جيب أن يكون هناك استخدام سليم للمصطلحات. فقد حلـّت عبارة اقتصاد 
بشكل مبتذل، يشري إىل كل اقتصاد  الّ ٳعبارة الرأمسالية مستخدمة السوق مكان كلمة رأمسالية. ومل تعد 

نتاج ٳ. حيث جرى وضع تنظيم التوجد فيه مكانة مرموقة للسوق وللقطاع اخلاص مماثلة ملا تعرفه حالياً 
حتت السلطة املطلقة ألصحاب الرساميل، وحيث يـُوظـِّّ◌ف الرأمسال العمل لوضعه حتت سيطرته. جيب 

  دة املعىن املوضوعي لعبارة الرأمسالية.عاٳالعمل على 
ا ٳذا متاثلت مع الدولة؛ ٳ الّ ٳمنا ورثتها. والرأمسالية ال تسود ٳن الدولة احلديثة مل خترتع الرأمسالية وٳ

ا امتيازاً  بيد قلـّة فهي ال ميكن أن تستمّر من دون تواطؤ اجملتمع معها.  هي الدولة. وعلى الرغم من كو
حقيقّي من مقّومات النظام االجتماعي. وحتـّى النظام السياسي والواقع احلضاري.  قّومٌ مُـ  وهي حـُكماً 

ال شّك أّن الرأمسالية مل خترتع املراتب  ولكن تكمن املسألة األساسية يف مواقعها إزاء املراتب االجتماعية.
ا مل خترتع ال السوق وال االستهالك. مبعىن آخر، أن  وال السالمل االجتماعية، لكنـّها استعملتها، كما أ
 ، واجملتمعات الرأمسالية مل تلغِ مسألة الرتاتبّية االجتماعية والطبقيـّة تتجاوز التاريخ وتسبقه وتقوده مسبقاً 

لألسف نظام املراتب، وأبقت، بذلك على نظام التبعّية. تـنتسب الرأمسالية، تطّورها، ووسائل عملها، إىل 
 اً وال يزال مستمرّ  نادراً  الّ إوتتأكـّد حتت تأثري الالمساواة. ومل يغّري العامل يف قوانينه التـّاريخ العام للبشريـّة. 

بني مـُتمتـّعني بامتيازات وبني حمرومني منها. غري أن كل جمتمع متطّور يف الدولة  بتوزيع نفسه بنيويـّاً 
ن الدرجة السـّفلى، حيث احلديثة يقبل وجود عّدة مراتب أو عّدة درجات، ويسمح للمرء بالتقّدم، م

حنو مراتب سياسية، عسكرية ومالية خمتلفة، يف ظل معارضات، تسويات أو  يركد عامـّة الناس، صعوداً 
حتالفات، ويف بعض األحيان يوجد غموض. ومن ناحية ثانية، أصبح قسم كبري من الرساميل يعود إىل 

) وليس إىل العائالت Mutual fundsصناديق التقاعد وإىل الصناديق االستثماريّة املشرتكة (
يف السياسة والثقافة. ومل يتوّقف  واسعاً  البورجوازيّة الكربى. وقد أصبح لالشرتاكيني والّلرباليـّني نفوذاً 

  .االقتصاد عن كونه رأمسالّياً 
ا تغيـّرت بشكل مذهل وارتدت زيـّاً  ا على كّل األمم، ال شّك أ ى عل وبعدما بسطت الرأمساليـّة سيطر

 وأكثر احرتاماً  ، وأكثر حتّرراً قياس التبادالت يف األصول ويف الوسائل، فأصبحت الرأمسالية أقّل ظلماً 
للكرامة اإلنسانية، نتيجة للّدفع الدميقراطي املتواصل؛ الذي هو دفع حنو احلرية، حنو البحث عن حكم 

تسلـّط. وميكن للدولة وحدها، من حريّة التبادل يف وجه حماوالت االحتكار وال ذايت، فهو حيمي دائماً 
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ا القانونية واملالية والضريبية، جتنّـّب الفوضى والنشاطات الغري قانونية، وتفّجر الفوارق.  خالل تدّخال
وهي وحدها القادرة على التحّسب لألزمات املدّمرة والتغلـّب عليها. فبدون دولة ال قيمة للرأمسالية، 

  وزه.واإلقرار بذلك أمر ال ميكن جتا
  الموجة الليبرالية 

عادة تعريف للدميقراطية أسهمت إىل حد كبري يف تفكيك االشرتاكية ٳمنذ ربع قرن جتري عملية 
وتـقويض احتمال احلّل الشيوعي للغز التاريخ وختريب أمنية تشييد حكومة الذات اجلماعية. كل ذلك 

يار االقتصاد املؤّمم، وبروز ا لرأمسال املتزايد، وانقالب العامل من خالل جاء بعد سقوط حائط برلني وا
جناز توحيده حتت شعار السوق. وحصل تطّور شامل طال مسرية االقتصاد، وعمل األنظمة السياسّية ٳ

ا املوجة الليربالية اجلديدة اليت تتغّذى بثورة املعلوماتية واالتصاالت، إزالة احلواجز ٳوتنظيم اجملتمعات. 
ة وحريـّة انتقال رؤوس األموال واملوارد البشريـّة، واالتـّساع يف مصادر املوارد مع رفع الرسوم اجلمركيّ 

االقتصاديّة. ممّا يؤدي إىل تأكيد الروابط املعقودة باالتفاق، وتفشـّي موجة الشـّخصنة اليت تشكـّـل واحدة 
ة على العمل من مسات العصر، وتوكيد الفردانية على حساب األطر اجلماعية، وضعف اآلمال املعقود

السياسي، وضعف الثقة يف السلطات العامة. ومل تسلم أيّة مؤسسة اجتماعية أو شرحية اجتماعية من 
آثار هذه املوجة. لقد تغلغلت يف أعماق الذات البشرية وأّدت إىل تشويه مفهوم العدالة االجتماعية مع 

  تقّدم فكرة شرعية عدم املساواة.
الفكر السياسي، وأّدت إىل تفكك الفكر الثوري، وإىل تبنـّي  ، هذه املوجةلقد اجتاحت، أيضاً 

أشكال النظام التمثيلّي وقواعده، وإىل تكريس الدميقراطيـّة يف النفوس والعادات، ولكن أحدثت تغيريات 
ا املـُعّرب عن اإلرادة املوّحدة جملموع املواطنني إىل االهتما م عميقة يف الدميقراطية نفسها، فابتعدت عن كو

بوسائل محاية األقلـّيات أكثر من االهتمام بوسائل حكم  فشيئاً  حبقوق الفرد. وبدأ االهتمام يزداد شيئاً 
حنو دميقراطية القانون والقاضي. وأصبحت قانونية اإلجراءات تتقّدم على  األغلبيـّة. وانزلقنا تدرجييـّاً 

يـّة إزاء السلطة. وتقدم اجلانب الليربايل موضوع الشكوى. وانتقلت األولويـّة إىل صـَون احلرّيات الشخص
  على اجلانب التمثيلي يف الدميقراطية.

  الخالصة
تقوم املواطنة يف الدولة على التقاء العام مع اخلاص. أمـّا املنطق الذي يُعمل به داخل اجملتمع املدين 

مع املدين وحيّوله إىل املعاصر فيقوم على االنفصال. وهذا ما يؤّدي إىل نزع اإلطار السياسي عن اجملت
 جمتمع السوق. ال تتعلـّق املسألة بالسوق بصفته مؤسسة اقتصادية داخل اجملتمع، وإمنـّا يتعلـّق األمر فعليـّاً 
مبجتمع السوق، إذ، كما يقول مارسيل غوشـّيه، كيف ميكن تصّور شكل العالقات اليت ميكن أن تنشأ 

اآلخر، وكلـّها مبنّية على السعّي من دون قيد إىل جّين  بني عوامل كلـّها مستقلـّة بعضها عن البعض
ن هذا األمر يتعّدى إاملكاسب القصوى لصاحلها، يف ظّل غياب تـنظيم مـُلزم باسم مصلحة اجلميع ؟ 

  بكثري مستوى االقتصاد وينسحب على كافة النشاطات، وضمن سائر قطاعات احلياة االجتماعية.
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ن تكن فكرة أسطورية، فنحن ندعو إىل ضرورة إالعقد االجتماعي، و  إذا كانت الدولة تقوم على فكرة
بالعقد االجتماعي. وكما أن العقد االجتماعي يهدف إىل تكوين إرادة عامة  قيام عقد اقتصادي تيّمناً 

مصلحة عامة اقتصادية. نرجو يف اخلتام أن تـُثري هذه  سياسية جيب على العقد االقتصادي أن حيقق أيضاً 
  اهتمام الباحثني بشكل عام، واالقتصاديني منهم بشكل خاص.املسألة 
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  خطاب الحركات اإلسالميةو الدولة المدنية 
  *سعيد بنسعيد العلوي(

  جملة مقدمات ضرورية أوال:
ســفة العقــد االجتمــاعي) هــي الدولــة كمــا متثــل يف الدولــة املدنيــة (أو دولــة احلكــم املــدين كمــا يقــول فال

الفكر السياسي احلديث من جانب أول وهي الدولة على النحو الذي يشرع هلا الفقه الدستوري املعاصـر 
مــن جانــب ثــان. وإذا كــان مــن الطبيعــي أن تصــرف جهــود البــاحثني يف حقــل العلــوم السياســية إىل شــرح 

وجبهــا وإىل الكشــف عــن الضــوابط القانونيــة الــيت حتكــم تلــك الدولــة اآلليــات الــيت تعمــل الدولــة احلديثــة مب
وحتدد مسارها, فإن من املنطقي كذلك أن يتجه عمل مؤرخ الفكر إىل إلقاء األضواء الكاشفة علـى مجلـة 

الــيت جعلــت انبثــاق هــذه الدولــة أمــرا ممكنــا.  -وبالتــايل التارخييــة-الشــروط االجتماعيــة والسياســة واملعرفيــة 
الفكـــر يعلمنـــا أن ولـــوج أزمنـــة احلداثـــة حتقـــق عـــرب مســـرية طويلـــة نســـبية حـــدث مبوجبهـــا القطـــع مـــع وتـــاريخ 

العصــور الوســطى يف مســتويات عــدة مــن املعرفــة والوجــود والفكــر السياســي احلــديث، علــى النحــو الــذي 
ـا النقـيض ا ملطلـق ملـا  جتليه فلسفة التعاقد االجتماعي، ويعرب عنه ظهـور مفـاهيم جديـدة غـري مألوفـة (أو أ

كــان موجــودا يف دولــة العصــور الوســطى) مثــل املواطنــة، واملســاواة يف احلقــوق والواجبــات، والتحــالف علــى 
أســـس منفعيـــة مصـــلحية واضـــحة، والقـــول بآدميـــة الســـلطة السياســـية، والنضـــال بكـــل ســـبيل ضـــد الســـلطة 

مثال أعلى يف الوجود السياسي.  السياسية املطلقة واملقدسة وإقرار مبدأ دوران السلطة، واعتبار الدميقراطية
هـو أحـد  -يف التصـور السياسـي احلـديث-ميكن القول بكيفية إمجاليـة: إن مـيالد الدولـة املدنيـة أو الدولـة 

  جتليات احلداثة وتعبري عن سريورة التحديث. هذه مقدمة أوىل ضرورية حلديثنا.
ركــات اإلســالمية املعاصــرة، والقصــد املقدمــة الثانيــة الضــرورية ملوضــوعنا كــذلك، فهــي تتصــل مبنطــوق احل

ــذه احلركــات عنــدنا (وحنــن مــن دعــاة احلــديث عنهــا بــاجلمع ال بــاملفرد, كمــا يــذهب الــبعض بــدعوى أن 
شــديداً وإن اختلفــت األشــكال التعبرييــة) هــو احلركــات السياســية  اً املضــامني تظــل واحــدة أو متقاربــة تقاربــ

صـر, والـيت جعلـت مـن نظـام احلكـم يف اإلسـالم مـن حيـث إنـه املعاصرة اليت شهدها العـامل اإلسـالمي املعا
يف مراحـــل معينـــة مـــن تـــاريخ  -ُكـــالّ أو بعضـــا-مثـــل أعلـــى أو نظـــام معيـــاري (خارجـــا عـــن حتققـــه الفعلـــي 

اإلسالم أو يف عصر مرجعي افرتاضي أو فعلي) نظرية ملزمة يف الوجود السياسي اإلسالمي املعاصر. هذه 
ــا احلركــات اإلســالمية هــي مــا ي نعــت، عــادة، حبركــة اإلســالم السياســي. هــذه احلركــات يقــال عنهــا حينــا: إ

ا اإلسالم االحتجـاجي. ويقـال عنهـا طـورا، يف  حركة االحتجاج السياسي بواسطة الدين اإلسالمي، أو إ
ــا اإلســالم اجلهــادي. كمــا أن هــذه احلركــات تتخــذ عنــد أنصــارها خاصــة،  األدبيــات السياســية الغربيــة: إ

خمتلفــة (الســلفية، التكفــري واهلجــرة، الــدعوة، العدالــة، الصــراط املســتقيم...) هــذه احلركــات السياســية  نعوتــاً 
ـا تبلـغ درجـة التعـارض الشـديد أحيانـا مـن حيـث  اإلسالمية املعاصرة هـي مـن التنـوع واالخـتالف حبيـث إ

يالء على السـلطة التنفيذيـة، يف قبول النظام السياسي يف البالد اليت تنتسب إليه والدعوة إىل التغيري واالست
ظل التشريعات القائمـة ويف اجتهـاد يف التوافـق مـع مبـدأ الـدوران السـلمي للسـلطة. كمـا أن تلـك احلركـات 
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ــا واعتبــار االنقــالب  -أحيانــا أخــرى-تــدعو  إىل رفــض األنظمــة السياســية القائمــة والــدعوة إىل اإلطاحــة 
إن  -مـــن زاويـــة أخـــرى-لسياســـية الكاملـــة. ميكـــن القـــول والعنـــف الســـبيل األوحـــد للوصـــول إىل الســـلطة ا

كيفيــات خمتلفــة يف اإلجابــة عــن ســؤال واحــد   -مــع االخــتالف القــائم بينهــا-احلركــات اإلســالمية املعاصــرة 
هو ذلك الذي يتصل بنظام احلكم اإلسالمي الكفيل بتحقيق النقلـة النوعيـة الـيت ال يفتـأ الفكـر السياسـي 

إليها منذ الشطر األخـري مـن القـرن التاسـع عشـر ومطـالع القـرن املاضـي, أي مـع اإلسالمي املعاصر يتطلع 
بدايات الوعي الفعلي باالختالف عن الغرب القوي املتقدم والغازي املستعمر. احلق أن ذلـك الـوعي كـان 

ـــا يصـــح نعتـــه بـــوعي التـــأخر املـــزدوج. التـــأخر بالنســـبة للعصـــر الـــذهيب  مزدوجـــاً  يعـــين وعيـــاً  يف الواقـــع، وعي
لإلسالم، وهو الزمـان املرجعـي املعيـاري، زمـن اخلالفـة الراشـدة. والتـأخر بالنسـبة لركـب اإلنسـانية املتقدمـة، 

اية األمر-تأخر ليس له  سوى سبب وحيد هو التنكب عن جـادة الصـراط املسـتقيم واالبتعـاد عـن  -يف 
  اإلسالم على احلقيقة.

ا يف الدولة املدنية يف خطاب احلركات اإلسـالمية املعاصـرة أما املقدمة الثالثة (واألخرية) الضرورية حلديثن
فتقوم يف االنتباه إىل أمر واضح وبسيط معا يتصل باحلركات السياسية اإلسالمية املعاصرة. وهلـذا األمـر  -

تلــك الــيت قلنــا عنهــا  -مستــان اثنتــان يف الواقــع. الســمة األوىل هــي أن احلركــة السياســية اإلســالمية املعاصــرة 
ـــا عرفـــت بـــدايتها منـــذ الشـــطر األخـــري مـــن القـــرن التاســـع عشـــر يف ف قـــد اســـتكملت كـــل  -قـــرة ســـابقة: إ

ـــا عرفـــت نقلـــة كيفيـــة  العناصـــر الضـــرورية لصـــياغتها النظريـــة املعاصـــرة يف ثالثينـــات القـــرن املاضـــي مثلمـــا أ
ايــة الســتينات مــن القــرن املتقــدم كــذلك. مرحلتــان اثنتــان ونقلتــان نو  عيتــان تتصــالن جديــدة وحامســة يف 

مـن العـامل مـن  ، ويف العـامل العـريب باعتبـاره بعضـاً مبسرية كل مـن الفكـر واجملتمـع يف العـامل اإلسـالمي إمجـاالً 
جهات عديدة خاصة، وتتصل مبسرية الفكر واجملتمع يف مصر على حنـو أخـص. مرحلـة أوىل جتليهـا حركـة 

ة ثانيـة يـرتجم هلـا حـدث ارتسـم يف الـوعي اإلخوان املسـلمني وفكـر زعيمهـا ومؤسسـها حسـن البنـا. ومرحلـ
اإلسـالمي املعاصـر بقـوة، هـو حـدث إعـدام سـيد قطـب ويـرتجم هلـا فكـر هـذا الشـيخ يف كتـاب صـغري مـن 
مؤلفاتــه الكثــرية، مؤلــف هــو إىل إعــالن العقيــدة أو إىل البيــان االحتجــاجي واجملــاهرة بالــدعوة العنيفــة أقــرب 

فــإن مــؤرخ الفكــر  وأساســاً  يخ الفكــر يتعلــق بالكتابــة والنصــوص أوالً تــار  كــانمنــه إىل اخلطــاب املعــريف. وملــا  
ـا تكـون شـهادة  -بطبيعـة املوضـوع-تستوقفه  نصـوص تتـوافر فيهـا مجلـة مـن املواصـفات والشـروط مثلمـا أ

أمينة على زمان كتابتها. ومؤرخ الفكر الذي يروم التأريخ للحركات السياسية اإلسالمية املعاصـرة تسـتوقفه 
ســائل وخطــب مؤســس مجاعــة اإلخــوان املســلمني يف مصــر كمــا يســتوقفه البيــان االحتجــاجي أو جممــوع ر 

إعالن العقيدة الذي كتبه يف الشهور األخرية من حياته سيد قطـب, ونشـر بعـد وفاتـه حتـت عنـوان "معـامل 
ـا الوجـه اآلخـر -يف الطريق". أما السمة الثانيـة  املعـرب عنهـا  وهـي وثيقـة الصـلة بالسـمة األوىل أو لنقـل: إ

حضور ضحل، هزيـل، فلـيس  -يف فكر احلركات السياسية اإلسالمية املعاصرة  -فهي أن حضور الفكر-
يقبـل املقارنـة مـع كربيـات النصــوص السياسـية يف اإلسـالم. هـذه السـمة هــي مـا جعلتنـا، يف حـديث ســابق 

ــذه ا ، حلركــة كــان احتفــاال يســرياً عــن "اإلســالم السياســي" ننتهــي إىل التقريــر بــأن احتفــال مــؤرخي الفكــر 
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هامشــيا قليــل الغنــاء يف الغالــب، يف حــني أن انشــغال علمــاء السياســة وعلمــاء االجتمــاع السياســي حبركــة 
اهتمـــام املتشـــغلني بقضـــايا التحـــول االجتمـــاعي بـــل ومهيمنـــا علـــى  كبـــرياً   اإلســـالم السياســـي كـــان اهتمامـــاً 

 -العـامل اإلسـالمي املعاصـر. والـرأي الـذي انتهينـا إليـه والوجود السياسـي يف العـامل العـريب اإلسـالمي، ويف 
يف حماولة فهم هذا الواقع (ضعف اهتمام مؤرخ الفكر باإلسالم السياسي يف مقابل االهتمام الشديد عند 

ـــة،  -علمـــاء السياســـة ورجـــال االجتمـــاع السياســـي)  هـــو أن اإلســـالم السياســـي ظـــاهرة سياســـية اجتماعي
أكثــر منــه نتــاج فكــر؛ لــذلك كــان النتــاج الفكــري فقــرياً مــن الناحيــة النظريــة,  وتعبــري عــن أزمــة وجــود وتطــور

وكـــان يف الغالـــب بيانـــات وخطـــب ودعـــوة يكفـــي يف إذاعتهـــا املنشـــور القصـــري، والبيـــان القطعـــي القصـــري، 
  واملوقع على شبكة اإلنرتنت.

بنـــا وســـيد قطـــب، حماولـــة اســـتجالء أمنـــاط حضـــور الدولـــة املدنيـــة ومتثـــل طبيعتهـــا عنـــد كـــل مـــن حســـن ال
ا وعي احلداثة يف النصـني السـابق ذكرمهـا، احملاولتـان سـبيل لتبـني معـىن  وحماولة تقصي الكيفيات اليت يتم 
الدولة املدنية يف خطاب احلركات اإلسالمية املعاصرة, وقد كانت "جمموعة رسائل اإلمام حسن البنـا" مـن 

طــاب ذلــك مــا نســعى إليــه، يف وقفــة أوىل، عنــد جانــب أول، وكتــاب "معــامل يف الطريــق" بلــورة لــذلك اخل
رسائل وخطب مؤسس مجاعة اإلخوان املسلمني، ويف وقفة ثانية عند النص الثاين املؤسس حلركـة اإلسـالم 
اجلهـــــادي، أو اإلســـــالم االحتجـــــاجي، أو اإلســـــالم السياســـــي يف معنـــــاه املتـــــداول منـــــذ ســـــبعينيات القـــــرن 

 العشرين.

  ب اإلخوان المسلمينثانيا: الدولة المدنية في خطا
يتساءل حسن البنا يف خطابه االفتتاحي للمؤمتر اخلامس جلماعة اإلخوان املسلمني عن اإلسالم الـذي 

مراجعــة جديــدة ملعــىن اإلســالم تعــود بــه إىل  -إمجــاالً –يقصــده اإلخــوان بــالقول ويــرى أن األمــر يســتدعي 
املراجعـة الشـاملة أو مـا يقـول عنـه زعـيم اجلماعـة  طبيعته األصلية، إىل احلقيقة األوىل اليت يرى أنه له. تلك

إنــه "الفهــم العــام الشــامل لإلســالم عنــد اإلخــوان املســلمني" حتمــل علــى القــول إن ذلــك الفهــم ينتهــي إىل 
تقرير حركة إصالحية تشمل خمتلف جوانب الفكر والوجود. وهكذا يقرر البنا أن اإلخوان املسلمني دعوة 

ـم يعنـون جبسـومهم ويعلمـون أن املـؤمن القـوي سلفية، وطريقة سنية، وحقيق ة صوفية، ومجاعة رياضـية "أل
خري من املؤمن الضعيف"، ورابطة علمية ثقافية، وشركة اقتصادية؛ "ألن اإلسالم يعىن بتـدبري املـال وكسـبه 
ـــم يطـــالبون  مـــن وجهـــه، وفكـــرة اجتماعيـــة. واإلخـــوان املســـلمني يف قـــول حســـن البنـــا (هيئـــة سياســـية؛ أل

الح احلكــم يف الــداخل وتعــديل النظــر يف صــلة األمــة اإلســالمية بغريهــا مــن األمــم يف اخلــارج، وتربيــة بإصــ
الــيت يوردهــا رئــيس -). وهــذه الصــفة 1الشــعب علــى العــزة والكرامــة واحلــرص علــى قوميتــه إىل أبعــد حــد)(

القــول الشــارح اإلخــوان ضــمن الصــفات األخــرى الســابق ذكرهــا فــال جيعلهــا يف صــدارة الرتتيــب، وال ينهــى 
ا  هي يف احلقيقة الفكرة احملورية اليت حتكم النظرية كلها وهي العنصر الفاعـل  -لفكرة اإلخوان املسلمني 

احلاسم يف البناء النظري للجماعة. هي كذلك؛ ألن الفهم الذي يأخذ بـه اإلخـوان املسـلمون يف اإلسـالم 
-اضحة ال تستدعي شرحاً وال حتمل علـى تأويـليف عبارة و -للسياسة قاعدة الفهم ومداره. يقول الشيخ 
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: (اإلســالم الــذي يــؤمن بــه اإلخــوان املســلمون جبعــل احلكومــة ركنــاً مــن أركانــه ويعتمــد علــى التنفيــذ كمــا 
ـــة مـــن العقائـــد واألصـــول، ال مـــن الفقهيـــات  ـــا الفقهي يعتمـــد علـــى اإلرشـــاد (...) واحلكـــم معـــدود يف كتبن

 ).2والفروع)(

كومـة، يف اخلطـاب السياسـي اإلسـالمي الكالسـيكي، ال يعـين السـلطة التنفيذيـة من املعلوم أن لفظ احل
فحســب, بــل إنــه يفيــد الســلطة السياســية يف معناهــا الشــامل الــذي يعــين التنفيــذ والتشــريع معــا، بــل لعــل 

رة أن "اإلرشـاد" يف عبـا -منذ البدء كـذلك-املعىن األصلي هو هذا األخري أوًال وأساساً. وقد يلزم االنتباه 
حســن البنــا ال يعــين جمــرد التوجيــه والتــذكري بالكليــات واملبــادئ العامــة الــيت يــرى الشــيخ أن اإلســالم يــنهض 
مبوجبهـــا، بـــل إن املقصـــود باإلرشـــاد اعتبـــار الفهـــم احملـــدد لإلســـالم عنـــد اجلماعـــة املعيـــار الوحيـــد املمكـــن. 

 -منذ البداية كذلك-أن يستوقفنا يعين التشريع. كذلك يلزم  -يف كلمة أكثر وضوحا ودقة معا-اإلرشاد 
هـــذا التقريـــر اآلخـــر يف خطـــاب الشـــيخ: (احلكـــم معـــدود يف كتبنـــا الفقهيـــة مـــن العقائـــد واألصـــول، ال مـــن 
الفقهيـــات والفـــروع). وهـــو يســـتوقفنا لســـبب صـــريح، يـــتم اإلعـــالن عنـــه بوضـــوح تـــام، ولســـبب آخـــر أقـــل 

لعبــارة األنيقــة. أمــا الســبب الصــريح فهــو أن وضــوحا أو لنقــل: إن القــول فيــه يكــون مواربــا متخفيــا خلــف ا
احلكــم يعتــرب مــن العقائــد واألصــول، ال مــن الفقهيــات والفــروع. وجنــد أنــه ال بــأس مــن التــذكري بــالفرق بــني 

  العقائد والفقهيات، وبني األصول والفروع حىت حتسن متابعتنا لقول البنا.
تمــل تــأويال وجمــال القــول فيهــا هــو علــم العقائــد هــي القطعيــات واملســلمات الــيت ال تقبــل جــدال وال حت

الكالم أو أصول الدين. وحنن إذ نتصفح كتب علم الكالم السين (األشعري واحلنبلـي علـى السـواء فـنحن 
جنـــد أن (اخلالفـــة أو اإلمامـــة العظمـــى تـــدرج ضـــمن مباحـــث أصـــول الـــدين ســـواء بســـواء جبانـــب القـــول يف 

من العقائد حىت وإن كـان املتكلمـة يعتـذرون عـن إدراجهـا يف الذات والصفات اإلهلية والنبوة واملعاذ، فهي 
م الكالمية ويعللون ذلك بكونه مما جرى به العمل فحسب (على حنـو مـا يفعلـه أبـو حامـد الغـزايل  مؤلفا
مثال). أما بالنسبة لعلـم الكـالم الزيـدي و اإلمـامي (والشـيعي عمومـا) فـإن القـول يف اإلمامـة العظمـى هـو 

يف علـم الكـالم تتقـرر الكليـات وتؤصـل األصـول، وطبيعـة املعرفـة الكالميـة  .بطبيعة اآلمـرمن جوهر الدين 
ا فرضية استنباطية، فهي تتجـه مـن العـام  -كما يريدها املتكلمة- قطعية ال حتتمل الظن، وهي برهانية أل

املقــــررة. أمــــا الكلــــي املقــــرر إىل اجلزئــــي اخلــــاص الــــذي يســــتمد قوتــــه النظريــــة مــــن قــــوة املقــــدمات واليقينيــــة 
مـــن الظنيـــات، وهـــي كـــذلك؛ ألن  -وإن كانـــت مبادئهـــا الكليـــة تتقـــرر يف أصـــول الـــدين-الفقهيـــات فهـــي 

املنهج الذي تعمل مبوجبه منهج استقرائي فاملسـرية فيـه تركيـب مـن اجلزئيـات إىل الكليـات، وتصـاعدية مـن 
  اخلاص واألدىن إىل العام واألعلى.

عنه: إن البنا يكون فيـه أقـل وضـوحا ومباشـرية) فهـو خمالفتـه املطلقـة  أما السبب الثاين (ذلك الذي قلنا
لنظرية شيخ أزهري آخر معاصر له وشهري بنظريته الـيت كانـت أصـداؤها ال تـزال تعتمـل يف النفـوس، نظريـة 
علــى عبــد الــرازق "اإلســالم وأصــول احلكــم". والفكــرة األخــرية ال تقــوم فقــط يف إبعــاد نظريــة اخلالفــة (علــى 

املعروفــة بــه عنــد كبــار منظريهــا يف اإلســالم) عــن جمــال علــم الكــالم وإحلاقهــا مبجــال الفقــه والتشــريع  النحــو
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ـا تتصـل مبجـال السياسـة وحـده. أمـا قـول زعـيم حركـة اإلخـوان  فحسب بل إن فكـرة الشـيخ الثـاين تـرى أ
ــا وإلقــاء األضــواء الكا شــفة عليهــا، بــل إنــه املســلمني فــنحن نصــفه باملواربــة؛ ألنــه جيتنــب تصــدير القــول 

جيعلــه مــن "متــام البحــث" فيقــول: "وبيــان ذلــك أن اإلخــوان يعتقــدون أن اخلالفــة رمــز الوحــدة اإلســالمية، 
ــا شــعرية إســالمية جيــب علــى املســلمني التفكــري يف أمرهــا واالهتمــام  ومظهــر االرتبــاط بــني أمــم اإلســالم وأ

ا، واخلالفة مناط كثري من األحكـام يف ديـن اهللا،  النظـر  -رضـوان اهللا علـيهم-ولـذلك قـدم الصـحابة بشأ
ا على النظر يف جتهيز النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ودفنـه (...) واألحاديـث الـيت وردت يف وجـوب  يف شأ
نصب اإلمام (...) ال تدع جماال للشك يف أن من واجب املسـلمني أن يهتمـوا بـالتفكري يف أمـر خالفـتهم 

بتاتــا علــى اآلن", مث إن الشــيخ البنــا ينتهــي إىل التقريــر بــأن اإلخــوان  منــذ حــورت عــن مناهجهــا مث ألغيــت
ـا يف رأس منـاهجهم، وهـم مـع هـذا يعتقـدون  املسلمني هلذا السـبب (جيعلـون فكـرة اخلالفـة والعمـل إلعاد
أن ذلـــك حيتـــاج إىل كثـــري مـــن التمهيـــدات الـــيت البـــد منهـــا، وأن اخلطـــوة املباشـــرة إلعـــادة اخلالفـــة البـــد أن 

  ).3ها خطوات)(تسبق
ليســت اخلالفــة مـــن العقائــد فحســـب، وليســت الســلطة السياســـية عمــاد الفكـــرة اإلســالمية الصـــحيحة 
وكفى، وليست دولـة اإلسـالم علـى احلقيقـة هـي دولـة اخلالفـة وبالتـايل فـإن مـا عـداها ال يكـون معتـربا، بـل 

ـا يف عبـارة حسـن إن اهلدف البعيد لإلخـوان هـو "إعـادة اخلالفـة" ولـذلك فـإن اخلالفـة والعمـ ل علـى إعاد
البنا يكون يف "رأس مناهج" اإلخوان املسـلمني. إحيـاء دولـة اخلالفـة أو إعـادة اخلالفـة أو "اخلالفـة الثانيـة" 
(كما يقول تلميذ بعيد من أتباع الشيخ حسن البنا سلك بالنظرية مسلكا خمتلفا، بل وخمالفا، هـو الشـيخ 

يغ وتعـــابري خمتلفـــة عـــن قضـــية واحـــدة تشـــغل احلركـــات السياســـية عبـــد الســـالم ياســـني يف املغـــرب) كلهـــا صـــ
اإلســـالمية املعاصـــرة فهـــي قـــوة الـــدفع فيهـــا: قضـــية الســـلطة التنفيذيـــة والســـبيل إىل امتالكهـــا. يقـــول الشـــيخ 
حسـن البنـا: (إن قعـود املصــلحني اإلسـالميني عـن املطالبـة بــاحلكم جرميـة إسـالمية ال يكفرهـا إال النهــوض 

). وإذ يقــرر ذلــك فهــو 4لتنفيــذ مــن أيــدي الــذين ال يــدينون بأحكــام اإلســالم احلنيــف)(واســتخالص قــوة ا
  يقوم بإمضاء العقد التأسيسي ملا يقال عنه اليوم: إنه اإلسالم السياسي.

أمــا فيمــا يتعلــق بــاخلطوات الــيت يلــزم ضــرورة أن تســبق "اخلطــوة املباشــرة"، وهــي االســتيالء علــى الســلطة 
ــا جممــوع الــربامج الــيت يــدعو إليهــا اإلخــوان املســلمون وهــي خمتلــف التنفيذيــة ومــن مث "إعــا دة اخلالفــة" فإ

أشكال اإلعداد اجلسـماين (= الرياضـي) والثقـايف، واالقتصـادي، واالجتمـاعي، والروحـي وبالتـايل فهـي مـا 
يشكل األغلب من خطب ورسائل حسن البنـا. ومـن الطبيعـي أن مـن شـأن اخلـوض يف التفاصـيل املتعلقـة 

 –ل املنـــاحي املـــذكورة أن يبعـــدنا عـــن موضـــوعنا، قضـــية الدولـــة الوطنيـــة وحضـــورها يف الـــوعي الـــديين بكـــ
السياســي لإلخــوان املســلمني. لــذلك فــنحن نوجــه اهتمامنــا إىل العناصــر الــيت تتصــل مباشــرة مبســألة الدولــة 

يف وعـــي مؤســـس  والنظـــام السياســـي يف مصـــر يف العقـــدين الثالـــث والرابـــع مـــن القـــرن العشـــرين كمـــا ميـــثالن
  حركة اإلخوان املسلمني ومنظرها األول.
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هـو أن اإلخـوان  -مـا ميثـل التمهيـد الضـروري هلـا-العنصر األول يف النظرية السياسة لإلخوان املسلمني 
أن قعـود املصـلحني السياسـيني عـن املطالبـة بـاحلكم يعتـرب جرميـة مـن وجهـة  -كما رأينا  -بعدما يعلنون  -

ـــم (إن وجـــدوا مـــن األمـــة مـــن يســـتعد يقولـــو  -نظـــر اإلســـالم  ـــم ال يطلبـــون احلكـــم ألنفســـهم, بـــل إ ن: إ
ـم "مل 5حلمل هذا العبء وأداء هذه األمانة واحلكم مبنهج إسالمي قرآين فهم جنوده وأنصاره)( ), بيد أ

ن ال احلكومـة القائمــة وال احلكومــة السـابقة وال غريمهــا مــ -يـروا يف حكومــة مــن احلكومـات الــيت عاصــروها 
ذا العبء".   احلكومات احلزبية من ينهض 

العنصـــر الثـــاين يف النظريـــة اإلخوانيـــة يكمـــن يف الكيفيـــة املعتمـــدة يف اإلجابـــة عـــن ســـؤال صـــريح يتـــوهم 
الشيخ البنا أن الكثري يطرحه: (هل يفكر اإلخوان املسلمون يف إعداد ثورة عامة على النظام السياسـي أو 

والكيفيــة املعتمــدة هــي األســلوب البيــداغوجي الــذي ســار عليــه زعــيم ). 6النظــام االجتمــاعي يف مصــر؟)(
ـا   احلركة يف كتابته وانتهجه من بعده عدد من الدعاة اإلسالميني يف مصر ويف غريهـا مـن الـبالد العربيـة. إ
كيفيــة تقــوم يف شــرح معــىن القــوة احلقيقيــة (هــل يف عــزم اإلخــوان املســلمني أن يســتخدموا القــوة يف حتقيــق 

هم والوصول إىل غايتهم؟). واملعىن احلقيقي للقوة احلقيقية الـيت يـرى اإلخـوان املسـلمون أن اإلسـالم أغراض
يـــدعو إليهـــا "القـــوة شـــعار يف كـــل نظمـــه وتشـــريعاته"، يكمـــن يف األعمـــاق، يف الرتبيـــة واإلعـــداد. واجلـــواب 

ايـــة األخـــري عـــن الســـؤالني املتقـــدمني يـــأيت واضـــحا بعـــد احلـــديث عـــن القـــوة احلقيقيـــة (ا لقـــوة الروحيـــة يف 
عليهـــــا وال يؤمنـــــون بنفعهـــــا  نالتحليـــــل): (وأمـــــا الثـــــورة فـــــال يفكـــــر اإلخـــــوان املســـــلمون فيهـــــا وال يعتمـــــدو 

  ).7ونتائجها)(
العنصر الثالث يف النظرية اإلخوانية يتعلق بالدستور واملوقف منه، ويتصل باحلكم الدستوري. واإلخوان 

ة فيـــه للـــبس أو غمـــوض. يكتـــب الشـــيخ يف خطابـــه يف املـــؤمتر يريـــدون لـــرأيهم أن يكـــون واضـــحا ال مـــدعا
اخلامس يف صورة اسـتنتاجية (يعتقـد اإلخـوان املسـلمون أن نظـام احلكـم الدسـتوري هـو أقـرب نظـم احلكـم 

للحكـــم  ةالقائمـــة يف العـــامل كلـــه إىل اإلســـالم، وهـــم ال يعـــدلون بـــه (...) فـــنحن نســـلم باملبـــادئ السياســـي
ــا يف نــربة احتجاجيــة 8ة، بــل مســتمدة مــن نظــام اإلســالم)(الدسـتوري باعتبارهــا متفقــ ). ويعــود للفكــرة ذا

امـات  دفاعية معاً يف نص يعترب آخر ما كتبه الشيخ حسن البنـا قبـل اغتيالـه (وهـذه يف الواقـع أعجـب اال
وال نـدري أي نظـام حكـم يعــين هـؤالء املتهمـون، إن نظــام احلكـم يف مصـر إمـا ديــين، وهـو اإلسـالم الــذي 

نص الدســتور علــى أنــه ديــن الدولــة الرمســي، وإمــا مــدين، وهــو النظــام الــدميقراطي الــذي يقــوم علــى إرادة يــ
الشــعب واحــرتام حريتــه والــذي فصــله الدســتور تفصــيال، فهــل اإلخــوان املســلمون يعملــون علــى قلــب أحــد 

ذه الـــدعوة وال وألــف مـــرة ال: فــإن أســـاس دعــوة اإلخـــوان هــو اإلســـالم، وال وســيلة هلـــ النظــامني؟ اللهـــم ال
ام؟)(   ).9محاية هلا إال بالدستور الذي يكفل احلريات، فكيف يوجه إىل اإلخوان مثل هذا اال

العنصــر الرابــع يف النظريــة السياســية اإلخوانيــة هــو رفــض احلزبيــة واألحــزاب السياســية واعتبارهــا مصــنوعة 
بـارة للبنـا بطبيعـة األمـر)؛ ألن من جهة أوىل، وميكن االستغناء من جهة أخرى هـي أحـزاب مصـنوعة (والع

ا كذلك فهي (مل حتدد براجمها ومناهجهـا حـىت 10(العامل يف وجودها شخصي أكثر منه وطين)( ). وأل
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) وكل نظر األحزاب السياسية املصرية يف نظر زعيم اإلخوان املسـلمني (قـد وجـدت يف ظـروف 11اآلن)(
ـ12خاصة، ولدواع أكثرها شخصي ال مصلحي)( ا كـذلك فـإن اإلخـوان املسـلمني يعتقـدون ). وحيث إ

أن يف اإلمكــان االســتغناء عنهــا ويــرون (أن النظــام النيــايب، بــل حــىت الربملــاين، يف غــىن عــن نظــام األحــزاب 
ا احلاضرة يف مصر(...) كما طلبوا من جاللة امللك حل هده األحزاب القائمـة حـىت تنـدمج مجيعـا  بصور

). ومــن الطبيعــي أن تلــك 13ألمــة علــى قواعــد اإلســالم املســلمني)(يف هيئــة شــعبية واحــدة تعمــل لصــاحل ا
اهليئة ال تكون شيئا آخر سوى حركـة اإلخـوان. (أيهـا اإلخـوان لقـد آن أن ترتفـع األصـوات بالقضـاء علـى 
نظام احلزبية يف مصر وأن يستبدل به نظام جتتمع به الكلمة وتتوحد به جهود األمة حول منهاج إسـالمي 

), تلــك هــي غايــة الــدعوة وذاك مطلبهــا األكيــد: 14ى وضــعه وإنقــاذه القــوى واجلهــود)(صــاحل تتــوافر علــ
ـــدف إقامـــة املؤسســـة السياســـية العليـــا والوحيـــدة املمكنـــة إســـالميا. أمـــا  القضـــاء علـــى احلزبيـــة واألحـــزاب 
ـــا مجيعـــا يفهمـــون اإلســـالم علـــى أنـــه  األحـــزاب الواجـــب إزاحتهـــا مـــن الســـاحة اإلســـالمية فـــال يـــزال (أقطا

  ).15ضروب من العبادات والروحانيات ال صلة هلا حبياة األمم والشعوب االجتماعية والدنيوية)(
ايــة التحليــل-ال يــرى اإلخــوان املســلمني  تعارضــاً بــني رفــض احلزبيــة والــدعوة إىل حــل األحــزاب  -يف 

ختالف يف السياسية مـن جهـة والقـول مـن جهـة أخـرى إن احلكـم الدسـتوري (وروحـه: التعـدد والقـول بـاال
الــرأي السياســي، والعمــل علــى بلــورة الــرأي والعمــل علــى االســتيالء علــى الســلطة التنفيذيــة بواســطة عمــل 
احلــزب واحلزبيــة) "أقــرب نظــم احلكــم القائمــة يف العــامل إىل اإلســالم" مــادام يف إمكــان اهليئــة العليــا الواحــدة 

ضا يف ذلك من جهة إدراكهـم ملعـىن الدولـة اليت جتتمع حول مبادئ اإلسالم أن تقوم بذلك. ال يرون تعار 
املدنية واحلكم املدين كما رأينا حسن البنا يعرب عن ذلك يف خطابه االحتجاجي السـابق ذكـره. فالدسـتور 
ــــاً أمســــى يكــــون االحتكــــام إليــــه، وإمنــــا  هــــو اإلســــالم، واالعــــرتاض ال يكــــون علــــى الدســــتور باعتبــــاره قانون

ــا. واحلكــم املــدين "هــو النظــام الــدميقراطي الــذي االعــرتاض علــى التشــريعات والقــوانني  الــيت جيــري العمــل 
يقــوم علــى إرادة الشــعب واحــرتام إرادتــه والــدي فصــله الدســتور تفصــيال". أمــا مــا زاد علــى ذلــك فغمــوض 
ام يتعني رفعهما، يتعني إزالة القـوانني حيـث تكـون مناقضـة أو ناسـفة للدسـتور األمسـى علـى احلقيقـة (  وإ

). األمــر ينتهــي إىل وجــوب األخــذ باختيــار حاســم بــني الدســتور وبــني القــانون "فكيــف يكــون = اإلســالم
ـا، واهللا خـري وأبقـى؟ أم يعصـى اهللا ورسـوله موقف املسلم بينها؟ أيطيع اهللا ورسوله ويعصي  احلكومة وقانو

  ويطيع احلكومة فيشقى يف اآلخرة واألوىل؟".
إن معىن هذه الدولـة  -املدنية يف خطاب اإلخوان املسلمنييف خامتة احلديث عن الدولة -ميكن القول 

  ووعي احلكم املدين ميثالن يف الصورة اإلشكالية اليت ينتهي التساؤل األخري إىل صياغتها.
  ثالثا: اإلسالم والجاهلية أو اإلسالم والدولة المدنية

ــــا الشــــيخ ســــيد قطــــب، املرجعيــــة العليــــ ا يف حركــــات اإلســــالم نقطــــة االنطــــالق يف النظــــرة الــــيت يأخــــذ 
السياســي العــريب، هــي التمييــز يف الوجــود اإلنســاين املعاصــر بــني اإلســالم مــن جهــة، واجلاهليــة مــن جهــة 
أخـــرى. (حنـــن اليـــوم يف جاهليـــة كاجلاهليـــة الـــيت عاصـــرها اإلســـالم أو أظلـــم. كـــل مـــا حولنـــا جاهليـــة ... 
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م وتقاليدهم، موارد ثقافتهم،  م، شـرائعهم وقـوانينهم. حـىت تصورات الناس وعقائدهم، عادا م وآدا فنو
الكثري معا فنحسبه ثقافـة إسـالمية ومراجـع إسـالمية وفلسـفة إسـالمية وتفكـريا إسـالمية .. هـو كـذلك مـن 

). إثنينيــة مطلقــة هــي يف جــذريتها أشــبه مــا تكــون باملانويــة يف تفرقتهــا بــني النــور 17صــنع هــذه اجلاهليــة)(
كامـل مـن جهـة التصـور واإلدراك، مبعـىن أن الطـرفني ميـثالن يف نقـيض تـام والظالم، بني اخلـري والشـر، زوج  

لبعضها البعض (اإلسالم/ اجلاهلية). وقد يكـون أقـرب إىل إدراكنـا اليـوم أن نسـتدعي التفرقـة املنطقيـة الـيت 
تقــــوم يف التعريــــف بالســــلب أو مــــا يصــــفه هيجــــل يف منظومتــــه املنطقيــــة بــــالتعيني الســــليب (اإلســــالم لــــيس 

ـا ممـا هـو لـيس  -كما يقول متكلمة اإلسالم-لية) وليس اجلاه تبعد عن الذات كـل مـا عسـاه أن يلحـق 
  منها.

يقــــول ســــيد قطــــب: (اإلســــالم ال يعــــرف إال نــــوعني اثنــــني مــــن اجملتمعــــات؛ جمتمــــع إســــالمي وجمتمــــع 
غـــري ), وحـــىت نعـــرف حقيقـــة اجملتمـــع اإلســـالمي يلزمنـــا أن نـــدرك طبيعـــة (أو طبـــائع) اجملتمـــع 18جـــاهلي)(

"كــل جمتمــع ال خيلــص عبوديتــه هللا  -يف قــول شــامل-املســلم، أي اجملتمــع اجلــاهلي. اجملتمــع اجلــاهلي هــو 
وحده ... متمثلة هذه العبودية يف التصور االعتقادي، ويف الشرائع التعبديـة، ويف الشـرائع القانونيـة". وهـو 

قـــــيض (= املســـــلم) جمتمعـــــات، إنـــــه مـــــىت أردنـــــا التفصـــــيل وطلبنـــــا الوضـــــوح متهيـــــدا إلدراك كنـــــه اجملتمـــــع الن
وإنكـار وجـوده أصـال (...) وتـدخل فيـه اجملتمعـات  -سـبحانه-(اجملتمعات الشيوعية أوال بإحلادها يف اهللا 

الوثنية .. وهي ما تزال قائمة يف اهلند واليابان والفلبني وإفريقية (...) سواء استمدت هذه األنظمة (...) 
)، اجملتمــع اجلــاهلي هــو إذن إمــا 19نصــرانية يف أرجــاء األرض مجيعــا)(وتــدخل فيــه اجملتمعــات اليهوديــة وال

جمتمــــع احنــــراف عــــن الــــدين اإلســــالمي وتــــوهم الصــــدور عنــــه واحلــــديث بامســــه، أو جمتمــــع حتريــــف للــــدين 
اإلســالمي، أو هــو جمتمــع اإلحلــاد والوثنيــة، ويف عبــارة ســيد قطــب هــو كــل جمتمــع "ال تكــون فيــه احلاكميــة 

  ".-سبحانه-العليا هللا 
اجملتمــع اإلســالمي خمتلــف عــن ذلــك، بــل هــو خمالفــا خمالفــة الضــد للضــد. إنــه (اجملتمــع الــذي يطبــق فيــه 
اإلســالم .. عقيــدة وعبــادة، وشــريعة ونطاقــاً، وُخلقــاً وســلوكاً (..) هــو وحــده "اجملتمــع احملضــر" واجملتمعــات 

الــذي يهــيمن عليــه اهللا واحــد  جمتمعــات خمتلفــة (..) هــو وحــده اجملتمــع -بكــل صــورها املتعــددة-اجلاهليــة 
). 20وخيرج فيه الناس من عبادة العباد إىل عبادة اهللا وحده. وبـذلك يتحـررون التحـرر احلقيقـي الكامـل)(

اجملتمع اإلسالمي مبفرده اجملتمع املتحضر، واجملتمع املتحـرر، وهـو كـذلك؛ ألنـه جمتمـع اإلميـان والعبوديـة هللا 
  كمية العليا ال تكون إال هللا وحده.على احلقيقة، هي اإلقرار بأن احلا 

ما القول يف الوجـود اإلنسـاين، يف امتـداده واتسـاع رقعتـه، ومـا القـول يف اخـتالف الثقافـات، ومـا القـول 
خاصـــة يف اإلرث الثقـــايف املشـــرتك بـــني البشـــرية مجعـــاء؟ جـــواب الشـــيخ قطعـــي يعمـــل علـــى تأكيـــد اثنينيـــة 

ة أن "الثقافــة تــراث إنســاين" ال وطــن لــه وال جــنس وال ديــن اإلســالم / اجلاهليــة بكيفيــة أخــرى: (إن حكايــ
ــا العلميــة دون أن جتــاوز هــذه املنطقــة إىل  .. هــي حكايــة صــحيحة عنــدما تتعلــق بــالعلوم البحتــة وتطبيقا

)، نعم للعلوم البحتة وللتكنولوجيا، فاألخذ فيهـا 21التفسريات الفلسفية وامليتافيزيقية لنتائج هذه العلوم)(
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ملسلم ممكن مباح (اإلسالم يتسامح يف أن يتلقى املسلم عن غـري املسـلم، أو عـن غـري التقـي مـن عن غري ا
املسلمني، يف علم الكيمياء البحتة أو الطبيعة أو الفلـك أو الطـب أو الصـناعة (..) ولكنـه ال يتسـامح يف 

 منهج تارخيه وتفسـري أن يتلقى أصول عقيدته وال مقومات تصوره وال تفسري قرآنه وحديثه وسرية نبيه، وال
). ال 22نشاطه وال مذهب جمتمعه وال نظام حكمه وال منهج سياسته (...) من مصادر غـري إسـالمية)(

غرابــة أن تكــون أصــول العقيــدة وتفســري القــرآن وكــل مقومــات التصــور العقــدي متســاوية مــع مــنهج التــاريخ 
ـا ومذهب اجملتمع ونظام احلكم ومنهج السياسة. ال غرابة يف ذلك  من منظور الثنائية املطلقة اليت يعمـل 

صاحب "معامل يف الطريق" فهو ما يفتأ يؤكد، بكيفيات خمتلفة، أن كـل شـيء يصـدر عـن العقيـدة ويرجـع 
ايـــة األمـــر. وإذ نصـــري إىل هـــذه املســـاواة بـــني أصـــول العقيـــدة "ومـــذهب اجملتمـــع ونظـــام احلكـــم  إليهـــا يف 

عـن السـؤال املتعلـق بصـورة  -بـل البديهيـة-إلجابـة الواضـحة ومنهج السياسة" فنحن نقف على مشارف ا
الدولة املدنيـة وحضـورها يف وعـي الشـيخ قطـب ومريديـه: كـل مـا كـان مـن األنظمـة مسـتمدا مـن غـري مبـدأ 
احلاكميــة العليــا هللا وحــده فهــو مرفــوض بطبيعــة األمــر (ســواء اســتمدت هــذه األنظمــة والشــرائع مــن املعابــد 

ا مــن هيئــات مدنيــة "علمانيــة" متلــك ســلطة التشــريع دون والكهنــة والســنة والســخر  ة والشــيوخ، أو اســتمد
الرجوع إىل شريعة اهللا .. أي أن هلا احلاكمية العليا باسم (الشعب) أو باسم (احلزب) أو باسـم كـائن مـن  

ددا ) فال مكان بالتايل حلكم مدين أو لدولة مدين يف املنظومـة القطبيـة. وإذ يستشـعر الشـيخ تـر 23كان)(
أو مهادنـة مــن جانــب املســلم يف إدراكــه حلقيقــة الثنائيــة القطعيـة (إســالم / جاهليــة) فإنــه جيــاهر بإدانــة كــل 
رأي يســعى إىل التمــاس تشــابه أو تقــارب ممكــن بــني نظــام احلكــم يف اإلســالم وبعــض األنظمــة السياســية 

الدســتور. املوقــف ذاك هزميــة  املدنيــة علــى حنــو مــا فعلــه الشــيخ حســن البنــا يف حديثــه عــن الدميقراطيــة وعــن
ات يف بعـض األنظمـة القائمـة ويف بعـض املـذاهب القائمـة،  "فال تبلغ بنا اهلزمية أن نلتمس لإلسالم مشـا

) يــرفض 24ويف بعــض األفكــار القائمــة فــنحن نــرفض هــذه األنظمــة يف الشــرق ويف العــرب علــى الســواء)(
ي يردهـــا إىل اجتمـــاع عناصـــر أساســـية ثـــالث: الشـــيخ الدولـــة يف مفهومهـــا الدســـتوري احلـــديث، ذاك الـــذ

  األرض أو الرتاب، واجلنسية، واإلرادة.
ـا لـني  ذلك أن (وطن املسلم الذي حين إليه ويدفع عنه ليس قطعة أرض، وجنسية املسلم الـيت يعـرف 

احب جنسية حكم). وال إرادة ملخلوق "وال قرابة للمسلم إال تلك اليت تنبثق من العقيـدة يف اهللا مث إن صـ
"معــامل يف الطريــق" ال يريــد أن يكتفــي باجتثــاث العناصــر الــيت تكــون الدولــة يف التصــور السياســي املعاصــر 
فقط بـل إنـه مـا يفتـأ يـذكر بـأمرين اثنـني ال يريـد للمسـلم امللتـزم احلاكميـة العليـا هللا وحـده أن يفـرط فيهمـا، 

و احلقيقــــة اجلهاديــــة يف اإلســــالم، وال يريــــده لألمــــرين أن ينفصــــال عــــن بعضــــهما الــــبعض. األمــــر األول هــــ
وهـــم مهزومـــون روحيـــا وعقليـــا حتـــت ضـــغط الواقـــع البـــائس -واملهزومـــون مـــن املســـلمني وحـــدهم "يقولـــون 

أن اإلسـالم ال جياهـد إال للـدفاع". ذلـك أن  -لذراري املسلمني الذين مل يبق هلـم مـن اإلسـالم إال العنـوان
اإلهلية وحدها وإلغـاء القـوانني البشـرية" وهـذا ال يكـون إال املطلب األعلى يف اإلسالم هو "سيادة الشريعة 

باجلهــــاد، واألمــــر الثــــاين هــــو أن احلركــــة اإلســــالمية جتعــــل مهمتهــــا األوىل "تغيــــري هــــذا الواقــــع اجلــــاهلي مــــن 
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ـا حركـة رفــض شـامل ودعـوة إىل التغيــري الكلـي، هـي طريــق فريـد (إن أوىل اخلطـوات يف طريقنــا  أساسـه". إ
لى هـذا اجملتمـع اجلـاهلي وقيمـه وتصـوراته، وأال نعـدل حنـت يف قيمنـا وتصـوراتنا قلـيال أو  هي أن نستعلي ع

إننا وإياه على مفرق الطريق، وحني نسايره خطوة واحدة فإننـا  !كثريا لنلتقي معه يف منتصف الطريق. كال
  ).25نفقد املنهج كله ونفقد الطريق)(

ابــة عــن الســؤال املتصــل حبضــور الدولــة املدنيــة يف ميكــن القــول: إن ســيد قطــب قــد أشــبع القــول يف اإلج
وعـي احلركــة السياســية اإلسـالمية االحتجاجيــة املعاصــرة إشـباعا، وال حنــب أن حنســب األمـر، إذ عــرب بكــل 

  الكيفيات املتنوعة اليت عرضنا هلا، يف حاجة إىل فريد بيان.
  خاتمة

 عتــدال والتشــدد، ويف االنتســاب إىليتــأرجح اخلطــاب السياســي للحركــات اإلســالمية املعاصــرة بــني اال

كــال الصــفتني منــازل وأطــوار. وكــل املنشــغلني بقضــايا اإلســالم السياســي ونشــأته يلتقــون عنــد القــول بــأن 
ميثــل االعتــدال يف صـــورته الواضــحة، وحنســـب أن القســم الــذي وقفنـــا عنــده يف حتليـــل البنـــا الشــيخ حســن 

د ذلــك ويوضــحه علــى حنــو كــاف. وحنــن إذ ننظــر يف خطــاب الــزعيم األكــرب حلركــة اإلخــوان املســلمني يؤكــ
خطاب اإلخوان املسلمني اليوم يف األردن، والكويت، ويف احلركـة الـيت يقودهـا الشـيخ النحنـاح يف اجلزائـر، 
واحلركة املماثلة اليت ميثلها الشيخ راشد الغنوشي وأتباعه يف تونس ويف خطاب اإلخوان املسـلمني يف مصـر 

رأ خطب وأحاديث حزب العدالة والتنمية يف املغرب فنحن جند رجعـا وامتـدادا قـويني بطبيعة األمر، وإذ نق
لدعوة الشيخ البنا، إن مل يكن األمر كذلك يف نربة احلديث ويف أسلوب االحتجاج، فهو من جهة الـروح 

  اليت تفعل فيه خطاب واحد.
بـل إن األمـر ال خيلـو أحـايني مـن إنه خطاب املرونة والتساهل وقبول الوقـوف عنـد عتبـة الدولـة املدنيـة، 

القيــام خبطــوة أو خطــوات دقيقــة وحمســوبة بعنايــة يف اجتــاه الدولــة احلديثــة. الشــيء كــذلك مــن حيــث قبــول 
ـــا، ومـــن حيـــث قبـــول التبـــاري الـــدميقراطي، ومـــن حيـــث عـــدم االعـــرتاض املطلـــق علـــى  احلزبيـــة ومـــا يتصـــل 

ن الـذي يطلـع علـى البيانـات الـيت يصـدرها املنتسـبون شرعية السلطة السياسية القائمـة. ومـن اجللـي بذاتـه أ
إىل احلركــات اإلســالمية االحتجاجيــة املتطرفــة جيــدون ريــح الشــيخ ســيد قطــب قويــة، كمــا يقــول يعقــوب يف 
القـــرآن الكـــرمي إنـــه جيـــد ريـــح يوســـف. مـــع االخـــتالف يف النـــربة بـــني خطـــاب (معـــامل يف الطريـــق) وخطـــاب 

الرقميـــة الـــيت تـــذاع علـــى الشـــبكة، ومـــع ميـــل هـــذه األخـــرية إىل العنـــف املنشـــورات املكتوبـــة علـــى الـــورق أو 
اللفظـــي واالبتعـــاد عـــن الرصـــانة الـــيت حـــاول الشـــيخ قطـــب أن حيـــافظ عليهـــا، إال قـــوة الـــدفع تظـــل واحـــدة، 

  والنفس احملرك يظل واحدا.
االعتـدال أو  داخل التيارات املختلفة ضـمن جمـال -اتزاناً يف القول أو عنفا يف العبارة-خيتلف اخلطاب 

يف دائرة التشدد والغلو, وقد ينتهي األمر بالقارئ إىل التقرير بأن األمر يتعلـق بتعـارض قطعـي ومطلـق بـني 
الرؤيـــة الـــيت يصــــدر عنهـــا املنتســـبون إىل هــــذا الفريـــق أو ذاك. والشـــك أن مــــؤرخ الفكـــر جيـــد يف الظــــروف 

حتــيط بظهــور كــل مــن التيــارين، مــا يقــدم يف السياســية واالجتماعيــة، واالقتصــادية، بــل والســيكولوجية الــيت 
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قراءتــه وفهمــه األدوات الكافيــة أو املســاعدة علــى الفهــم بيــد أن اجلــذع يظــل واحــدا يف اخلطــابني معــا، هــو 
ذاك الذي يتصل بإشكال خمتلفة باسرتجاع منـوذج دولـة اخلالفـة أو تأسـيس دولـة اخلالفـة الثانيـة يف األزمنـة 

  احلديثة.
ب احلركـــات اإلســـالمية املعاصـــرة قائمـــا، إشـــكال أساســـه ومـــؤداه القـــدرة علـــى يظـــل اإلشـــكال يف خطـــا

ا. ميكن القول  إن  -يف كلمة جامعـة-التوافق أو عدم التوافق على االخنراط يف األزمنة احلديثة وقبول رها
يف  القدرة على التمثل احلق للدولة املدنية يف الوجود اإلسالمي املعاصر أو العجز عن ذلـك معيـار صـائب

ا (والدولــة  احلكــم علــى القــدرة علــى اجلمــع بــني اإلســالم علــى احلقيقــة مــن جانــب أول واحلداثــة ومقتضــيا
ــا. هــذه القــدرة ضــعيفة، إن مل تكــن منعدمــة يف خطــاب احلركــات  املدنيــة علــى احلقيقــة أيضــا) أحــد جتليا

افت ذلك اخلطاب وتلك أزمته اخلان   قة.السياسية اإلسالمية املعاصرة. ذاك سر 
************  
  الحواشي
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  تجاهات العلمية في اإلسالماال
   *رشدي راشد( 

ارتيـاب،  أويبدو أن الدراسات التارخيية املتأخرة قد مسحت لنا بتأكيد قضية مل ختضع لدينا قـط لشـك 
البحث العلمي الكالسيكي سواء مـن حيـث الكثـرة أو الـزخم  استمرومفادها أنه يف غضون مخسة قرون، 

  سالم وباللغة العربية.يف دار اإل ةصاوخ زدهارالظهور واال يف
ي بشخصــيات علميــة بــارزة  مــالثــامن والرابــع عشــر امليالديــني اكتمــل عقــد البحــث العل نيفيمــا بــني القــرن

 نــاظركــاخلوارزمي أول مــن كتــب يف علــم اجلــرب، وابــن اهليــثم الــذي نــدين لــه بــأول ثــورة علميــة يف جمــال امل
ضـع أسـس فـرع جديـد يف علـم الرياضـيات وهـو و  يذالـ خصوصا والفيزياء على وجه العموم، وعمر اخليام

تخـذ ياهلندسة اجلربية. غري أنه وعلى الرغم من عظمة هؤالء وزخم وثراء عطائهم، فإن البحـث العلمـي مل 
طابعــا فرديــا فحســب بــل قامــت بــه هيئــات منظمــة مــن العلمــاء مثلــت جمموعــات حبــث تنتمــي إىل مــدارس 

أواســط القــرن التاســع املــيالدي باآلثــار العلميــة جملموعــة بــين ا ال حصــرا مــن قائمــة. ولنضــرب مثــاال هنــا عــدًّ 
ات فئـــمـــن القـــرن الثالـــث عشـــر مبدرســـة مراغـــة مبراصـــدها و  أوموســـى يف الرياضـــيات والفلـــك وامليكانيكـــا. 

 ها يف علم الفلك.يحثاب

وكثــري فــإن علمــاء القــرنني األخــريين  ,وعلــى الــرغم مــن هــذا اإلملــام بتــاريخ العلــوم يف احلضــارة اإلســالمية
يـة يف إطـار مسـاجالت امنهم من القرن احلـايل مل جيـدوا غضاضـة مـن اعتمـاد حتقيـب تـارخيي مت اقرتاحـه بد

ســت  جعرفهــا القــرن الســابع عشــر قبــل أن تتحــول إىل نظريــة يف التحقيــب التــارخيي مــع املــنهج الوضــعي ألو 
العصـر الرومانسـي مـن جهـة كونت من جهة وإىل تصور نظـري يف اإلنرتوبولوجيـا مـع الفالسـفة األملـان يف 

   .أخرى
ولقــد عــرف هــذا التحقيــب طريقــه للنــور يف خضــم الســجال الــذي دار بــني القــدماء واحملــدثني باإلضــافة 

  .إىل أن امليل لصاحل فلسفة األنوار كان سببا يف ظهور فكرة التحقيب تلك
وهكــذا وحســب  وترتــد فكــرة التحقيــب هــذه إىل تصــور حتكمــه ثنائيــة العصــر الوســيط والعصــر احلــديث

  احلديثة.-3و ,الوسيطة -2و ,القدمية -1تطورت يف ثالث مراحل:  قد العلوم تكونهذا املنظور 
ولعــل هــذا التحقيــب احملكــوم بتصــور ثنــائي كــان فكــرة حمبــذة لــدى فالســفة عصــر األنــوار ومفادهــا أن 

ــائي للعلـم يــتم حتقيقـه بواســطة إزالـة مســتمرة لألخطـاء. هكــذا فـإن هــ ذه الثنائيـة والــيت صــارت التطـور الال
بشــكل تــدرجيي قــدرا مقــدورا مــن خــالل دورهــا البســيط يف عمليــة تعيــني مراحــل التطــور الــزمين أو مراحــل 

ســواء  -قــد حتولــت -والــذي مت تصــوره مــن قبــل كوندورســي مــثال كــال واحــدا ال يتجــزأ -التطــور البشــري 
 رســــني للتمييــــز بــــني وضــــعيتنيهــــي نفســــها إىل أداة ستســــتخدم لــــدى الدا -بشــــكل اعتبــــاطي أو مقصــــود

  متباينتني. تارخييتني
جذريا للعلم الوسيط أو تطورا  جتاوزافليس مهما أن نتصور العلم احلديث بوصفه  ,وبناء على ذلك

  .العلم الوسيط -وبضربة واحدة-بذلك  متجاوزاطبيعيا له أو بوصفه االمتداد املباشر لعلوم اليونان 
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 ومعهـــا مفـــاهيم مثـــل العلـــم احلـــديث والعلـــم الوســـيط تتأســـس علـــى هكـــذا فإننـــا نـــرى أن تلـــك الثنائيـــة
مــا وببســاطة يوجــدان يف املســتوى مصــادرة  تقــول إن النشــاط العلمــي املعاصــر ينتمــي إىل علــم واحــد أو أ

  نفسه.
  . جتاوزهاأننا سنواجه عقبات يستحيل  فإننا سنكتشف سريعاً  ي نتبناهذال وقفاملومهما يكن 

وجـود تعاصـر وجـودي ت تتعلق بتعدد معاين كلمة الوسيط. فال شيء يضمن لنا ولعل أوىل هذه العقبا
وجود تشابه ايضا بني االهتمامات املعرفيـة واملنطقيـة. ومبعـىن آخـر هـل لوال للهوية (اهلوية مبعناها املنطقي) 

  جيوز لنا أن نطلق مصطلح الوسيط على العلوم الالتينية والبيزنطية والعربية ضربة واحدة؟
فهـــم ال يطرحـــون القضـــية بإعـــادة  ,أن جنـــد املـــؤرخني يتحاشـــون مواجهـــة هـــذا الســـؤال مســـتغرباً  ولـــيس

  .تأسيس هذه العلوم أو ما نتج عنها من معارف واحدة واحدة
وجـــود ملمـــح مشـــرتك وراء علـــوم العصـــر  -أو حـــىت تصـــور- إال أنـــه ومـــا دام املـــؤرخ عـــاجزا عـــن حتديـــد

، فـــإن التسلســـل التـــارخيي الـــذي يقيمـــه هـــذا املـــؤرخ بـــني الوســـيط مـــن رياضـــيات وبصـــريات وفلـــك وغريهـــا
  على عقب. ساً أومعه ينقلب التحقيب املقرتح ر  ,املدارس العلمية املختلفة يسقط تلقائيا

ومثة قضية أكثر جدال تثور من استعمال مصطلح الوسيط لوصف علـوم تنتمـي إىل إطـار ثقـايف واحـد. 
تلمــس األســباب لتربيــر اســتعمال املصــطلح لوصــف جهــود وعلــى ســبيل املثــال فإنــه ال جيــدي عمــدنا إىل 

أو  )ايــة القــرن اخلــامس عشــر(يويل شــباقــا ولــيس جهــود لو  )أوائــل القــرن الثالــث عشــرالبيــزاين ( ليونــاردو
وعـــدم اســـتعماله مطلقـــا لوصـــف جهـــود اليـــزدي يف  )ايـــة القـــرن العاشـــر(راجـــي كاســـتعماله خبصـــوص ال

  بدايات القرن السابع عشر.
ـــا  ,ن ثنائيـــة الوســـيط واحلـــديث ال تنســـجم مـــع النشـــاط العلمـــيأيـــوحي بـــ وكـــل هـــذا  -تبعـــا لـــذلك-وأ

  ليست أداة إجرائية ناجحة يف عملية التحقيب.
وعلـــى العكـــس مـــن ذلـــك فـــإن هـــذه الثنائيـــة توشـــك أن حتـــرف النقـــاش املهـــم واملتعلـــق بقضـــية احلداثـــة 

لــب هــذا املنحــى التصــوري بــدأ وقبــل كــل الكالســيكية. إنــه مــن الواجــب علــى العقــول أن تتحــرر لكــي ينق
شيء عن طريق تعميق املعرفة مبكونات هذه العلوم اليت أريد هلا أن تنحشر حتت مظلة واحدة وهـي مظلـة 

وهكـذا ومـن خـالل هـذا التصـور اجلديـد فـإن املالمـح املميـزة لكـل مدرسـة علميـة سـتظهر  ,مفهوم الوسيط
  ال حمالة.

التطــور هلــذا النشــاط  حمــاوراملالمــح املميــزة ومــن خــالل ذلــك بيــان إن مــا نقصــد إليــه هــو اســتقطار هــذه 
  العلمي يف إطار ما وصلت إليه معرفتنا احلالية. وهذا املنحى يفرض علينا منحى جديدا. 

إن مـــا يقـــع فيـــه مؤرخـــو العلـــوم مـــن خطـــأ هـــو حشـــر العلـــوم اإلســـالمية ضـــمن وضـــعية تارخييـــة واحـــدة 
ـــا مبعناهـــا الفلســـفي ال ال( إن هـــذا التصـــور مـــرتبط باجلانـــب العرقـــي أكثـــر مـــن ارتباطـــه  )لغـــويالوضـــعية هن

بـل إن بعـض اآلراء  ,وهكذا فإن البعض يتحدث عن علـوم عربيـة مقابـل علـوم أوروبيـة ,بالتحديد التارخيي
الدمياغوجية والوطنية احلديثة حفزت آخـرين للحـديث عـن علـوم عثمانيـة وفارسـية ومغربيـة غـري أننـا سـنظل 
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وخصوصـا األفـق  ،ساك بتاريخ العلوم اإلسالمية ما مل نضعها ضمن أفق ظل دائما أفقهاعاجزين عن اإلم
  العاملي للعصر القدمي. 

  لقد كانت العلوم يف اإلسالم مكونا رئيسيا من مكونات العلوم الكالسيكية واليت متيزت مبلمحني مها:
  .عقالنية جديدة جربية (نسبة للجرب الرياضي) وحتليلية أوال: -
ــاثا - التوجــه العلمــي اجلديــد حنــو التجربــة بوصــفها أســاس االســتدالل يف علــم الفيزيــاء ومقومــا مــن  :ني

 لينوساوميكن هنـا أن نسـتدعي نقـد الكنـدي ألقليـدس ونقـد الـرازي جلـ .مقومات النقد يف البحث العلمي
يكية يف العصـر ا مـن هـذه العلـوم الكالسـجـزءً  بَرغـاوس. ولقـد عرفـت اإلسـكندرية و يـونقد ابن اهليـثم لبطلم

اهللليين وتأسست أجزاء أخرى منها يف بغداد وطوس والقاهرة وأخريا انتقلت إىل أوروبا إبان القرن السـابع 
عشــر. وإذن فــإن الضــرورة تقتضــي جتنــب التصــور العرقــي اإلثنــوغرايف بكــل جتلياتــه والــذي ســقط فيــه أكثــر 

 .املؤرخني لكي نستطيع فهم النشاط العلمي الكالسيكي

للمؤرخني وجب االبتعاد عنها وتتمثـل يف تصـنيف املسـامهات املختلفـة للعلمـاء علـى  أخرىممارسة ومثة 
ومن خالل اعتماد مقياس وجود مؤلفات مكتوبة هلذا العامل أو  ,ساس االختصاصأأساس جغرايف وعلى 

لســري علــى ذاك وهكــذا فإنــك جتــد العــامل الفــذ اجلهبــذ وقــد وضــع إىل جانــب مــن هــو دونــه منزلــة ومرتبــة وبا
هذا املهيع فإننا حنكم على أنفسـنا بإسـاءة فهـم بـروز وتطـور العقالنيـات العلميـة ومـن مث سـيؤدي هـذا إىل 

  باملرة. عدم فهم أي شيء
ــا  حماولــةفــإن أيــة  أخــرىومـن جهــة  للفهــم فــإن طريقهــا الوحيــد هــو الرجــوع تلــك االجتاهــات العلميــة ذا

اهات العلمية اليت قطعت شـوطا مـا يف هـذا احلقـل املعـريف هذه االجت بناءحيث ستكون مهمتنا هي إعادة 
  أو ذاك.

. ويف الواقـع فإنـه مـن غـري التنـاولذاتـه لـيس سـهل  املدرسـة أو االجتـاهوعلى الرغم من ذلك فـإن مفهـوم 
 والعنـاوينوخصوصـا اسـتدعاء األمسـاء  ,علمـي مـا اجتـاهالكايف أن نعتمـد علـى وصـف جتـرييب بسـيط لفهـم 

ت تبــادل املعلومــات. ومــع أن هــذا يســهل متوضــع اجتــاه علمــي مــا، إال أنــه ال ميكننــا مــن واملعاهــد وشــبكا
  حتديده أو التدليل على تأسيسه. 

ايتــه وبيــان حــدوده آخــذين احليطــة مــن اخلــبط  كمــا أنــه يتوجــب علينــا حتديــد مســاره زمنيــا أي بدايتــه و
  لتاريخ حي. لزجةالعشوائي املتسرع عرب ارض 

قابليــــة (دان أساســــيان: األول مــــادي واجتمــــاعي وهــــو مــــا ســــاطلق عليــــه مصــــطلح ملفهــــوم االجتــــاه بعــــ
ويتطلـــب إعـــادة تكـــوين وقـــائع مســـار العلـــم يف بعـــدها املـــادي وللوصـــول إىل ذلـــك وجـــب علينـــا  ,)التشـــيؤ

فكـار والـيت فحص النصـوص سـواء تعلـق األمـر مبخطوطـات أو كتـب مطبوعـة وفحـص شـبكات انتقـال األ
  . سية وفحص السياق االجتماعي إىل غري ذلكالرئي احملاورتدور حول 
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أنتجـــه  وثقافيــاً  ماديـــاً  وباختصــار فــإن هـــذا التوجــه يفيــد يف النظـــر إىل األعمــال العلميـــة بوصــفها إنتاجــاً 
اإلنسان يف زمان ومكان معينني. والبعد الثاين ذو طابع مفهومي مرتبط باإلطار النظري الـذي ينتمـي إليـه 

  .)1(اإلنتاج العلمي
ـــــا جتعلـــــم الرياضـــــيات والـــــيت اقـــــرتح بيـــــان ا علـــــى اآلن إىل هـــــذه املـــــدارس العلميـــــة مركـــــزين ولنعمـــــد اها
لفهـم بـزوغ وتكـوين هـذه االجتاهــات علينـا اسـتدعاء حـدثني حـامسني: ففيمـا كانـت هــذه لكـن  ,األساسـية

ا خرجت للوجود يف القرن الـذي يليـه. وينبغـ ي احلـديث االجتاهات يف مرحلة منوها خالل القرن الثامن فإ
هنا عن امتداد وتوسع للرياضيات اليونانية وليس عن جمرد نقلها إىل العربية وعن تشكل علم اجلرب بوصفه 

  اختصاصا مستقال بذاته داخل علم الرياضيات. 
لقــــد لــــوحظ يف القــــرنني التاســــع والعاشــــر نشــــاط مكثــــف يف ترمجــــة النصــــوص اليونانيــــة املهمــــة يف علــــم 

الفلســــفة. ومثــــة حركــــة ترمجــــة أخــــرى وإن كانــــت أقــــل حجمــــا مشلــــت ترمجــــة الرياضــــيات والفلــــك والطــــب و 
ـــة إىل اللغـــة الالتينيـــة والـــيت انطلقـــت يف القـــرن الثـــاين عشـــر. ورمبـــا ادى النظـــر الســـطحي  املســـامهات العربي
بـــالعقول الســـاذجة إىل االعتقـــاد بـــأن هـــذه االجتاهـــات تأسســـت مـــن خـــالل اكتشـــاف اعتبـــاطي للكتـــب 

  .وبسبب تقلبات الظروف
غري أن دراسة نسقية هلذه احلركة مع الكتـب املرتمجـة سـتمكننا مـن القـول بـأن هـذا النشـاط كـان مرتبطـا 
حبركـــة حبثيـــة نشـــيطة عرفتهـــا املرحلـــة نفســـها والـــيت عرفـــت ازدهارهـــا يف جمـــال العلـــوم اإلنســـانية واالجتماعيـــة  

  ات.كعلوم اللغة والتاريخ والفقه وعلم الكالم والفلسفة مث يف جمال الرياضي
ومع ذلك فإن التفصيل يف احلديث عن هذه احلركة خيرج بنا عن مقصود هذا البحـث وإن كـان غرضـنا 

  .)2(من التعريج عليها هو تقدمي بعض األمثلة التوضيحية
مـن  مثالياً  ماً لَ عَ  -إن صح القول- والذي ميثل 901ولنستدع مثاال من عمل ثابت بن قرة املتوىف عام 

يف  املـدخل إىل علـم العـددلكتـاب  لذي كان مرتمجـا يف اآلن ذاتـه. وبوصـفه مرتمجـاً أعالم الرياضيات وهو ا
اجلديدة فقد كان على علم  الفيثاغوريةلمدرسة ل علم العددوخبريا يف  اجلراشي علم احلساب لنيقوماخوس

ان ملمـا قليـدس فقـد كـأل األصـوليف ترمجـة  وأوىل جمموعتيهما. وبوصفه مشاركاً املتحابة بتعريفات األعداد 
ا التامة الزوجية باألعداد التاسع من كتاب األصـول ألقليـدس,  كما هي مدونة يف الكتاب  ,وطريقة حسا

وتبعا لذلك فإن ثابت بن قرة مل يكن يف حاجة لوقـت طويـل ليعمـق النظـر يف النظريـة األوىل عـن األعـداد 
يونانيـة بفعـل الرتمجـات العربيـة، مثـل نتشـار الرياضـيات الااملتحابة. وهناك أمثلة أخرى عديدة شاهدة على 

ن العلمــاء مل إس وآخــرين. وإبــان القــرن التاســع فــطنيــوس و وديــوفنو الرتمجــات الــيت اهتمــت بارمخيــدس وأبل
إىل تكــوين معرفــة حبثيــة ولــيس فقــط معرفــة تالميــذ  جتاوزوهــايكتفــوا مبعرفــة واســعة بالرياضــيات اليونانيــة بــل 

  ي النقد واإلبداع. وأتباع وهلذا متيزت معرفتهم بطابع
 ولقد ارتبط احلدث الثاين والذي ال يقل أمهية عن احلدث األول بتأسـيس علـم اجلـرب بوصـفه اختصاصـاً 

داخل علم الرياضيات حدث هذا إبان العقود األوىل من القـرن التاسـع. ومـن النتـائج الكبـرية هلـذا  مستقالً 
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مــن قبــل  ةكــن معروفــتمل  يــأ أمكانيــة جديــدةظهــور أنطولوجيــة جديــدة للمواضــيع الرياضــية ممــا هاحلــدث و 
تطبيــق علــم علــى آخــر كتطبيــق علــم اجلــرب علــى علــم احلســاب وعلــم احلســاب علــى علــم اجلـــرب أو  وهــي

وكــذا تطبيــق اجلــرب علــى اهلندســة أو تطبيــق اجلــرب علــى نظريــة األعــداد  ,تطبيــق أحــدمها علــى علــم املثلثــات
د مؤسســــة لتخصصــــات جديــــدة يف علــــم الرياضــــيات. األقليديــــة إخل وهــــذه التطبيقــــات حتولــــت إىل جهــــو 

يف  ةهج جديـــداواجلـــدير بالـــذكر أنـــه لكـــي يـــتم التوصـــل هلـــذه التطبيقـــات اجلديـــدة فـــإن األمـــر يقتضـــي منـــ
  ).3(البحث

وعلى أسـاس هـذين احلـدثني ميكـن وبدقـة تصـور انبنـاء االجتاهـات العربيـة املختلفـة يف علـم الرياضـيات. 
  مناقشة مناذج أساسية منها.  ومن هذه االجتاهات سنعمد إىل

لكـن مـن  ,وأضافوا إليها إضافات قليلة ةِ ذَّ بالقُ  ةِ ذَّ القُ  وَ ذْ بع أعمال اخلوارزمي حَ يف البداية كان مثة من اتّ 
دون تعــــديالت جوهريــــة يف املوضــــوع واألســــلوب والســــبب أن هــــؤالء كــــانوا معلمــــي رياضــــيات ومل يكونــــوا 

رون اســتفادوا مــن اإلمكانــات التطبيقيــة اجلديــدة ألعمالــه خــنــاك آوه ،بــاحثني فيهــا ممــا جعلهــم جمــرد شــراح
  بإحداث جدل ثنائي بني علم اجلرب وعلم احلساب من جهة وبني اجلرب واهلندسة من جهة أخرى.

  .وهكذا استطاعوا تعديل جزء مهم من بنية الرياضيات الواسعة
ايــات القــرن العاشــر ة اجلــربيإن تطبيــق احلســاب علــى اجلــرب والــذي أطلقــت عليــه ســابقا حســب  أدى يف 

غــري أنــه ولكــي  ,علــى يــد الكرجــي العــامل الرياضــي البغــدادي إىل تأســيس علــم اجلــرب اخلــاص مبتعــدد احلــدود
  التحليل التوافقي. يكون البحث حول متعدد احلدود ممكنا فقد احتيج إىل تطوير

التحليــــل  جنــــب مــــع إىلا جنبــــيف إطــــار هــــذا االجتــــاه قــــام العلمــــاء بدراســــة جربيــــة للكميــــات الصــــماء 
صــيغ يـة الثنائيــة باسـتعمال بيعاملعـادالت التكعيبيـة واملعــادالت الرت حلــل  حمـاوالتمــع  الديوفنطيسـي املنطقـي

  .اجلذور
ل يوخالصـــة األمـــر فإنـــه وبفضـــل علمـــاء مـــن أمثـــال أيب كامـــل وخصوصـــا الكرجـــي وخلفـــه مثـــل الســـمو 

ردة قــــد تطــــورت ونتيجــــة لــــذلك تطــــورت عمليــــة والســــلمي والزجنــــاين وغــــريهم فــــإن احلســــابات اجلربيــــة اجملــــ
  .)4(البنية اجلربية للتوسيعات اجلربية املنتهية حلقل األعداد املنطقية اكتساب املعرفة حول

كمــا شــهدنا بــزوغ علــم احلســاب مــع هــؤالء العلمــاء وبفضــل جهــودهم البحثيــة بوصــفه ختصصــا ميكــن 
  املوضوع. استيعابه أكثر من خالل طريقة التأليف وليس من خالل 

ـــا  لقـــد بـــدأ علمـــاء الرياضـــيات بعـــرض للنظـــام العشـــري وأخـــذوا بعـــني االعتبـــار األســـس املختلفـــة وتغريا
ومـــن احلســـاب  اجلـــرب األويلذلـــك إىل الكســـور مبـــا يف ذلـــك مـــن قضـــايا تتعلـــق بعناصـــر مـــن  متجـــاوزين
  .اهلندسي

يف هــذا علــى اخلصــوص  ل. وبــرزيومــن الــذين كتبــوا يف علــم احلســاب الكرجــي ومــن جــاء بعــده كالســمو 
ابـــن اخلـــوام والفارســـي والكاشـــي وهـــو العلـــم الـــذي ال ينبغـــي خلطـــه مـــع احلســـاب اهلنـــدي أو مـــع حســـاب 

  اغوريني اجلدد.ثالفي
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ومــن جهــة أخــرى فــإن تطبيــق اجلــرب علــى احلســاب أخــرج إىل النــور جمــاالت جديــدة يف علــم الرياضــيات  
باإلضـــافة إىل  جلـــذر النـــوين للعـــدد الصـــحيحا كالتحليـــل العـــددي حيـــث وجـــدنا طـــرق خمتلفـــة الســـتخالص

أو أكثـر مـن ذلـك كما هو احلال بالنسبة للغاريتمـات العدديـة لالسـتكمال طرق خمتلفة أخرى يف التقريب  
بالنســـبة للحـــل العـــددي للمعـــادالت اجلربيـــة والنظريـــة الكالســـيكية لألعـــداد وخصوصـــا دراســـة خصـــائص 

  .األعداد الصحيحة
نني التاسـع ر تج عن التقاء اجلـرب باهلندسـة. ويف احلقيقـة فإننـا نعلـم أنـه وخـالل القـأما االجتاه الثاين فقد ن

ندســة  والعاشــر اهــتم كثــري مــن الرياضــيني برتمجــة بعــض املســائل اهلندســية إىل لغــة اجلــرب ســواء تعلــق األمــر 
ندســة   ,املســتويات واخلــازن  كمــا لــدى املاهــايناجملســمات  كمــا جنــد عنــد ثابــت بــن قــرة أو تلــك املتعلقــة 

والكــــوهي وأبــــو اجلــــود. واهــــتم بعضــــهم حبــــل بعــــض املعــــادالت التكعيبيــــة احلاصــــلة مــــن تقــــاطع منحنيــــات 
  خمروطية.

) طـــرق نظريـــة مثـــل وحـــدة القيـــاس والبعـــد 1131-1048(عمـــر اخليـــام  اكتشـــف وبعـــد نصـــف قـــرن
 تسـاويأقـل أو لبلورة نظرية عامة فتحت بابا جديدا حلل كـل املعـادالت ذات الدرجـة  ياهلندساحلساب و 
  مبساعدة علم اهلندسة. 3

مســائل هندســية جمســمة إىل معــادالت  ولقــد قــام اخليــام بــذلك عــن طريــق عمليــة حتويــل مزدوجــة: حتويــل
مث حل تلك املسائل عن طريق خلق تقاطع بني منحنيني خمـروطني وبعـد أقـل مـن نصـف قـرن بقليـل  جربية

وإىل هـــذا  , اهلندســـي عـــن طريـــق مـــنهج حتليلـــيقـــام خلفـــه شـــرف الـــدين الطوســـي بإحـــداث تغيـــري يف اجلـــرب
  ).5(االجتاه ينتمي علماء آخرون أمثال كامل الدين بن يونس

وأمــا االجتــاه الثالــث فهــو اجتــاه علمــاء اهلندســة الــذين أقــاموا نظريــة األعــداد علــى تصــور حســايب خــالص 
جلــود والســجزي وبعــدهم والــيت طــور كــل مــن اخلجنــدي واخلــازن وأبــو ا ,أي علــى طريقــة الربهنــة األقليديــة

يف الوقت الـذي كـان علمـاء آخـرون ومـن ضـمنهم ثابـت بـن  الصحيح يطسبكثري اليزدي التحليل الديوفن
  قرة والبغدادي وابن اهليثم والفارسي يطورون نظرية األعداد التقليدية.

ذلـــك املخروطيـــة منهـــا يف  فقـــطوخصوصـــا تلـــك املتعلقـــة بدراســـة املنحنيـــات و  -ومـــع اهلندســـة اجلربيـــة 
وعن طريق املعادالت املتعلقة باملخروطات تأسيس جمال جديد مل يكـن لـه مـا  -فقد بدأنا نشهد- الوقت

  .مياثله يف اهلندسة اليونانية
 مياثلــه يف الرياضــيات اليونانيــة فقــد كانــت مفــاهيم هــذا اجملــال تســتوجب وجــود اختصــاص مل يكــن هــو 

مت مــيالد هــذا اجملــال  وأخــرياً  ,ونيــوس وعناصــر أقليــدسمعرفــة معمقــة بالكتــابني األولــني مــن خمروطــات أبول
اجلديـــــد يف اهلندســـــة والـــــذي انبـــــىن تصـــــوره علـــــى املخروطـــــات ومت ختصيصـــــه للرســـــوم اهلندســـــية باســـــتعمال 

  املنحنيات املخروطية.
مل يعــد األمـــر إذن متعلقـــا مبعاجلــة مســـائل معزولـــة وحاصــلة بطريقـــة متفرقـــة كمــا هـــو الشـــأن يف اهلندســـة 

يوس) حبيث يتم حلها عن طريق املنحنيـات خمروطيـة كانـت أم غـري ذلـك. بـل صـار قو طندسة أو القدمية (ه
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األمر باألحرى متعلقا مبنهج قادر على اكتشاف ودراسة حقل املسائل اهلندسـية برمتـه، تلـك املسـائل الـيت  
ات والــيت ســتويوكــذا أيضــا جمــال امل ,القابلــة للبنــاء عــن طريــق املخروطــات اجملســماتكانــت أغلبهــا حــول: 

  بنيت مبساعدة املنحنيات املخروطية فحسب باستثناء بعض املنبسطات األخرى.
وضمن هذا اجملـال اجلديـد درس بعـض الرياضـيني مثـل ابـن اهليـثم وبدقـة وجـود حلـول عدديـة عـن طريـق 

اخلصــائص  التحليــل والرتكيــب ومهــا منهجــا البحــث يف هــذا اإلطــار ذلــك البحــث الــذي انبــىن أيضــا علــى
  وختصيصا بالنظر إىل متاسها. ائية واخلصائص املكانية للمنحنيات املخروطيةالال

ولقد أضحى هذا اجملال والذي أثراه العلمـاء مـن أواسـط القـرن التاسـع جمـاال نشـطا للبحـث يف النصـف 
زي وأيب اجلــود والصــاغاين وابــن اهليــثم متثــيال ال حصــرا ســجالثــاين مــن القــرن العاشــر مــع امثــال الكــوهي وال

دمني كلهـــــــم طرائـــــــق مســـــــتجدة وأدوات لعلمـــــــاء اجلـــــــرب وخصوصـــــــا تلـــــــك املتعلقـــــــة مبقيـــــــاس املقبوليـــــــة مقـــــــ
)admissibility.(  

بــذلك البنــاء  مســاوياومنــذ ذلــك أصــبح البنــاء الــذي تســتعمل فيــه املخروطــات بنــاء مقبــوال يف اهلندســة 
  . الذي يستعمل فيه املسطرة والربكار فكان األمر بذلك خطوة جبارة إىل األمام

كمــا ســاهم علمــاء هــذه املدرســة مــع آخــرين يف دراســة اجملــال الثــاين والــذي مل يدرســه األوائــل إال ملامــا 
وغريهـا. والواقـع أنـه ومـن أواسـط القـرن  التحـاكيالت اهلندسـية كالتشـابه والنقـل و يوخصوصا دراسة التحـو 

سـالفهم اإلغريقيـون وتشـهد التاسع استمروا يف دراسة التحـويالت اهلندسـية وبشـكل مطـرد أكثـر ممـا فعـل أ
  موسى وخصوصا أصغرهم احلسن باإلضافة إىل ثابت بن قرة. بين ةخو األهلذا أعمال الفرغاين و 

كمــا أن كتابــات ابــن ســهل   )النقــل(وعلــى ســبيل املثــال فقــد أمــد بــن قــرة التحــوالت اهلندســية مبصــطلح 
وا مهتمــــني بدراســــة األشــــكال والقــــوهي والســــجزي وابــــن اهليــــثم بينــــت كلهــــا أن علمــــاء اهلندســــة مل يكونــــ

  لكنهم باإلضافة إىل ذلك درسوا العالقات الرابطة بني األشكال.  ,فحسب
قبــل القــرن التاســع وأن أرمخيــدس وأبلونيــوس  صــحيح أن التحــوالت اهلندســية مل تكــن حاضــرة إال نــادراً 

انـت جمـاالت تطبيقهـا أعمالها يف أعماهلما ومع ذلك فإن إعماهلا إبان القـرن التاسـع كـان أكثـر اطـرادا وك
  أكثر اتساعا.

وإذ ظهرت بعض هذه التحويالت يف سياق الربهنـات  ,لقد كانت الفروق بني القدماء واحملدثني ظاهرة
ويشهد هلذا أرمخيدس فقـد ظهـرت وجهـة نظـر جديـدة مـع احملـدثني وخصوصـا تلـك املتعلقـة  ,لدى األوائل

  .بالتحويالت واليت تعد أساسية يف اهلندسة
ئج هذه الرؤية اجلديدة ولـيس أقلهـا أمهيـة تغـري النظـرة للموضـوع اهلندسـي مـن القـرن التاسـع ومـا ومن نتا

  بعد.
ـــــه هـــــذا التوجـــــه اجلديـــــد يف اهلندســـــة اســـــم علـــــم  ـــــذي ترســـــخ مـــــن خالل ولقـــــد أعطـــــي اجملـــــال األول وال

تمثيــل هــذا اجملــال خــرج مــن رحــم علــم الفلــك ومت بنــاؤه حينمــا كانــت اإلجــراءات الدقيقــة ل), 6يح(التســط
يف حاجــة إىل أن تتأســس علــى أســس صــلبة مــن أجــل بنــاء األســطرالبات. وهنــا علــى ســطح مســتو الكــرة 
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ويف هذا السياق جيدر بنا أن نستدعي حدثني تارخييني جديرين بالذكر: ففـي أواسـط القـرن التاسـع كانـت 
-ي ز ملـرورو مطروحـة للنقـاش واجلـدال وشـارك فيهمـا كـل مـن بـين موسـى والكنـدي وا يحموضوعات التسط

تلـك أثارهـا علمـاء  يحوباإلضـافة إىل ذلـك فـإن كـون موضـوعات التسـط والفرغاين وغريهم -فلكي املأمون
مل يتم الرتكيز عليـه منذئـذ. ولقـد طـور   )املخروطات( يوسلونالرياضيات الذين استفادوا من ترمجة كتاب أب

بصمات رياضيني أمثال الفرغـاين يف  وهي وابن سهل والبريوين وآخرون هذه املدرسة اليت حتملقكل من ال
فيــه  القــرن التاســع وباختصــار فإنــه ويف هــذه املدرســة جنــد اجتاهــا جديــدا يف البحــث اهلندســي والــذي ظهــر 

  كتاب بطلميوس املسمي بتسطيح الكرة على أحسن األحوال كجد قدمي.
ــا  اتالرخامــ هــذا االجتــاه اجلديــد يف البحــث مت إثــراؤه مــن خــالل البحــوث اهلندســية حــول والــيت قــام 

  .علماء هندسة أمثال ثابت بن قرة وحفيده ابن سنان
ضــا بلغتــه وإجراءاتــه يف الربهنــة. فقــد كانــت اللغــة يأ يحطســولقــد متيــز هــذا الفصــل مــن اهلندســة حــول الت

وخصوصا اهلندسـة التقليديـة مـع مصـطلحات ستصـبح منذئـذ لصـيقة  نسبمزجيا من مصطلحات نظرية ال
من جهة  النسب والتسطيحات فقد تأسست على املقارنات بني نيهافيما يتعلق بالرب و  يح,طسمبفاهيم الت

  من جهة أخرى.واإلسقاطات 
وأما اجملال الثاين والذي الحظنا فيه تطورا يف استخدام التحويالت فقد مت تفعيله هو نفسـه يف بـدايات 

 ) geometry of positions( بعــد االلتقــاء احلاصــل بــني هندســة املواضــع ,أواســط القــرن التاســع
وهندسة األشكال التابعة ملدرسة أبولونيـوس مـن جهـة وهندسـة القيـاس التابعـة ملدرسـة أرمخيـدس مـن جهـة 
ثانيــة. لقــد اســتخدم طريقــة التحــويالت ومــن البدايــة كــل مــن احلســن بــن موســى وإخوانــه وكــذا تلميــذهم 

  املنطقية أو يف سياق الربهنة. وكان هذا االستخدام إما ضمن توضيحه لبعض القضايا ,ثابت بن قرة
أو عــن طريــق  املشــاكلة أو الصــلة التعامديــة عــن طريــق اســتخدامولقــد تــابعوا أعمــاهلم العلميــة املختلفــة 

كبـري جمـال تطبيقـات التحـويالت   -املزج بني األسلوبني. ويف القرن املوايل وسع إبـراهيم بـن سـنان وبشـكل 
ويف  ),كتـــاب يف مســـاحة قطـــع املخـــروط املكـــايفء(تابـــه يف كاملقـــدمات اهلندســـية مـــن أجـــل ختفـــيض عـــدد 

يــة بــدأنا نالحــظ مزيــدا مــن تطبيقــات التحــويالت يف جمــاالت أخــرى مــن اهلندســة وعلــى ســبيل املثــال االنه
  باإلضافة إىل اجلرب.  اهلندسي البناء

ورات التصـــويف الواقـــع فقـــد كـــان مـــن نتـــائج هـــذه النزعـــة التحويليـــة اجلديـــدة إدخـــال مفهـــوم احلركـــة يف 
 .والربهناتاهلندسية 

ومـن مث  ,كثر مشوال من اجل إعادة تنظيم املفاهيم اهلندسية أو على األقـل بعضـهاألقد تصوروا هندسة 
النظـــر إىل تلـــك املفـــاهيم يف إطـــار احلركـــة. ولقـــد كـــان ابـــن اهليـــثم صـــاحب هـــذا التصـــور يف جمـــال اهلندســـة 

  ).7(والذي أطلق عليه اسم: املعلومات
 ابــذا ه الصــناعةهــذ تإلمــداد هــذا اجملــال مبــنهج. وأصــبح التحليــل أو صــناعة التحليــلفــن  ومت تطــوير

نتجـه حنـو  بـدأنا -وألول مـرة-وهكـذا  ),8(موضوع حبث قار لثابت بن قرة وابراهيم بن سنان وابن اهليـثم



 110

. وباإلضــــافة إىل ذلــــك ركــــز هــــؤالء الرياضــــيون علــــى دراســــات نظريــــة وتطبيقيــــة تتعلــــق )9(هندســــة املكــــان
  باإلجراءات الضرورية إلعادة إنتاج احلركة وبالتايل تتبع املنحنيات املخروطية.

ات، والتحـويالت اهلندسـية، والرســم يحإن توليـد البنـاء اهلندسـي بواسـطة املخروطـات فحسـب، والتسـط
م املستمر للمخروطات وإبداع اهلندسة العامة وهندسة املكان كل هذه اجملـاالت اجلديـدة والـيت بالكـاد اهـت

  ا األقدمون قد سامهت يف تغذية موضوعات البحث يف اهلندسة العربية.
املثلثـات  حسـابو  كرويةندسة الاهلولعله يتوجب علينا يف هذا الصدد اإلشارة إىل التجديد الذي حلق ب

  من قبل أيب الوفاء البوزجاين والصاغاين وختصيصا وبعد حني من قبل البريوين ونصر الدين الطوسي.
أو مـــا ميكـــن أن نطلـــق عليـــه اجتـــاه  التحليـــل الرياضـــيغـــي النظـــر يف االجتـــاه العظـــيم للبحـــث يف كمـــا ينب

  األرمخيديني العرب.
يف  -واللتــان ترمجتــا إىل العربيــة- ,والكــرة واألســطوانة ,ولقــد ســامهت رســالتا أرمخيــدس: القيــاس والــدائرة

ات هذا االجتاه منـذ بداياتـه مـع إثارة واحد من أقدم االجتاهات يف البحث. ومن جديد فإن من خصوصي
بــين موســى هــو أن أحبــاث أرمخيــدس كانــت تقــرأ يف ذات الوقــت الــذي كانــت تــدرس فيــه املخروطــات مــع 
بعــض عناصــر اجلــرب. وهكــذا فقــد ســاهم كــل مــن بــين موســى وثابــت بــن قــرة واملاهــاين وابــراهيم بــن ســنان 

ت أمخيـدس يف كـل االجتاهـات فاسـتطاعوا وهي وابن سهل وابن اهليثم وبشكل تدرجيي يف نشر رياضياقوال
إعادة أهم النتائج اليت توصـل إليهـا أرمخيـدس نفسـه يف كتبـه مـن مثـل: قيـاس القطـع املكـايفء واملخروطـات 

 .واليت وألسباب متعلقة بتاريخ اعمال أرمخيدس مل تتم ترمجتها إىل العربية ةوالكر 

لتشمل جمـاالت مل يدرسـها أرمخيـدس كمـا  ياضيالتحليل الر كما ساهم أولئك العلماء يف توسيع دائرة   
واألشـكال ذات  املتسـاويةا العلماء األوائـل مثـل: اهلالليـات واألشـكال ذات احمليطـات امً مَ مل يدرسها إال لِ 

واجلســـم املكـــايفء املولـــد مـــن  جمســـمات أخـــرى ة باإلضـــافة إىل قيـــاسســـماجمل والزاويـــة املتســـاويةاملســـاحات 
القطر. وبنفس األمهية ذلك االعتماد الدائم والواسع على اجملموع احلسايب من دوران القطع املكايفء على 

هـــذا مل يـــتم تغيـــريه مـــن جهـــة  التحليـــل الرياضـــيجهـــة والتحـــويالت اهلندســـية مـــن جهـــة أخـــرى. إن جمـــال 
 الشكل فقط بل وأيضا من جهة األسلوب.

ـا مثلـت حمـاور البحـث العلمـي. فقـد كـان مثـة اجتـاه يف  إن املدارس اليت ذكرناهـا مل تكـن الوحيـدة مـع أ
البحث يف اهلندسة التطبيقية واليت اخنرط فيها أمهر وأهم علماء اهلندسة مع علماء اجلـرب. كمـا كـان هنـاك 
حبــث يف فلســفة الرياضــيات إىل جانــب اجتــاه ثــري يف شــرح الكتابــات الرياضــية ولقــد عرفــت أنــواع متعــددة 

  ض اآلخر مرمم للنص املشروح.من الشروح بعضها خمتصر وبعضها مفصل والبع
ومثــة جمــاالت أخــرى تضــمنت أشــكاال خمتلطــة مــن الرياضــيات التطبيقيــة ولقــد أشــرنا إليهــا؛ لنبــني اتســاع 
وثراء املدارس الرياضية ولنظهر كيف أن احلدود بينهـا مل تكـن واضـحة ممـا جيعـل احلـديث عنهـا مفـردة جمـرة 

ا البحـث يف حـدود مـا يسـمح بـه النظـر التـارخيي هـو إبـراز أمنية ندعها للمستقبل. إن ما ذهبنا إليه يف هـذ
املدارس املتنوعة واليت رمست مالحمها الرياضيات العربيـة شاسـعة األطـراف. وهـذا مـا يسـمح لنـا بـالقول أنـه 
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مــن القـــرن التاســع إىل القـــرن الســابع عشـــر عـــرف العــامل اجتاهـــا نســقيا وثريـــا يف علــم الرياضـــيات ميكـــن أن 
  الرياضيات الكالسيكية. نطلق عليها اسم: 

  وجند ملا حدث يف الرياضيات شبيها يف البصريات والفلك وكل فروع العلم الكالسيكي.
ونقول: إن العلوم يف اإلسالم تقدم نفسها كما كانت يف املاضي, أي جزءا من العلوم الكونيـة وهـو مـا 

األفـق أو اسـتعمارية إحلاقيــة  حاولـت مجيـع األطـراف تغطيتــه بسـبب اإليـديولوجيا ســواء كانـت قوميـة ضــيقة
  يف القدمي واحلديث.

*******************  
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  أهمية المقاصد في االجتهاد
  هشام قريسة(*

فقهــاء لعلــم املقاصــد حــول اختصــاص هــذا العلــم ببيــان أغــراض الشــارع دارت تعريفــات األصــوليني وال
وإبراز حكمه السامية فيما شرع للعباد، فمجمل أحكـام الشـريعة مـدارها علـى جلـب املصـاحل للعبـاد ودرء 

فعلـم املقاصـد هـو متييـز وجـوه هـذه املصـاحل وطـرق  ,املفاسد عنهم يف الدنيا وحتقيـق الفـالح هلـم يف اآلخـرة
حـــىت يســـهل تقـــدمي  ؛وتعيـــني مراتـــب املصـــاحل واملفاســـد ,ومتييـــز وجـــوه هـــذه املفاســـد وطـــرق درئهـــاحتقيقهـــا، 

  أنفعها والقياس عليها.
إن الوقوف على حقائق هذا العلم يضمن للمكلف حسن اختيار أقوم السبل الضامنة للفـالح وجيعلـه 

باطل أو وقوف جمـرد علـى ظـاهر يف مأمن من جمانبة الشريعة، ويعصمه من الزلل الذي قد يوقع فيه تأويل 
  نص أو رواية آحاد.

إن علم املقاصد ضمان معريف أمام خمتلف األطروحات الفكرية اإلسالمية اليت تظهر من عصر آلخـر، 
وهو املهيمن واملصحح ملختلف هذه الرؤى، ومقياس دقيق يف توضيح األسلم مـن الطـرق املتوخـاة، لـذلك  

ســـتنباط والرتجـــيح، وتظهـــر هـــذه احلاجـــة يف الوجـــوه االســـتداللية كانـــت حاجـــة الفقيـــه إليهـــا ملحـــة يف اال
  التالية:

الوجـــه األول: عنـــد تعـــارض األدلـــة الشـــرعية الســـالمة مـــن الضـــعف أو النســـخ بحيـــث يتســـاوى 
  الدليالن ويتعذر الجمع فعند ذلك نعتمد على مقاصد الشريعة في الترجيح 

فقــد روى البخــاري عــن ابــن  ),لفخــذكشــف ا(مثــال ذلــك مــا جــاء مــن تعــارض النصــوص يف مســألة 
كمــا روى عــن أنــس بــن   )الفخــذ عــورة( :قــال -صــلى اهللا عليــه وســلم-عبــاس وجرهــد األســلمي عــن النــيب 

فـاألحوط يف الشـريعة واملسـاير ملقاصـدها،  ),عـن فخـذه -صلى اهللا عليه وسـلم-حسر النيب (مالك قال: 
وقـد قـال ) 1)(د وحـديث جرهـد أحـوطحديث أنـس أسـن(ولذلك قال البخاري:  )جرهد(العمل حبديث 

مــة عمــال مبقاصــد الشــريعة فــالرتجيح باملقاصــد يكــون عنــد تعــارض األدلــة ئحبرمــة كشــف الفخــذ مجهــور األ
وتســـاويها وانتفـــاء النســـخ، أمـــا إذا تعارضـــت األدلـــة ومل تتســـاو، أو تعـــارض دليـــل موهـــوم مـــع دليـــل قطعـــي 

  .قوة الدليل املعتمد ووضوحهواضح، فإن األمر أهون من االلتجاء إىل املقاصد، ل
ومنهــــا كــــذلك تعــــارض النصــــوص فيمــــا حيــــل للرجــــل مــــن زوجتــــه احلــــائض فقــــال مالــــك، وأبــــو حنيفــــة 

للســائل  -صــلى اهللا عليــه وســلم-لقولــه  ؛لــه منهــا مــا فــوق اإلزار :واألوزاعــي ومجاعــة عظيمــة مــن العلمــاء
وقــال ) 2)(ا مث شــأنك بأعالهــالتشــد عليهــا إزارهــ(مــرأيت وهــي حــائض، فقــال: احــني ســأله، مــا حيــل مــن 

صـلى اهللا عليـه - جيتنـب موضـع الـدم لقولـه :الشافعي والثـوري وحممـد بـن احلسـن الشـيباين وداود الظـاهري
فنسـتنتج أن املعتـربين للمقاصـد، ) 4)(إال اجلمـاع(ويف روايـة ) 3)(اصـنعوا كـل شـيء إال النكـاح( :-وسلم

  ئض وهي متزرة، حىت ال يقع يف املعصية.قالوا فاالحتياط وقطع الذريعة، أي مباشرة احلا
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 قيـاس مـا لـم يـرد حكمـه فـي أقـوال الشـارع علـى حكـم مـا ورد حكمـه فيـه بعـد أن: الوجه الثـاني
  يعرف علل التشريعات الثابتة بطريق من طرق مسالك العلة

بغـري حـق، حكمـا ثابتـا بـالنص  متعمـداً  فمن ذلك أن الشرع حكم بالقصاص على كـل مـن قتـل نفسـاً 
من قطـع أمنلـة إنسـان متعمـدا فسـرت إىل  :يقا ملصلحة (أو مقصد) احملافظة على النفس، فقال العلماءحتق

نفســـه فمـــات فهـــو قاتـــل وعليـــه القـــود، فهـــم قـــد ســـووا بـــني القاتـــل والقـــاطع للعضـــو البـــالغ حـــد املـــوت يف 
مــا أو اختالفهمــا يف ســبب ا لقتــل وكــذلك القصــاص والكفــارة والديــة حلصــول نفــس املــآل، وال يهــم تفاو

حفــــر وجـــب أو إلقـــاء حجـــر عليـــه، علـــى القتـــل  قيـــاس العلمـــاء كـــل قتـــل كـــان خبنـــق أو ترديـــة أو إغـــراق أو
  احلاصل مبحدد.

ألن إنقــاذ  ؛ومــن املعلــوم كــذلك أن الشــرع أوجــب تقــدمي إنقــاذ الغرقــى املعصــومني علــى أداء الصــلوات
بــأن ينقــذ  :واجلمــع بــني املصــلحتني ممكــن الغرقــى املعصــومني عنــد اهللا أفضــل مــن أداء الصــلوات يف وقتهــا

الغريــق مث يقضــي الصــالة، ذلــك أن مــا فــات مــن مصــلحة أداء الصــالة ال يقــارب إنقــاذ نفــس مســلمة مــن 
اهلالك، ويقاس عليه ما لو رأى الصائم يف رمضان غريقـا ال يـتمكن مـن إنقـاذه إال بـالفطر أو رأى مصـوال 

ألن  ؛ر فإنه يفطر وينقذه، وهذا أيضا من باب اجلمع بني املصاحلبالفط يعليه ال ميكن ختليصه إال بالتقوِّ 
وحقــــا لصــــاحب الــــنفس، فقــــدم ذلــــك علــــى فــــوات أداء الصــــوم دون  -عــــز وجــــل-يف النفــــوس حقــــا هللا 

  .)5(أصله
ــا وفــرط حنــوهن علــى  ومــن املعلــوم كــذلك أن الشــرع قــدم األمهــات يف احلضــانة علــى اآلبــاء ملعــرفتهن 

ارب احملضــون مــن اجلهتـني فــإن جهــة األم أقـوى مــن جهــة األب يف ترتيـب مــن لــه األطفـال ويقــاس عليــه أقـ
احلــق يف احلضــانة إذا تســاووا يف الدرجــة فاجلــدة مــن جهــة األم مقدمــة علــى اجلــدة مــن جهــة األب واخلــال 

  مقدم على العم، واألنثى مقدمة على الذكر يف احلضانة إذا تساويا يف الدرجة وهكذا.
حكم لفعل أو حادث حدث للناس ال يعرف حكمه فيما الح للمجتهدين  الوجه الثالث: إعطاء

  من أدلة الشريعة وال له نظير يقاس عليه
ــا الكفيلــة بــدوام أحكــام  إن احتيــاج الفقيــه إىل معرفــة مقاصــد الشــريعة يف هــذا الوجــه مــاس ومهــم أل

وهلــذا  ,إىل انقضــاء الــدنياالشــريعة اإلســالمية للعصــور واألجيــال الــيت أتــت بعــد عصــر الشــارع والــيت تــأيت 
ــا  ,مــة مبراعــاة الكليــات الشــرعية الضــروريةئاالعتبــار أثبــت مالــك حجيــة املصــاحل املرســلة وقــال األ وأحلقــوا 

وجيـــد فقهـــاء اإلســـالم  ,مـــة الـــرأي باالستحســـانئوقـــال أ ),باملناســـب(احلاجيـــة والتحســـينية ومســـوا اجلميـــع 
يســتجد مــن النــوازل واألقضــية بــدوائرها الشــرعية مــن  مــامتنفســا عظيمــا وشاســعا يف علــم املقاصــد بإحلــاق 

ومــا غلــب فيــه ضــرره علــى نفعــه  ,التحليــل والتحــرمي، فمــا غلــب فيــه نفعــه علــى ضــرره أحلــق بــدائرة املصــاحل
أحلق بدائرة املفاسد، زيادة على أن العارف بعلم املقاصد جيد القدرة على فـض النـوازل املسـتحدثة وانتقـاء 

كمــــا تتكــــون لــــه ملكــــة يف درء األفســــد   ,تعارضــــت هــــذه املصــــاحل وتعــــذر اجلمــــع بينهــــا املصــــاحل اخلــــرية إذا
فاألفســد مــن الرذائــل والفــواحش إذا اجتمعــت وتعــذر دفعهــا مجيعــا، وترتيــب املصــاحل واملفاســد الراجحــة أو 
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 املرجوحة إمنا يتم حبسب مراتب املقاصد الشرعية الضرورية منهـا أو احلاجيـة أو التحسـينية وحبسـب صـنف
الضرورة اجمللوبة أو املدفوعـة اخلاصـة بالـدين أو الـنفس أو العقـل أو النسـل أو املـال وحبسـب هـذا الرتتيـب، 

من االجتهادات والفتاوى على ضوء هـذا التبويـب للمصـاحل واملفاسـد  وقد بىن علماء األصول والفقه كثرياً 
  معا.

ســـدة فـــوات األرواح واألعضـــاء ألعظمهمـــا، فمف ولـــذلك قـــال العلمـــاء يتحمـــل أخـــف املفســـدتني دفعـــاً 
ومفســــدة فـــوات األبضــــاع أعظـــم مـــن مفســــدة فـــوات األمــــوال، , )6(أعظـــم مـــن مفســــدة فـــوات األبضـــاع

ومفسدة فوات األموال النفيسة أعظم من مفسدة فوات األموال اخلسيسة ومفسدة هـالك اإلنسـان أعظـم 
حـــد إىل أكـــل مـــال الغـــري لـــو اضـــطر أ :مـــن مفســـدة هـــالك احليـــوان إىل غـــري ذلـــك، ولـــذلك قـــال العلمـــاء

وكـذلك جـاز للمـريض التـداوي بالنجاسـات إذا  ,ألن حرمة مـال الغـري أخـف مـن حرمـة الـنفس )؛7(هُ لَ أكَ 
ولــو وجــد أحــد  ,ألن مصــلحة العافيــة والســالمة أكمــل مــن اجتنــاب النجاســة ؛يقــوم مقامهــا مل جيــد طــاهراً 

، وكـــذلك قـــال الفقهـــاء جبلـــب )8ث(املـــاء احملصـــل إلحـــدى الطهـــارتني فقـــط تطهـــر للخبـــث وتـــيمم للحـــد
فمن ذلـك جـواز  ,وبدفع املفاسد الراجحة على املصاحل املرجوحة ,املصاحل الراجحة على املفاسد املرجوحة

  ألن ؛التلفظ بكلمة الكفر ملن أكره بالقتل عليها
ُ
ج واألرواح أكمل مصلحة من مفسدة التلفظ هَ حفظ امل

ولو  ,ملا فيه من إعزاز الدين وإجالل رب العاملني ؛كان أفضلل ولو صرب عليها ,بكلمة ال يعتقدها اجلنان
أصــيب أحــد مبــرض ال يطيقـــه لفــرط أملــه مل جيــز لـــه قتــل نفســه كمــا ال جيـــوز اإلقــدام علــى الزنــا أو اللـــواط 

وقــد أطنــب كثــري مــن علمــاء اإلســالم يف حتليــل هــذا الفــن وبيــان وجوهــه  ),9(بشــيء مــن أســباب اإلكــراه
لح فاألصـــلح مـــن األعمـــال ودرء األفســـد فاألفســـد منهـــا يف مصـــنفات أفردوهـــا يف وتقـــدمي األصـــ ومراتبـــه،

والقــــرايف يف كتابــــه  ),قواعــــد األحكــــام(نــــذكر مــــنهم العــــز بــــن عبــــد الســــالم يف كتابــــه  ,حتقيــــق هــــذا العلــــم
والشـــيخ حممـــد الطـــاهر ابـــن عاشـــور يف كتابـــه  ),املوافقـــات(والشـــاطيب يف  ),التنقـــيح(وكـــذلك  ),الفـــروق(
 تصـلح أن تكـون منطلقـات وأسسـاً  ,وهي آثار جليلة القدر عظيمـة الفائـدة ),لشريعة اإلسالميةمقاصد ا(

  يف تقعيد علم املقاصد على وجه أمت وأكمل.
  المعارضة لألصول الشرعية اآلحاد أخبارالوجه الرابع: نقد 

ويرفضــون  ,يســتعمل علمــاء الشــريعة علــم املقاصــد يف رد أو نقــد بعــض األخبــار الــواردة بطريــق اآلحــاد
ا ملعارضتها ألصول الشريعة وعلل األحكـام، وهـذا التوجـه مـنهم يف حتقيـق مالءمـة الـنص ملقاصـد  العمل 

عني أن العـاملني باملقاصـد يريـدون الـتملص الشريعة يقابله احتجاج كبري يتزعمه أهل الظـاهر واحلـديث مـدَّ 
ولـــذلك قـــال  ,لغايـــة إبطـــال الـــدين مـــن نصـــوص الشـــريعة والـــتحكم إىل اهلـــوى والعقـــل والتعلـــل باملقاصـــد

يف -وقال ابن حـزم ) 10)(من استحسن فقد شرع( -ردا على احلنفية يف العمل باالستحسان-الشافعي 
ومن حـرم املشـتبه وأفـىت بـذلك وحكـم بـه علـى النـاس فقـد زاد يف الـدين مـا ( :-إبطال العمل بسد الذرائع

واستدرك على ربه تعاىل بعقله أشياء مـن  -عليه وسلمصلى اهللا -وخالف النيب  ,-تعاىل–مل يأذن به اهللا 
  .)11)(الشريعة
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اســتخدام علــم  إىل ويظهــر أن ضــجة علمــاء األثــر الــواقفني علــى ظــواهر النصــوص كــان مردهــا أساســاً 
املقاصـــد يف رد أقـــوال الشـــارع أو خترجيهـــا علـــى غـــري وجههـــا الظـــاهري، ولـــذلك كـــان رفضـــهم الرجـــوع إىل 

ــا إىل هــذا اجلانـب، ذلــك أنــه ميكـن اســتخدام املقاصــد يف اعتمـاد املقاصــد منشـؤه  أساســا تطــوح القـائلني 
ترجيح دليل علـى آخـر، أو االجتهـاد يف تعيـني مصـلحة أو تعليـل حكـم أمـا أن نسـتعمل مقاصـد الشـريعة 
يف رد النصــوص الصــحيحة فــال يصــح هــذا بوجــه، وعلــل العــاملون باملقاصــد ذلــك بــأن هــذا العلــم ثابــت، 

مـن كـل وجـه،  اخلطـأية وعلله واضحة خبالف اخلرب اآلحادي الـذي ينتابـه احتمـال الضـعف أو وأدلته قطع
(يقصــد األخــذ  )ألن أعمــل بــألف حــديث خــري يل مــن حــديث واحــد( ):12(ولــذلك قــال ربيعــة الــرأي

مــن  -رضــي اهللا عــنهم-بعمــل أهــل املدينــة إذا خــالف الــنص اآلحــادي) ولقــد كــان هــذا مســلك الصــحابة 
مــة اجملتهــدون مــن الســلف الصــاحل لتمحــيص احلــق وإظهــاره، وعــدم التســرع يف قبــول ئعليــه األقبــل مث ســار 

الرواية أو األثر بدون التثبت يف صحتها أو التحقق من مدلوهلا، معتمـدين علـى القطعـي مـن املنقـول لنقـد 
مــع  كنــت جالســاً ( :الظــين منــه فمــن ذلــك مــا رواه اخلمســة إال البخــاري عــن أيب إســحاق الســبيعي قــال

 )15(ومعنـــا الشـــعيب، فحـــدث الشـــعيب حبـــديث فاطمـــة )14(يف املســـجد األعظـــم )13(األســـود بـــن يزيـــد
 فأخــذ األســود كفــاً  )16(مل جيعــل هلــا نفقــة وال ســكىن -صــلى اهللا عليــه وســلم-بنــت قــيس أن رســول اهللا 
رتك  ال نـ :-رضـي اهللا عنـه-قـال عمـر بـن اخلطـاب  ؟ويلك حتدث مبثل هـذا( :من حصى فحصبه به وقال

عــز -كتــاب اهللا وســنة نبينــا لقــول امــرأة ال نــدري لعلهــا حفظــت أو نســيت هلــا الســكىن والنفقــة، قــال اهللا 
ن وال خيـرجن إال أن يـأتني بفاحشـة مبينـة﴿: -وجل  ,فهـو مل يأخـذ بقوهلـا ),17(﴾ال خترجـوهن مـن بيـو

وقـد ذكـر أبـو سـلمة  ,وأن اآليـة تثبـت السـكىن وعلل ذلـك أنـه ال يـرتك الكتـاب والسـنة لـدعواها خصوصـاً 
بن عبد الرمحان بن عوف أن الناس أنكروا على فاطمة بنت قيس ما كانـت حتـدث مـن خروجهـا مـن قبـل 

وأخــرج أبــو داود مــن روايــة ميمــون بــن مهــران قــال: قلــت لســعيد بــن املســيب: فاطمــة بنــت قــيس  ,أن حتــل
ا كانت ,طلقت فخرجت من بيتها لسنة فوضعت على يـد ابـن أم  فقال سعيد: تلك املرأة فتنت الناس إ

أرسـل إليهـا قبيصـة بـن ذؤيـب يسـأهلا  -وايل املدينـة مـن قبـل معاويـة-وكان مـروان بـن احلكـم  )18(مكتوم
عــن احلــديث فحدثتــه بــه فقــال مــروان مل أمســع هــذا احلــديث إال مــن امــرأة ســنأخذ بالعصــمة الــيت وجــدنا 

أبــت مــن قبــول خــرب ابــن  -رضــي اهللا عنهــا-ومــن ذلــك كــذلك أن عائشــة أم املــؤمنني ) 19(النــاس عليهــا
وال تـزر وازرة وزر ﴿ :-تعـاىل-يف أن امليت يعذب ببكاء أهله عليه وقرأت قوله  -رضي اهللا عنهما-عمر 
إن امليــت يعــذب ببكــاء ( :أنــه قــال -صــلى اهللا عليــه وســلم-، وكــان ابــن عمــر قــد روى عــن النــيب ﴾أخــرى

يغفـر اهللا أليب عبـد الـرمحن أمـا إنـه مل يكـذب ( :ر فقالـتفـذكر لعائشـة مـا قـال ابـن عمـ ),20)(أهله عليه
بيهوديـة يبكـي عليهـا أهلهـا فقـال: إنكـم  -صلى اهللا عليه وسلم- ولكنه نسي أو أخطأ إمنا مر رسول اهللا
ــا لتعــذب يف قربهــا البيعــان (ومــن ذلــك مــا أخرجــه مالــك يف املوطــإ مــن حــديث ) 21)(لتبكــون عليهــا وإ

ولـذلك مل  ),22)(وليس هلـذا عنـدنا حـد حمـدود وال أمـر معمـول بـه(مث أعقبه بقوله  ),باخليار ما مل يتفرقا
وقـد نقـل أبـو إسـحاق الشـاطيب  ),23)(يقل به وعلل املالكية ذلك ملنافاته ملقصد الشارع من بت العقـود
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مــن إذا جــاء خــرب الواحــد معارضــا لقاعـــدة ( :عــن ابــن العــريب قولــه )األدلــة(يف املســألة الثانيــة مــن كتــاب 
قــال أبــو حنيفـة: ال جيــوز العمــل بــه، قــال الشــافعي يعمــل بــه ومشــهور  ؟قواعـد الشــرع، هــل جيــوز العمــل بــه

قول مالك الذي عليه املعول أن احلديث إن عضدته قاعدة أخرى عمـل بـه وإن كـان وحـده تـرك، وقـد رد 
قيمتـه، وأمـا غـرم جـنس ألن متلـف الشـيء إمنـا يغـرم مثلـه أو  ؛مالك حديث املصراة ملا رآه خمالفا لألصول

. ومـن ذلـك أن العلمـاء اختلفـوا فـيمن أمسـك رجـال آلخـر فقتلـه، )24)(آخر من الطعام أو العروض فـال
إذا حبس الرجل للرجل رجال أي حبس ما، كـان بكتـاف أو ربـط (هل يعترب قاتال أم ال؟ فقال الشافعي: 
آلخـر قتـل بـه القاتـل وال قتـل علـى الـذي ورفع حليته عن حلقه فقتله ا اليدين أو إمساكهما أو إضجاعه له

), 25)(ألن هذا مل يقتل وإمنا حيكـم بالقتـل علـى القـاتلني وهـذا غـري قاتـل ؛حبسه وال عقل ويعزر وحيبس
ا متعمدً  أنه قضى يف رجل قتل رجالً  -رضي اهللا عنه-واستدل على ذلك مبا رواه عن علي بن أيب طالب 

  اآلخر يف السجن حىت ميوت.وحيبس  ,يقتل القاتل :وأمسكه آخر، قال
إذا أمسـك الرجـل الرجـل (قـال:  -صلى اهللا عليه وسلم-قطين عن ابن عمر عن النيب  وقد روى الدار

  .)26)(وقتله اآلخر، يقتل الذي قتل وحيبس الذي أمسك
ففي احلديثني دليل على أن املمسك للمقتول حال قتل القاتل له ال يلزمه القود وال يعـد فعلـه مشـاركة 

 يكــون ذلــك مــن بــاب قتــل اجلماعــة بالواحــد بــل الواجــب حبســه فقــط وهــذا القــول حمكــي أيضــا عــن حــىت
  احلنفية والعرتة.

مــــا شــــريكان :وقــــال النخعــــي ومالــــك والليــــث بــــن ســــعد إذ لــــوال  ؛يقتــــل املمســــك كاملباشــــر للقتــــل أل
القصاص ذريعة  لئال يكون عدم -عند مالك-ووجه األمر بقتلهم مجيعا , )27(اإلمساك ملا حصل القتل

ا إذا قتلت الواحد مل تقتل لتعاون األعـداء  إىل التعاون على سفك الدماء، ذلك أن اجلماعة لو علمت أ
وهـذه النظـرة أكثـر مالءمـة  ,على قتـل أحـد أعـدائهم باالشـرتاك يف قـتلهم ولبلغـوا األمـل مـن التشـفي مـنهم

  لسامية.لروح الشريعة وأقدر على حتقيق مقاصدها العليا وأهدافها ا
آحادي يلغى العمل به عند القائلني باعتماد املقاصد إذا خالف قاعـدة شـرعية،  خربواحلاصل أن كل 

أو قاطعـــا مـــن قواطـــع الشـــريعة فـــإن املقاصـــد العامـــة يف الـــدين الثابتـــة بطـــرق متـــواترة وصـــرحية أوىل باألخـــذ 
 -تكـــام إىل القواطــع الشـــرعية اآلحـــاد الــيت حتتمـــل الشــك والظـــن والتأويــل وإن االح أخبــارواالعتمــاد مـــن 

أمـــر ضـــروري ومهـــم حـــىت حنـــافظ علـــى ســـالمة التوجـــه يف االجتهـــاد  -عـــدد تعـــارض األدلـــة أو اختالفهـــا 
وحسن العمل بالشريعة ولن يضـل فقيـه جعـل مقاصـد الشـريعة ضـوابطه يف االجتهـاد ودعائمـه يف الرتجـيح 

  والتعليل والتنقيح.
لعلــم مــن أدق علــوم الشــريعة لــذلك جيــب أن يتلقــى العــامي ولكــن جيــب التنبيــه إىل شــيء هــو أن هــذا ا

الشــريعة بــدون معرفــة املقصــد ألنــه ال حيســن ضــبطه وال تنزيلــه مث يتوســع النــاس يف تعــريفهم املقاصــد مبقــدار 
ازدياد حظهم يف العلوم الشـرعية لـئال يضـعوا مـا يلقنـون مـن املقاصـد يف غـري مواضـعه فيعـود بعكـس املـراد، 
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 فهــم املقاصــد، والعلمــاء كمــا ذكــر الشــيخ حممــد الطــاهر بــن عاشــور متفــاوتون يف ذلــك وأصــل مقــام العــامل
  .)28(على قدر القرائح والفهوم

  الوجه الخامس: تمييز األقوال والمقامات
صـلى -إن ما يهـم النـاظر يف مقاصـد الشـريعة متييـز مقامـات األقـوال واألفعـال الصـادرة عـن رسـول اهللا 

ذلك أن الفقيـه حباجـة إىل تعيـني الصـفة الـيت عنهـا صـدر منـه  ؛بني أنواع تصرفاته والتفرقة -اهللا عليه وسلم
شـهاب (قـول أو فعـل، وكـان أول مـن اهتـدى إىل النظـر يف هـذا التمييـز والتعيـني  -عليه الصالة والسالم-

 -ه وسـلمصلى اهللا عليـ-الذي قسم تصرفات النيب  )وار الربوق يف أنواء الفروقنأ(يف كتابه  )الدين القرايف
الفتــوى والتبليــغ، وتصــرف باعتبــار القضــاء، وتصــرف باعتبــار اإلمامــة،  إىل ثالثــة أقســام، فتصــرف باعتبــار

والقســم األول فقــط يكــون النــاس ملــزمني بــه إلزامــا عامــا إىل يــوم القيامــة، أمــا الثــاين والثالــث فــال إلــزام إال 
الثالثــة وبــني مــا وقــع فيــه االخــتالف بــني  وقــد ســاق أمثلــة لكــل قســم مــن األقســام ,بــأمر احلــاكم أو اإلمــام

ــذا التقســيم يف خصــوص تصــرفاته ئاأل عليــه -مــة يف نوعيــة بعــض التصــرفات وإذا كــان القــرايف قــد اكتفــى 
، فـإن الشـيخ ابـن عاشـور قـد فـتح لنـا مشـكاة تضـيء يف مشـكالت كثـرية مل تـزل تعنـت -الصالة والسـالم

يف  يفرقـون بـني أوامـره، مـا كـان منهـا صـادراً  -عليه وسـلمصلى اهللا -اخللق، وقد كان أصحاب رسول اهللا 
-يف غـري مقـام التشـريع وإذا أشـكل علـيهم أمـر سـألوا عنـه رســول اهللا  مقـام التشـريع ومـا كـان منهـا صـادراً 

، ولقد تعرض علمـاء األصـول يف حـديثهم عـن السـنة إىل مـا كـان مـن أفعالـه جبليـا -صلى اهللا عليه وسلم
الــيت  -صــلى اهللا عليــه وســلم-ولكــن حتليــل املقامــات ومتييــز أنــواع تصــرفات النــيب  ,وإىل مــا كــان تشــريعيا

 ي,واهلـــد ,واإلمـــارة ,والقضـــاء ,والفتـــوى ,عشـــر حـــاال وهـــي: التشـــريع أثـــىنيصـــدر عنهـــا قـــول منـــه أو فعـــل 
رد والتجـ ,والتأديـب ,وتعلـيم احلقـائق العاليـة ,وتكميل النفـوس ,والنصيحة ,واإلشارة على املتشري ,والصلح

  أو أكثر لبيان وجهه. عن اإلرشاد، وقد ساق لكل من هذه األحوال مثاالً 
  التشريع  :المقام األول

 :-تعـاىل-ألجلـه بعثـه اهللا كمـا أشـار إليـه قولـه  -صـلى اهللا عليـه وسـلم-وهو أغلب أحوال رسول اهللا 
 :ع ومثــل قولــهمثــل خطبــة حجــة الــودا  ,وقــرائن االنتصــاب للتشــريع ظــاهرة ),29(﴾ومــا حممــد إال رســول﴿
  ).31)(صلوا كما رأيتموين أصلي( :وقوله )30)(خذوا عين مناسككم(

  اإلفتاء :المقام الثاني
أو رسـول  وهذا احلال له عالمات مثل ما ورد يف كتب الصحاح عن ابن عباس وابن عمرو بن العـاص

 :ه فجـاء رجـل فقـالللنـاس يسـألون )مـىن(وقف يف حجة الـوداع علـى ناقتـه بــ  -صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 
 :فقـال( .حنرت قبل أن أرمي :مث جاء آخر فقال )حنر وال حرجا( :فقال ).فحلقت قبل أن أحنر(مل أشعر 

فمـا سـئل عـن  ),ارم وال حـرج :قـال( )أفضت إىل البيـت قبـل أن أرمـي( :فقال ,مث أتاه آخر )ارم وال حرج
افعلـــوا وال ( :مـــور قبـــل بعـــض إال قـــالشـــيء قـــدم وال أَخـــر ممـــا ينســـى املـــرء أو جيهـــل مـــن تقـــدمي بعـــض األ

  .)32)(حرج
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  القضاء وهو الفصل بين المتخاصمين :المقام الثالث
ومعـه خصــمه  -صـلى اهللا عليـه وسـلم-أن أعرابيـا جـاء إىل رسـول اهللا  )املوطـإ(مثـال ذلـك مـا روي يف 

ئــذن يل أن او صــدق اقــض بيننــا بكتــاب اهللا  :وقــال خصــمه ,يــا رســول اهللا اقــض بيننــا بكتــاب اهللا :فقــال
 ),33)(ألقضــني بينكمــا بكتــاب اهللا( -صــلى اهللا عليــه وســلم-أتكلــم وذكــرا قضــيتهما، فقــال رســول اهللا 

وآمـارات هـذا املقـام قـول اخلصـم  ,ومثله كذلك ما جاء يف قضائه بني احلضرمي والكندي يف أرض بينهما
  ما.ألقضني بينك :عليه الصالة والسالم، اقض بيننا، وقول الرسول-للرسول 

  حالتان:والفتوى والقضاء كالمها تطبيق للتشريع وله 
: وهــي الغالبــة ألجــل املســاواة بــني احلكــم التشــريعي واحلكــم التطبيقــي حبيــث تكــون القضــية أو األولــى
  من القاعدة الشرعية األصلية. ااملسألة جزءً 
بـأن  ,أو القضـية: ألجل عموم وخصوص وجهي بني احلكم التشريعي العام وبـني حكـم املسـألة الثانية

لكـــون الفعـــل نفســـه  ال ,يكـــون املســـتفيت قـــد عـــرض لفعلـــه عـــارض أوجـــب اندراجـــه حتـــت قاعـــدة شرعيــــة
 تَ ْنـواحلَ  اءبَّ مثالـه يف الفتـوى النهـي عـن االنتبـاذ يف الـدُّ  ,مندرجا حتت قاعـدة شـرعية

ُ
), 34(ريِقـت والنَّ فـَّزَ م وامل

الختمــار هلــذه األنبــذة يف بــالد احلجــاز فــال فــإن هــذا النهــي تعــني كونــه ألوصــاف عارضــة توجــب تســرع ا
ولـو قـال  ,طـر بـارديؤخذ ذلك النهي أصال حيـرم ألجلـه وضـع النبيـذ يف دبـاءة أو حنتمـة مـثال ملـن هـو يف قُ 

  .)35(بعض أهل العلم بذلك لعرض الشريعة لالستخفاف
  المقام الرابع: اإلمارة

-ال يف بعــض احلــاالت وهــو تصــرف النــيب وحــال اإلمــارة ال يكــاد يشــتبه بــأحوال االنتصــاب للتشــريع إ
مــن ( :-عليــه الصــالة والســالم-باعتبــاره قائــدا للجــيش أو إمامــا، مــن ذلــك قولــه  -صــلى اهللا عليــه وســلم

اختلــف العلمــاء يف هــذا القــول هــل هــو تصــرف بــالفتوى فيجــوز لكــل أحــد أن  )أحــىي أرضــا ميتــة فهــي لــه
أو هو تصـرف باإلمامـة فـال جيـوز ألحـد أن  ,عي ومالكحيي أرضا ولو مل يأذن له اإلمام، وهذا قول الشاف

مـن قتـل ( :عليـه الصـالة والسـالم يـوم حنـني-وهـو مـذهب أيب حنيفـة وكـذلك قولـه  ,حيي إال بـإذن اإلمـام
وهـو  ,ال جيـوز إعطـاء السـلب إال بـإذن اإلمـام :فجعل مالك ذلك تصرفا باإلمـارة، فقـال ),قتيال فله سلبه

وبـذلك قـال أبـو حنيفـة أيضـا،  ,س الـذي هـو موكـول الجتهـاد أمـري اجلـيشمن النفل وهو خـارج مـن اخلمـ
ال يتوقف ذلك على إذن اإلمام بل هـو حـق للقاتـل فـرأوه تصـرفا  :وقال الشافعي وأبو ثور وداود الظاهري

  ).36(بالفتوى والتبليغ
  واإلرشاد يالمقام الخامس: الهد

 ,أو حتــرمي ه ظــاهر القـول أو الفعـل مـن إجيـابفمقامـه أعـم مـن مقـام التشـريع، فالتشــريع هـو مـا يـأذن بـ
فــإن مل يكــن املقصــود العــزم انصــرف اخلطــاب إىل  ,أي هــو العــزم يف طلــب القيــام بالفعــل أو االنتهــاء عنــه

قصد اإلرشاد أي هدي املؤمن وترغيبه يف اإلكثـار مـن اخلـري، وأكثـر قسـم املنـدوبات يـدخل يف هـذا املقـام 
مكارم األخالق وآداب املعاملة، مثاله مـا جـاء يف الصـحيح عـن أيب ذر أن  واملراد باهلدي أي اإلرشاد إىل
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فمــن كــان أخــوه  ,عبيــدكم خــولكم جعلهــم اهللا حتــت أيــديكم( :قــال -صــلى اهللا عليــه وســلم-رســول اهللا 
، قـال )فإن كلفه فليعنـه ,وال يكلفه من العمل ما ال يطيق ,ويلبسه مما يلبس ,حتت يده فليطعمه مما يأكل

فقــــال: تعــــال  ؟مــــا هــــذا :لقيــــت أبــــا ذر وغالمــــا لــــه وعلــــى غالمــــه حلــــة فقلــــت أليب ذر( :ديثراوي احلــــ
أعريتــه بأمــه يــا أبــا ذر؟ فقلــت ( :فشــكاين إىل رســول اهللا فقــال ,إين ســاببت عبــدا يل فعريتــه بأمــه ,أحــدثك

 -عليـــه الصـــالة والســـالم-ه رُ فـــأمْ  .)37(احلـــديث )إنـــك امـــرؤ فيـــك جاهليـــة عبيـــدكم خـــولكم :قـــال ,نعـــم
وإمنــا املقصــود بــه  ,بإطعــام األرقــاء ممــا نطعــم وإلباســهم ممــا نلــبس لــيس املقصــود بــه اإلجيــاب (أي التشــريع)

  وهذا من فضائل الدين وكماالته. ,اهلدي واإلرشاد على سبيل اخلري واإلحسان
  المقام السادس: المصالحة بين الناس

ورد النهـي مـن السـلف الصـاحل عـن  وحال املصاحلة خيالف حال القضاء، وهـو يسـبقه يف األغلـب وقـد
-القضــاء بــني النــاس ابتــداء قبــل حماولــة الصــلح، كتــب عمــر بــن اخلطــاب إىل قاضــيه أيب موســى األشــعري 

أي حـاول أن  ),رد اخلصوم حىت يصطلحوا، فإن فصل القضـاء يـورث بيـنهم الضـغائن( -رضي اهللا عنهما
ا ويوجــد األلفــة  ألن اإلصــالح ؛تصــلح بــني املتخاصــمني قبــل البــت يف القضــاء يرجــع احلقــوق إىل أصــحا

فــإذا تعــذر الصــلح التجأنــا إىل القضــاء.  ,مــن دون إجــراء القضــاء واملـودة بــني املتنــازعني فــتفض اخلصــومات
حــني اختصــم إليــه الــزبري ومحيــد األنصــاري يف  -صــلى اهللا عليــه وســلم-واملصــاحلة مثــل تصــرف رســول اهللا 

فلما غضب  ),اسق يا زبري مث أرسل إىل جارك( :فقال رسول اهللا للزبري ,يسقيان به كانا  )38(ةرَّ اج احلَ رَ شِ 
اسـق مث احـبس حـىت يبلـغ املـاء اجلـدر، (واجلـدر هـو حمـيط احلـوض ( :األنصاري قال رسـول اهللا للـزبري محيد

مث اســتوىف  ,وكــان رســول اهللا أشــار بــرأي فيــه ســعة للــزبري ولألنصــاري :بأصــل النخلــة) قــال عــروة بــن الــزبري
ل اهللا للزبري حقه يف صـريح احلكـم، ومثـل قضـية كعـب بـن مالـك حـني طالـب عبـد اهللا بـن أيب حـدرد رسو 

ما يف املســجد فخــرج رســول اهللا، فقــال يــا كعــب وأشــار بيــده أي ضــع  مبــال كــان لــه عليــه فارتفعــت أصــوا
  ).39(الشطر، فرضي كعب فأخذ نصف املال الذي له على ابن أيب حدرد

  ة على المستشيرالمقام السابع: اإلشار 
ـا ذكـرت لرسـول اهللا أن معاويـة  )صـحيح مسـلم(ومن ذلك حديث فاطمة بنت قـيس الـذي ورد يف  أ

 عـنأما أبو جهم فال يضع عصـاه  :فقال هلا رسول اهللا ,بن أيب سفيان وأبا جهم وأسامة بن زيد خطبوها
وهـذا ال يـدل علـى أنـه ال  ,صـعلوك أي ال مـال لـه :وقولـه( ,انكحـي أسـامة ,وأما معاوية فصعلوك ,عاتقه

  .)40)(ولكنها استشارت رسول اهللا فأشار عليها مبا هو أصلح هلا ,جيوز للمرأة أن تتزوج برجل فقري
  المقام الثامن: النصيحة

والصــحيحني عــن النعمــان بــن بشــري أن أبــاه بشــري بــن ســعد  )املوطــإ(وأمـا حــال النصــيحة فمثالــه مــا يف 
 :-وهـي أم النعمـان-دون بقية أبنائه، فقالت له زوجه عمرة بنـت رواحـة  حنل النعمان ابنه غالما من ماله
َل ولــدك ُكــأَ ( :فــذهب بشــري وأعلــم رســول اهللا بــذلك فقــال رســول اهللا ,ال أرضــى حــىت تشــهد رســول اهللا
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قـال  )أيسـرك أن يكونـوا لـك يف الـرب سـواء(ويف روايـة  ),ال تشهدين على جـور( :قال ال، قال )حنلت مثله
  ا.فال إذً  :نعم، قال

ــى بشــريا عــن ذلـك نظــرا إىل الــرب والصــلة ألبنائــه ومل  :قـال مالــك وأبــو حنيفــة والشـافعي إن رســول اهللا 
ومــا نظــروا إال  ,جيــوز للرجــل أن يهــب لــبعض ولــده مالــه :يــرد حترميــه وال إبطــال العطيــة، ولــذلك قــال مالــك

ــي نصــيح ة لكمــال إصــالح أمــر العائلــة ولــيس ألن رســول اهللا ملــا مل يشــتهر عنــه هــذا النهــي علمنــا أنــه 
وذهــب ســفيان الثــوري  ),د غــرييهِ ْشــال، أَ ( :حتجــريا، ويؤيــد ذلــك مــا يف بعــض روايــات احلــديث أنــه قــال

وأمحــد وإســحاق بــن راهويــه وداود الظــاهري إىل حتــرمي مثــل هــذه النحلــة وقوفــا مــنهم عنــد ظــاهر النهــي مــن 
  ).41(غري غوص على املقصد

  نفوس على األكملالمقام التاسع: حمل ال
ونواهيـــه الراجعـــة إىل تكميـــل نفـــوس  -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم-وهـــذا احلـــال كثـــري مـــن أوامـــر رســـول اهللا 

ممـا لـو محـل عليـه  ,أصحابه ومحلهم على ما يليق جبـالل مـرتبتهم يف الـدين مـن االتصـاف بأكمـل األحـوال
كثــرية بســبب غفلــتهم عــن هــذا ولقــد وقــع كثــري مــن العلمــاء يف أغــالط فقهيــة   ,مجيــع األمــة لكــان حرجــا

 ,ويكمـن الغلـط يف اعتبـار هـذا التصـرف مـن قبيـل التشـريع -عليه الصالة والسـالم-التصرف من تصرفاته 
مــن صــحيح البخــاري عــن  )اللبــاس(حبيــث يلزمــون بــه املكلفــني إلزامــا فيــه مشــقة وحــرج كبــري، ففــي كتــاب 

انــا عــن ســبع ، أمرنــا بعيــادة املــريض واتبــاع اجلنــائز وتشــميت الــرباء بــن عــازب قــال أمرنــا رســول اهللا بســبع و
انا عن خـواتيم الـذهب وعـن آنيـة  ,املقسم ونصر املظلوم وإفشاء السالم وإجابة الداعي إبرارالعاطس و  و

  واحلرير.) 45(والديباج) 44(واالستربق )43(احلمر والقسية) 42(وعن املياثر ,الفضـة
عضـها ممـا علـم وجوبـه يف مثـل نصـر املظلـوم مـع القـدرة، فإن احلديث مجع مأمورات ومنهيـات خمتلطـة ب

برار إوحترميه يف مثل الشرب يف آنية الفضة، وبعضها مما علم عدم وجوبه يف األمر مثل تشميت العاطس و 
فمــا تلــك املنهيــات إال ألجــل تنزيــه أصــحابه عــن  ,أو عــدم حترميــه يف النهــي مثــل امليــاثر والقســية ,املقســم

وبـــذلك تنـــدفع كثـــري مـــن اإلشـــكاالت املتعلقـــة بـــبعض  ,خ والفخفخـــة للرتفـــه والتـــزينالتظـــاهر مبظـــاهر البـــذ 
ومن ذلك كذلك احلديث الذي أخرجه أصحاب الصحاح عـن أيب هريـرة أن  ,األوامر أو النواهي الشرعية

مــايل أراكــم عنهــا  :مث يقــول أبــو هريــرة ),ال مينــع أحــدكم جــاره خشــبة يغرزهــا يف جــداره( :رســول اهللا قــال
ــا بــني أكتــافكممعرضــ ومحلــه مالــك علــى معــىن  ,فحمــل أبــو هريــرة ذلــك علــى التشــريع ,ني، واهللا ألرمــني 

أن ال يقضى على اجلـار بـذلك ألنـه خيـالف قاعـدة إطـالق تصـرف املالـك يف  ):املوطإ(الرتغيب، فقال يف 
رافـع أنـه ملكه وأن ال حق لغريه فيه، وعلى هذا النحو حيمـل حـديث رافـع بـن خـديج عـن عمـه ظهـري بـن 

انــا رسـول اهللا ( قـال: قــال رافـع مــا قـال رســول اهللا  ,عـن أمــر كـان بنــا رافقـا -صــلى اهللا عليـه وســلم-لقـد 
نؤاجرهــا علــى الربــع وعلــى األوســق  :قلــت ؟قــال دعــاين رســول اهللا فقــال مــا تصــنعون مبحــاقلكم ,فهــو حــق

فتأولــه معظــم  ),مسعــا وطاعــة :لــتق :مســكوها قــال رافــعاال تفعلــوا ازرعوهــا أو  :مــن التمــر والشــعري، فقــال
ولـــذلك تـــرجم البخـــاري هـــذا  ,العلمـــاء علـــى معـــىن أن رســـول اهللا أمـــر أصـــحابه أن يواســـي بعضـــهم بعضـــا
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يواســـي بعضـــهم بعضـــا يف  -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم-بـــاب مـــا كـــان أصـــحاب رســـول اهللا  :احلـــديث بقولـــه
  الزراعة والثمرة.

  المقام العاشر: تعليم الحقائق العالية
ومثاله مـا روى أبـو ذر قـال:  ,هو مقامه ومقام عامة أصحابه -عليه السالم-حلال من تصرفاته وهذا ا

مـا أحـب أن يل مثـل أحـد ذهبـا أنفقـه كلـه إال  :نعـم، قـال :ا؟ قلـتدً ُحـيا أبا ذر أتبصر أُ (قال يل خليلي: 
-أنكـر عليـه عثمـان وقـد  ,فجعل ينهى عن اكتناز املـال ثالثة دنانري، فظن أبو ذر أن هذا أمر عام لألمة

  ).46(قوله ذلك -رضي اهللا عنه
  المقام الحادي عشر: التأديب
فعلـى  ,ألنه حال حتف به املبالغـة لقصـد التهديـد والتشـنيع بالفعـل ؛وهذا احلال ينبغي إجادة النظر فيه

ز مــا يناســب أن يكــون القصــد منــه بالــذات التشــريع ومــا يــأن مي -كمــا يقــول الشــيخ ابــن عاشــور  -الفقيــه 
ــــــدي ــــــذات التــــــوبيخ والتهدي ــــــه بال ــــــوع أصــــــل  ,ناســــــب أن يكــــــون القصــــــد من ــــــالنوع أي بن ــــــه تشــــــريع ب ولكن

والـذي نفسـي (ومثال ذلك ما رواه أصـحاب الصـحاح عـن أيب هريـرة أن رسـول اهللا قـال:  ),47(التأديب
 مث أخـالف ,مث آمر بالصالة فيؤذن هلا مث آمـر رجـال فيـؤم النـاس ,بيده لقد مهمت أن آمر حبطب فيحطب

م ـــــيهم بيـــــو ـــــا أو  ,إىل رجـــــال فـــــأحرق عل ـــــه جيـــــد عظمـــــا مسين ـــــم أحـــــدهم أن ـــــو يعل ـــــده ل ـــــذي نفســـــي بي وال
ومثالـه  ,. فنالحظ أن الكالم سـيق هنـا مسـاق التهويـل يف التأديـب)حسنتني لشهد العشاء) 48(مرماتني

لى صـ-أيضا ما رواه أصحاب السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جـده قـال: جـاء أعـرايب إىل النـيب 
فســأله عــن الوضــوء فــأراه ثالثــا ثالثــا مث قــال هــذا الوضــوء، فمــن زاد علــى هــذا فقــد أســاء  -اهللا عليــه وســلم

خــرج خمــرج التهويــل ملــن زاد عــن املســنون يف الوضــوء،  -عليــه الصــالة والســالم-وظلــم فــنالحظ أن كالمــه 
مـن اعتبـار -ص علـى ظـاهره ويدل على ذلك أن الفقهاء اعتربوا الزيادة من قبيل املكروهات ولو جعـل الـن

  لكان حكم ذلك التحرمي ال الكراهية. -اإلساءة والظلم
  المقام الثاني عشر: التجرد عن اإلرشاد

وهــذا حــال ال يتعلــق بالتشــريع والتــدين، وال يتعلــق كــذلك بتهــذيب النفــوس وانتظــام اجلماعــة أو الرتقــي 
ـــه أمـــر يرجـــع إىل العمـــل يف اجل ـــاة املاديـــة، وأمـــره ال يف مراتـــب اإلحســـان والفضـــل ولكن بلـــة يف دواعـــي احلي

يشتبه، فإن رسـول اهللا يعمـل يف شـؤونه البيتيـة ومعاشـه احليـوي أعمـاال ال قصـد منهـا إىل تشـريع وال طلـب 
ال  -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم-متابعـــة، وقـــد تقـــرر يف أصـــول الفقـــه أن مـــا كـــان جبليـــا مـــن أفعـــال رســـول اهللا 

ه بــل لكــل أحــد أن يســلك مــا يليــق حبالــه وهــذا كصــفات الطعــام يكــون موضــوعا ملطالبــة األمــة بفعــل مثلــ
سـواء كـان ذلـك خارجـا عـن األعمـال الشـرعية كاملشـي  ,واللباس واالضطجاع واملشي والركوب وحنو ذلك

يف الطريق والركوب يف السفر أم كان داخال يف األمـور الدينيـة كـالركوب علـى الناقـة يف احلـج، ومثـل اهلـوي 
 يف الســجود عنــد مــن رأى أن رســول اهللا أهــوى بيديــه قبــل رجليــه حــني أســن وبــدن، باليــدين قبــل الــرجلني

نـزل يف حجـة الـوداع باحملصـب فصـلى فيـه الظهـر  -صلى اهللا عليـه وسـلم-وكذلك ما يروى أن رسول اهللا 
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مث انصــرف مبــن معــه إىل مكــة لطــواف الــوداع فكــان ابــن عمــر  ,والعصــر واملغــرب والعشــاء مث هجــع هجعــة
لـيس التحصـيب : (وقد قالت عائشـة زول به يف احلج ويراه من السنة، ويفعل كما فعل رسول اهللا،يلتزم الن
ليكون أمسح خلروجه إىل املدينة، تعـين ألنـه مكـان متسـع جيتمـع فيـه  ؛إمنا هو منزل نزله رسول اهللا), بشيء

ســات ويتبــع القــرائن األحــوال واملالب ئوال بــد للفقيــه أن يســتقر  .)49(النــاس وبقوهلــا قــال مالــك بــن أنــس
ويكـون عمدتـه يف  -صـلى اهللا عليـه وسـلم-حىت مييز بني أنواع التصرفات الصادرة عنه  ؛احلافة بالنصوص

 ومحــل التصــرف علــى وجــه دون اآلخــر ال يتيســر إال للمتبحــر يف أغــوار الشــريعة، ذلــك مقاصــد الشــريعة،
ا، صـلى -اختصاصـا برسـول اهللا  -ذكرناهـا آنفـا مث أن أَشد األحـوال الـيت  العامل مبقاصدها. احمليط بكليا
ن التشـريع هــو املـراد األول هللا تعـاىل مـن بعثتـه الرسـل ومـن قــرائن إإذ  ؛هـي حالـة التشـريع -اهللا عليـه وسـلم

التشـــريع االهتمـــام بـــإبالغ النـــيب إىل العامـــة واحلـــرص علـــى العمـــل بـــه واإلعـــالم بـــاحلكم وإبـــرازه يف صـــورة 
  ).ال وصية لوارث: (-ه الصالة والسالمعلي-كقوله   ,القضايا الكلية
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  الجدل األصولي بعد عصر اإلمام الشافعي
  فدوى بنكريان(*

باتسـاع االخـتالف يف  )1هــ)(204(تالشـافعي حممـد بـن إدريـس اإلمـام الذي عاش فيـه عصر المتيز 
، وإرســــال اآلراء يف االجتهــــاد بــــني مــــن النصــــوص طــــرق فهــــم األدلــــة الشــــرعية، وتبــــاين منــــاهج االســــتنباط

ي بــالعراق، ومدرســة احلــديث باحلجــاز. هــذا اخلــالف الواســع كــان مثــار مدرســتني كبريتــني مهــا مدرســة الــرأ
ومبــا أن اإلمــام الشــافعي قــد عــاش يف ، بــني فقهــاء مــن مشــارب متعــددة اجلــدل وســببا يف عقــد املنــاظرات

إىل  هاألمـــر الـــذي دعـــابيئـــات فكريـــة خمتلفـــة (احلجـــاز والعـــراق ومصـــر) فقـــد أحـــس بوطـــأة هـــذا اخلـــالف, 
، وذلــك مــا لرســم حــدود االجتهــاد واحلــد مــن الــرأي املرســل اهج االســتدالل وتقعيــدهاتقنــني منــالتفكـري يف 

  الرسالة. كتابه يف   يتضح
وإذا كان اجلدل األصويل قد بلغ أوجه يف هذا العصر، فإنه مل يستمر بتلك احلدة، ملـا تقـرر مـن قواعـد 

مــا يصــحب ذلــك مــن اخــتالف زمــان، و البيئــات واألكــل لاالجتهــاد  مالزمــةلكــن نظــرا حلتميــة  .االســتنباط
م لتصــحيح مــذاهب أئمــتهم الفقهيــة نظــار، فــإن جمتهــدي املــذاهب املــدارك واأل واصــلوا جــداهلم ومنــاظرا

  وتصويبها ودفع الشبه عنها بالربهنة عليها مبا يرونه من حجج قوية.
ا اجلدل األصويل بعد فما هي إذن مالمح  ومـا هـو األفـق  ؟اإلمـام الشـافعياحملاولة التقعيدية اليت قام 

  الذي صار إليه ذلك اجلدل؟
  تعريف الجدل األصولي: -1

 اجلـــدل يف اللغـــة هـــو اللـــدد يف اخلصـــومة والقـــدرة عليهـــا، ويقـــال جادلـــه جمادلـــة وجـــداال، ورجـــل َجـــِدلٌ 
  ).2(أي شديد اجلدال وِجمَْدلٌ 

ني قصـــد كـــل هو تـــردد الكـــالم بـــني اثنـــ(هــــ) بقولـــه:474ويف االصـــطالح عرفـــه أبـــو الوليـــد البـــاجي (ت
  ).3()واحد منهما تصحيح قوله وإبطال قول صاحبه

علم اجلـدل هـو (علما قائما بذاته له قواعـده وشـروطه، وعرفـه بعضـهم بقولـه:اجلدل وقد جعل العلماء 
. ومـن العلمـاء )4)(ا على إبرام أي وضع أريد ونقـض أي وضـع كـانعلم باحث عن الطرق اليت يقتدر 

(اجلــدل إلظهــار الصــواب علــى مقتضــى  ال أن املنصــفني مــنهم ذهبــوا إىل أنمــن منعــه ومــنهم مــن أجــازه، إ
 ).6)(ال بـأس بـه، ورمبـا ينتفـع بـه يف تشـحيذ األذهـان )5﴾(وجـادهلم بـاليت هـي أحسـن﴿ :-تعاىل–قوله 

ا املناظر يف جداله مع خصمه.   ومن مث جعلوا للمناظرات آدابا وشروطا يلتزم 
وآداب البحـــث بشـــروط املنـــاظرة  ،واخلالفيـــات بفروعـــه ،فقـــهوخـــص بعـــض الدارســـني اجلـــدل بأصـــول ال

  .)7)(وقواعدها، وجعل هذه األنواع الثالثة مشمولة يف لفظة جامعة هي لفظة(النظر
لكـن ميكــن القـول إنــه خـاص بطــرق اسـتنباط األحكــام  ،أمـا اجلــدل األصـويل فلــم أجـد لــه تعريفـا حمــددا

  وعقال. واالحتجاج هلا باالستدالل عليها نقالالشرعية 
  والمنطق:عالقة الجدل األصولي بعلم الكالم  -2
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 أصـول الفقـهيف وضـع قواعـد د منه العلماء فاد منه، حيث استمتأثر اجلدل األصويل بعلم الكالم واست
م وإقامــة حججهــم لتأييــد  اجعلــوا منهجــه أساســو  وأدرجــوا فيــه بعــض مباحثــه، يف صــياغة وعــرض منــاظرا

مــواد املنطـــق أيضــا تبنــوا  األصــوليني . ويـــرى بعــض البــاحثني أنكثــريا  روا بــهتــأثعلــى العمــوم فقــد و  ،آرائهــم
(حتديـــد الكلمـــات حســـب القواعـــد، واالحتجـــاج طبـــق األشـــكال املنطقيـــة، وا اليونـــاين هلـــذا الغـــرض فتعلمـــ

(تقـدمي املزيـد مـن الدقـة والبيـان حـىت يـدفعوا عـن أنفسـهم   وفضـلوا )،8)(وتبويب املسـائل وترتيـب العـروض
مة م اخللل يف أساليبهم املنطقية كل    .)9)(تلصق 

  طريقة التأليف في الجدل األصولي: -3
ســائل املاســتعراض  تعتمــد علــىا، و هلــ للعلمــاء يف هــذا الفــن طريقــة خاصــة يف بيــان أقــواهلم واالحتجــاج

دلـة اخلالف مسألة مسـألة، كقضـايا تأويـل القـرآن، وكاإلمجـاع والقيـاس وإثبـات حجيتـه، وكاأليف األصولية 
  )، وكذا التأصيل هلا، ورد أدلة املخالفني.10(املختلف فيها من استحسان وغريه

مـــن واإلمجـــاع عليهـــا يف األمصـــار قـــد تـــأخر التـــأليف يف اجلـــدل األصـــويل إىل حـــني اســـتقرار املـــذاهب ل
قد انطلق التأليف يف هـذا الفـن يف مرحلـة ووضوح مناهج االستدالل وقواعده. و طرف علماء أهل السنة، 

مســـــائل اخلـــــالف للصـــــريمي احلنفـــــي  همـــــن أهـــــم مـــــا ألـــــف فيـــــقـــــارب أوائـــــل القـــــرن اخلـــــامس اهلجـــــري، و ت
هـــــ)، واملعونــــة يف اجلــــدل، 456هـــــ)، واإلحكــــام يف أصــــول األحكــــام البــــن حــــزم الظــــاهري (ت436(ت

هــــ)، والربهـــان يف أصـــول الفقـــه والكافيـــة يف 476والتبصـــرة يف أصـــول الفقـــه أليب إســـحاق الشـــريازي (ت
هـــــ)، 505هـــــ)، واملستصــــفى لإلمــــام أيب حامــــد الغــــزايل (ت487مــــام أيب املعــــايل اجلــــويين (تاجلــــدل لإل

وهكـذا نالحـظ  هـ).646ومنتهى الوصول واألمل يف علمي األصول واجلدل، البن احلاجب املالكي (ت
نـدلس أن خريطة التأليف يف هذا الفن تغطي أغلب أقاليم العـامل اإلسـالمي مـن بـالد مـا وراء النهـر إىل األ

ـــا عمـــت أغلـــب املـــذاهب الســـنية مثـــل احلنفيـــة والشـــافعية واملالكيـــة  مـــرورا بفـــارس والعـــراق ومصـــر، كمـــا أ
  والظاهرية. 

  وأعالمها:الجدل األصولي بعد اإلمام الشافعي  اتجاهات -4
بعــد عصــر اإلمــام الشــافعي إىل يف اجلــدل األصــويل صــنف الدارســون ألصــول الفقــه اجتاهــات العلمــاء 

  تلفني:اجتاهني خم
اجتاه نظري اقتصر على تقرير املقاييس األصولية واالستدالل على صحتها مـن غـري تطبيقهـا  أحدهما:

ســـار علـــى هـــذه الطريقـــة . علـــى أي مـــذهب تأييـــدا أو نقضـــا، مـــع مناقشـــة أقـــوال املخـــالفني والـــرد علـــيهم
هـــذه ألن أصـــحاب  )؛ني(طريقـــة املتكلمـــ الشـــافعية واملالكيـــة واحلنابلـــة واملعتزلـــة، وقـــد غلـــب عليهـــا لقـــب

مـــنهجهم يف دراســـة املباحـــث األصـــولية مـــن منـــاهج علمـــاء الكـــالم القائمـــة علـــى العقـــل اســـتمدوا الكتـــب 
هــ)، وإمـام 413أبـو احلسـني البصـري املعتـزيل (تعمومـا ومن أبرز أصـحاب هـذا االجتـاه  .وجتريد احلقائق

  هـ).631مدي (تالدين اآلهـ)، وسيف 606الغزايل، وفخر الدين الرازي (تاإلمام احلرمني و 
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  -ردا علــــى املعتزلــــة-املباحــــث الكالميــــة النظريــــة  لــــىالكــــالم عبعــــض علمــــاء الســــنة مــــنهم  كمــــا أثــــار
  .)11(كاحلسن والقبيح، وحكم األشياء قبل الشرع، وشكر املنعم، وغريها

وقــد  ،هالتقريرهــا وإثبــات ســالمت همهباــا فــروع مــذ واإىل قواعــد األصــول ليقيســأصــحابه اجتــه  الثــاني:
ــــا األحكــــام  ــــذه الطريقــــة لعــــدم وجــــود أصــــول فقهيــــة هلــــم يســــتنبطون  عــــرف األحنــــاف بكثــــرة أخــــذهم 

نهجوهــــا وحــــدهم، بــــل ســــلكها معهــــم آخــــرون مــــن املــــذاهب األخــــرى، كــــالقرايف املــــالكي يالشــــرعية، ومل 
د يف هـــ) يف كتابــه التمهيــ777هـــ) يف كتابــه الفصــول يف علــم األصــول، واألســنوي الشــافعي (ت684(ت

  ختريج الفروع على األصول.
هـــ)، وأبــو بكــر الــرازي املعــروف 340هــذا االجتــاه أبــو احلســن الكرخــي (تســبق إىل التــأليف يف ن ممــو 

هــــــــــــــ)، والبـــــــــــــزدوي 430هــــــــــــــ)، والدبوســـــــــــــي (ت423هــــــــــــــ)، والسرخســـــــــــــي (ت370باجلصـــــــــــــاص (ت
  .)؛ وكلهم من الفقهاء األحناف12(هـ)482(ت

  عصر اإلمام الشافعي: الجدل األصولي بعدومضامين قضايا  -5
م قـد خـالفوه اتفقـوا العلمـاء قـد  أكثركان   إذا ـا، فـإ علـى األدلـة الـيت قررهـا اإلمـام الشـافعي وسـلموا 

يف بعض املباحث األصولية كتعريفهم للنسخ تعريفا خمالفـا لتعريفـه، وقـوهلم بنسـخ الكتـاب بالسـنة، ونسـخ 
، وكقـول أيب احلسـن األشـعري بتصـويب )13(االجتهـادالسنة بالكتاب، وخمالفتهم له يف كون القياس هو 

يف  لــه إىل جانــب خمالفــة اإلمــامني اجلــويين والغــزايل  )،14)(اجملتهــدين يف الفــروع، وكقولــه(ال صــيغة للعمــوم
  .)15(كثري من مسائل األصول

  :اإلجماع -أ
ــا بالتحليــل واالســ تدالل، كمــا هــو رغــم اإلمجــاع احلاصــل علــى األصــول األربعــة، فــإن العلمــاء يتناولو

مـا كانـا بـني مثبـت ونـاف، ولـذلك أورد اجلمهــور  الشـأن بالنسـبة لإلمجـاع والقيـاس، فاألصـالن يف حـد ذا
يف كتبهم حجج النافني للرد عليها، وإن كـان اجلـدل قـد حسـم فيهمـا. فقـد ذهـب داود الظـاهري وشـيعته 

ويتبـــــــع غـــــــري ســـــــبيل ﴿ :-تعـــــــاىل–، واعتمـــــــدوا يف ذلـــــــك قولـــــــه )16(إىل أنـــــــه ال إمجـــــــاع بعـــــــد الصـــــــحابة
)، 17أ)((ال جتتمــــع أمــــيت علــــى اخلطــــ :-صــــلى اهللا عليــــه وســــلم-)، وقولــــه 11(النســــاء، اآليــــة﴾مننيو امل

وذهب الشيعة إىل القول بإمجاع أهل البيت دون غريهم، وحجـتهم يف  وجعلوا أن ذلك خاص بالصحابة،
(األحـــزاب، ﴾يطهـــركم تطهرياهـــل البيـــت و أإمنـــا يريـــد اهللا ليـــذهب عـــنكم الـــرجس ﴿ :-تعـــاىل–ذلـــك قولـــه 

مـا لـن تضـلوا، كتـاب -صلى اهللا عليه وسـلم-)، وقوله 33اآلية :(إين تـارك فـيكم الثقلـني، فـإن متسـكتم 
أهـــل البيـــت اختصـــوا بالشـــرف والنســـب  بكـــون، كمـــا احتجـــوا أيضـــا مـــن جهـــة املعقـــول )18)(اهللا وعـــرتيت

ــــل، وأفعــــال الرســــول  ــــه -ووقفــــوا علــــى أســــباب التنزي ــــه وســــلمصــــلى اهللا علي ــــم معصــــومون مــــن -وآل ، وأ
ا إمنا نزلت يف زوجات النـيب  ،د احتجاجهم باآلية. وقد رُ )19أ(اخلط  -صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم-لكو

مـن بـاب اآلحـاد، وخـرب اآلحـاد لـيس حبجـة  لكونهاخلرب ب أيضا احتجاجهم ردو لقصد دفع التهمة عنهن، 
  )؛21(د بــالثقلني الكتــاب والعــرتة، بــل الكتــاب والســنةلعــدم التســليم بــأن املــرا )، وأيضــا20(عنــد الشــيعة
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حجتهم العقلية بأن اختصاصـهم بالشـرف والنسـب ال أثـر لـه يف االجتهـاد واسـتنباط األحكـام  ردتكما 
  .)22(من مداركها، وإمنا يتوقف يف ذلك على أهلية النظر واالستدالل ومعرفة املدارك الشرعية

  القياس: -ب
مهور بقطعية األدلة النقلية علـى حجيتـه، ومل خيـالف يف ذلـك إال أبـو احلسـني وأما القياس فقد قال اجل

. ونفـاه الظاهريـة )23(حيـث ادعـى أن داللـة األدلـة السـمعية علـى حجيـة القيـاس إمنـا هـي ظنيـة ؛البصري
 (العقــل يقتضــي التســوية بــني املتمــاثالت يف وممــا احــتج بــه أهــل الظــاهر أن ،مطلقــاً  والشــيعة اإلماميــة نفيــاً 

أحكامهـــــا، واالخـــــتالف بـــــني املختلفـــــات يف أحكامهـــــا، والشـــــارع قـــــد فـــــرق بـــــني املتمـــــاثالت ومجـــــع بـــــني 
(إن القول بالتعبد بالقياس يفضـي إىل : . وقالت الشيعة)24)(املختلفات، وهو على خالف قضية العقل

دوا فيــه ولــو كــان مــن عنــد غــري اهللا لوجــ﴿ :-تعــاىل–االخــتالف، واالخــتالف لــيس مــن الــدين، قــال اهللا 
  .)25()82 ية(النساء، اآل﴾اختالفا كثريا
(كل ما ظن فيه اجلامع بني األصل والفـرع وظهـرت  على االحتجاج األول بأناإلمام اآلمدي اعرتض 

، وعلـى الثـاين بأنـه إن )26)(صالحيته للتعليـل، فالعقـل ال مينـع مـن ورود التعبـد مـن الشـارع فيـه باإلحلـاق
جملتهــدين، فــإن ذلــك غــري حمــذور مطلقــا، فجميــع الشــرائع مــن عنــد اهللا أفضــى ذلــك إىل االخــتالف بــني ا

ــا نفــ االخــتالف املنــاقض للبالغــة عــن القــرآن ال  يوهــي خمتلفــة ال حمــذور فيهــا، واآليــة املــذكورة إمنــا املــراد 
  .)27(االختالف يف األحكام الشرعية ينف

فمــنهم مــن اعتــربه  :يف ذلــك مــذاهب ، فقــد ذهبــواوبوقوعــه شــرعاً  وأمــا مــن أجــاز التعبــد بالقيــاس عقــالً 
: ومنهم من خصصه ببعض الصور دون بعض، وقال أبو بكر الرازي وأبو احلسني البصري وآخـرون ,عاما

(القيــاس إمنــا جيــوز فيمــا إذا ورد مــن الشــارع التنصــيص فيــه علــى علــة احلكــم أو اإلميــاء إليهــا، أو إذا كــان 
ذهب بــأن التنصــيص علــى العلــة لــيس الغــرض منــه األمــر الفــرع أوىل بــاحلكم مــن األصــل. وقــد رد هــذا املــ

  .)28)(بالقياس والتعبد به، بل فائدته بيان مدرك احلكم ليكون أوقع يف النفس
م خالفوا واخلالصة أن القياس دليل عند اجلمهور، يف كـون القيـاس هـو  يمـا ذهـب إليـه الشـافع غري أ

س، والقيــاس أخــص ألن هــذا األخــري يفتقــر إىل أعــم مــن القيــا، وحجــتهم يف ذلــك أن االجتهــاد االجتهــاد
ن االجتهــاد يكــون بــالنظر يف العمومــات وال يفتقــر االجتهــاد إىل القيــاس، أل ،االجتهــاد وهــو مــن مقدماتــه

  .)29(وسائر طرق األدلة، وليس ذلك بقياس
  األدلة المختلف فيها -ج

مـام الشـافعي واسـتمر قائمـا فيهـا أما األدلـة املختلـف فيهـا والـيت كـان اجلـدل حمتـدما حوهلـا يف عصـر اإل
  بعده فهي:

  االستحسان -
(هــو العــدول يف مســألة عــن مثــل مــا ُحكــم بــه يف نظائرهــا إىل خالفــه لوجــه هــو  عرفــه الكرخــي بقولــه:

ـــــه )30)(أقـــــوى ـــــاب، كقول ـــــه بالكت ـــــذين يســـــتمعون القـــــول فيتبعـــــون ﴿ :-تعـــــاىل–، واحـــــتج القـــــائلون ب ال
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مـا رآه املســلمون حســنا : (-صــلى اهللا عليـه وآلــه وســلم-قولــه )، والسـنة ك18-17(الزمر، اآليــة﴾أحسـنه
، وباإلمجــاع، فــإن األمــة قــد أمجعــت علــى استحســان دخــول احلمــام مــن غــري )31)(فهــو عنــد اهللا حســن

  .)32(تقدير أجرة وال تقدير املاء املصبوب
نــه يلــزم مــن وقــد رد اجلمهــور هــذه احلجــج بأنــه ال داللــة يف اآليــة علــى وجــوب اتبــاع أحســن القــول، وبأ

ظــاهر العمــوم اتبــاع استحســان العــامي والطفــل واملعتــوه، وال يقــول بــذلك أحــد، وبــأن احلــديث يشــري إىل 
  حجية إمجاع األمة، وليس فيه ما يدل على أن ما رآه آحاد املسلمني حسنا يكون عند اهللا حسنا.

إمنــا هــو جريانــه يف  بــأن الــدليل علــى احلجيــةعلــى استحســان دخــول احلمــام... واســتدالهلم باإلمجــاع 
ألجـل  -صـلى اهللا عليـه وسـلم-مـع معرفتـه بـذلك وتقريـره  -صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم-عصر رسول اهللا 

املشــقة يف تقــدير املــاء وتقــدير مــدة املقــام، واملشــقة ســبب الرخصــة، فيكــون ذلــك ثابتــا بالســنة التقريريــة ال 
  .)33(جملرد االستحسان

لـوروده يف  ؛وامتناعـا جمليـزين لـيس يف نفـس إطـالق لفـظ االستحسـان جـوازاً والنزاع القائم بني املـانعني وا
، واســـتعماله كـــدليل )34)((يف معـــىن االستحســـان وحقيقتـــه الكتـــاب والســـنة وإطـــالق أهـــل اللغـــة، وإمنـــا

  شرعي.
  المصلحة المرسلة -

ــا فــإن ممــا احــتج بــه اجمليــزون أن املصــلحة الــيت تكــون مــن جــنس املصــاحل الشــرعية مــىت مل جيــز األ خــذ 
ذلك يؤدي إىل وقوع املكلف يف احلرج والضيق، وأن الصحابة رضوان اهللا عليهم قـد اعتمـدوا يف كثـري مـن 

)، لكنهــــا تشــــهد هلــــا عمومــــات 35(باالعتبــــارخــــاص األحكــــام علــــى املصــــلحة املرســــلة مــــن غــــري شــــاهد 
  الشريعة.

م أن هذا الن -وهم الشافعية واحلنفية-أما املانعون  وع من املصلحة هـو مـن الـتحكم يف فمن اعرتاضا
التشــريع والقـــول فيــه بغـــري دليــل، قـــد يـــؤدي إىل هــدم أحكـــام الشــريعة وإيقـــاع الظلــم باســـم املصـــلحة، وأن 
ا تدخل يف عموم القياس، وإن مل تكن فال تدخل فيه وجيـب إلغاؤهـا، إذ ال  املصلحة إن كانت معتربة فإ

ياس، ويؤدي ذلـك إىل القـول بقصـور النصـوص الشـرعية يصح ادعاء اعتبارها وهي ال تدخل يف نص أو ق
ــــــايف مــــــا جــــــاء يف القــــــرآن الكــــــرمي  ــــــا كــــــامال، وهــــــذا ين ــــــان األحكــــــام بيان ــــــت لكــــــم ﴿عــــــن بي ــــــوم أكمل الي

:(تــــركتكم علــــى احملجــــة البيضــــاء ليلهــــا  -صــــلى اهللا عليــــه وآلــــه وســــلم-)، وقولــــه 4(املائــــدة، اآليــــة﴾دينكم
  .)36)(كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك

تـــار الغـــزايل والبيضـــاوي وغريمهـــا التفصـــيل، وهــــو ختصـــيص االعتبـــار مبـــا إذا كانـــت تلـــك املصــــلحة واخ
صـول املنفعـة منهـا، وكليـة يسـتفيد منهـا مجيـع املسـلمني احـرتازا عـن املصـلحة اجلزئيــة حبضـرورية قطعيـة جيـزم 

ـــه اإلمـــام الغـــزايل ـــة مل يعتـــرب، وهـــو الـــذي قـــال في ـــه مـــن األصـــول إ :لـــبعض النـــاس، فـــإن فـــات هـــذه الثالث ن
  .)37(املوهومة
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لكــــن بــــالتحقيق يف اخلــــالف، يتبــــني أن مجيــــع العلمــــاء متفقــــون علــــى اعتبــــار املصــــاحل املرســــلة، وذلــــك 
بإدراجها يف القياس، وإمنا ينكرون اعتبارها أصال زائدا على األصول املقررة ودليال مستقال بنفسه كما هو 

إن املصــــلحة املرســــلة يف مجيــــع املــــذاهب عنــــد ( :الشــــأن بالنســــبة لالستحســــان، ويف ذلــــك يقــــول القــــرايف
ـــــم يقيســـــون ويفرقـــــون باملناســـــب، وال يطلبـــــون شـــــاهدا باالعتبـــــار، وال نعـــــين باملصـــــلحة إال أل ؛التحقيـــــق

  ).38)(ذلك
  :قول الصحابي -

   :فيه مذاهب خمتلفة، منها
نفـيهم تقـوم علـى واملعتزلـة والكرخـي، وأدلـة  )39(عدم حجيته مطلقـا، وإليـه ذهـب أكثـر األشـاعرة -أ

ــــه  ــــاس، فأمــــا النقــــل فقول ــــاعتربوا يــــا أويل األ﴿ :-تبــــارك وتعــــاىل-النقــــل واإلمجــــاع والقي (احلشــــر، ﴾بصارف
ألن االجتهـاد هـو البحـث عـن الـدليل،  ؛االعتبار وهو االجتهـاد الـذي ينـايف التقليـد اهللا أوجبف)، 2اآلية

  .يه، والتسليم له فخذ بقول اآلخر من غري دليلاألوالتقليد هو 
وأمـــا اإلمجـــاع فقـــد وقـــع علـــى خمالفـــة الصـــحابة بعضـــهم لـــبعض، وبـــذلك جيـــوز لغـــري الصـــحايب خمالفـــة 

وأمـــا القيـــاس فكمـــا أن قـــول الصـــحايب لـــيس حجـــة علـــى غـــريه مـــن اجملتهـــدين يف أصـــول  .الصـــحايب أيضـــا
د مـن الدين، كذلك ال يكون حجة على غريه يف فروعها، فتقاس الفروع علـى األصـول جبـامع متكـن اجملتهـ

  .)40(إدراك احلكم بالدليل يف كل منهما لعدم جواز إثبات حكم شرعي بال دليل
ذهب الرازي وبعض أصحاب أيب حنيفـة إىل أنـه حجـة مقدمـة علـى القيـاس، وحجـتهم يف ذلـك  -ب
ـــه  (آل ﴾مرون بـــاملعروف وتنهـــون عـــن املنكـــرأكنـــتم خـــري أمـــة أخرجـــت للنـــاس تـــ﴿ :-تبـــارك وتعـــاىل-قول

ــــــة ــــــه  )،110عمــــــران، اآلي ــــــه وســــــلم-وقول ــــــه وآل ــــــديتم ( :-صــــــلى اهللا علي ــــــأيهم اقت أصــــــحايب كــــــالنجوم ب
اشـرتط  -رضـي اهللا عنـه-واحتجوا كذلك باإلمجاع، فقد ثبـت أن عبـد الـرمحن بـن عـوف  )،41)(اهتديتم

، ووىل )أبـذل جهـدي وال آلـو( االقتـداء بالشـيخني إن هـو ويل اخلالفـة فقـال: -رضي اهللا عنه-على علي 
  فقبل ومل ينكر عليه منكر، وبذلك صار إمجاعا. - عنهرضي اهللا-عثمان 

  ومن جهة املعقول، استدلوا على مذهبهم بوجهني:
أن قــول الصــحايب إذا انتشــر مــن غــري إنكــار عليــه كــان حجــة، فيلــزم أن يكــون حجــة مــع عــدم  أوال:
  االنتشار.
صـلى -وال رسـول اهللا أن اجتهاد الصحايب مرجح على اجتهاد التابعي ومـن بعـده ملشـاهدته أحـ ثانيا:

  .)42(ما مل يقف عليها غريه -اهللا عليه وآله وسلم
ض علـــى أدلـــة املثبتـــني بـــأن اآليـــة واحلـــديث ال داللـــة فيهمـــا علـــى حجيـــة مـــذهب الصـــحايب، وقـــد اعـــرتُ 

فاخلطاب يف اآلية موجه إىل مجلة من الصحابة، فيكـون مـا يتفقـون عليـه مـن األمـر أو النهـي حجـة واجبـة 
، فيـــه ختيـــري يف -صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه وســـلم-أهـــل عصـــره  ةعامـــإىل احلـــديث فهـــو خطـــاب االتبـــاع، أمـــا 

  االقتداء مبن شاؤوا من جمتهدي الصحابة.



 132

د استدالهلم باإلمجاع حبجة أن عدم إنكـار الصـحابة إمنـا هـو حلملهـم لفـظ االقتـداء بالشـيخني علـى ورُ 
  املتابعة يف السرية والسياسة دون املتابعة يف املذهب.

د الوجــه األول مــن أدلــتهم العقليــة بأنــه منقــوض مبــذهب التــابعي، فإنــه إذا انتشــر يف عصــره مــن مــا رُ ك
غــري إنكــار كــان حجــة إمجاعــا، وإن مل ينتشــر ال يكــون حجــة إمجاعــا، وجيــب أن جيــري ذلــك يف مــذهب 

  الصحايب إذا مل ينتشر فال يكون حجة.
االجتهـاد وإن متيـز مبـا ذكـر مـن الصـحبة وتوابعهـا، ورد الوجه الثاين منهـا جلـواز أن يكـون دون غـريه يف 

، مث هـو منـتقض مبـذهب )رب حامـل فقـه إىل مـن هـو أفقـه منـه( :-صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم-هلذا قـال 
  .)43(التابعي فإنه ليس حبجة على من بعده من تابعي التابعني

ن ال جمـال لالجتهـاد فيـه فقـد ومن هذا يتبني أن احلجة ليست يف قول الصحايب وإمنا يف اخلرب، فإن كا
  .)44(وجب األخذ به والوقوف عنده، أما إن كان غري ذلك، فال وجوب يف االلتزام به

أيب باإلضــافة إىل هــذين املــذهبني، هنــاك مــذاهب أخــرى كمــذهب مــن جعلــه حجــة يف قــول الشــيخني 
ها من املذاهب، ولكل دون غريمها، ومذهب من رآه حجة إن اتفق عليه اخللفاء األربعة، وغري بكر وعمر 

   مذهب حججه والردود عليها.
  شرع من قبلنا: -

  :اشتمل على مسألتني اختلف العلماء يف كلتيهما
فمــنهم مــن نفــى ذلــك   ؟متعبــدا بــه قبــل البعثــة -صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم-هــل كــان النــيب  إحــداهما

شــرعا كإمــام احلــرمني والغــزايل كــأيب احلســني البصــري املعتــزيل، ومــنهم مــن أجــازه عقــال وتوقــف يف وقوعــه 
  .)45(والقاضي عبد اجلبار، وهو املختار عند اآلمدي

وأمتــه متعبــدين بشــرع مــن تقــدم بعــد البعثــة؟  -صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم-: هــل كــان النــيب وثانيهمــا
لة كانــت موضــع اجلــدل والنقــاش بــني العلمــاء أكثــر مــن األوىل، لعــدم وجــود دليــل نصــي علــى أوهــذه املســ

ا   لة دون األخرى.أئه وال على بقائه، لذا اقتصرت على ذكر احلجج والردود الواردة يف هذه املسإ
فأجازه مجاعـة مـن العلمـاء مـنهم أصـحاب أيب حنيفـة وبعـض أصـحاب اإلمـام الشـافعي، وهـو مـذهب 

(األنعام، ﴾أولئــــــك الــــــذين هــــــداهم اهللا فبهــــــداهم اقتــــــده﴿ :-تبــــــارك وتعــــــاىل-املالكيــــــة، واســــــتدلوا بقولــــــه 
)، وقولــه 123(النحـل، اآليــة﴾وأوحينـا إليــك أن اتبــع ملـة إبــراهيم حنيفا:﴿-عـز وجــل-)، وقولــه 91اآليـة

صـلى -)، ومبا روي عن النيب 11(الشورى، اآلية﴾شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا﴿ :-عز وجل-
يف سـن   -لـه وسـلمصـلى اهللا عليـه وآ-أنه رجع إىل التوراة يف رجم اليهودي، وبقوله  -اهللا عليه وآله وسلم

  .)46(، وليس يف الكتاب ما يقضي يف السن سوى التوراة)(كتاب اهللا يقضي بالقصاص كسرت
ـا إمنـا تـدل  وقد رد على احتجاجهم بأن اآليات ال يقوم منها دليل فيمـا يرجـع إىل الفـروع الشـرعية أل

بالــذكر،  -ليــه الســالمع-علــى أمــر ال ختتلــف فيــه األديــان الســماوية، وهــو أصــل التوحيــد، وختصــيص نــوح 
  ).47(مع اشرتاك مجيع األنبياء يف الوصية، كان تشريفا له وتكرميا
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وتكــذيب  -صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم-لة رجــم اليهــودي فقــد كانــت إلظهــار صــدق النــيب أأمــا مســ
ومســألة القصــاص يف الســن، فقــد اشــتمل القــرآن الكــرمي علــى  ؛اليهــود الــذين أنكــروا ذكــر الــرجم يف التــوراة

فمـــــن اعتـــــدى علـــــيكم فاعتـــــدوا عليـــــه مبثـــــل مـــــا اعتـــــدى ﴿ :-تبـــــارك وتعـــــاىل-دليـــــل لـــــذلك، وهـــــو قولـــــه 
  .)48)(وهو عام يف السن وغريه: ()، قال اآلمدي193 (البقرة، اآلية﴾عليكم

وهــو مــذهب األشــاعرة )، 49(أمــا أدلــة املــانعني مــنهم أبــو إســحاق الشــريازي وابــن الســمعاين والغــزايل
   ، فتقوم على أربعة أمور:)50(آلمديواملعتزلة، واختاره ا

معـاذ بـن جبـل رضـي اهللا عنـه إىل الـيمن وسـأله  -صلى اهللا عليه وآله وسلم-ملا بعث رسول اهللا  أوال:
  عن وسائل حكمه مل يذكر الكتب السابقة وشرع من قبلنا.

لوجـب علـى لو كان ذلك لكـان تعلـم الشـرائع املتقدمـة مـن فـروض الكفايـة كـالقرآن واألخبـار، و  ثانيا:
يف كثـري مـن األحكـام  -عليـه الصـالة والسـالم-مراجعتهـا، وملـا توقـف  -صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم-النيب 

  ينتظر نزول الوحي.
 -عليـه الصـالة والسـالم-: لو كان كذلك، ملا نسب شيء من شرعنا إليـه، كمـا ال ينسـب شـرعه ثالثا

  .)51)(ف اإلمجاع من املسلمنيوهو خال( إىل من هو متعبد بشرعه من أمته، قال اآلمدي:
-أمجــع املســلمون علــى أن الشــريعة اإلســالمية ناســخة لشــريعة مــن تقــدم، فلــو كــان رســول اهللا  رابعــا:

ا لكان مقررا هلا وخمربا عنها ال ناسخا هلا -صلى اهللا عليه وآله وسلم   .)52(متعبدا 
  االستصحاب -

يرجــع إليــه نــه لعــدم قيــام الــدليل علــى خالفــه، و وهــو احلكــم علــى الشــيء مبــا كــان ثابتــا لــه أو منفيــا ع
حـــني ال جيـــد دلـــيال مــن األصـــول األربعـــة، احـــتج بـــه احلنابلــة واملالكيـــة وأكثـــر الشـــافعية والظاهريـــة،  تهــداجمل

أمـا املتكلمـون فلـم جيعلـوه حجـة، ألن الثبـوت يف الزمـان يفتقـر  ؛واحتج به احلنفية يف الدفع ال يف اإلثبـات
  .)53(الزمان الثاين، وجلواز أن يكون أو ال يكون وملخالفته احلسيات إىل الدليل فكذلك يف

ومــن صــوره املختلــف فيهــا: استصــحاب احلكــم الثابــت باإلمجــاع يف حمــل اخلــالف، وهــو أن يتفــق علــى 
حكم يف حالة مث تتغري صفة اجملمع عليه، وخيتلف اجملمعـون فيـه فيسـتدل مـن مل يغـري احلكـم باستصـحاب 

والشــيخ أبــو إســحاق الشــريازي والغــزايل إىل أنــه لــيس عبــد اجلبــار ثــرون ومــنهم القاضــي احلــال. فــذهب األك
، واحتجوا لذلك بأن احلالة الثانية ملا كانت مغايرة لألوىل اليت انعقد فيها اإلمجاع على احلكـم )54(حبجة

ـــــع  ـــــث يكـــــون عامـــــا جلمي ـــــة حبي ـــــة الثاني ـــــيس شـــــامال للحال ـــــة خاصـــــة، ول ـــــى احلكـــــم يف حال قـــــد انعقـــــد عل
  ).55(ألحوالا

وذهــب أبــو ثــور وداود الظــاهري إىل االحتجــاج بــه وكــذا املــزين والصــرييف، واختــاره أيضــا اآلمــدي وابــن 
، وحجـــتهم أن كـــل ذلـــك استصـــحابا حلكـــم اإلمجـــاع الـــذي جيـــب أن يكـــون وأن يســـتمر )56(احلاجـــب

  .)57(معموال به إىل أن يقوم الدليل على خالفه
  خاتمـة:
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ري يف تنمية علم األصول وتطوير مسـائله وقضـاياه، فاملنـاهج الدقيقـة الـيت كان للجدل األصويل دور كب
م مـــن مناقشـــات  رمسهـــا اإلمـــام الشـــافعي وســـار عليهـــا العلمـــاء، والطـــرق املختلفـــة الـــيت ســـلكوها يف كتابـــا

هـــا، كـــل هـــذه املواقـــف واآلراء كانـــت ثـــروة علميـــة أغنـــت االجتهـــاد وردود وفـــرض للمســـائل واإلجابـــة علي
بفضــــل اجتهــــادهم املبــــين علــــى التحليــــل -األصــــويل ووســــعت آفاقــــه وأبوابــــه، واســــتطاع جمتهــــدو املــــذاهب 

أن يثبتـــوا قواعـــد العلـــم ويطـــوروا األحكـــام العلميـــة والعمليـــة، وأن جيعلـــوا خمـــالفتهم ألئمـــتهم مـــن  -األصـــويل
  .، وحتريك عجلة الوصول إىل التقعيد األصويلهلذا التطور والتجديد احملركات األساسية

إال أن انصراف العلماء بعد ذلك إىل اختصار مـا ألـف يف علـم أصـول الفقـه، واقتصـارهم علـى خدمـة 
اإلنتاج الفكري املتقدم، وحرصهم على التزام تقليد املذاهب، باإلضـافة إىل عـدم اسـتمرار اجلـدل األصـويل 

ـــا مـــع أكـــابر العلمـــاءباجلديـــة الع ء علـــى ي، كـــان لـــه أثـــر ســـخـــالل القـــرون الســـتة األوىل لميـــة الـــيت عـــرف 
  االجتهاد األصويل خاصة، وعلى علم أصول الفقه عامة.
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  إشكالية العقل عند فقهاء الشيعة
  جتهادبين التقليد واال

  حسان عبد اهللا حسان(*
  مفهوم العقل

العقــل: اِحلْجــُر والنهــي ضــد احلمــق، واجلمــع ُعقــول...، وَعَقــل، فهــو عاقــل وَعُقــوٌل مــن (عقــل: لغويــاً: 
قوم عقالء قـال. ابـن األنبـاري: رجـل عاقـل وهـو اجلـامع ألمـره ورَأيـه، مـأخوذ مـن َعَقْلـُت البعـري إذا مجعـت 

حيـــبس نفســـه ويردهـــا عـــن هواهـــا... والعقـــل: التثبـــت يف األمـــور. والعقـــل:  قوائمـــه، وقيـــل: العاقـــل: الـــذي
القلــب، والقلــب العقــل، ومســي العقــُل عقــًال؛ ألنــه يعقــل صــاحبه عــن التــورط يف املهالــك أي حيبســه، وقيــل 

  ).1()العقُل: هو التمييز الذي به يتميز اإلنسان عن سائر احليوان،... وَعَقَل الشيء يعقُله عقًال: فهمه
اســـم يطلـــق علـــى فعـــل مـــن منـــط ذي (مـــن املدرســـة الفلســـفية يُعـــرِّف زكـــي جنيـــب حممـــود العقـــل بأنـــه: و 

خصائص ميكن حتديدها ومتييزها. والعقل ضرب من النشـاط الـذي يعـاجل بـه اإلنسـان علـى وجـه معـني... 
ا من شاهد إىل مشهود عليه، ومن دليل إىل مدلول عليـه، ومـن  مقدمـة إىل والعقل هو احلركة اليت أنتقل 

نتيجــة ترتتــب عليــه، ومــن وســيلة إىل غايــة تــؤدي إليــه تلــك الوســيلة... واختصــاراً فــإن حــد العقــل هــو أن 
ينتقــل اإلنســان مــن معلــوم إىل جمهــول، مــن شــاهد إىل غائــب، مــن ظــاهر إىل خفــي خبــئ، مــن حاضــر إىل 

  ).2()شهوراً...مستقبل مل حيضر بعد أمام البصر، أو إىل ماِض ذهب وانقضي ومل يعد مرئياً م
وقــد تبــين الفالســفة املســلمون هــذا املفهــوم للعقــل وطــوروه, وخصوصــاً عنــد ابــن رشــد, وجعلــوا العقــل 
أساســاً لإلميــان، وأيضــاً للتنظــيم االجتمــاعي والســلوك الفــردي، املتطــابقني مــع العقــل، واهلــادفني إىل حتقيــق 

ىل عمـل اإلمـام الشـافعي يف الفقـه خصوصــاً وميكـن إرجـاع هـذا النــزوع العقـالين إ(مصـاحل الفـرد واجلماعـة. 
مع وضع علم األصول وابتكاره، أو تطويره ملنهج القياس؛ لبناء تكوين عقلي لكل من اإلميان (التوحيـد)، 
وتسيري شـؤون األمـة (التشـريع) وهـو تكـوين يبـدأ بالتسـليم بـاحلق (القـرآن والسـنة)، ولكنـه يسـتخدم الفعـل 

ما، أي للتحقق من املطابقة بني احلكم املستحدث، والقاعدة القدميـة، مـع (القياسي والعقلي) للبناء عليه
  ).3()مراعاة ظروف احلكم اجلديد

ومن ناحية أخرى فالعقل مبدلوالته ووظائفه العديدة يهيئ اإلنسان لوظيفته الكـربى علـى األرض وهـي 
ــن اإلنســان مــن إدراك مهمتــه وأمانتــه ومتطل بــات دوره اإلنســاين الرســايل اخلالفــة واالســتخالف؛ حيــث ُميَكِّ

جعـل هـذا العقـل مناطـاً للتكليـف، وهـذا يعـين ابتـداًء أن مـنهج  -تعـاىل–فاهللا (الذي خلقه اهللا من أجله، 
اخلالفــة بأســره متأســس علــى العقــل اإلنســاين يف تنزيلــه علــى األرض، فهــو وســيلة ذلــك التنزيــل ولــواله مــا 

وأه العقــل يف التنزيــل األرضــي ملــنهج اخلالفــة جيعــل دوره ُوجــد مــنهج للخالفــة أصــًال. وهــذا الوضــع الــذي تبــ
عظيماً يف إجناز ذلك التنزيل؛ ملا يستلزم ذلك اإلجناز من التحرك بني ذلك املنهج يف صورة الوحي اإلهلـي 
املتعايل، وبني الواقع املادي حلياة اإلنسان يف دائرة الكون، وحركة جتعل من ذلك الـوحي اإلهلـي يف صـورته 
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واقعـاً حياتيـاً حبسـب املتقلبـات املسـتمرة مـن جهـة أخـرى، والعمـل علـى سـوق هـذا وذلـك يف سـبيل  اجملردة
  .)4()التنفيذ العملي من جهة ثالثة

وبناء على ما سـبق َفِهـَم املسـلمون دور العقـل وأمهيتـه وعـدوه مـن مصـادر أحكـامهم ومنـابع أفكـارهم، 
بني القياس واالستحسان واملصاحل املرسـلة والـرأي عنـد وقد أخذ أشكاًال خمتلفة وتنوعت أدواره الفقهية ما 

  (أهل السنة) أو االستنباط واالجتهاد ومعرفة احلسن والقبح واألمر والنهي عند (املعتزلة والشيعة).
  العقل عند الشيعة

: العقـل باعتبـاره منهجـاً األوللدى الشـيعة جيـب أن منيـز بـني معنيـني للعقـل:  )عند البحث يف (العقل
العقــل باعتبــاره أحــد مصــادر احلكــم والتشــريع، وفيمــا  والثــاني:فــة ووســيلة لــإلدراك والتمييــز واحلكــم، للمعر 

يتعلـــق بـــاملعىن األول جنـــد أن الشـــيعة تعتـــرب العقـــل الطريـــق األســـاس للمعرفـــة االعتقاديـــة؛ إذ ال جيـــوز فيهـــا 
ا: النظر واملعرفة والدليل،  ا منه ويطمـئن واملراد من ال(التقليد. بل يشرتط لإلميان  دليل أن حيصل العلم 

ــا  القلــب بــه فيهــا، ســواء كــان علمــاً تفصــيلياً مقارنــاً مبعرفــة أحــوال األدلــة وشــرائطها بالتفصــيل حــىت يقــدر 
ا ألنه الواجب العيين، وأما العلم التفصيلي فهو  على دفع الشبهة والشكوك، أو علماً إمجالياً غري مقارن 

  ).6()بالدليل ال بالتقليد -تعاىل–وجوب معرفة اهللا ( قول الشيعة: ). وهذا معىن5()واجب كفائي
ويــرى الشــيعة أن اشــرتاط اإلميــان باملعرفــة والــدليل إمنــا هــو نــابع مــن الفطــرة العقليــة الــيت حتــث اإلنســان 
ـا وال تصـبح مـورداً للشـك أو التشـكيك، وال  على البحث يف أدلة وجـود اهللا؛ حـىت حيصـل اليقـني القلـيب 

فــال يصــح أن يهمــل اإلنســان (لإلنســان أن يعتمــد علــى غــريه يف بلــوغ هــذه احلقيقــة وذلــك اليقــني،  جيــوز
حبسب  -نفسه يف األمور االعتقادية أو يتكل على تقليد املربني، أو أي أشخاص آخرين، بل جيب عليه 

ـــة  ـــدة بالنصـــوص القرآني ـــة املؤي ـــدبر يف أصـــول -الفطـــرة العقلي اعتقاداتـــه  أن يفحـــص، ويتأمـــل، وينظـــر، ويت
املســماة بأصــول الــدين الــيت أمههــا: التوحيــد، والنبــوة، اإلمامــة، واملعــاد، وباالختصــار فهنــاك أمــران مهمــان 

: أن هــذا وجــوب الثــاني: وجــوب النظــر واملعرفــة يف أصــول العقائــد، وال جيــوز التقليــد فيهــا للغــري, واألول
نصـوص الدينيـة، وإن كـان يصـح أن يكـون عقلي قبل أن يكـون وجوبـاً شـرعياً، أي ال يسـتقي علمـه مـن ال

ا بعد داللة العقل. ومعىن الوجـوب العقلـي: إدراك العقـل لضـرورة املعرفـة ولـزوم التفكـري واالجتهـاد  مؤيداً 
). وعلــــــى هــــــذا النحــــــو كانــــــت أراء علمــــــاء الشــــــيعة، مثــــــل الكراجكــــــي (ت 7()يف أصــــــول االعتقــــــادات

  ) وغريمها.9هـ)(413) واملفيد (ت 8هـ)(449
فاإلميــــان خــــط (بط الشــــيعة بــــني اإلمامــــة والعقــــل واإلميــــان وهــــذه الثالثــــة تبــــدو كاملــــة يف اإلمــــام، ويــــر 

إال اإلمــام، وللعقــل آفــاق ومراتــب ال تتكامــل  -صــلى اهللا عليــه وســلم–تصــاعدي ال جيســده بعــد الرســول 
أن (يـــث )، بـــل يصـــل الشـــيعة يف اعتقـــادهم إىل القـــول حباجـــة العقـــل لإلمامـــة مـــن ح10()إال عنـــد اإلمـــام

نظريــة اإلمامــة تعــين نظريــة العلــم يف جتــرُّده وحركتــه وقيادتيــه مصــوغة صــياغة ربانيــة للمجتمــع اإلنســاين، لــذا 
  .)11()فإن العقل حمتاج لتلك اإلمامة، اليت هي لطف من اهللا تعاىل
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والــذي أفــرد لــه الكتــاب األول يف اجلــزء األول مــن  ),12(ويف قــراءة لنصــوص العقــل يف كتــاب الكــايف
* )التوحيـــد(، جنـــد هنـــاك ارتباطـــاً كبـــرياً بـــني العقـــل و)العقـــل واجلهـــل(ذه املوســـوعة احلديثيـــة حتـــت عنـــوان هـــ

***، فهذه احملـاور الثالثـة ال ميكـن أن تـتم إال بوجـود عقـل  )العلم والتعليم(* والعقل و)األخالق(والعقل و
ــم خملوقــون، وأنــه  فبالعقــل عــرف العبــاد(كامــل لإلنســان، الــذي بــه يــتم اإلميــان أو التوحيــد  خــالقهم، وأ

م املَدبرون، وأنه الباقي وهم الفـانون، واسـتدلوا بعقـوهلم علـى مـا رأوا مـن خلقـه بـأن هلـم  ...املدبر هلم، وأ
  .)13()دهلم عليه العقل فهذا ما ...خالقاً ومدِبراً مل يزل ومل يزول

قـد مـر بعـدة مراحـل  )ل التشـريعيالعقـ(أما اعتبار العقـل كمصـدر للتشـريع واألحكـام فإننـا نالحـظ أن 
ا وأثر فيها، وعند البحث يف مسألة  عنـد الشـيعة،  )العقل واالجتهاد(الزم خالهلا عملية االجتهاد وتأثر 

كمــا يقســم   -جيــب التعــرض أوًال ملراحــل التــاريخ التشــريعي، والــذي يقســم لــديهم إىل ثالثــة أدوار رئيســية 
  هي:  -لتقسيم الشيعة التاريخ البشري كله بنفس هذا ا

هـــ/ 11-هـــ.ق3ومتتــد مــن بعثتـــه حــىت وفاتــه ( -صــلى اهللا عليــه وســلم- عصــر الرســول الــدور األول:
عصر احلضور: أي حضور األئمـة االثـين عشـر الدور الثاني:  .وهي فرتة التشريع األول .م)618-632

أي غيبـة اإلمـام الثـاين  -ة حـىت بدايـة عصـر الغيبـ -صلى اهللا عليـه وسـلم–ومتتد هذه الفرتة من وفاة النيب 
م)، وهـــذا الـــدور اســـتمرار لعصـــر التشـــريع 941-632هــــ/ 329 -هــــ11( -عشـــر كمـــا يعتقـــد الشـــيعة 

وينقســــم هــــذا الــــدور إىل مــــرحلتني:  .األول، فاإلمــــام خــــازن علــــم النــــيب واألئمــــة ال يفتــــون النــــاس بــــآرائهم
المرحلـــة  م),869-657/هــــ 255-36مـــن عصـــر احلضـــور حـــىت الغيبـــة الصـــغرى ( :ىالمرحلـــة األولـــ

اية الغيبة الصغرى حىت بدء الغيبة الكربى (الثانية م) وهذه املرحلة، 941-657هـ/329-255: من 
مرحلــة الســفراء األربعــة الــذين كــانوا رســل بــني اإلمــام الثــاين عشــر وبــني الشــيعة، فلــم يكــن هنــاك اتصــال 

الـدور : )الـنص(ملرحلة، وجتعلها ضمن مرحلة مباشر بينه وبني شيعته، وتؤكد الروايات الشيعية على هذه ا
م) حىت ظهور اإلمام املهدي املنتظر: وهي الفرتة اليت يعيشـها 941-هـ329: من الغيبة الكربى (الثالث

  .الشيعة منذ أكثر من عشرة قرون وحىت اآلن
بعثـة  ونالحظ من خالل هذه األدوار الرئيسـية يف التـاريخ التشـريعي الشـيعي أن عصـر الـنص امتـد منـذ

حىت الغيبة الكربى أي حوايل ثالثـة قـرون ونصـف تقريبـاً، وكـان لطـول هـذه  -صلى اهللا عليه وسلم–النيب 
واألئمــة  -صــلى اهللا عليــه وســلم–الفــرتة أثــر كبــري يف تــراكم كــم هائــل مــن األخبــار واملرويــات عــن الرســول 

بــل النصــوص الكثــرية واملرتاكمــة االثــين عشــر مبــا ســاهم يف تكــريس االجتاهــات الــيت تــرفض االجتهــاد يف مقا
اليت حتمل العلم اليقيين يف مقابل االجتهـاد = العلـم الظـين، ومـن مث رفـض االجتـاه العـام يف الفكـر الشـيعي 
أي اجتهــاد* آنــذاك ال ســيما أن هنــاك نصوصــاً موروثــة متنــع أشــكاله املختلفــة مثــل: رفــض العمــل بــالرأي 

مــن (و )14()إن ديــن اهللا ال يصــاب باملقــاييس(لروايــات: والقيــاس ووضــعهما يف بــاب البــدع: ومــن هــذه ا
، ويف ســؤال لإلمــام الصــادق مــن أحــد )16()إن الســنة إذا قيســت حمــق الــدين(و )15()نظــر برأيــة هلــك

ال، إمـا إنـك أصـبت مل تـؤجر، (أتباعه عن أشياء ترد علينا وال توجد يف كتـاب أو سـنة فننظـر فيهـا فقـال: 
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النـاس برأيـه فقـد  مـن أفـىت( - أيضـاً  –ومثل ذلك قوله  )17()-وجل عز-وإن أخطأت كذبت على اهللا 
  .)*18()دان اهللا مبا ال يعلم، ومن دان اهللا مبا ال يعلم فقد ضاد اهللا حيث أحّل وحّرم فيما ال يعلم

ـذا الفهـم  ذا األساس الضـخم مـن النصـوص والروايـات ركـن العقـل الشـيعي فـرتة مـن الـزمن مسـلماً  و
والعقــل، وتأسســت يف ظلــه املدرســة اإلخباريــة ال ســيما يف ظــل الغيبــة الصــغرى, وكــان ذلــك حنـو االجتهــاد 

سبباً لظهور اجتاه آخر يؤكد أن األئمة مارسوا االجتهاد وأمروا به، ويؤرخون لذلك بعهدي اإلمامني الباقر 
ء األصــول علينـا إلقــا(والصـادق، ويســتدل أصـحاب هــذا االجتـاه حبــديث روي عـن اإلمــام الصـادق والرضــا 

فأما من كان مـن الفقهـاء صـائناً لنفسـه، حافظـاً (، وقول اإلمام احلسن العسكري )19()وعليكم بالتفريع
، وبصفة عامة ميكن مالحظة دور الفقهـاء )20()لدينه، خمالفاً هلواه، مطيعاً ألمر مواله فللعوام أن يقلدوه

  :)21(الشيعة يف ثالثة مراحل
، هــم الــذين يــروون )الــرواة الفقهــاء(ة, وكــان دورهــم يتمثــل يف الروايــة: يف عهــد األئمــ :ىالمرحلــة األولــ

وهـم الـذين حيملـون الروايـة،  ,)الرواة غري الفقهاء(الرواية ويتعاملون معها الستفادة احلكم الشرعي منها، و
دف نقلها ملن يستفيد منها ا يف دفاترهم،  ظهـر يف يف زمن الغيبة الصغرى:  :المرحلة الثانية .أو يدونو

وهـــم الـــذين يتلقـــون الروايـــات مـــن الـــرواة  )الفقهـــاء املســـتقلون(هـــذه املرحلـــة نوعـــاً ثالثـــاً مـــن الفقهـــاء وهـــم 
ـم  األحياء مباشرة أو ممن يرون عنهم أو عن طريق كتب من مـات مـنهم، مث يتعـاملون معهـا فقهيـاً، أي أ

ات مـن حيـث حـاجتهم هلـا بوصـفها ليسوا برواة وإمنا هم من حيث التخصص فقهـاء، يتعـاملون مـع الروايـ
يف زمـــن ابتـــداء الغيبـــة الكـــربى: وانقســـمت فيـــه اإلماميـــة إىل مدرســـتني:  المرحلـــة الثالثـــة: .مصـــدراً فقهيـــاً 

: تقــف عنــد الروايــات مث التعامــل معهــا فقهيــاً ممــثًال هلــا الشــيخ الصــدوق، والثانيــة مدرســة الــرأي الــيت األوىل
التعامــل مــع القواعــد العلميــة بتطبيقهــا علــى الروايــة، وممــثًال هلــا ابــن تقــوم علــى الفقــه املســتقل القــائم علــى 

  .اجلنيد اإلسكايف
بوجه عـام فـإن الغيبـة كانـت دافعـاً للفكـر الشـيعي حنـو إحـداث جمموعـة مـن التغـريات والتحـوالت ملـلء 

لــواقعي مــع وتــوفري احلــد األدين مــن أجــل األحكــام الظنيــة للمكلفــني يف انتظــار عــودة احلكــم ا .فــراغ الغيبــة
فإذا كانت الفرتة املمتدة من اإلمـام علـى بـن أيب طالـب إىل الغيبـة الكـربى، متثـل مرحلـة (. اية زمن الغيبة

إىل نظام جديد لطرائق  (احلاجة التارخيية) سيادة النص وحضوره املكثف، فإن ما جاء بعدها، ميثل مرحلة
فكــان مــن الضــروري أن  ،..يجــة لفقــد الــنصفهــذه احلاجــة جــاءت نت .النظــر الفقهــي وأســاليب االســتنباط

والبــد مــن اإلشــارة إىل أن فــرتة طويلــة يف تــاريخ اإلماميــة، ظلــت ... تــنهض حركــة لتأويــل العلــوم اإلســالمية
مشـــدودة إىل تـــراثهم اإلخبـــاري، إذ مل يســـتطع أحـــد علـــى القـــول باالجتهـــاد، ومـــا حيملـــه مـــن توابـــع ظلـــت 

فقــد احنصــر جهــد علمــائهم علــى التــدوين ومجــع األخبــار  .ميــةمجيعهــا حمــل نقــد وذم مــن قبــل مجهــور اإلما
  .)22()وبذل اجلهد يف ضبطها وتوثيقها

الفعلـي وبـدء الغيبـة ظهـرت احلاجـة ملـلء الفـراغ التشـريعي  )سـيادة الـنص(فبعـد انتهـاء عصـر  وتاريخياً:
نـد ابــن أيب عقيــل يف اجملتمـع نظــراً لوقـوع احلــوادث واملسـتجدات، فبــدأت احلاجـة لالجتهــاد والـيت ظهــرت ع
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م) وابـــن جنيـــد اإلســـكايف (تـــويف يف القـــرن الرابـــع اهلجـــري) والـــذي كـــان 941-هــــ329النعمـــاين (ولـــد يف 
بالقيـــــــاس وباجتهـــــــاد الـــــــرأي وعمـــــــل صـــــــرحياً بالقياســـــــات احلنفيـــــــة واعتمـــــــد علـــــــى االســـــــتنتاجات (يقـــــــول 
  .)ل، وعليكم بالتفريععلينا إلقاء األصو (، وذلك استناداً إىل حديثي الصادق والرضا: )23()الظنية

م) فقد بدأ برفض املدرسة االجتهاديـة ورد علـى ابـن اجلنيـد يف 1022-هـ413أما الشيخ املفيد (ت 
، علــى الــرغم مــن أن املفيــد مــارس االجتهــاد يف عملياتــه )املســائل الصــاغانية(رســالته (إبطــال القيــاس) يف 

أصـول التفريـع الفقهـي، وظهـر ذلـك واضـحاً الفقهية فعمل على إعادة تأسيس املعارف اإلمامية، وتأصيل 
علـى الـرغم مـن عـدم ذكـره العقـل أو االجتهـاد صـراحة كـدليل  )التـذكرة بأصـول الفقـه(و )املقنعـة(يف كتابه 

  .من أدلة األحكام
م) رمسيـــــاً القـــــول جبـــــواز االجتهـــــاد مؤسســـــاً للمدرســـــة 1048-هــــــ440(ت  ىوافتـــــتح الســـــيد املرتضـــــ

أول كتـاب أصـويل شـيعي يقـر مبـدأ االجتهـاد ( )الذريعة إىل أصول الشـريعة(ه األصولية الشيعية ويعترب كتاب
إن القيـاس هـو إثبـات مثـل  ...(والقياس، حيث يقول حتت عنوان (فصل يف القيـاس واالجتهـاد والـرأي): 

فأمـــا االجتهـــاد فموضـــوع يف اللغـــة لبـــذل الوســـع  ..حكـــم املقـــيس عليـــه للمقـــيس، ولـــه شـــروط البـــد منهـــا.
-ولـيس ميتنـع أن يكـون قولنـا (أهـل االجتهـاد)  ..الفعل الذي يلحق يف التوصـل إليـه باملشـقة.والطاقة يف 
أمـــا  ...حممـــوًال بـــالعرف علـــى مـــن َعـــّول علـــى الظنـــون واألمـــارات يف إثبـــات األحكـــام الشـــرعية -إذا أطلـــق

ت الـــــــرأي فالصـــــــحيح عنـــــــدنا أنـــــــه عبـــــــارة عـــــــن املـــــــذهب واالعتقـــــــاد وإن اســـــــتند إىل األدلـــــــة دون األمـــــــارا
  .)24()والظنون

م) مبهمة تطوير املدرسة االجتهاديـة اسـتمراراً علـى منـط أسـتاذية 1068-هـ460مث قام الطوسي (ت 
: الثـــانيتقنـــني عمليـــة االســـتنباط, و األول: :)25(، وظهـــر ذلـــك يف عـــدة جمـــاالت منهـــاىاملفيـــد واملرتضـــ

ذي جيمـع بـني النقـل والعقـل معـاً, التأكيد يف البحث الفقهي على االجتاه الوسـط الـذي اعتمـده املفيـد والـ
وشـرح  )ـذيب األحكـام(: فيعـىن بتطبيـق عمليـة تقنـني االسـتنباط وظهـر ذلـك يف كتابـه الثالـثأما اجملـال 
  .للمفيد )املقنعة(فيه كتاب 

ويف القــــرن العاشــــر يــــدخل االجتهــــاد عنــــد اإلماميــــة مرحلــــة جديــــدة علــــى يــــد احملقــــق األردبيلــــي (ت 
االجتــاه العقلــي بصــورة واضـحة يف جمــال الفقــه االجتهــادي، ويــتم تأكيــد )، حيــث يظهــر 1585-هــ993

عملية تربيع مصادر األحكام يف املدرسة األصولية لتصبح: الكتاب والسنة واإلمجاع والعقل، وقد أسـفرت 
عمليـة تقعيـد القواعـد وتنقيحهـا واالعتمـاد الكبـري علـى العقـل والتوجـه إىل القـرآن الكـرمي (هذه املرحلة عن 

لذي تضمن أسس التشريع اإلسالمي بعموماته ومطلقاته، وهو املصدر الـذي متيـز بقطعيـة صـدوره وعـدم ا
يف  - أيضـــاً  –إمكـــان التشـــكيك يف ســـنده خالفـــاً ألخبـــار اآلحـــاد الظنيـــة الصـــدور، كمـــا يالحـــظ ذلـــك 

ـــــه الفقهيـــــة بشـــــكل عـــــام و كل بشـــــ )زبـــــدة البيـــــان(اهتمـــــام احملقـــــق األردبيلـــــي بآيـــــات األحكـــــام يف مؤلفات
  .)26()خاص

  :)27(ومن أهم مالمح هذه املرحلة يف حركة االجتهاد اإلمامي
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  .االهتمام بعلم أصول الفقه وتقسيم مباحثه بدقة عقلية متناهية -1
  .تضييق دائرة حجية أخبار اآلحاد -2
  .التشكيك يف قيمة كثري من إمجاعات القدماء وآرائهم -3
  .جية مطلق الظنإعداد األرضية املناسبة لالجتاه حنو ح -4
  .االجتاه إىل عمومات ومطلقات النص القرآين بشكل جاد -5

ويف مقابل هذا االجتاه ظهر اجتاه آخر يقوم على رفض العقل واالجتهاد ويهتم جبمـع األخبـار وتـدوين 
املوســوعات احلديثيــة، ويقــدم الســنة علــى الكتــاب ويلغــي العقــل كمصــدر للتشــريع، وهــو مــا عــرف باالجتــاه 

م)، حاولـت وضـع املدرسـة األصـولية 1792-هـ1206ي، إال أن جهود الوحيد البهبهائي (ت: اإلخبار 
يف الريادة مرة أخرى يف أواخر القرن الثاين عشر، وذلك مبحاولة حتقيق التوازن بني العقـل والنقـل يف حركـة 

كمـا يؤكـد -ه االجتهاد اإلمامي، ويف القرن الثالث عشر اهلجـري، يـدخل الفقـه االجتهـادي مرحلـة تكاملـ
والـــذي  )املكاســـب(م) يف كتابـــه 1864-هــــ1281األنصـــاري (ت:  ىعلـــى يـــد الشـــيخ مرتضـــ -الشـــيعة

يدرس حىت اآلن يف احلوزات الدينية، وقد ركز نشاطه األصويل يف وضع املنهج العلمي للمدرسة األصـولية 
علـــى أســاس تثليـــث وقــد جتلـــت هــذه النقلـــة فيمــا أبدعــه مـــن ترتيــب جديـــد للبحــوث األصــولية (احلديثــة, 

حـاالت املكلــف مـن: القطــع والظــن والشـك، والــيت ترتتــب بشـكل طبيعــي يف كيفيــة تنظـيم األدلــة الشــرعية 
اليت كـان يتعامـل معهـا الفقهـاء طيلـة القـرون املاضـية، كمـا جتلـت يف استقصـائه للفـروض واحلـاالت يف كـل 

هـذا األسـاس حـىت أننـا نلمـس تـأثري وانسـجمت وتالمحـت حبوثـه األصـولية علـى  .من هذه األقسام الثالثـة
  .)28()...هذا اإلبداع على حبوثه يف تعارض األدلة

وىف ظــــل هــــذا اجلــــدل تبلــــورت املعــــامل الفكريــــة ملدرســــتني بــــارزتني عنــــد الشــــيعة اإلماميــــة وكانــــت هلمــــا 
  املدرسة األصولية واملدرسة اإلخبارية. مواقفهما املتباينة حنو مسألة االجتهاد ومها:

هـــ) أقــدم تعريفــات االجتهــاد عنــد الشــيعة 676يُعــد تعريــف احملقــق احللــي (ت  ألصــولية:المدرســة ا
ذا االعتبار يكون اسـتخراج األحكـام مـن أدلـة (ويقول عنه،  بذل الوسع يف استخراج األحكام الشرعية و

ــا تبــىن علــى اعتبــارات نظريــة ليســت مســتفادة مــن ظــواهر النصــوص يف األكثــر, ســ واء  الشــرع اجتهــاداً؛ أل
فـإن قيـل يلـزم  .كان ذلك الدليل قياساً أو غـريه، فيكـون القيـاس علـى هـذا التعريـف أحـد أقسـام االجتهـاد

قلنـــا: األمـــر كـــذلك لكـــن فيـــه إيهـــام مـــن حيـــث أن  .أن يكـــون اإلماميـــة مـــن أهـــل االجتهـــاد -علــى هـــذا-
ألحكام بـالطرق النظريـة القياس من مجلة االجتهاد، فإذا استثين القياس كنا من أهل االجتهاد يف حتصيل ا

  .)29()اليت ليس أحدها القياس
وقد دارت أغلب تعريفات االجتهاد عند الشيعة حول اعتبار االجتهـاد العمليـة الـيت يقـوم فيهـا اجملتهـد 

استقصـــاء طـــرق كشـــف األحكـــام مـــن الكتـــاب (باســـتنباط األحكـــام الشـــرعية مـــن آدلتهـــا، أو مبعـــىن آخـــر 
اجملتهــد هــو مــن (، و)30()األصــول املــأثورة يف الــدين: الكتــاب والســنة والســنة، فهــو اســتنباط الفــروع مــن

ــا علــى اســتنباط احلكــم  زاول األدلــة ومارســها واســتفرغ وســعه فيهــا حــىت حصــلت لــه ملكــة وقــوة يقــدر 
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, وبناء على هذا فإن االجتهاد ملكة وقدرة وممارسة للمجتهد يف الكشف )31()الشرعي من تلك األدلة
إذ أن الشــيعة اإلماميــة ال اعتبــار للــرأي أو  ولــيس رأي اجملتهــد يف الواقعــة أو النازلــة؛ عــن احلكــم الشــرعي،

  القياس عندهم.
وتقــدم املدرســة األصــولية عــدة أدلــة عقليــة جلــواز االجتهــاد وهــي قاعــدة وجــوب دفــع الضــرر احملتمــل*، 

  قاعدة وجوب شكر املنعم**، وقاعدة وجوب مقدمة الواجب***.
ـــا يف املدرســـة األصـــولية لإلجابـــة علـــى تســـاؤل هدفيـــة  وعلـــى الـــرغم مـــن كثـــرة التعريفـــات وتعـــدد اجتاها

االجتهــاد وهــل هــو طلــب للظــن بــاحلكم الشــرعي؟ أم هــو طلــب للحصــول علــى احلجــة للحكــم الشــرعي, 
، )احلجة بـاحلكم الشـرعي(أم حتصيل  )الظن باحلكم الشرعي(ومبعىن آخر هل االجتهاد من أجل حتصيل 

عالقـة ( الختالفات حـول هـذا املعـىن، إال أن االجتـاه العـام يف املدرسـة األصـولية يؤكـد أنوعلى الرغم من ا
االجتهاد بالظن عالقة تظل وطيدة ومؤكدة، وهذا ال مينع من أن تكون عليه احلجة القاطعة، كمـا ال مينـع 

تهــد مبــين علــى أحيانــاً, وقــد اشــتهر لــدى األصــوليني أن علــم اجمل -بنظــر اجملتهــد-مــن أن يفضــي إىل العلــم 
أمـا الكـربى  ).هـذا مـا أدي إليـه ظـين(فالصـغرى هـي عبـارة عـن  .مقدمتني صـغرى وجدانيـة وكـربى برهانيـة

  .)32()إليه ظين فهو حكم اهللا يف حقي ىكل ما أد(الربهانية فهي: 
وطبقـاً هلـذا الفهـم األخــري لالجتهـاد فـإن بــاقر الصـدر يؤكـد أن مفهـوم االجتهــاد اتسـع ليشـمل البحــث 

أو الشــك أو مــا يســمي بــاملوقف العملــي عنــد فقــد الــدليل  )الظــن(أو القطــع, وكــذلك عــن  )احلجــة( عــن
 -أيضــاً -فقــد اتســع نطــاق االجتهــاد بعــد ذلــك فأصــبح يشــمل عمليــة اســتنباط احلكــم مــن ظــاهر الــنص (

ألن األصــوليني بعــد هـــذا الحظــوا أن عمليـــة اســتنباط احلكـــم مــن ظــاهر الـــنص تســتبطن كثـــرياً مــن اجلهـــد 
ومل يقـف توسـع االجتهـاد كمصـطلح عنـد هـذا احلـد، بـل مشـل  ..العلمي يف سبيل معرفة الظهور وحتديـده.

ــا فــدخلت يف االجتهــاد كــل عمليــة ميارســها الفقيــه لتحديــد  يف تطــور حــديث عمليــة االســتنباط بكــل ألوا
 املوقـف العملـي املوقف العملي جتاه الشـريعة عـن طريـق إقامـة الـدليل علـى احلكـم الشـرعي، أو علـى تعيـني

وحقيقـــة االجتهـــاد عنـــد اإلماميـــة هـــو هـــذا املعـــىن الثـــاين وهـــو حتديـــد املوقـــف العملـــي أو . )33()مباشـــرة
  .السلوك العملي للمكلف، ويتضح ذلك بصورة أكثر تفصيًال عند حتديد دور العقل يف عملية االجتهاد

علــى تربيــع مصــادر األحكــام هـــ) 993وقــد أكــدت املدرســة األصــولية منــذ عصــر احملقــق األردبيلــي (ت
هـ) يف 413لتكون: الكتاب والسنة واإلمجاع والعقل، إال أن أقدم نص يذكر العقل جنده عند املفيد (ت 

، حيــث يــذكر فيهــا: إن أصــول األحكــام الشــرعية ثالثــة أشــياء:  )التــذكرة بأصــول الفقــه(رســالته األصــولية 
والطــرق  .وأقــوال األئمــة الطــاهرين مــن بعــده -صــلى اهللا عليــه وســلم–وســنة نبيــه  -ســبحانه–كتــاب اهللا 

ــــــل  ــــــة القــــــرآن ودالئ ــــــة حجي ــــــة: أحــــــدها العقــــــل، وهــــــو الســــــبيل إىل معرف املوصــــــلة يف هــــــذه األصــــــول ثالث
ـــة ســـواء مـــع الكتـــاب . )34()...األخبـــار وجنـــد يف هـــذا الـــنص أن املفيـــد مل يصـــرح بوضـــع العقـــل يف منزل

بــل هــو عبــارة عــن أداة وســبيل إىل فهــم األصــول  والســنة، ومــن مث فالعقــل هنــا لــيس مــن مصــادر األحكــام
  .والتفقة يف معرفة دالئل األخبار
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الــرغم مــن أنــه أول مــن ألــف كتابــاً موســوعياً يف علــم األصــول وهــو  ىهـــ) فعلــ460أمــا الطوســي (ت 
(عدة األصول)، إال أنه مل يذكر الدليل العقلي ضمن أدلة األحكام كمصدر مسـتقل يف إدراك األحكـام، 

لق بالعقل يف هذا الكتاب جاء عند تقسيمه املعلومات إىل ضرورية ومكتسبة، وقسم املكتسبة إىل وما يتع
(الــوحي)، وبــنيَّ أن املعلومــات العقليــة منهــا ال ميكــن إدراكــه إال عــن طريــق العقــل، ومنهــا مــا  عقليــة ومسعيــة

ـــــا أدلـــــة(يُعلـــــم بالعقـــــل والســـــمع،  , وال مـــــدخل للشـــــرع يف أمـــــا األدلـــــة املوجبـــــة للعلـــــم فبالعقـــــل يُعلـــــم كو
ورغم عدم وضوح اعتبار العقل منتجاً للحكم الشرعي عند الطوسي، إال أنه يعترب أول مـن . )35()ذلك

هـــــ)، 696احملقــــق احللــــي (ت  يءمهــــد لفكــــرة االســــتدالل بالعقــــل علــــى احلكــــم الشــــرعي الفرعــــي, ومبجــــ
واســـتقر (ر األحكـــام، هــــ)، أصـــبح العقــل ضـــمن مصـــاد1206هــــ) والبهبهـــاين (ت 993واألردبيلــي (ت 

ـم قـرروا الرجـوع عليـه وأخـذ  رأي أكثر الشيعة على اعتبـار العقـل أحـد أدلـة األحكـام الشـرعية الفرعيـة، وأ
األحكـــام منـــه عنـــد عـــدم العثـــور علـــى احلكـــم مـــن األدلـــة الـــثالث الســـابقة عليـــه وهـــي: الكتـــاب والســـنة 

  .)36()واإلمجاع
شـــيعة تظهـــر إشـــكالية أخـــرى وهـــي: مـــا املقصـــود وعنـــد البحـــث يف العقـــل كمصـــدر لألحكـــام عنـــد ال

بالـــدليل العقلـــي عنـــدهم؟ ومـــا جمـــال االســـتفادة منـــه؟ واإلجابـــة عـــن هـــذين الســـؤالني توضـــح مكانـــة العقـــل 
اســتقالليته يف اســتنباط احلكــم الشــرعي, وعلــى  ىعنــدهم أو فلســفتهم يف االســتفادة مــن العقــل وبيــان مــد

إال أنـه ميكـن الوقـوف عنـد تعـريفني أكثـر  -عنـد الشـيعة-قلـي الرغم من وجود تعريفات عديدة للـدليل الع
كـل حكـم للعقـل يوجـب القطـع (: تعريف حممد رضا املظفر وقـد عرفـه بأنـه األولوضوحاً يف هذا املعىن، 

ا إىل العلم القطعـي بـاحلكم الشـرعي ويوضـح هـذا . )37()باحلكم الشرعي، أو كل قضية عقلية يتوصل 
توصــل إليــه العقــل قطعــي ال ظــين إذ ال حكــم عمــل بــه، أمــا حممــد بــاقر الصــدر التعريــف أن احلكــم الــذي ي

، )38()الــــدليل العقلــــي: كــــل قضــــية يــــدركها العقــــل، وميكــــن أن يســــتنبط منهــــا حكــــم شــــرعي(أن  ىفــــري 
والــدليل العقلــي تــارة يكــون قطعيــاً وأخــرى يكــون ظنيــاً فــإذا كــان الــدليل العقلــي قطعيــاً ومؤديــا إىل العلــم (

، )39()عي، فهو حجة من أجل حجية القطع، وهي حجية ثالثة مهما كـان دليلـه ومسـتندهباحلكم الشر 
أما إذا كان الدليل العقلي ظنياً، كما يف االستقراء الناقص والقيـاس، ويف كـل قضـية مـن القضـايا العقليـة، (

ا ا العقل، ولكنه ظن    .)40()...فهذا الدليل حيتاج إىل دليل على حجيته -إذا مل جيزم 
ودليل العقل يرجع إليه وإيل قواعده عند فقدان النصوص أو تعـارض األدلـة, أو (ويعرفه الوائلي بقوله: 

هو إدراك العقل مبا هو عقل للحسن والقبيح يف بعض األفعال املالزم إلدراكه تطابق العقـالء عليـه وذلـك 
حكـم الشـارع قطعـاً، ولـيس ناتج من تأدب العقل بذلك، ومبا أن الشارع سيد العقـالء فقـد حصـل إدراك 

  .)41()وراء القطع حجة
وميكن التعرف على دور العقـل بصـورة أكثـر وضـوحاً عنـد الكشـف عـن مباحثـه يف املدرسـة األصـولية، 

  :)42(فاحلكم الشرعي يقسم إىل قسمني
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احلكــم الشــرعي املتعلــق بأفعــال اإلنســان واملوجــه لســلوكه مباشــرة يف خمتلــف جوانــب حياتــه أحــدهما: 
ية والعباديـــة والعائليـــة واالجتماعيـــة الـــيت عاجلتهـــا الشـــريعة ونظمتهـــا مجيعـــاً، كحرمـــة شـــرب اخلمـــر الشخصـــ

احلكــــم الشــــرعي الــــذي ال يكــــون موجهــــاً مباشــــرة لإلنســــان يف أفعالــــه واآلخــــر: خل، ...إووجــــوب الصــــالة
ـــرع وضـــعاً معينـــاً يكـــون لـــه تـــأثري غـــري مباشـــر يف ســـلوك اإلنســـان، مـــ ن قبيـــل وســـلوكه، وهـــو كـــل حكـــم ُيشَّ

هذا النوع مـن األحكـام باألحكـام الوضـعية والنـوع األول  ىويسم... األحكام اليت تنظم عالقات الزوجية
  .باألحكام التكليفية

وإن مل حيصل الفقيه على دليل يعني نوع احلكـم الشـرعي، فسـوف يظـل احلكـم الشـرعي جمهـوًال لديـه، 
بالقواعــد الــيت حتــدد املوقــف العملــي للمكَلــف جتــاه  أو مــا يعــرف )العقــل(ويف هــذه احلالــة يلجــأ الفقيــه إىل 

  احلكم الشرعي اجملهول، هذا هو املوقف اجلوهري للعقل عند اجملتهدين األصوليني.
  وتقسم مباحث العقل أو جمال استخدامه واالستفادة منه عند الشيعة إىل ثالثة أقسام: 

بإمكــان العقــل مبفــرده اســتنتاجها : وهــي جمموعــة األحكــام الــيت مبحــث المســتقالت العقليــة األول:
  .دون احلاجة إىل الشرع مثل قبح الكذب واخليانة، وحسن الصدق واألمانة

وهــي القضــايا واألحكــام الــيت لــيس مبقــدور العقــل وحــده  الثــاني: مبحــث غيــر المســتقالت العقليــة:
  استنتاجها، بل إنه يستمد من الشرع العون يف ذلك مثل أمور العبادات.

: وهي األصول اليت يلجأ إليها املكلف لتوضيح املوقـف العملـي لـه حث األصول العمليةمب والثالث:
, االحتيــــــاط: )التعــــــادل والرتجــــــيح(الــــــرباءة العقليــــــة، التخيــــــري أو : يعنــــــد اجلهــــــل بــــــاحلكم يف أدلتــــــه, وهــــــ

  .)43(االستصحاب
  المدرسة اإلخبارية

عديد من االجتاهـات الفكريـة والفلسـفية، إذ كما ذكرنا من قبل فإن الغيبة تعد عامًال مؤثراً يف ظهور ال
لــدى الشــيعة ال ســيما فيمــا يتصــل  )احلرية الفكريــة(بـــ ىبغيــاب اإلمــام وفقــدان االتصــال بــه ظهــر مــا يســم

باحلركـــة بـــني الـــنص والواقـــع مـــع غيـــاب املفســـر واحلكـــم، وإزاء ذلـــك ظهـــر اجتـــاه مـــن الشـــيعة التزمـــوا بنظريـــة 
 )التقيــة واالنتظــار(غائــب، وقـد رفــض أولئـك العلمــاء الـذين التزمــوا بنظريـة لإلمـام ال )االنتظــار(أو  )العـودة(

ـم كـانوا حيرمـون )املهدي املنتظر( أي بديل لإلمام املعصوم الغائب ، حىت لو كـان فقيهـاً عـادًال، وذلـك أل
يـت االجتهاد والعمل بالقياس واألدلة الظنية، ويشـرتطون حصـول العلـم اليقـني بأحكـام الـدين مـن أهـل الب

  .وذلك عرب األخبار الواردة عنهم -عليه السالم–
االجتهاد والقياس والعمل  وقد التزم هؤالء العلماء أو (اإلماميون اإلخباريون) ببعض الروايات اليت تذمُّ 

بــالرأي, وظــل هــذا االجتــاه مســيطراً علــى اجملتمــع الشــيعي علــى الــرغم مــن حمــاوالت املدرســة االجتهاديــة يف 
الشـيعية، وقـد بـدأت حركـة مواجهـة االجتهـاد  )النصـوص(يس ملرحلة اجتهادية تتفق مـع خمالفة ذلك وتأس

  .تارخيياً على يد املفيد يف رسالته املوجهة البن اجلنيد الذي قال باالجتهاد
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هـ) والذي شّن محلـة واسـعة 1036وانطالقاً من هذا االجتاه ظهر املريزا حممد أمني اإلسرتاباذي (ت: 
الصــواب عنــدي  ...(ونصــه:  )الفوائــد املدنيــة(تهــدين, وقــال حبرمــة االجتهــاد يف كتابــة علــى االجتهــاد واجمل

أمــا مــذهبهم فهــو أن كــل مــا حتتــاج إليــه األمــة إىل يــوم القيامــة عليــه  .مــذهب قــدمائنا اإلخبــارين وطــريقتهم
من األحكام  -صلى اهللا عليه وسلم–حىت أرش اخلدش، وأن كثرياً مما جاء به  داللة قطعية من قبله تعاىل

من نسخ وتقييد وختصيص وتأويل، خمـزون عنـد  -صلى اهللا عليه وسلم–ومما يتعلق بكتاب اهللا وسنه نبيه 
وأن القــرآن يف األكثــر ورد علــى وجــه التعميــة بالنســبة إىل أذهــان الرعيــة،  -علــيهم الســالم– العــرتة الطــاهرة

نعلمــه مــن األحكــام النظريــة الشــرعية، أصــلية  وكــذلك كثــري مــن الســنن النبويــة، وأنــه ال ســبيل لنــا فيمــا ال 
وأنـه ال جيـوز اسـتنباط األحكـام النظريـة مـن  -عليهم السـالم–كانت أو فرعية، إال السماع من الصادقني 
بــل  -علــيهم الســالم–مل يعلــم أحواهلمــا مــن جهــة أهــل الــذكر  ظــواهر كتــاب اهللا وال مــن ظــواهر الســنن مــا

  .)44()جيب التوقف واالحتياط فيهما
كما أنكر اإلسرتاباذي االجتهاد مطلقاً، حىت مبعناه املتغري الذي قَِبل به فقهاء الشـيعة وقـال إنـه بدعـة 

اإلســرتاباذي بثقــل خمالفتــه علــى حجيــة  ىوألقــ .يف الــدين وأنــه ال جيــوز ألحــد أن يقلــد غــري اإلمــام املعصــوم
لعمـــل بظــواهر اآليـــات واعتبارهـــا أن البــدع الـــيت أُدخلــت يف الـــدين مثــل جـــواز االجتهــاد، وا ىالعقــل وادعـــ

حجــة، وتقســيم األخبــار إىل ضــعيف وغــري ضــعيف، وجــرح الرجــال املســندة إلــيهم األحاديــث، وغــري ذلــك 
  .)45(من أمثاهلا، إمنا حصلت العتماد الفقهاء على العقل

لقـــد قامـــت املدرســـة اإلخباريـــة جبهـــود كبـــرية للتنظـــري مـــن أجـــل مواجهـــة مصـــدرية العقـــل, واســـتقاللية 
شــــريع يف مقابــــل عــــدم االعــــرتاف إال باألخبــــار الــــواردة عــــن األئمــــة املعصــــومني، ومــــن مث واجهــــوا حركــــة الت

االجتهاد وعلم األصول واحلديث إذ مل يـروا تصـنيفات احلـديث (السـيما مـا يتصـل بعلـم اجلـرح والتعـديل) 
وال تقليــد ذات اعتبــار، وكــذلك حبــوث علــم األصــول؛ إذ ال عمــل للمكلــف إال مــن خــالل هــذه األخبــار 

  .لفقيه أو جمتهد
تقــوم وجهــة نظــر اإلخبــاريني يف العقــل علــى مبــدأين مهمــني خيضــعان لتفســريات أيديولوجيــة مــن قبــل 

حيـث أن الشـريعة كاملـة وبـاقي  ,)إيـداع الشـريعة وخـزن العلـم(أو  )كمـال الشـريعة(اإلخباريني ومها: مبـدأ 
أودعهـا خلزنـة علمـه:  ومل يصـدر فيهـا حكمـاً  -لمصـلى اهللا عليـه وسـ–األحكام اليت مل تقع يف عهـد النـيب 

ـا يفسـرون التضـارب الـذي يوجـد بـني األخبـار: املصـدر الرئيسـي  األئمة من بعـده، واملبـدأ الثـاين: التقيـة و
  .لألحكام عندهم

ــا قامــت بعمليــة التنظــري لصــاحل البيــان ضــد الــدائرة العقليــة، فهــي مل  إن أهــم مــا يف النزعــة اإلخباريــة، أ
األحكام املعياريـة اخلالصـة ضـد الطـرق الـيت ختـرج عـن دائـرة املعيـار البيـاين، بـل أضـافت مـا هـو أهـم  متارس

مــن ذلــك بطريقتهــا التنظرييــة الــيت جعلتهــا قــادرة علــى الوقــوف بوجــه النزعــة العقليــة ومنافســتها يف عمليــة 
ـــام النزعـــة العقليـــة ذلـــك أن اإلســـرتاباذي ومجاعتـــه مل يقفـــوا عنـــد حـــد .احتـــواء الـــنص وتوظيفـــه معرفيـــاً  ود ا
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باالبتــداع والدخالــة علــى الشــريعة، بــل حــاولوا تفســري املــدركات املعرفيــة ليــربروا للبيــان وقفتــه وجينبــوا عمليــة 
  .)46(الفهم أو التأسيس الداخلي للخطاب من اخلطأ والتأويل

ـــذيب (الكـــايف, ومــن ال حيضــره الفقيــه لــذلك زعــم اإلخبــاريون بصــحة كـــل مــا يف الكتــب األربعــة , و
واالستبصار), بل قدموها على القرآن الكـرمي وأنكـروا حجيـة اإلمجـاع، وتوسـعوا يف جمـال حجيـة  األحكام,

األخبـــار وتوجهـــوا إىل تـــدوين املوســـوعات احلديثيـــة ومجـــع كـــل األخبـــار دون العنايـــة بتصـــنيفها مـــن حيـــث 
مـوا ا ا وضـعفها، وجـردوا العقـل مـن كـل صـالحياته وا لظـن واالسـتنباط بالبدعـة يف درجات صـحتها وقــو

  .الدين
ـــم فســـروا كلمـــة  تفســـرياً  )االجتهـــاد(وميكـــن تفســـري موقـــف املدرســـة اإلخباريـــة بعـــدة أســـباب منهـــا: أ

خاطئـــاً، وقـــالوا: أن االجتهـــاد يعـــين التفكـــري الشخصـــي للفقيـــه يف املســـألة إذا مل يوجـــد فيهـــا نـــص، وهـــذا 
يــة واملناســبات الظنيــة الــيت تــؤدي علــى ترجيحــه بصــفة  التفكــري الشخصــي يقــوم علــى أثــر االعتبــارات العقل

كونــه حكمــاً اجتهاديــاً ذا طــابع شــرعي, كمــا أن علــم األصــول علــم حــادث يف عصــر الغيبــة ومــأخوذ مــن 
م األصل فيه، ومل يكن موجوداً يف عصر التشريع وزمان األئمة, كذلك عـدم اسـتيعاب ذهنيـة  العامة*، فإ

رتكة* يف عملية االسـتنباط، فقـد جعلهـم ذلـك يتخيلـون أن ربـط االسـتنباط اإلخباريني لفكرة العناصر املش
كمـا .  بالعناصر املشرتكة والقواعد األصـولية يـؤدي إىل االبتعـاد عـن النصـوص الشـرعية والتقليـل مـن أمهيتهـا

أن السلطة الصفوية اسـتهدفت إضـعاف مؤسسـة الفقهـاء داخـل إيـران وإشـغاهلا بتيـارات تسـتهدف زعزعـة  
ــا  ــا املؤسســة االجتهاديــة إىل قــوة دفاعيــة فقــط كيا الفكــري, ومبعــىن آخــر حتويــل حالــة القــوة الــيت تتمتــع 

ظهــور احلركــة اإلخباريــة ومتركزهــا يف قلــب األحــداث كــان (فقــد كــان  أمــام اهلجمــات العنيفــة لإلخبــاريني،
ومه التقليـديني مـن عامًال من عوامـل تقويـة السياسـة الصـفوية املتمثلـة بالشـاه عبـاس الكبـري وإضـعاف خصـ

الفقهـــــاء، لـــــذا بـــــدأت عوامـــــل دعـــــم ألقطـــــاب هـــــذا االجتـــــاه حـــــىت ظهـــــر الداعيـــــة اإلخبـــــاري حممـــــد أمـــــني 
  .)47()اإلسرتآبادي حماوًال القضاء على خط الفقهاء قضاًء تاماً 

م) إىل وجـــود جمموعـــة مـــن التحـــوالت اجلذريـــة يف 1979قيـــام الثـــورة اإلســـالمية يف إيـــران ( ىوقـــد أد
عي مبــا أوجــد حــدوداً فاصــلة يف بعــض األفكــار قبــل الثــورة وبعــدها، فمــن ناحيــة فقــد أعطــت الفكــر الشــي

الثــورة للمدرســة األصــولية الســبق والواليــة علــى الفكــر الشــيعي ومــن مث ارتفعــت مكانــة الفقهــاء وأصــبحت 
ركـة حموراً رئيسياً للمجتمـع الشـيعي املعاصـر، ومـن ناحيـة أخـرى سـامهت يف إحـداث تغيـريات جذريـة يف ح

الــويل (االجتهـاد وجماالتــه وأهدافــه فأصـبح فقــه جمتمــع ودولــة بعـد أن كــان فقــه فــرد أو طائفـة، وكــان لنظريــة 
دور حمــوري يف إعــادة رســم وتنظــيم اجملتمــع الشــيعي مــرة أخــرى، وكــان هلــذا املســتجدات يف اجملتمــع  )الفقيــه

 ىكـري للفقهـاء والعلمـاء أو املسـتو الف ىالشيعي والعوامل اليت مهـدت هلـا مظـاهر كثـرية سـواء علـى املسـتو 
ا  ىاملؤسسي للمؤسسة الدينية والفقهية الشيعيـة أو املستو  اإلعالمي والدعائي للمدرسـة الشـيعية يف صـور

  .املعاصرة
*************  
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  التجديد من منظور مقاصد الشريعة
  ن اخلادمي(*نور الدي

ـــدين اإلســـالمي كمـــا أنزلـــه اهللا  صـــلى اهللا عليـــه –علـــى رســـوله  -تعـــاىل-جتديـــد الـــدين معنـــاه تقـــدمي ال
أيام نـزول الرسـالة. ومـن مقتضـيات هـذا التجديـد إرجـاع الفهـم والتطبيـق اإلسـالميني إىل األصـول  -وسلم

  ع وحيل وأساطري وغري ذلك.واملصادر الشرعية املعتربة، ونفي ما علق بالدين من زوائد وإخالل وبد 
وينبغـــي أالّ يفهـــم مـــن جتديـــد الـــدين اســـتبدال اإلســـالم بـــدين آخـــر، أو تغيـــري بعـــض األحكـــام القطعيـــة 

  خمالفة للدين وقواعده ومقاصده. -يف الفهم أو التطبيق-الثابتة، أو إحداث أمور 
 درجـــة اللـــزوم التجديـــد اإلســـالمي احلاصـــل بضـــوابطه وشـــروطه أمـــر مشـــروع وجـــائز. بـــل قـــد يرقـــى إىل

والوجوب، وذلـك حبسـب درجـات االضـطرار واالحتيـاج إليـه. وهـو واالجتهـاد الفقهـي بـاملعىن التخصصـي 
الــدقيق ملحوظــان يف كــل ملــة وأمــة، إذ تقتضــيهما احليــاة وجتــددها وتطورهــا، وتســتلزمهما حركــة اإلنســان 

  قعية.واجتماعه واندفاعه. ومن مث فهو ضرورة شرعية دينية وحاجة إنسانية وا
  وقد دلت عليه مجلة من النصوص والوقائع والشواهد يف القدمي واحلديث.

ومن ذلك: احلديث النبـوي املعـروف: (إن اهللا يبعـث هلـذه األمـة علـى رأس كـل مائـة سـنة مـن جيـدد  -
  ).1هلا أمر دينها)(

فـيض القـدير:  وقد تواىل العلماء والشراح علـى بيـان املـراد بتجديـد الـدين. ومـن هـذا مـا جـاء ذكـره يف 
(جيـدد هلــا دينهــا، أي يبــني الســنة مــن البدعــة ويكثــر العلــم وينصــر أهلــه ويكســر أهــل البــدع ويــذهلم. قــالوا: 
وال يكــون إال عاملــا بــالعلوم الدينيــة الظــاهرة والباطنــة). قــال ابــن كثــري: (الظــاهر أن احلــديث يعــم مجلــة مــن 

). وقـد قـال الشـيخ 2وي ولغوي وغريهم)(العلماء من كل طائفة وكل صنف من مفسر وحمدث وفقيه وحن
عمر عبيد حسنة معلقا على هذا احلـديث: (وهـو إخبـار مـن الصـادق املصـدوق مـن وجـه، وتكليـف دائـم 
ومســتمر لألمــة املســلمة بالتجديــد واالجتهــاد واملراجعــة ونفــي نوابــت الســوء والعــودة إىل الينــابيع األوىل مــن 

ائم الذي حيمـي املسـرية مـن السـقوط ويسـدد اخلطـوة ويرتقـي وجه آخر؛ ذلك أن التجديد هو اهلاجس الد
  ).3باملسلمني ليكونوا مبستوى اإلسالم والعصر)(

: (جــددوا إميــانكم، قيــل: يــا رســول: وكيــف جنــدد -صــلى اهللا عليــه وســلم–ومــن ذلــك أيضــا قولــه  -
  ).4إمياننا؟ قال: أكثروا من قول ال إله إال اهللا)(

يـــد فـــأكثر مـــن أن حتصـــى، مـــن ذلـــك ظهـــور اجملـــددين مـــن أعـــالم الفقـــه أمـــا الوقـــائع الدالـــة علـــى التجد
ضـت 5والفكر اإلسالميني على مر عصور تاريخ املسلمني، وقيام املؤسسات اإلسالمية املعاصرة( ) الـيت 

  مبشروع التجديد واالجتهاد يف جماالت احلياة املختلفة.
  اعل مع اآلخر.مث إن التجديد حتتمه طبيعة احلياة وضرورات التواصل والتف

واخلالصة أن التجديد يف الدين اإلسالمي حقيقة شرعية، وضرورة حيايتة، وحاجة إنسانية، وذلـك إذا 
  روعيت يف ضوابطه، وعمل يف جماالته, وقام به أهله وأصحابه.
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  حقيقة مقاصد الشريعة
قاصــد عامــة مقاصــد الشــريعة هــي غايــات التشــريع اإلســالمي وأهدافــه وأســراره وِحكمــه. وهــي أنــواع: م

تشـــمل أغلـــب أو كـــل األبـــواب الفقهيـــة الشـــرعية، ومثاهلـــا: حفـــظ الـــدين وإقامـــة التوحيـــد وجلـــب املصـــاحل 
  واملنافع وحتقيق العدالة واحلرية واألمن والسلم.

ومقاصد خاصة ختص قسـما فقهيـا معينـا أو صـنفا مـن عـدة أحكـام تشـرتك يف مقصـد معـني، ومثاهلـا: 
وغـــرس معـــىن االمتثـــال واالنقيـــاد يف أداء الطاعـــات والقـــرب، وحتقيـــق معـــىن  تســـهيل تبـــادل املنـــافع التجاريـــة

  املواساة يف العطايا واهلبات والصدقات....
وتتجمــع كــل هــذه املقاصــد يف مقصــد عــام وكلــي وشــامل لكــل أنــواع املقاصــد ومراتبهــا، وهــذا املقصــد 

ع العبـــارة األوىل مـــن حيـــث هـــو: جلـــب املصـــاحل ودفـــع املفاســـد. وقـــد يعـــرب عنـــه بعبـــارات أخـــرى تتوافـــق مـــ
  االستغراق املعنوي والداللة على جمموع املصاحل اجملتلبة ومجلة املفاسد املبتعدة يف أحوال املعاش واملعاد.

وتتعلـــق مبقاصـــد الشـــريعة مســـائل ومباحـــث علميـــة تشـــكل مبجموعهـــا مـــا أصـــبح يصـــطلح عليـــه بعلـــم 
  املقاصد أو فنها ونظريتها ومنظومتها.

ـــا، وأنواعهـــا، وحجيتهـــا، واحلاجـــة إليهـــا،  ومـــن هـــذه املســـائل واملباحـــث: وســـائل املقاصـــد، وأدلـــة إثبا
  وتطبيقها على مشكالت الواقع املعاصر، والتعارض والرتجيح بينها، وغري ذلك.

ا على صعد كثرية. ولعل من أبرز ذلـك اعتبارهـ أمـرا  اومقاصد الشريعة يف العصر احلايل تتزايد العناية 
  باألداء االجتهادي واإلفتائي يف جمموع املستجدات واملستحدثات املختلفة. مهما يف القيام

  حقيقة التجديد من منظور مقاصد الشريعة
التجديــد مــن منظــور مقاصــد الشــريعة هــو التجديــد املبــين علــى املقاصــد أو هــو التجديــد الواقــع ضــمن 

اً مرجعيـاً لبحـث قضـاياه ومشـكالته دائرة املقاصد، أي التجديد الـذي جيعـل املقاصـد الشـرعية إطـاراً شـرعي
واإلجابة عن نوازله وحوادثه. وذلك ألن املقاصد تتسـم مبـا جيعلهـا ترقـى لتشـكل هـذه املرجعيـة، ومـن هـذه 
الســـمات املرونـــة الكبـــرية والســـعة االســـتداللية الرحبـــة الـــيت جتمـــع بـــني االســـتدالل بالنقـــل والعقـــل بالظـــاهر 

ا بالضوابط املعلومة.والباطن، والقابلية لالجتهاد يف الوس   ائل والكيفيات احملققة لغايا
  ويراد بالتجديد من منظور مقاصد الشريعة

إرجاع التجديد إىل املقاصد الشرعية الصـحيحة كمـا عرفهـا السـلف زمـن نـزول الرسـالة، وكمـا قررهـا  -
  اخللف على مر العصور بعلمية واضحة وضوابط معلومة.

مة األدلة واألحكام واملعاين الشرعية املقـررة يف زمـن اإلسـالم األول، إرجاع التجديد إىل مراعاة منظو  -
ا.  وذلك ملا هلذه املنظومة من دور يف ضبط املقاصد وإثبا

نفي ما يضيع حقيقـة املقاصـد وينفـي عنهـا طابعهـا املتـوازن واملعتـدل والـذي يتوسـط جانـب اإلفـراط  -
ـــا. ومـــن هـــذا القبيـــل، نفـــي االبتـــداع واملبالغـــة يف التعويـــل عليهـــا وجانـــب التفـــريط والتســـ اهل يف االعتـــداد 

 والتزيد يف الدين، ودرء التحايل والتالعب يف معاملة النصوص واألحكام، ويف مزاولة املنافع مع الناس.
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ويف عملية اإلرجاع إىل املقاصـد تتأكـد ضـرورة استحضـار الشـروط العلميـة الالزمـة يف عمليـة االجتهـاد 
  فهماً وتنزيًال.

  اب التجديد من منظور مقاصد الشريعةأسب
  صالحية الشرع العزيز وقدرته على التوجيه والتأثري يف الواقع واحلياة. -
ضرورة املواكبة واملسايرة لروح العصر وتطوراتـه وتغرياتـه، وضـرورة وضـع احللـول والبـدائل للمشـكالت  -

  والقضايا احليايتة املختلفة.
ركة املقررة للتجديد ولضرورة وجود اجملددين يف كل عصـر ويف كـل تأكيد صحة النصوص النبوية املبا -
 مصر.

  مشروعية التجديد من منظور مقاصد الشريعة
قيام التجديد على املقاصد الشرعية لـه مـا يـربره ويسـوغه. أي أن اعتمـاد املقاصـد إطـاراً شـرعياً مرجعيـاً 

  لقيام التجديد يستند إىل عدة مسائل, ومنها:
  قاصدمسألة وسائل الم

يُراد مبصطلح وسائل املقاصد جمموع الرق والكيفيات اليت توصل إىل مقاصـدها. ولـذلك نطـق العلمـاء 
بالقاعدة اجلليلة (الوسائل هلا أحكام املقاصد). وهذه الوسـائل نوعـان: الوسـائل الثابتـة الـيت ال تتغـري بتغـري 

لــنفس ووســيلة االتصــال اجلنســي بــني الزمــان واملكــان واحلــال. ومثاهلــا وســيلة القصــاص مــن القاتــل حلفــظ ا
  الزوجني الشرعيني حلفظ النوع اإلنساين وإعمار الدنيا وتعمري اآلخرة.

وتتعلـــق بالوســـائل الثابتـــة بعـــض املتغـــريات الـــيت تتغـــري بتغـــري الزمـــان ولكـــن بشـــرط أالّ تعـــود علـــى أصـــل 
رحم ألسباب توجـب ذلـك، الوسيلة باإلبطال والتضييع. ومثال ذلك: استخدام التلقيح الصناعي خارج ال

فهــذا يعــد تغـــري تعلــق بطريقـــة اإلجنــاب، ولكنـــه تغــري طفيـــف أَْمَلْتــُه التطـــورات العلميــة ودعـــت إليــه احلاجـــة 
اإلنسانية يف حتقيق املولود، وهو مع ذلك مل يعد على أصل الزواج باإلبطـال والتضـييع؛ إذ إن الـزواج قـائم 

حتقيــق املـودة والســكن واألنـس بالولــد، وكـل هــذه املعــاين علـى الــرتابط بـني الــزوجني وعلـى حفــظ النسـيب و 
  متحققة يف طفل األنبوب الذي ال ُيصار إليه إالّ عند تعذر الوالدة الطبيعية.

وثانيهــا الوســائل املتغــرية وهــي الــيت تتحــدد حبســب الظــروف واملقامــات واملســتحدثات. ومثاهلــا: وســيلة 
تعلـــيم عـــن بعـــد، وبـــني التعلـــيم باملؤسســـة العصـــرية كاملدرســـة التعلـــيم الـــيت تـــرتدد بـــني التعلـــيم احلضـــوري وال

  واجلامعة واملؤسسة التقليدية كاجلامع والبيت والُكتَّاب والزاوية.
وتشــكل الوســائل املتغــرية ميــدانا رحبــا للتجديــد يف احليــاة اإلســالمية مبــا حيقــق املقاصــد العامــة واخلاصــة 

مـن حريـة واختيـار يف تعيـني الوسـائل األفضـل املوصـلة إىل للشريعة اإلسالمية، وذلـك ملـا للمجتهـد واجملـدد 
  حتقيق مصاحل تلك الوسائل.

  مسألة الموازنات بين المقاصد
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قــد تتــزاحم املقاصــد فيمــا بينهــا وقــد تتعــارض ويســتحيل اجلمــع، فعندئــذ ُيصــار إىل الرتجــيح واالختيــار، 
لتعــــارض والرتجــــيح يف أي تــــرجيح مــــا يكــــون أنســــب واختيــــار مــــا يكــــون أصــــلح. ويصــــطلح علــــى هــــذا ا

الدراسات اإلسالمية املعاصرة بفقه املوازنات بـني املقاصـد. وهـو كـذلك يشـكل ميـداناً رحبـاً إلجـراء النظـر 
  واالجتهاد واعتماد التجديد على وفق هذا الفقه.

ولعل من قبيل هذا: املوازنـة بـني مصـلحة بنـاء املسـجد ومصـلحة بـث قنـاة فضـائية، فيتعـني أحيانـا بـث 
ملا فيها من املصاحل املتعدية على مستوى التعليم والتثقيف والتوعية، يف حني أن بناء املسجد قـد ال  احملطة

تتعدى مصاحله عدد املقيمني واجملاورين له. وال شك أن ترجيح بعث القناة على بناء املسجد له شـروطه، 
  ة الفرائض، وغري ذلك.ومنها: استحالة اجلمع بني األمرين، وعدم احلاجة إىل بناء املسجد إلقام

والناحية التجديدية هلذا املثـال تـربز مـن جهـة اإلملـام بوقـائع العصـر ومسـتجداته، ويف املثـال متـت معرفـة 
  واقعة احملطات الفضائية ودورها العظيم يف التأثري والتوجيه والتوعية.

املوازنـات املقاصـدية، حسن تنزيـل الشـرع علـى الوقـائع املسـتجدة مبراعـاة املقاصـد مطلقـا، وبتطبيـق فقـه 
إذ قُـــدمت يف هـــذا املثـــال املصـــلحة املتعديـــة علـــى املصـــلحة القاصـــرة. وال غـــرو أن هـــذا املثـــال معـــدود مـــن 
ضــروب التجديــد املبــين علــى املقاصــد، إذ مــن صــور التجديــد حســن التعامــل مــع الوقــائع املعاصــرة وإجيــاد 

  احللول الشرعية هلا مبقصدية عالية وعلمية قوية.
  ألولويات في المقاصدمسألة ا

يــراد باألولويــات يف املقاصــد، اتبــاع مــا هــو أوىل يف االعتمــاد واالختيــار، كــأن خيتــار مقصــد إعــادة بنــاء 
العقائد واإلرادات يف النفوس، أو أن خيتار بعث املؤسسات البحثية واجلامعية كأولوية وطنية وإسالمية، ملا 

  ة.يف ذلك من املصاحل الضرورية الالزمة املأمول
ومسـألة األولويــات غــري مســألة املوازنــات؛ إذ معــىن األولويــات تقـدمي مــا هــو أوىل وتــرك غــريه مــع القــدرة 
على فعل االثنني. أما معىن املوازنات فيكون فيه تقدمي األوىل واألهم وتـرك غـريه السـتحالة اجلمـع بينهمـا. 

  فالفرق بينهما يكمن يف إمكان اجلمع أو يف استحالته أو تعذره.
ألة ربط اجلزئيات بالكليات؛ ألن الكلي تنطبق عليه جزئياته، واجلزئي يعـود إىل كليتـه. وتبـدو أمهيـة مس

ـا. وهـذا  هذا يف تقرير االجتهاد التجديدي يف جزئيات الواقع غري احملصورة بناء على مراعـاة أصـوهلا وكليا
  اخللق املتوازن يف الدنيا.وبني  -تعاىل–الربط جيعل التجديد أصيال ومعترباً وصحيحاً عند اهللا 

ويتطلب هذا الربط جهدا مهما من اجملتهد اجملدد على مستوى العلـم بالقواعـد وانطوائهـا علـى فروعهـا 
ا وغري ذلك. ا وشروط االحتجاج    ومستثنيا

  مسألة مآالت األفعال
فـــوزه باجلنـــة يف يـــراد مبـــآالت األفعـــال نتـــائج األفعـــال ومصـــائرها. ومثاهلـــا: مـــآل صـــالح املـــرء يف الـــدنيا 

  اآلخرة، ومآل بعث البنية التحتية القوية حتقيق التنمية وتقوية االقتصاد.
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ويعد النظـر يف مـآالت األفعـال مـن الضـروب االجتهاديـة والتجديديـة املهمـة الـيت يتصـرف فيهـا اجملتهـد 
ا على املقدمات وا   ألسباب واملداخل.اجملدد بغرض تقدير املصاحل األهم بتقدير النتائج وتوقعها ليحكم 

  مسألة متعلقات المقاصد
تتعلــق باملقاصــد عــدة أمــور حتــدد مفهومهــا وتطبيقهــا وإعماهلــا. ومــن هــذه األمــور: األعــراف والعــادات 
والتقاليد والوقائع واألحوال املختلفة للناس. وملعرفة هذه املتعلقات أمهية كربى يف تفعيل املقاصد يف الواقـع 

  رفة بنيتها.ويف اإلملام بنظريتها ومع
وتشكل هذه املتعلقات لدى اجملتهـد اجملـدد ميـدانا رحبـا إلعمـال التجديـد بنـاء علـى الوقـائع واألعـراف 
ــــربة  ــــة املعت ــــة االجتهادي ــــدائل، بالكيفي ــــربامج والب وتقــــديرها يف اســــتنباط األحكــــام وإجيــــاد احللــــول ووضــــع ال

  واملنضبطة.
  مجاالت التجديد من منظور مقاصد الشريعة

ديد املبـين علـى املقاصـد جمـاالت حياتيـة إسـالمية عـدة، كاجملـال التعليمـي، واجملـال اإلفتـائي يشمل التج
واالجتهــادي، واجملــال الــدعوي، واجملــال القضــائي، وغــري ذلــك. واملهــم أن التجديــد ينبغــي أن يقــتحم كــل 

بوظائفهـا وأدوارهـا جمال مـن جمـاالت احليـاة، ملـا لـه مـن أمهيـة بـارزة يف تنشـيط تلـك اجملـاالت ودفعهـا لتقـوم 
  على الوجه املطلوب شرعا.

ويف هــــذه الدراســــة سأقتصــــر علــــى بعــــض اجملــــاالت الــــيت تكــــون يف حاجــــة أشــــد إىل التجديــــد بغــــرض 
  تنشيطها وزيادة تفعيلها يف واقع الناس واحلياة.

  وهذه اجملاالت:
  )6(مجال االجتهاد في النوازل المعاصرة
  نزلت باألمة يف العصر احلايل. النوازل املعاصرة هي مجلة احلوادث اليت

  وهي تشمل نوعني:
وهــي جممــوع احلــوادث اجلزئيــة الــيت ظهــرت يف العصــر احلــايل  النــوع األول: النــوازل الفقهيــة الخاصــة:

  مبوجب التطور العلمي والتقين يف اجملاالت احلياتية املعروفة.
ي باملستخلصـات اخلمريـة واخلنزيريـة، ومن أمثلتها يف اجملال الطيب والعالجي: التلقيح الصناعي، والتداو 

  والبصمة الوراثية،...
  ويف اجملال املايل واالقتصادي: البيع بالتقسيط، واإلجيار املنتهي بالتمليك...

  ويف اجملال املعلومايت واالتصايل: اإلفتاء عرب الفضائيات، والتجارة االلكرتونية،...
موع احلوادث العامة اليت ظهرت يف العصر احلـايل يف وهي جم النوع الثاني: النوازل اإلسالمية العامة:

والثقافة والسياسة والعالقات الدولية. ومن أمثلتها: العوملة، والدميقراطيـة والتنظـيم السياسـي  رجماالت الفك
ـذا مـن مواطنـة وجتـنس وانـدماج، وتغيـري املنـاهج  واحلقوقي واالجتماعي، واملسـلمون يف الغـرب ومـا يتعلـق 

  وغري ذلك.الدراسية، 



 158

وقــــد شــــكلت هــــذه النــــوازل بنوعيهــــا حتــــّدياً كبــــرياً وخطــــرياً، مــــن حيــــث الفهــــم والتصــــور، ومــــن حيــــث 
استصـــدار األحكـــام الالزمـــة واحللـــول الشـــرعية املناســـبة هلـــا، ومـــن حيـــث التعامـــل معهـــا بـــاالخنراط فيهـــا أو 

  االنفالت منها أو التوقف والتحوط حىت يفتح اهللا وهو خري الفاحتني.
املقاصــد الشــرعية إحــدى القواعــد األساســية الضــرورية لالســتجابة هلــذا التحــدي الكبــري واخلطــري، ومتثــل 

  وإلجياد املواقف واحللول واألحكام الشرعية اإلسالمية له.
وميكن أن نعترب قاعدة املقاصد الشرعية إطـارا شـرعيا ومرجعيـا للتعامـل مـع هـذا التحـدي والتعـاطي مـع 

  آثاره ومضاعفاته.
ن هـذا االجتهـاد يعـد مـن أبـرز ضـروب التجديـد املبـين علـى مراعـاة مقاصـد الشـريعة؛ وذلـك وال شك أ

ا وأسسـها  ألن هذا االجتهاد يعد معاجلة حية ومعاصرة للحوادث اجلديدة، وهذه املعاجلة تستند إىل أدوا
ـــذا تعـــد جتديـــدا هلـــذه األدوات واألســـس وتفعـــيال هلـــا يف الواقـــع احلـــي، وتأكيـــ دا لطــــابع الشـــرعية، وهـــي 

  الدميومة واخللود واالستمرار على مر العصور واألزمان.
وابتناء التجديد علـى املقاصـد الشـرعية يـربز مـن خـالل اعتمـاد هـذه املقاصـد يف معاجلـة هـذه احلـوادث 
اجلديـدة ويف إجيــاد أحكامهـا وحلوهلــا املناسـبة. ومــن هنــا تعـد املقاصــد املرجـع لعمليــة التجديـد بصــفة عامــة 

  الجتهاد يف النوازل املعاصرة بصفة خاصة.ولعملية ا
  مجال الخطاب الديني

يُراد باخلطاب الديين البيان املوجه إىل اآلخر، سـواء لبيـان األحكـام واآلداب واألخـالق اإلسـالمية، أو 
لإلقنــــاع باإلســــالم وبقضــــايا املســــلمني، أو لبيــــان أمــــر مــــا يتعلــــق بالتعــــايش الســــلمي والتحــــاور والتثــــاقف 

  والتعاون.
جتديــد هــذا اخلطــاب معنــاه حتديثــه مبــا حيقــق مقاصــده وفوائــده، أو فعلــه علــى وفــق املطلــوب الشــرعي و 

  على مستوى احملتوى واألسلوب.
  ويف ثقافتنا الشرعية تنصيص على هذا املطلوب على مستوى النقاط اآلتية:

ــــرة اهلــــوى إىل دائــــرة االلتــــزام - الــــديين واخللقــــي  إرادة اإلصــــالح والرغبــــة يف إخــــراج املخاَطــــب مــــن دائ
واحلضــاري. إذ تقــرر أن املقصــد الشــرعي مــن وضــع الشــريعة إخــراج املكلــف مــن داعيــة هــواه، حــىت يكــون 

  ).7عبًدا هللا اختيارا، كما هو عبد هللا اضطراراً(
التيســري يف التبليــغ والتفهــيم يف العبــارة والطريقــة واحملتــوى، وإعانــة املــدعو علــى حتمــل اخلطــاب بيســر  -

تــدريج املعقــول، وذلــك إلخراجــه مــن حبائــل شــيطانه العنيــد الــذي ال يســلِّم بســرعة أو رمبــا لــن وســهولة وبال
 .﴾ألقعدن هلم صراطك املستقيم﴿، ويف قوله: ﴾ألغوينهم أمجعني﴿يسلِّم كما توعد بذلك يف قوله: 

قرآنيــة يف مراعــاة املناســبة واملقــام يف توجيــه احملتــوى واعتمــاد األســلوب، فــال جيــوز مــثال تــالوة آيــات  -
 الطالق والفراق يف مناسبة زواج.

 مراعاة حال املخاطب ومستواه الثقايف والعلمي والوظيفي واالجتماعي. -
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ـا. ومـن هـذا القبيـل: االعتمـاد أو االسـتئناس  - مراعاة أحوال العصر ومنجزاته ومستحدثاته واإلفادة 
االنرتنـت) واحملطـات الفضـائية، وذلـك لضـمان باملنجزات العلمية والتكنولوجية كشبكة املعلومات الدولية (

إيصال اخلطاب إىل أكرب عدد ممكن من املخاطبني، ولضمان حتقيق االستجابة بأقدار مهمة، قد تتفاوت 
 بتفاوت درجات هذا االعتماد وبتفاوت مراتب واجتهادات القائمني عليه.

صــالح املــدعو، وإســعاده يف الــدنيا وكــل هــذه املطلوبــات يف الثقافــة الدعويــة إىل مجلــة مقاصــد، منهــا: إ
وجبناته العلية.  -سبحانه-مبزاولة متطلبات الفطرة النافعة له ولغرية، وإسعاده يف اآلخرة بالظفر مبرضاة اهللا 

وهلـــذه املقاصـــد وســـائل، وهـــي التســـهيل يف العبـــارة واألســـلوب، ومراعـــاة املقـــام واحلـــال، واعتمـــاد الدميومـــة 
  مقرر يف كتب املقاصد وكتب الدعوة واخلطابة والوعظ واملناظرة. واالستمرار، وغري ذلك مما هو

  تجديد محتوى الخطاب الديني
  يف هذا احملتوى ما هو ثابت، وفيه ما هو متغري.

والثابــت فيــه هــو: جممــوع نصــوص القــرآن الكــرمي ونصــوص الســنة النبويــة الصــحيحة وأقــوال الصــحابة 
واملقاصدية واحلديثية وغريهـا. فكـل هـذه النصـوص واملنقـوالت املأثورة ونصوص القواعد الفقهية واألصولية 

تعد من احملتـوى الثابـت الـذي يسـتخدم يف كـل خطـاب ديـين مهمـا تعـددت األعصـار وتنوعـت األمصـار، 
  ولكن يُراعى يف ذلك كله اجلانب املتغري الذي خيدم هذا الثابت ويدعمه وجيدده وينشطه.

  ومثال ذلك: حمتوى مشروعية الزواج:
: -صــلى اهللا عليــه وســلم–ضــوع الــزواج حيتــوي علــى مجلــة نصــوص نقليــة كثــرية، منهــا: قــول الرســول مو 

(يــا معشــر الشــباب مــن اســتطاع مــنكم البــاءة فليتــزوج فإنــه أغــض للبصــر وأحصــن للفــرج، ومــن مل يســتطع 
تعـويض ). ففي هذا احلديث جند معاين احلث على الزواج وبيان مقاصده و 8فعليه بالصوم فإنه له وجاء)(

  انعدام الزواج بالصوم للوقاية من آثار هذا االنعدام. فهذه املعاين ثابتة إىل يوم الدين.
ذه املعاين الثابتة متغريات تتصـل مبراعـاة الظـروف واملقامـات يف تنزيـل ذلـك احملتـوى، وتسـخري  وتتعلق 

لـيت ختدمـه، مـن غـري تكلـف أو بعض الوسائل العصرية يف تبليغه، واعتماد بعض األوجه الداللية واملعنويـة ا
  تعسف.

ولعــل ممـــا بـــدا يل يف ذلــك: اعتمـــاد التقـــارير واإلحصــائيات املتعلقـــة بالعنوســـة وبآثارهــا اخلطـــرية، وبيـــان 
خماطر اإلعالم اإلباحي املنتشر يف احملطات الفضائية واجلرائد املكتوبة، واعتماد التيسـري يف نفقـات الـزواج، 

عض مال الزكاة ملؤونة الزواج، وغـري ذلـك مـن األمـور الـيت حتقـق املعـاين وتأسيس صناديق الزواج، وصرف ب
  الثابتة وجتذرها من غري تشويش أو إبطال.

ولعــــل مــــن املعــــاين الدالليــــة الــــيت ميكــــن التوســــع فيهــــا حيــــال موضــــوع الــــزواج، معــــاين الســــكن والرمحــــة 
، فيقـع التأكيـد علـى هـذه املعـاين ملعاجلـة والروحانية القوية والرابطة املتينة الـيت تـربط أعضـاء األسـرة الواحـدة

الظــــواهر املاديــــة والنفعيــــة اخلطــــرية الــــيت آلــــت إليهــــا اجملموعــــة البشــــرية يف العصــــر احلاضــــر، مبوجــــب الثــــورة 
  التكنولوجية املادية واالستبداد الرأمسايل واإلعالمي الرحبي النفعي.
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 -وهـي كثـرية جـدا-من هذه األدلـة واألدبيـات وجند يف أدلتنا وأدبياتنا الشرعية ما يتسع هلذه املعاين، و 
وفضال عن آيات الزواج املتضمنة للسكن واملودة والرمحة وامليثـاق الغلـيظ والفضـل العظـيم...، معـىن البـاءة 

)، فقــد ذكــر العلمــاء أن الــواردة يف احلــديث املــذكور: (يــا معشــر الشــباب مــن اســتطاع مــنكم البــاءة ليتــزوج
  للباءة عدة معان، منها:

  القدرة على النكاح، والقدرة على نفقاته. -
املكــان أو املنــزل الــذي يــأوي إليــه اإلنســان ويســكن فيــه. وهــذا يــدل علــى أن الــزوج يضــع زوجتــه يف  -

مكان خاص عنده، سواء أكان مكانا حسيا أم مكانا معنويا. قال اإلمام املازري: اشتق العقد على املـرأة 
 ) ومكاناً.9املرأة أن يبوئها منزال( من أصل الباءة؛ ألن من شأن من يتزوج

وأن  -مـــن غـــري تكلـــف أو تعســـف-فبوســـع القـــائم باخلطـــاب الـــديين أن يتوســـع يف الـــدالالت واملعـــاين 
خيتـــار مـــا يناســـب حـــال املخاطَـــب ومقامـــه وحاجتـــه؛ وذلـــك مـــن أجـــل التأســـيس خلطـــاب دعـــوي معاصـــر 

  رائع.ونافع، وجالب ألهدافه الشرعية املبثوثة يف كل األديان والش
  مجال الشخصيات الشرعية

يُــــراد بالشخصــــيات الشــــرعية جممــــوع األشــــخاص الــــذين يقومــــون بالعمــــل الشــــرعي يف اجملــــال اخلطــــايب 
والــدعوي، ويف اجملــال التعليمــي والرتبــوي، ويف اجملــال اإلفتــائي والقضــائي، ويف اجملــال التــأليفي واألكــادميي، 

  ويف اجملال اإلعالمي واإلصالحي بوجه عام.
شــك أن جتديــد الــدين املنصــوص عليــه يف احلــديث أو جتديــد الفكــر اإلســالمي حيصــل مبــا يقــوم بــه وال 

م.   هؤالء من أعمال ومهام حسب وظائفهم وختصصا
والتجديد يعين أمرين: االسـتبدال والتعهـد، أمـا االسـتبدال فـرياد بـه االسـتغناء عـن الشخصـيات الـيت مل 

طلــوب، إمــا بســبب التقــدم يف الســن وإمــا بســبب القصــور عــن تعــد صــاحلة للقيــام مبهامهــا علــى الوجــه امل
  التقدم والنمو وإما بسبب عدم الكفاءة أو غري ذلك...

  أما التعهد فرياد به تزويد الشخصية الشرعية مبا جيعل عملها نافعا وجديدا وعصريا.
توى التكــوين ولــذلك تتأكــد الــدعوة إىل زيــادة العنايــة بــالوجوه الدينيــة والشخصــيات الشــرعية علــى مســ

العلمــي األصــيل، وعلــى مســتوى الرتبيــة الروحيــة الوجدانيــة التزكويــة، وعلــى مســتوى التزويــد بــبعض العلــوم 
م وأعمـــاهلم، وعلـــى مســـتوى مظهـــرهم اخلـــارجي الـــدال  والفنـــون واآلداب العصـــرية ذات الصـــلة بتخصصـــا

هــر اخلــارجي مــا ذهــب إليــه علــى مراتــب أصــحابه واآليــل إىل مقاصــده وأهدافــه. ولعــل مــن قبيــل هــذا املظ
بعــض الــدعاة والوعــاظ يف العصــر احلــديث مــن عــدم االلتــزام بــنفس اهلنــدام الــذي يكــون عليــه غالبــا الــدعاة 
والوعــاظ يف أثنــاء القيــام بــأمر الــدعوة إىل اهللا، وذلــك بغــرض الســعي إىل حتقيــق النتــائج املرجــوة مــن الــدعوة 

ض أهـــل العلـــم يف العصـــر احلـــديث أن للهنـــدام تـــأثرياً باملقـــادير األكـــرب حبســـب املســـتطاع، وقـــد الحـــظ بعـــ
واضـــحاً يف صـــياغة شخصـــية املـــدعو ويف إقناعـــه مبحتـــوى اخلطـــاب. ولرمبـــا يهـــتم أصـــحاب الـــدعوة إىل اهللا 
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وأرباب اخلطاب الديين بفقه اللباس وفلسفته يف الدعايـة واإلعـالم واإلشـهار، فيكـون لـذلك أثـره النـافع يف 
  يصادم الشرع، وال يناقض القواطع والثوابت، وال يفوت املصاحل واملقاصد.اعتماده وتوجيهه مبا ال 

وعلــى العمــوم، فــإن موضــوع اللبــاس ألربــاب اخلطــاب الــديين مــن املوضــوعات االجتهاديــة التجديديــة 
احلاويــة للثوابــت الــيت ال تتبــدل بتبــدل األزمنــة، واحلاويــة للمتغــريات الــيت تتغــري حبســب الظــروف واألحــوال، 

صر أو مصر ما يناسـب ويالئـم، فقـد جتـد املصـلحة يف توحيـد اللبـاس، وقـد جتـدها يف غـري ذلـك، ولكل ع
ولذلك قال العلماء قدميا: هذا اختالف عصر وزمان، وليس اختالف حجة وبرهان. (ولكـل بلـد رؤيـتهم 

  يف اللباس, إذا مل يكن به باس)
يفصــل القــول يف مثــال جزئــي كهــذا املثــال وقــد يعلــق النــاظر يف هــذا املثــال قــائًال: مــا بــال هــذا الكاتــب 

املتعلــــق باللبــــاس، فهــــل أن كــــل مشــــاكلنا قــــد ُحلَّــــْت ومل يبــــق إال مشــــكل اللبــــاس؟ فيقــــال لــــه باالختصــــار 
الشـــديد: مثـــال اللبـــاس لـــيس املثـــال الوحيـــد الـــوارد هنـــا، ومـــا ذكـــر مـــن أمثلـــة فيتعلـــق بالكليـــات واجلزئيـــات 

ملســلمون يف الغــرب، واملثــال املــذكور يف اللبــاس معــروض علــى ســبيل اإلســالمية، ومنهــا العوملــة واالنرتنــت وا
زيـــادة التفهـــيم للتجديـــد واإلحيـــاء مـــن منظـــور املقاصـــد، وهـــذا التجديـــد فيـــه اجلمـــع بـــني ثوابـــت اللبـــاس يف 
الـــدين (ســـرت العـــورة، عـــدم اإلثـــارة، عـــدم التشـــبه، املكتســـب بـــاحلالل، انتفـــاء اخلـــيالء...)، وبـــني متغرياتـــه 

  شكاله وأنواعه وخمططاته...املتصلة بأ
مث إن اللباس ولئن ُعدَّ أمراً جزئياً إال أنه من األمهية مبكـان، وللتـدليل علـى ذلـك، مـا يقبـل عليـه امللـوك 
والرؤساء وأعضاء احملاكم الدولية وبعثات األمم املتحدة واجلنود واحلراس والضباط مـن اختيـار ألبسـة معينـة 

  عن غريهم، فهل بعد هذا من بيان؟ جتلب املهابة واالحرتام ومتيزهم
  مجال المؤسسات اإلسالمية

ا جمموع هيئات اإلفتاء وجمـامع الفقـه ومراكـز البحـوث واملؤسسـات التعليميـة (املعاهـد والكليـات  يُراد 
واجلامعــــات) واملؤسســــات اإلعالميــــة (احملطــــات الفضــــائية وشــــبكة االنرتنــــت والصــــحف اإلســــالمية...). 

يعــين تفعيــل مهامهــا وأدوارهــا مبــا يناســب العصــر وجيلــب املصــاحل اإلســالمية الــيت  وجتديــد هــذه املؤسســات
  ألجلها بنيت وبُعثت.

  ولعل من ضروب ذلك التجديد:
ضـــبط االســـرتاتيجيات العامـــة واخلطـــط املســـتقبلية القريبـــة والبعيـــدة، حـــىت ال يكـــون العمـــل ارجتاليـــا  -

  ومومسيا وظرفيا.
كفـــــاءات الشــــابّة يف عطائهـــــا وإبــــداعها وصـــــربها علــــى العمـــــل التشــــبيب الكفـــــائي، أي دعمهــــا بال -

املؤسســايت مــن حيــث البعــد عــن أرض الــوطن وعمــق البحــث وإدامــة التواصــل والتعــاون مــع اآلخــر, ومــن 
 حيث قوة اإلرادة وإخالص النية وشدة االحتساب.

ؤسســات، ومبــا يســهل عصــرنة األجهــزة اإلداريــة واملبــاين العمرانيــة، مبــا يــتالءم وطبيعــة ومكانــة هــذه امل -
 على العاملني دوام العطاء وطول البقاء.
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اإلفادة من العلوم واملنجزات العصرية يف جمال التكنولوجيا واالتصـال والعلـوم اإلنسـانية واالجتماعيـة  -
 واالقتصادية والبيئية.

 دعم العاملني ماديا ومعنويا، وسد حاجتهم مبا جيعلهم متفرغني للعمل الدقيق واملفيد. -

م وبكيفيــات تســهل علــى هــؤالء ربــط  - اعتمــاد سياســة التعــاون مــع العلمــاء واخلــرباء مــن مقــر إقامــا
الصــــالت التعاونيــــة، إذ إن هنــــاك مــــن اخلــــرباء اجليــــدين مــــن ال يســــتطيعون العمــــل باحلضــــور املتواصــــل يف 

 املؤسسات، وإمنا ميكنهم فقط العمل باملراسلة واحلضور يف فرتات قصرية.

مـــع املؤسســـات األخـــرى داخـــل الـــوطن وخارجـــه، وذلـــك  -وهـــذه مهمـــة جـــدا-لتعـــاون التنســـيق وا -
لتعمـــــيم الفائـــــدة وكســـــب الوقـــــت ونفـــــي التكـــــرار والتـــــداخل واالضـــــطراب وضـــــمان التخصـــــص والتـــــدقيق 
ولتحصــيل بركــة العمــل اجلمــاعي. ويالحــظ الكثــري مــن املتعــاونني مــع املؤسســات مــا هلــذه املؤسســات مــن 

وضـــوعات واإلصـــدارات والـــربامج، وهـــو مـــا يضـــيع الوقـــت ويبـــدد اجلهـــود ويزيـــد يف التشـــابه والتماثـــل يف امل
 الفرقة.

انفتـــاح املؤسســـات الشـــرعية علـــى احملـــيط االجتمـــاعي، بغـــرض كســـر احلـــواجز النفســـية واملعرفيـــة بـــني  -
 السواد األعظم من األمة وبني النخبة والصفوة، ولتحقيق التفاعل البنَّاء بني الفريقني.

إلصــدارات وتوســيع نطــاق نشــرها وتوزيعهــا حــىت تعــم أكــرب عــدد ممكــن مــن الفئــات العلميــة تعمــيم ا -
والشرعية، ومن اجلماهري والشعوب اإلسالمية يف كافة أحناء األرض. ويتعاظم األمل عندما حيرم الكثـري مـن 

النشـــر العـــاملني والعـــاملني مـــن اإلصـــدارات القّيمـــة لـــبعض املؤسســـات النوعيـــة، وذلـــك بســـبب ضـــيق دائـــرة 
وبســـبب غـــالء اإلصـــدارات وبســـبب طوهلـــا الشـــديد وصـــعوبة صـــياغتها، األمـــر الـــذي يـــدعو إىل التســـهيل 

 والتخفيف. (إن اهللا حيب الرفق يف األمر كله).

جتديــد الــربامج واملخططــات واملقــررات العلميــة وحتيينهــا باســتمرار، وتطعيمهــا بــبعض علــوم الوســائل،  -
 أصل العلم واملعرفة احلقة باإلبطال واإلخالل.بشرط أالّ يعود ذلك التجديد على 

القيام باملراجعات لألعمال والقرارات واملقررات العلمية والشرعية، وذلـك بغـرض التطـوير والتشـجيع  -
 والتصحيح.

  شروط وضوابط التجديد من منظور مقاصد الشريعة
مـن كـل ضـابط أورابـط، وإمنـا هـو  التجديد املبين على مقاصد الشريعة ليس أمراً مهمـًال وسـائباً ومنفلتـاً 

واقـــع ضـــمن دائـــرتني اثنتـــني: دائـــرة املقاصـــد الشـــرعية نفســـها، ودائـــرة الشـــرع احلنيـــف الـــذي تقـــع فيـــه دائـــرة 
  املقاصد. ومن هذه الشروط والضوابط:

العلــم الكامــل مبنظومــة املقاصــد يف أبعادهــا النظريــة وميادينهــا التطبيقيــة؛ وذلــك ألن العلــم باملقاصــد  -
  ثابة األساس الذي سيبىن عليه التجديد، وال ميكن البناء إال بوجود األساس.هو مب
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العلــــــــــم مبنظومــــــــــة الشــــــــــرع (النصــــــــــوص، األحكــــــــــام، األدلــــــــــة، القواعــــــــــد، الضــــــــــوابط، املــــــــــأثورات  -
واالجتهـــادات...)، وذلـــك ألن هـــذا العلـــم هـــو شـــرط العلـــم باملقاصـــد، والعلـــم باملقاصـــد شـــرط التجديـــد، 

 طاً للتجديد.فيكون العلم بالشرع شر 

)؛ وذلـــك ألن التجديـــد سينصـــب 10العلـــم الـــواعي والـــدقيق بـــأحوال العصـــر ومهومـــه ومســـتحدثاته( -
علــى الوقــائع واملســتحدثات، وال ميكــن احلكــم عليهــا أو هلــا إال بتصــورها وفهمهــا حــق الفهــم؛ حــىت يكــون 

  األداء التجديدي جمديا وصائبا.
تـــه القويـــة علـــى التجديـــد األصـــيل، وعزمـــه الراســـخ علـــى صـــالحية اجملـــدد يف الظـــاهر والبـــاطن، وإراد -

التعبــد باالجتهــاد؛ وذلــك ألن هــذه الصــالحية شــرط للتــدين بوجــه عــام، وشــرط لالجتهــاد بوجــه خــاص، 
 والتجديد من االجتهاد، أو التجديد هو االجتهاد.

صـورة الـيت تتناسـب القدرة العالية على تنزيل أحكام الشرع وأدلته ومقاصده على الوقائع والنوازل بال -
فيها خطابات الشرع مع الوقائع تناسبا جيلـب مصـاحله احلقيقيـة يف العاجـل واآلجـل، وجيعـل الشـرع مطبقـا 
ومتبوعا وحمكما، وذلك ألن التنزيل هو الثمرة املرجوة مـن العمليـة التجديديـة كلهـا، ولـذلك تعينـت الثمـرة 

 وتأكد التنزيل.

واملقاصــــدية املقــــررة، ومراعــــاة القواطــــع األخالقيــــة والوطنيــــة  استحضــــار الضــــوابط العقديــــة والشــــرعية -
واحلضارية بوجه عـام, وذلـك الن هـذا مبثابـة اإلطـار العـام واإلطـار اجلـامع لكـل مـا يتفـرع عنـه مـن ضـوابط 

 وحدود.

  مستلزمات التجديد المبني على مقاصد الشريعة
جرائيــة واألدواتيــة الــيت حتققــه بالصــورة التجديــد املبــين علــى مقاصــد الشــريعة يســتلزم مجلــة مــن األمــور اإل

احلســنة وبالشــكل املنــتظم والــدائم والفعــال. هــذه األمــور متليهــا تطــورات العصــر احلــايل وحتتمهــا ضــرورات 
مواكبـــــة املنجـــــزات التكنولوجيـــــة اهلائلـــــة، وضـــــرورات حتدياتـــــه العامليـــــة يف جمـــــال الفكـــــر والثقافـــــة والسياســـــة 

  واالقتصاد واإلعالم وغري ذلك.
  كنين إمجال هذه املستلزمات يف النحو اآليت:ومي
واملراد هنا، أن يقوم بالتجديد مجاعة مـن العلمـاء  جماعية التجديد المبني على مقاصد الشريعة: -

وذلك ألمهيـة اجلهـد اجلمـاعي, ولتعـذر التجديـد الفـردي  -إن مل نقل كلهم أو أغلبهم-واخلرباء واملفكرين 
احل وتكالـــب األمـــم، وبســـبب التوســـع اهلائـــل ملنظومـــة املعرفـــة والتعـــدد بســـبب تعقـــد األمـــور وتشـــابك املصـــ

العجيب لفروع التخصصات، األمر الـذي ال يسـع الفـرد الواحـد امتالكـه أو امـتالك بعضـه، بـل ال بـد مـن 
التعاون والتنسيق مع املختصني واخلرباء العارفني بكل هذه التخصصات، وذلك مـن أجـل اإلملـام والتعـرف 

  ق مبوضوع التجديد ومسائله ومتطلباته.على ما يتعل
وميكــــن أن يكــــون االجتهــــاد الفــــردي يف مشــــاريع التجديــــد ومقرتحاتــــه املنطلــــق األول لقيــــام التجديــــد 

  اجلماعي وصياغته وتفعيله.
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املـــراد هنـــا: أن يقـــوم بالتجديـــد املبـــين علـــى  تخصصـــية التجديـــد المبنـــي علـــى مقاصـــد الشـــريعة: -
 علــم املقاصــد بوجــه خــاص ويف علــم الشــريعة بوجــه عــام، ويف العلــوم ذات املقاصــد الشــرعية املختصــون يف

الصــلة مبوضــوع التجديــد ومســائله. وتكمــن أمهيــة التخصــص هنــا يف املعرفــة الدقيقــة واإلملــام اجليــد بــالعلم 
املخــتص فيــه، كمــا تكمــن يف ربــح الوقــت ويف إصــابة اهلــدف بأيســر الطــرق وأفضــل النتــائج. وال شــك أن 

م يســاير العصــر احلــايل الــذي أصــبح التخصــص فيــه إحــدى الســمات واملعــامل البــارزة املتبعــة يف هــذا املســتلز 
أحنـــاء شـــىت مـــن العـــامل. ومـــن األمثلـــة البـــارزة يف ذلـــك: التخصـــص يف علـــوم اإلعـــالم والصـــحافة والدعايـــة 

فيــات واإلشــهار، فــإن هلــذا التخصــص أمهيــة بــارزة جــدا يف جتديــد وســائل اإلعــالم اإلســالمي وطرائــق وكي
اخلطاب الديين والوعظ الشرعي، إذ إن أصحاب هـذا التخصـص بوسـعهم إبـراز النـواحي اإلجيابيـة والقويـة 
والعصـــرية يف ختصصـــهم، وبوســـعهم إفـــادة املختصـــني يف علـــم املقاصـــد وعلـــم الشـــرع ليأخـــذوا الصـــاحل أو 

ــذا تتكامــل جهــود هــؤالء املختصــني وتتعــاظم يف ا جتــاه واحــد وهلــدف األصــلح يف التجديــد والعصــرية. و
  واحد.
واملـراد هنـا أن حتتضـن مشـاريع التجديـد املبـين  مؤسساتية التجديد المبنـي علـى مقاصـد الشـريعة: -

علــــى مقاصــــد الشــــريعة مؤسســــات رمسيــــة وشــــعبية، ذات أنظمــــة وسياســــات واضــــحة، هلــــا مواردهــــا املاليــــة 
لــف الفئــات الثقافيــة والسياســية والفكريــة واســتقالليتها يف أخــذ القــرار وتنفيــذه، تتعــاون فيمــا بينهــا وبــني خمت

ـا بكـل موضـوعية ومنطقيـة  ا ونقـد ذا تعامال مثمرا وناهضا ومصلحا، وتقوم مبراجعة أعماهلا وتقومي مسري
ومعقوليــــة، وتــــدفع عــــن نفســــها بــــدع التقــــديس والوثنيــــة يف األشــــخاص والــــربامج واهلياكــــل. وفائــــدة بعــــث 

واالنتظـام للعمـل التجديـدي واسـتبعاد العفويـة والفرديـة والظرفيـة  املؤسسات التجديدية هو ضمان الدميومة
وغري ذلك من الظواهر اليت ال تسمن وال تغين من جوع يف النهوض بواجـب التجديـد القـائم علـى مراعـاة 

  مقاصد الشرع وحتقيقها يف واقع العصر وأوضاعه.
عتمـــد التجديـــد علـــى اإلعـــالم املـــراد هنـــا، أن ي إعالميـــة التجديـــد المبنـــي علـــى مقاصـــد الشـــريعة: -

والنشــر واإلشــهار، يف تــرويج املعلومــات وتــداوهلا بــني النــاس مجيعــا، ومبختلــف الوســائل اإلعالميــة املكتوبــة 
واملســموعة واملرئيــة، وذلــك مــن أجــل إشــاعة الــروح التجديديــة علــى أوســع نطــاق ممكــن وداخــل أكــرب عــدد 

لـك كلـه يفضـي إىل حتقيـق أقـدار عاليـة مـن التجـدد يف ممكن من الفئات واهليئات العامـة واخلاصـة؛ وألن ذ
احلياة ويف األنشطة اإلنسانية املختلفة، ويؤدي إىل القناعـة جبـدارة التجديـد املبـين علـى املقاصـد وحقيتـه يف 

  أدائنا اإلسالمي وصنعنا احلضاري بوجه عام.
*******************  

  الحواشي
  أكادميي من تونس. *)  

، رقـــم احلـــديث 4/567، واملســـتدرك للحـــاكم، 4291رقـــم احلـــديث  4/109ســـنن أيب داود:  -1
8592. 
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  مقاصد الشريعة وعلم الكالم الجديد
  عبد الرمحن الساملي(*

ـا املعـاين واحلكـم امللحوظـة للشـا )مقاصـد الشـريعة(يعرف العالمـة الشـيخ الطـاهر بـن عاشـور  رع يف بأ
مجيع أحوال التشريع أو معظمها، حبيث ال ختتص مالحظتها بالكون يف نوع خاص مـن أحكـام الشـريعة، 
فيــدخل يف هــذا أوصــاف الشــريعة وغايتهــا العامــة الــيت ال خيلــو التشــريع عــن مالحظتهــا، ويــدخل يف هــذا 

  نواع كثرية منها.أيضاً معاٍن من احلكم ليست ملحوظة يف سائر أنواع األحكام ولكنها ملحوظة يف أ
ــــَب يف  ــــامِن اهلجــــري أول مــــن َكت ـــــُمَتوَىف أواخــــَر القــــرِن الث شــــاَع بــــني الدارســــني أن الشــــاطيب املــــالكي ال

بـََيــــد أنَّ املصــــطلَح يعــــوُد يف احلقيقــــِة إىل القــــرِن  )املوافقــــاُت يف أصــــول الشــــريعة(املقاصــــِد، يف كتابــــِه املهــــم 
ِء املـذاهِب بـاللفِظ أو بـاملعىن منـذ ُحقبـٍة ُمبكـرٍة، بيـَد أنَّ الفضـَل اخلامِس اهلجري، وقد استعمَلُه سائُر فُقهـا

البُـد أن يُـذكر ألهلــِه، فـاحلقُّ أنَّ الشــاطَيب هـو الــذي صـاَغ ِفعـًال نظريــٍة يف املقاصـِد، أعطــَت املوضـوَع صــفَة 
ديَث عـــن املصـــاِحل، االســـتقراِء والشـــموِل، وربطتـــُه بعلـــوِم الفقـــِه والشـــريعِة األخـــرى، فقـــِد اعتـــاد الفقهـــاُء احلـــ

ـــِث اهلجـــري. وهكـــذا فقـــد كـــاَن املبـــدأُ  ـــِة منـــذ القـــرن الثال ـــٌل فرعـــٌي يف بعـــِض املـــدارِس الفقهي واملصـــلحُة دلي
ملحوظــــاً، والفكــــرُة األساســــيُة كمــــا ذكــــر الشــــاطُيب أنَّ الشــــارع قصــــد بالتشــــريِع إقامــــة املصــــاحل األخرويــــة 

  ا يقول الفقهاُء هي: الديُن والنفُس والعقُل والنسُل وامللُك.والدنيوية، واملصاحلُ األساسيُة أو الضروريُة كم
الواقــُع أنَّ هلـــذا األمـــِر طـــرفِني يتالقيـــاِن لكنهمـــا قــد ال يتطابقـــان: العلـــُة واملقصـــُد، بـــل وميكـــن القـــوُل إن 
 بينهمـــا عمومـــاً وخصوصـــاً، فالعلـــة تُعـــىن باجلزئيـــات، واملقصـــُد يُعـــىن بالكليـــات واملعـــاين الكـــربى للشـــريعة،

وبينهما القواعُد الشـرعية الـيت هـي مبثابـة الـرابِط بـني القيـاس وفقـه املقاصـد، وهنـاك مـن ذهـَب مـن احملـدثني 
إىل أن القياَس حدَّ من قدرِة الفقيِه على االجتهاِد، احلقيقُة أن هذِه السلسـلة الـيت تبـدأ مـن اجلزئـي وتنتهـي 

ها وانَفتاِحَهـا، فالقيـاُس مل َجيمَّـد الفقـُه ولـن جيمـدُه إذا إىل الكلي والعام، تظُل َحيويُتهـا موقوفـٌة علـى َتواِصـل
–ظــل منفتحــاً علــى املقاصــِد العامــِة، واملصــاِحل الضــروريِة لألمــِة وللبشــريِة مجعــاء، ففــي القــرآن الكــرمي قولــُه 

م يا أيها الناس إنا خلقناكم مـن ذكـر وأنثـى وجعلنـاك﴿وقولُه:  ﴾وما أرسلناك إال رمحة للعاملني﴿: -تعاىل
، وقــد اعتــَرب كثــَري مــن الفقهــاِء أن الشــرائَع كلهــا إمنــا ﴾شــعوباً وقبائــل لتعــارفوا إن أكــرمكم عنــد اهللا أتقــاكم

  أُنزِلت من أجِل صوِن مصاِحل العباد.
وهكــذا فاملقاصــُد تتضــمن تبيــاَن أمــرين اثنــني: املهمــات العامــة لألديــاِن والشــرائِع، وهــو مبحــث يتخــذ 

ـــاًء أمهيـــة خاصـــة، وســـط الظـــروف ال ـــديانات تشـــهُد إحي راهنـــة واملتغـــريات العاصـــفة، وخباصـــٍة أن ُخمتلـــَف ال
وضــــاً كبــــرياً إلحســــاِس البشــــريِة الطــــاغي باحلاجــــِة إليهــــا، واكتمــــاُل شخصــــيِة اإلنســــان، ونظامــــُه  متزايــــداً و

ت األخالقــي بالُبعــِد الــديين وقــد اهتــدى العلمــاُء املســلمون هلــذا املبحــث منــذ القــدمي، فظهــرت مؤلفــات حتــ
أمســـاَء وعنـــاوين مثـــل: حماســـُن اإلســـالِم ومناقـــُب اإلســـالِم وفضـــائُل الـــدين، وقـــد كـــان هنـــاك تركيـــز يف تلـــك 
املؤلفات على مخسِة أمور اعتربت احملاسن الرئيسية يف الدين: وهي التوحيـُد، وموافقـة الفطـرة، والـدعوة إىل 

ي، واجلمــُع بــني املصــاِحل الدنيويــة واألخرويــة. املســاواِة بــني بــين البشــر، واعتبــاُر التعــارف غايــة الوجــوِد البشــر 
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جـرت اإلفـادُة مـن الـدفاِع القـدِمي عـن اإلسـالِم؛ لتطـويِر  -يف األزمنِة احلديثِة واملعاصرة-ومن اجلانِب نفسه 
علــٍم أو اختصــاٍص بغــرِض الــدفاع عــن الــديِن أيضــاً، وإعــادُة تبيــان منزلتــِه يف حيــاِة املســلمني، ويف حاضــرِة 

ب الطبيعــِة الدفاعيــة للحقــل اجلديــد مســىَّ بعــض البــاحثني هــذا االهتمــام بعلــِم الكــالِم اجلديــد، العــامل وبســب
مـــاك كثـــري مـــن العـــاملني علـــى املقاصـــِد باملنـــاهِج املعاصـــرِة مبكافحـــِة التغريـــب، والـــدفاِع عـــن اهلويـــة  ورغـــم ا

جلديد هـذا أفـاد يف إعـادِة ثقـة والتوسِع يف بعض اجملاالت اهلامشية مثل اإلعجاِز العلمي فإن علم الكالم ا
املسلمني بأنفسهم ودينهم، كما فـتَح اآلفـاق للمشـاركِة يف عـاِمل العصـِر ومنجزاتـِه اإلنسـانية مثـل اسـتخداِم 
أطروحـــِة الضـــروريات اخلمـــس: الـــديُن والعقـــُل والـــنفُس والنســـُل وامللـــُك، باعتبارهـــا إجنـــازاً إســـالمياً يف جمـــال 

  حقوق اإلنسان.
أو املستوى الثاين ملسألة املقاصد أمهيُتها الفائقة يف جمال االجتهاد، وفـتُح اآلفـاِق للتجديـِد  األمُر الثاين

  الفقهي، ورؤية القضايا واملشكالت يف ضوِء مصاِحل املسلمني.
أن األخـذ باملقاصـد يفضـي إىل جتـاوِز النصـوِص أو التعليـِل الـذي  -كما سـبق القـول-فليس صحيحاً 

أو الكلــي الــذي حيتــاُج  يملقاصــد تســتند إىل اســتقراء النصــوٍص توصــًال للتعمــيم اجلزئــيقــوم عليــه القيــاس، فا
إليــه القيــاُس أيضــاً، والنصــوُص تتنــاهى والوقــائُع ال تتنــاهى. وبــذلك فــإن اعتبــار املصــاحل يــؤدي إىل إدخاِهلــا 

وقــد اهــتم  -علــى قلــةوإن -الِعلَّــة يف القيــاِس وهــو األمــُر الــذي قــام بــه الفقهــاء منــذ القــرن الثالــث اهلجــري 
بذلك فقهاُء ومَفكـرون َحمـدثون وَمعاصـرون، لـيس مـن أجـل توسـيع جمـال القيـاس واالجتهـاد وحسـب، بـل 

  من أجل التجديد الشامل، وفهم الشريعة يف أُفٍق جديٍد أيضا.
******************  

  *) رئيس اجمللة.
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  تجديد علوم الفقه والمقاصد في ضوء المستقبل
  إلياس بلكا(*

  الحة المستقبلمص
يعــرف عصــرنا منــذ بضــعة عقــود حربــاً فريــدة مــن نوعهــا، حــرب شــاملة بــني كبــار هــذا العــامل، صــاخبة 
أحيانــا، وصــامتة يف أكثــر األحيان..إنــه الســباق احملمــوم للســيطرة علــى املســتقبل. أيــن حنــن اليــوم مــن هــذا 

يف هـذه القـرون األخـرية مـن  اإلسـالمي، -؟ إن مـن أسـباب قصـور العقـل العـريب )الصراع حـول املسـتقبل(
حيــاة األمــة، هــو هــذا اخللــل يف تعاملــه مــع الــزمن، حبيــث مييــل إىل استحضــار املاضــي بــإفراط، كمــا تشــغله  

التعامـــل اجلـــاد واملـــدروس مـــع  -يف كثـــري مـــن األحيـــان-كثـــريا شـــؤون احلاضـــر املباشـــر..حىت أنســـاه ذلـــك 
ثغرات ثقافتنـا العربيـة تتجسـد يف أحـد أبعادهـا يف أزعم أن إحدى (املستقبل اآليت. يقول وليد عبد احلي: 

إال بأقــل  -حيــث ســنعيش-موقفهــا مــن الــزمن، إذ طغــى عليهــا املاضــي واحلاضــر، بينمــا مل حيــظ املســتقبل 
  ).1()املستقبل متثل أحد عناصر القوة -القليل، رغم أن معرفة أو حماولة معرفة 

الشــريعة ومقاصــدها مــا ميكــن أن يــدفع بالعقــل  والســؤال املطــروح هــو: هــل يف العقيــدة وأصــوهلا أو يف
اإلسالمي إىل أن يسـد علـى نفسـه بـاب املسـتقبل: استكشـافا واستشـرافا وختطيطـا وإعـدادا..وما  -العريب 

هـــي معـــاذيره املمكنـــة أو املتومهـــة يف ذلـــك؟ مث أال ميكـــن لعلـــوم الفقـــه واألصـــول واملقاصـــد أن تســـتفيد مـــن 
  وكيف يكون ذلك؟الدراسات املستقبلية املعاصرة؟ 

  أوال: اإلسالم يؤسس للمستقبلية
االهتمـــام العـــام باملســـتقبل وقضـــاياه، واعتبـــاره يف الفكـــر  -1تطلـــق كلمـــة املســـتقبلية وفـــق اســـتعمالني: 

جمموعــــة مــــن األحبــــاث حــــول التطــــور املســــتقبلي لإلنســــانية متكـــــن مــــن اســــتخالص عناصــــر  -2والعمــــل. 
وميكــــن أن نستكشــــف التأســــيس  هــــذا االســــتعمالني كليهمــــا. ). وأعــــين باملســــتقبلية يف مقــــايل2التوقــــع(

 من خالل العناصر اآلتية: -استشرافا وإعدادا-اإلسالمي للمستقبل 

مــدارك العلــم أو  -علــى العمــوم-ملــا كانــت مــدارك الدراســات املســتقبلية هــي  مبــدأ النظــام الكــوني:
تقرار والرتابــة يف الوجــود, وهــذا مــا هــو درجــة مــن االســ )االستشــراف(املعرفــة نفســها, كــان مــا حيتــاج إليــه 

دون  -ولو يف حدوده الـدنيا-. فهذا املبدأ يوفر هذا االستقرار )النظام الكوين(حيققه املبدأ القرآين العظيم 
أن يُقِصـــي متامـــا عناصـــر االحتمـــال واحلريـــة واخلـــروج عـــن املـــألوف... وحنوهـــا مـــن العوامـــل الـــيت جتعـــل مـــن 

ريــاً ممكنــاً، لكنــه ال يكــون قطعيــاً أو يقينيــاً، فهــو أغلــيب، أو ظين..وهــذا ال االستشــراف املســتقبلي نظــراً فك
ــا( ريــؤث أعــين النظــام -). وهــذا املبــدأ 3يف شــيء علــى مشــروعية املعرفــة املســتقبلية وال علــى جــدوى توقعا

ية أهــم وأوضــح مــن العالقــة الســببية أو العليــة، والــيت ميكننــا أيضــا أن نبــين علــى أساســها مشــروع -الكــوين
  ).4يف اإلسالم( )املستقبلية(

مل يكتف الدين بإرشاد اإلنسان إىل قيمة مبدأ النظام، بل قدم له منـاذج تطبيقيـة علم السنن القرآني:
هلـــذا املبـــدأ الكبـــري، قـــد تنـــاثر الكـــالم عليهـــا يف عـــدد هائـــل مـــن اآليـــات  -مـــن التـــاريخ خاصـــة-وعمليـــة 
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إن إرشاد اهللا (، قـال: )علم السنن(كفائي جديد مساه   واألحاديث. هلذا دعا حممد عبده إىل تأسيس علم
إيانا إىل أن له يف خلقه سننا يوجب علينا أن جنعل هـذه السـنن علمـا مـن املعلـوم املدونـة لنسـتدمي مـا فيهـا 
من اهلداية واملوعظة على أكمل وجه. فيجب على األمـة يف جمموعهـا أن يكـون فيهـا قـوم يبينـون هلـا سـنن 

ا فعلـــوا يف غـــري هـــذا العلـــم مـــن العلـــوم والفنـــون الـــيت أرشـــد إليهـــا القـــرآن باإلمجـــال وبينهـــا اهللا يف خلقـــه كمـــ
من أهم العلوم  -تعاىل-كالتوحيد واألصول والفقه. والعلم بسنن اهللا   -عمال بإرشاده-العلماء بالتفصيل 

  ه ديْناً يف ذمة األمة.). وال يزال تأسيس هذا العلم وتطوير 5()وأنفعها، والقرآن حييل عليه يف مواضع كثرية
ومــن أهــم وظــائف علــم الســنن أو فقــه الســنن: وظيفــة التوقــع. لــذلك يطالــب التوقــع فائــدة الســننية: 

يأيهــا الــذين آمنــوا اتقــوا اهللا، ولتنظــر نفــس مــا ﴿القــرآن الكــرمي املســلم أن يضــع دائمــا املســتقبل يف اعتبــاره: 
فهــل ينظــرون إال ســنة ﴿كني بالعاقبــة املتوقعــة: املشــر  -ســبحانه-). ويتوعــد اهللا 18،(احلشــر ﴾قــدمت لغد

األولني، فلن جتد لسـنة اهللا تبـديال، ولـن جتـد لسـنة اهللا حتـويال. أو مل يسـريوا يف األرض فينظـروا كيـف كـان 
). أي هــــل ينتظــــرون مــــا ســــيقع يف 45-43،(فــــاطر ﴾عاقبــــة الــــذين مــــن قــــبلهم، وكــــانوا أشــــد مــــنهم قوة

قبل ســيكون كاملاضــي، مــا دامــت هنــاك عــادة جاريــة ومــا دام أن املســتقبل، وكيــف غــاب عــنهم أن املســت
احلياة تسري على سنن ونظام معلومني...فهل ينتظرون جمرد التحقق، وحينئذ لن ينفعهم الندم. لذلك فـإن 

إنـك إن تـذرهم يضـلوا ﴿توقع مسـتقبال معينـا لقومـه، ودعـا علـيهم بنـاء علـى ذلـك:  -عليه السالم-نوحا 
ذلــك؟ قلنــا:  -عليــه الســالم-إن قيــل كيــف عــرف نــوح (، قــال الــرازي: ﴾ فــاجرا كفــاراعبــادك وال يلــدوا إال

. وأمــــا ﴾إنــــه لــــن يــــؤمن مــــن قومــــك إال مــــن قــــد آمــــن﴿: -تعــــاىل-للــــنص واالســــتقراء. أمــــا الــــنص فقولــــه 
م   ).6()االستقراء، فهو أنه لبث فيهم ألف سنة إال مخسني عاما فعرف طباعهم وجر

 من املسـلمني أن املسـتقبل جمـال مقفـل متامـا يف وجـه العقـل اإلنسـاين. وقد ظن كثري الغيب اإلضافي:
يف -وهـــذا خطـــأ أوقعهـــم فيـــه اعتقـــادهم أن الغيـــب مـــا ال قـــدرة لإلنســـان علـــى الوصـــول إليـــه حبـــال. وهـــذا 

، الـذي قـد يكـون )الغيـب النسـيب أو اإلضـايف(، يف مقابـل )الغيب املطلـق(هو ما يسميه العلماء بـ -الواقع
الغيـب ينقسـم إىل مـا عليـه (و مشاهداً للبعض دون اآلخـر، أو يف وقـت دون وقـت. قـال الـرازي: معروفا أ

العــامل بــه ال غــريه. وأمــا  -دليــل، وإىل مــا لــيس عليــه دليل..أمــا الــذي ال دليــل عليــه فهــو ســبحانه وتعــاىل
جـه قـال العلمـاء: الذي عليه دليل فـال ميتنـع أن نقـول: نعلـم مـن الغيـب مـا لنـا عليـه دليـل...وعلى هـذا الو 

). مث إن العلماء قرروا فرقـاً آخـر بـني الغيبـني، قـال 7()االستدالل بالشاهد على الغائب أحد أقسام األدلة
الذي استأثر اهللا به إمنا هو علم الغيب. وأما ظنـه (: -من فقهاء املالكية وأساتذه الشاطيب-أمحد القباب 

ملــا قــال -بط ابــن حجــر مــن حــديث ســليمان النــيب ). لــذلك اســتن8()فلــيس يف الشــرع مــا يــدل علــى منعــه
فيـه جـواز اإلخبـار (: -ألطوفن الليلة على نسائي، كلهن يأيت بفارس جماهد، ونسـي أن يقـول إن شـاء اهللا

عــن الشــيء ووقوعــه يف املســتقبل بنــاء علــى غلبــة الظن...ومســتند املخــرب الظــن، مــع وجــود القرينــة القويــة 
  ).9()لذلك
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ــار المــآالت:مــن أصــول الشــريعة الكبــ إن هــذه املســتقبلية القرآنيــة مل تبــق أســرية االعتقــاد  رى: اعتب
، )اعتبـار املـآل(والنظر، بل انعكست على الفقه ومقاصده، فأنتجـت فيهمـا مـا يسـميه أهـل االجتهـاد بــ: 

 وهو من أعظم األصول الشرعية اليت تدل على لزوم النظر يف املستقبل ومراعاتـه. إن اعتبـار املـآل نـوع مـن
اعتقـاد كـون الشـيء يف املاضـي أو احلاضـر يوجـب ( -كمـا يقـول القـرايف-عكس االستصحاب الذي هو 
). فهــذا اســتدعاء املاضــي إىل احلاضــر، ورمبــا إســقاطه أيضــا علــى 10()ظــن ثبوتــه يف احلــال أو االســتقبال

يقـول الشـاطيب:  املستقبل. واملآل عكس ذلك: استدعاء املستقبل إىل احلاضـر، وتقدميـه يف االعتبـار عليـه.
النظــر يف مــآالت األفعــال معتـــرب مقصــود شــرعاً، كانــت األفعـــال موافقــة أو خمالفــة. وذلــك أن اجملتهـــد ال (

حيكم على فعـل مـن األفعـال الصـادرة عـن املكلفـني باإلقـدام أو باإلحجـام إال بعـد نظـره إىل مـا يـؤول إليـه 
ة تـدرأ، ولكـن لـه مـآل علـى خـالف مـا ذلك الفعل. فقد يكون مشروعا ملصـلحة فيـه تسـتجلب أو ملفسـد

قصــد فيــه. وقــد يكــون غــري مشــروع ملفســدة تنشــأ عنــه أو مصــلحة تنــدفع بــه، ولكــن لــه مــآل علــى خــالف 
). ويف مجيع هذه احلاالت ال يصح إطالق القول باملشـروعية أو بعـدمها إال بعـد مراعـاة املـآل، 11()ذلك

املــــذاق، حممــــود الغــــب، جــــار علــــى مقاصــــد وهــــو جمــــال للمجتهــــد صــــعب املــــورد، إال أنــــه عــــذب (قــــال: 
  .)12()الشريعة

إن اعتبــار املــآل هــو نــوع مــن املوازنــة بــني ظــاهر الــدليل الشــرعي ونتائجــه مــن  المــآل نظــر مســتقبلي:
يأخــذ الفعــل (مصــاحل أو مفاســد، فهــو األثــر املرتتــب عــن الفعــل؛ لــذلك عــرف حممــود عثمــان املــآل بــأن 

كـان الفاعـل يقصـد ذلــك الـذي آل إليـه الفعـل أم ال يقصـده. فــإذا  حكمـا يتفـق مـع مـا يـؤول إليــه، سـواء أ
). أمـا 13()كان الفعـل يـؤدي إىل مطلـوب فهـو مطلـوب، وإن كـان ال يـؤدي إال إىل شـر فهـو منهـي عنـه

معنــاه النظــر فيمــا ميكــن أن تــؤول إليــه األفعــال والتصــرفات والتكــاليف موضــوع االجتهــاد (الريســوين فقــال: 
). ويبــــدو يل أن أدق تعريــــف 14()إدخــــال ذلــــك يف احلســــبان عنــــد احلكــــم والفتــــوىواإلفتــــاء والتوجيــــه و 

أصــل كلـــي يقتضــي اعتبـــاره تنزيــل احلكـــم علــى الفعـــل مبــا يناســـب (العتبــار املــآل هـــو تعريــف األنصـــاري: 
). وإمنا وجب اعتبار املآل ألنه ال يـتم النظـر يف األسـباب إال مـع استحضـار 15()عاقبته املتوقعة استقباال

ــــا أســــباب ملســــببات هــــي مقصــــودة (ســــببات، قــــال الشــــاطيب: امل األعمــــال مقــــدمات لنتــــائج املصــــاحل، فإ
للشــارع، واملســببات هــي مــآالت األســباب، فاعتبارهــا يف جريــان األســباب مطلــوب، وهــو معــىن النظــر يف 

.. ال فكــــرة الغايــــة ال ميكــــن أن تفهــــم إال بالقيــــاس إىل املســــتقبل.(). ويقــــول حممــــد إقبــــال: 16()املــــآالت
تقتصـــر الغايـــات علـــى تلـــوين حاالتنـــا الشـــعورية احلاضـــرة وحـــدها، بـــل تكشـــف عـــن اجتاههـــا يف املســـتقبل 
أيضــا... إن تقيــد أمــر بغايــة مــا معنــاه تقيــده مبــا ينبغــي أن يكــون. وعلــى هــذا فــإن املاضــي واملســتقبل يــؤثر  

يســتحيل متامــا أن ننــزع عــن ). و 17()كالمهــا يف حالــة الشــعور احلاضــرة، ولــيس املســتقبل غــري حمــدد بــاملرة
: -مــــن أبــــرز اخلــــرباء املســــتقبليني يف العــــامل  -اإلســــالم هــــذا االعتبــــار املســــتقبلي العميــــق، يقــــول املنجــــرة 

هــو قبــل كــل شــيء نظــر إىل األفــق البعيــد، يف هــذه احليــاة الــدنيا ويف  -باعتبــاره دينــا واجتماعــا-اإلســالم (
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أن يســتهدي بنتائجــه  -لــى املســتوى الــديين واالجتمــاعيع-اآلخرة...وكيفمــا كــان الفعــل اإلنســاين عليــه 
ذا كان اعتبار املستقبل جزء من العمل اليومي للمسلم   ).18()الدنيوية واألخروية. و

وقـد فـرع الشـاطيب علـى هـذا األصـل العظـيم أربعـة قواعـد شـرعية:  نموذج نبوي من مراعاة المـآالت:
). مث اعترب أن األدلة الشرعية واالستقراء التام يدالن 19(الذرائع، واحليل، ومراعاة اخلالف، واالستحسان
 -صــــلى اهللا عليــــه وســــلم-) فمــــن ذلــــك قــــول النــــيب 20علــــى أن املــــآالت معتــــربة يف أصــــل املشــــروعية..(

). وقــد بــوب 21لعائشــة: لــوال أن قومــك حــديث عهــدهم بكفــر، لنقضــت الكعبــة، فجعلــت هلــا بــابني..(
علــم: بــاب مــن تــرك بعــض االختيــار خمافــة أن يقصــر فهــم بعــض البخــاري علــى هــذا احلــديث يف كتــاب ال

الناس عنه فيقعوا يف أشد منه. ففي احلديث: ترك بعض األمـور الـيت يستصـوب عملهـا إذا خيـف تولـد مـا 
  ).22هو أضر من تركه. وفيه استئالف الناس على اإلميان، وتسهيل األمور عليهم حىت ال ينفروا(

إذا كان اإلسالم قـد دعـا التمييز بين التنبؤ الفاسد والتوقع السليم:  الثورة اإلبستمية في اإلسالم:
إىل اعتبــــــــار املســــــــتقبل يف حركــــــــة األفــــــــراد واألمــــــــة، ففــــــــتح بــــــــذلك البــــــــاب واســــــــعاً أمــــــــام مــــــــنهج التوقــــــــع 

ــذا قــدم للبشــرية خدمــة  -إىل ذلــك-واالستشــراف..فإنه  أرشــد العقــل إىل مــا يصــح منــه ومــا ال يصــح، و
ـــدر يف اخلرافـــة عظيمـــة، ألنـــه وجههـــا  إىل دراســـة املســـتقبل وفـــق أســـس علميـــة ســـليمة، ومنـــع طاقتهـــا أن 

واخلطــــأ والضــــالل..فال عجــــب إذن أن يســــبق املســــلمون إىل اكتشــــاف املــــنهج التجــــرييب يف العلــــوم، وأن 
  يؤسسوا بعضها ألول مرة كعلم االجتماع وتفسري التاريخ واجلغرافيا. 

ــى رســوله عــن جمــرد استشــارة الكهــان والعــرافني. ومنــع أيضــا  لقــد أبطــل اإلســالم الكهانــة والعرافــة، و
االستقســام، وهــو اســتعمال قــداح أو أزالم.. لطلــب معرفــة املســتقبل وتعيــني مــا جيــب عملــه. ومــن قواعــد 

صـلى اهللا -التوجيه اإلسالمي هنا إبطال التنجيم من أصله، واعتباره من مجلة فنـون التوقـع اخلـاطئ، فقـال 
اقتــبس علمــاً مــن النجــوم اقتــبس شــعبة مــن الســحر، زاد مــا زاد. وإذا كــان اإلســالم قــد : مــن -عليــه وســلم

أبطــل التنجــيم اخلــرايف فإنــه باملقابــل أقــر الفلــك العلمــي، فتحــدث القــرآن عــن الســماوات وأجرامهــا، وذكــر 
م، مل عظـي -أو بلغـة اليـوم ابسـتمولوجي-ظواهر فلكية عديدة، ودعا إىل التأمل فيهـا. وهـذا توجيـه معـريف 

يعرفـــه الغـــرب إال منـــذ قـــرون قليلـــة، إذ مـــن املعلـــوم أن ظهـــور فـــن التنجـــيم عرقـــل تطـــور علـــم الفلـــك، وكـــان 
الفصــل بينهمــا الشــرط األول لتتقــدم املعرفــة الكونيــة. لــذلك اعتــرب كثــري مــن علمــاء االجتمــاع واإلناســة أن 

وجتميـد منوهـا احلضـاري، والعلمـي  السحر والتنجيم مهـا أبـرز املسـؤولني عـن وقـف تطـور اجملتمعـات البدائيـة
  ).23خاصة(

يئــــة  مل يقــــم اإلســــالم فقــــط بتحريــــر العقــــل مــــن معوقــــات ابســــتيمولوجية معينــــة، بــــل جتــــاوز ذلــــك إىل 
  اإلنسان للمستقبلية نفسيا ووجدانيا.
 -املاضــي واآليت-وجــه اإلســالم األمــة إىل ضــرورة التعــاطي مــع الزمــان اإلعــداد النفســي للمســتقبلية: 

إجيابيــــة ال ســــلبية، ومقبلــــة ال منهزمــــة... فاإلنســــان لــــيس جمــــرد آلــــة مفكــــرة، بــــل هــــو أيضــــا روح  بنفســــية
: ذلـك -عليه السالم-بالطبيعة البشرية للتطري، فقال  فوغريزة... والدين مل يغفل هذا اجلانب حني اعرت 
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هــا. إن شــيء جيدونــه يف صــدورهم فــال يصــدهم. ومــع ذلــك طالــب املســلم بــاإلعراض عــن الطــرية ومقاومت
اإلســالم حــرم الطــرية ملــا فيهــا مــن التشــويش علــى صــفاء التوحيــد، وآلثارهــا النفســية الســلبية ومــا تبعثــه يف 
ا مــن التشـــاؤم واالكتئــاب... بينمــا جـــوز الفــأل ألنــه يشـــجع علــى النظــر إىل املســـتقبل نظــرة أمـــل  أصــحا

النبــوي، وهــي الغارقــة يف أمــراض وتفــاؤل ال خــوف وتشــاؤم. والبشــرية اليــوم يف أمــس احلاجــة هلــذا التوجيــه 
  القلق والتشاؤم واخلوف من املستقبل، حىت عد ذلك مشكلة العصر.

: ال تقـل لـو أين فعلـت كـذا لكـان كـذا، ولكـن -كمـا يف صـحيح البخـاري-ومن الوصايا النبوية أيضا 
قـت باملاضـي. تفتح عمـل الشـيطان. قـال الفقهـاء: تكـره اللـو إذا تعل )لو(قل قدر اهللا وما شاء فعل، فإن 

اســتعمال لــو، ومــا هــو مــن املســتقبل  -أو حرمــة-فمــا كــان مــن املاضــي الــذي ذهــب: األصــل فيــه كراهــة 
وحتت اإلمكان فاألصل فيه اجلواز. إن مقصود النهي عن اللو حتريـر اإلنسـان..ال يريـد اإلسـالم أن يكـون 

  املرء أسرياً لزمن انقضى بل يريده مقبًال على املستقبل ووعوده.
من هذا الضابط ميكن أن نستنتج جواز أسلوب السيناريو (أو  ناريو في الدراسات المستقبلية:السي

يقـوم علـى حصـر مجيـع مـا ميكـن تصـوره مـن  واملشهد) الذي يسـتعمل بكثـرة يف الدراسـات املسـتقبلية، فهـ
  ).24احتماالت املستقبل، لالستعانة بذلك على اختاذ القرار األصلح(

مبـا سـبق،  -صـلى اهللا عليـه وسـلم-مل يكتـف الرسـول قبلي فـي زمـن الرسـالة:أمثلة التخطيط المست 
  بل أعطى من نفسه ومن سريته الكرمية أمثلة حية وتطبيقات رائعة هلذه املستقبلية اإلسالمية.

أذَن اإلســالم يف التخطــيط األســري، وذلــك حــني أبــاح العــزل، حيــث ال يريــد  علــى مســتوى األســرة:
). ولو أن هذا الدين ال يسمح بـالتخطيط املسـتقبلي 25لد يف املستقبل القريب(الزوجان أن يكون هلما و 

مــا أجــاز الــتحكم يف مســتقبل املواليــد. إن اإلســالم بإباحتــه للعــزل يكــون قــد أذن لإلنســان أن خيطــط كــل 
مـن  شيء..حىت احلياة اإلنسانية، ناهيك عن احلياة املادية أو االجتماعية. وقد أعطى النيب العظيم القدوة

نفسه يف نوع آخر من التخطـيط األسـري. روى البخـاري أنـه عليـه السـالم كـان يبيـع خنـل النضـري، وحيـبس 
ألهلــه قــوت ســنتهم. واســتدل بــذلك الطــربي علــى إباحــة االدخــار مطلقــا، ووافقــه ابــن حجــر. وإذا أعملنــا 

كثــرية: مــن الــدواء   األصــل عمــوم االدخــار، ولــذلك فأبوابــه األول:حكمــة االدخــار فإننــا نســتنبط أمــرين: 
ــــاني:والغــــذاء.. إىل اآلالت واأللبســــة.. إىل املــــاء واهلــــواء..  ــــدخر  والث إذا كــــان اإلســــالم يرشــــدنا إىل أن ن

ألسرنا، فإنه بذلك ينبهنا على قيمة االدخار ملا هو أكرب منها كالشعب أو األمـة.. هلـذا ينبغـي للدولـة أن 
يــــع اجملــــاالت، خاصــــة تلــــك الــــيت تتعلــــق بــــالنواحي تكــــون هلــــا سياســــة مدروســــة لالدخــــار املســــتقبلي يف مج

  االسرتاتيجية يف حياة األمة.
ومن أبرز أمثلته فكـرة احلجـر الصـحي الـيت كـان أول مـن أقرهـا هـو اإلسـالم،  على مستوى المجتمع:

إذا مسعـتم (وذلك حني دعـا إىل نـوع مـن الفصـل بـني املرضـى واألصـحاء، فقـال النـيب الكـرمي يف الطـاعون: 
ــا، فــال خترجــوا فــرارا منــهبــه بــأرض . ومل يكتشــف العــامل هــذا )، فــال تقــدموا عليــه. وإذا وقــع بــأرض وأنــتم 

 املبدأ إال بعد أن حصدت الطواعني واألوبئة مئات املاليني يف تاريخ اإلنسانية.
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باعتبــــاره إمامــــا وقائــــد دولــــة باســــتخدام أســــلوب  -عليــــه الســــالم-أمــــر النــــيب  علــــى مســــتوى الدولــــة:
ل إنه طبّـق ذلـك عمليـا يف املدينـة. بينمـا ورد يف التـوراة لعـن العـد وحترميـه، وكـان لـذلك أثـر يف اإلحصاء، ب

: اكتبــوا يل مــن -صــلى اهللا عليــه وســلم-. روى البخــاري: قــال النــيب اتــأخري ظهــور علــم اإلحصــاء بأوروبــ
ي أن الرســول تلفــظ باإلســالم مــن النــاس، فكتبنــا لــه ألفــا ومخســمائة رجــل. واحلكمــة مــن هــذا اإلحصــاء هــ

اليت حبوزتـه حـىت خيتـار يف ضـوء ذلـك املواجهـة مـن عـدمها ويـدرس  تاحتاج إىل معرفة الطاقات واإلمكانا
ظروفهـا وحـدودها، إذ مــن املعلـوم أن التخطــيط السـليم ينبــين علـى املعلومــات الدقيقـة. هلــذا جـاء يف الســنة 

  اء.ما يشري إىل استمرار اعتماد الرسول عليه السالم أسلوب اإلحص
إذن مـا دام اإلسـالم أقـر االهتمـام باملســتقبل واإلعـداد لـه..فهل ميكننـا االســتفادة مـن آخـر مـا وصــلت 

  إليه اإلنسانية يف هذا اجملال، أعين: الدراسات املستقبلية؟
  ثانيا: مقدمة في التعريف بالدراسات المستقبلية المعاصرة:

الـــيت حـــدثت يف جمـــال العلـــوم اإلنســـانية يف  الوليـــد أحـــد أهـــم التطـــورات )العلـــم(يعتـــرب هـــذا  النشـــأة:
كمــا اســتفاد مــن   -وخصوصــا الرياضــيات-النصــف الثــاين مــن هــذا القــرن. وقــد اســتفاد مــن العلــوم البحتــة 

العلوم اإلنسانية كعلوم االجتماع والتاريخ واالسرتاتيجيا.. ويعترب كتاب املفكر اإلجنليزي توماس مور (تويف 
) يف كتابـه 1626وائـل مـا كتـب يف املسـتقبل. مث تبعـه فرنسـيس بيكـون (، من أ)يوتوبيا(م): 1535سنة 

م) دراســته حــول الســكان الــيت تعــد أهــم حبــث 1843. مث كتــب تومــاس مــالتوس (ت )أطلنطــا اجلديــدة(
م) دراسات كثـرية حـول املسـتقبل سـامهت يف 1946مستقبلي يف القرون األخرية. وللكاتب جورج ويلز (

). 26م)(1903املعــريف اجلديــد. وكــذلك فعــل الروائــي الفرنســي جــول فــرين ( لفــت النظــر إىل هــذا احلقــل
  ).27وهذه املرحلة تسميها ماسيين: ما قبل تاريخ الدراسات املستقبلية(

بدأ إخضاع املستقبل للبحث العلمي واملنهجي يف أربعينيات القـرن العشـرين بفضـل  التطور المعاصر:
. وهــــــذا مثــــــال للعالقــــــة امللحوظــــــة اليــــــوم بــــــني العلــــــم )درانــــــ(جهــــــود مؤسســــــة عســــــكرية أمريكيــــــة امسهــــــا 

ـذا اجملـال 28واحلرب( ). ومنذ هذا التاريخ كثرت البحوث املستقبلية وانتشرت وظهر خرباء كثـر يهتمـون 
وتأسست مئات املراكز واهليئات واجملالت واملؤسسات اليت جعلـت مـن املسـتقبل جمـال اختصاصـها. وبـني 

مؤسسـة أو مجعيـة  187لدوليـة للمسـتقبل يضـم أهـم املعلومـات املتعلقـة بــ: يدي كتاب أصـدرته اجلمعيـة ا
  ).29دولة( 38جملة يف اإلطار نفسه. وهذا يف  124تم باملستقبل، وكذا 

يتضـاعف كـل -ولقد ساعدت عوامل كثرية على إجناز هذا التطور الكبري. إن توفر رصيد معريف هائل 
ـــا مـــن املعـــارف ال يتصـــور(وضـــع بـــني أيـــدي املســـتقبليني   -ســـبع ســـنوات ). كمـــا أن تقـــدم وســـائل 30كمَّ

مكــن مــن االســتفادة مــن هــذا الكــم املعــريف. وجــاء علــم حتليــل  -وخصوصــاً الكمبيــوتر-معاجلــة املعلومــات 
ليجعـل مـن حتليـل املعلومـات املتـوفرة عمليـة تفيـد يف الوصـول إىل نتـائج  -وهو علم رياضي جديـد-النظم 

أهــم مــدارس  -ورائــدها هــو العــامل األملــاين أوســيب فلتخهــامي-ملدرســة األمريكيــة قيمــة يف التطبيــق. وتعتــرب ا
  ).31املستقبليات. وبعدها تأيت املدرسة السوفيتية (الروسية حاليا) والفرنسية(
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مل تعد الدراسات املستقبلية حلماً مجيًال، وال جمرد خيال يشتط بـه العقـل هاربـا  وظيفة المستقبليات:
ترفــاً فكريــاً ميارســه بعــض العلمــاء ممــن حيــب كــل جديــد وغريــب..  -كــذلك-عــيش، وال مــن ثقــل الواقــع امل

لقد استقلت هذه الدراسـات مبنـاهج وقضـايا وأفكـار.. وأصـبح هلـا اآلن تـاريخ خيصـها.. بـل جتـاوزت كثـري 
ـــا مـــن أهـــم مبـــادئ  مـــن األمـــم هـــذا املســـتوى لتـــدخل هـــذا النـــوع مـــن الدراســـات يف أكثـــر جمـــاالت حيا

وهلــذا  )، باألســاس.32املســتقبلية أن اجملــال الــذي ميكــن لإلنســان أن يــؤثر فيــه هــو املســتقبل(الدراســات 
يطــــرح األســــتاذ املهــــدي املنجــــرة مفهــــوم: اســــتعمار املســــتقبل، ويقــــول إن العــــامل اإلســــالمي إذا مل خيطــــط 

اًال ). إن املســتقبل لــيس جمــ33ملســتقبله، فإنــه يوشــك أن يســتعمر بــدوره، كمــا اســتعمر ماضــيه وحاضــره(
لالستكشــاف فقــط، بــل هــو أيضــاً جمــال للعمــل والتــأثري. وال تســعفنا الدراســات املســتقبلية مبنــاهج كشــف 

ــا تعيننــا ملــا نطــرح علــى أنفســنا هــذا الســؤال: كيــف  -اآليت ومعرفــة بعــض مالمــح املســتقبل  فقــط، بــل إ
ـــدنا؟ ـــا وعقائ ـــا وأفكارن ـــا وتطلعاتن هلـــذا تعـــرف أهـــم األمـــم  نســـتطيع أن ننشـــئ مســـتقبلنا وأن خنضـــعه آلمالن

املتقدمة انشـغاًال مسـتمراً باملسـتقبل: كيـف سـيكون، ومـن الـذي سـيتحكم فيـه، ومـا السـبيل إىل أن يكـون 
  ).34لنا موقع بني دوله املؤثرة..؟(

 -يف الغالـــب-ال تـــدعي الدراســـات املســـتقبلية معرفـــة الغيـــب، ولـــذلك كـــان مـــداها الـــزمين ال يتجـــاوز 
ل البعيــد.. لكنهــا تفيــد يف تقليــل االحتمــاالت الــواردة يف املســتقبل حبيــث يغلــب ثالثــني ســنة، وهــو املســتقب

راجحـة  )ب(من مشاهد املسـتقبل (السـيناريوهات) مسـتبعدة الوقـوع، وجمموعـة  )أ(على ظننا أن جمموعة 
كـــل جمتمـــع جيـــد نفســـه أمـــام (). يقـــول تـــوفلر: 35تفـــاوت يف االحتمـــاالت( )ب(الوقـــوع. ويف اجملموعـــة 

املســتقبالت احملتملــة، وكــذا أمــام جمموعــة مــن املســتقبالت املمكنــة، وكــذلك أمــام جمموعــة مــن  سلســلة مــن
املستقبالت املفضـلة.. كـل هـذه املسـتقبالت تتنـافس باسـتمرار. ملـا نقـنن التغيـري وننظمـه فـنحن يف احلقيقـة 

نحقـق أمانينـا نسعى إىل أن حنول بعـض هـذه املسـتقبالت املمكنـة إىل مسـتقبالت أكثـر احتمـاال، وذلـك ل
). ويقــول خبــريان يف هــذا احلقــل: إن تزايــد أمهيــة االستشــراف 36()الــيت تشــكل مطلبــا يتمتــع بإمجــاع عــام

جيـــد جـــذوره يف بنيـــة العـــامل املعاصـــر  -أو ملســـتقبل قطـــاع معـــني مـــن احليـــاة اإلنســـانية-ملســـتقبل اجملتمعـــات 
  ).37دث يف الواقع(وطبيعته الدينامية، أي بالضبط يف تسارع حجم التغريات اليت حت

  ثالثا: ضرورة استيعاب الدراسات المستقبلية في الفكر اإلسالمي من خالل العلوم الثالثة
إن الدراسات املستقبلية علم ناشئ اختذ لنفسه هدفاً، هو استشراف املستقبل وحصر أهم احتماالتـه، 

العلـم صـحيح، ومفيـد أيضـا. بـل واتبع يف ذلك منهجاً علمياً مقبوًال على العموم. لذلك ظهر يل أن هـذا 
أعتربه من فروض الكفاية على األمة. وجيب على الفكر اإلسالمي املعاصر أن يفسح له مكانا بني أحباثـه 
واهتماماتــه. فهــذا اللــون مــن العلــوم يزيــد عمــره اليــوم علــى نصــف قــرن، حيــث تشــهد املســتقبليات جهــودا 

ما ميكن ذكره لصـاحل هـذا العلـم الفـيت هـو أن الدراسـة مستمرة يف تعديل النظريات وتطوير اآلليات. وأقل 
املستقبلية تقلـل مـن االحتمـاالت املمكنـة، فتعتـرب بعضـها أرجـح مـن بعـض، وقـد تلغـي قسـماً منهـا... أي 
إننــا وإن مل نعــرف املســتقبل فإنــه يغــدو أقــل غموضــا. وإذا اســتطعنا أن نــدخل هــذا العلــم يف دائــرة مصــادر 
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ـــــه وقراءاتـــــه أمكـــــن أن ننقلـــــه مـــــن االهتمـــــام املفـــــرط بأحـــــداث املاضـــــي العقـــــل املســـــلم املعاصـــــر وا هتمامات
ونعرف حقيقة عقائـد كـربى   )علم املستقبل(ومشكالت احلاضر إىل قضايا املستقبل. البد إذن أن ندرس 

كالغيـــب والقـــدر..فإذا مت ذلـــك أمكـــن أن نبحـــث يف منـــاهج هـــذا العلـــم وأســـاليبه التفصـــيلية انطالقـــاً مـــن 
سالمية العامة ومن مقررات علوم أصول الدين ومقاصد الشريعة وأصول الفقـه والفقـه والقواعـد املذهبية اإل

الفقهيـــة. واملطلـــوب هنـــا هـــو تقـــدمي مالمـــح للبحـــث املســـتقبلي املقبـــول دينـــاً وفقهـــاً، مبـــا أمكـــن مـــن الدقـــة 
  والضبط والتقعيد. وهذا ميكن أن يتم أساساً ضمن علوم إسالمية ثالثة وعربها:

  الكالم: علم -1
ميكن للدراسات املستقبلية أن تفيد علماً مهماً من علومنا اإلسالمية، هو علم العقائد أو علـم أصـول 
الدين أو علم الكالم... ينبغي أن نعيد قراءة علم الكالم وأن جندد البحث يف مسائله مبا ال يتعارض مـع 

يف الدراسات املستقبلية خطـوة تعـني علـى  أصول االعتقاد ومبا ينفع الناس وهذا العصر. وأقدِّر أن البحث
ــا تثــري البحــث والنظــر يف قضــايا مــن أهــم مــا درســه علــم الكــالم: مشــكلة  حتقيــق هــذا املبتغــى، ذلــك أل
  القدر، وفعل اإلنسان، ومسائل السببية والتعليل والتوكل، والغيبيات، ومفهوم الزمان، واحملال... وحنوها. 

  قدر: تعارض أم تكامل؟المستقبلية وعقيدة القضاء وال 
يئــة، فهــو  إذا كــان اإلســالم يرشــد إىل اعتبــار املــآالت ومراعــاة املســتقبل، بــل إىل الســعي فيــه إعــداداً و
ـا علـى املسـتقبلية فيقـال:   دين املستقبل ال املاضـي، فكيـف نفهـم عقيـدة القضـاء والقـدر؟ إذ قـد يعـرتض 

يكـون لـه أثـر علـى املسـتقبل، وإمنـا كـل شـيء بقضـاء  أنـه يريـد أن -أو اجملتمع املسـلم-كيف يزعم املسلم 
اهللا وقــدره، خــريه وشــره..؟ وهــذه قضــية أساســية طاملــا زلــت فيهــا أقــدام وضــلت بســببها أفهــام، وهــي أيضــا 
ـم مل يفهمـوا  قضية ذات خطر إذا أسيء فهمها. وقد عد مفكرو األمة أحـد أسـباب احنطـاط املسـلمني أ

، فاضـــطربت عنـــدهم مفـــاهيم الســـببية والتعليـــل والعمـــل والســـعي يف عقيـــدة القـــدر فهمـــاً صـــحيحاً حســـناً 
). لــذا كــان اإلميــان بالقــدر بالنســبة إىل بعــض املســلمني الــذين مل يفهمــوا عــن الــدين 38األرض.. وحنوهــا(

عــامًال يثــبط العــزائم ويــدفع حنــو التواكــل والســلبية. جيــب إذن أن يزيــل البحــث هــذا  -قــدمياً وحــديثاً -مـراده 
ملوهــوم بــني عقيــدة القــدر وبــني الدراســات املســتقبلية وهــدفها الــذي هــو التــأثري بشــكل أو بــآخر التعــارض ا

  على املستقبل القادم. 
ــذه القضــية، فقــد أشــار كثــري مــن العلمــاء لصــعوبتها، يقــول ابــن  إشــكال القــدر: وال ينبغــي االســتهانة 

ت دالئــل الســمع يف ذلــك وجــدت هــذه املســألة مــن أعــوص املســائل الشــرعية؛ وذلــك أنــه إذا تؤملــ(رشــد: 
 -تعـاىل–). إن اإلشكال يف القدر يكمن يف التوفيق بـني فعـل اهللا 39()متعارضة، وكذلك حجج العقول
  يف الوجود وبني أفعال اإلنسان. 

واحلقيقة أنه ال غىن عن إثبات األسـباب والقـول بسـببية حقيقيـة ال عاديـة، وموضـوع  العالقة السببية:
العليـــة أو بالعالقـــة الســـببية. وكنـــت قـــد درســـتها وحبثتهـــا منـــذ ســـنني، وذلـــك يف جمـــال القـــدر وثيـــق الصـــلة ب

الطبيعــة أساســاً، فظهــر يل أن مشــكلة الســببية الطبيعيــة عويصــة... لكنــين أميــل اآلن إىل القــول بــأن قــانون 
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الــذي  العليــة حقيقــي، وأن لألشــياء فعــًال وتــأثرياً بعضــها يف بعــض، وال مــانع مــن تســمية ذلــك طبــائع، ألن
عــن الفالســفة الطبــائعيني هــو أننــا ال نقــول بســببية مســتقلة، يقــول مرعــي الكرمــي:  -حنــن املســلمني-مييزنــا 

ليس يف الوجود سبب يستقل حبكم، بل كل سبب فهو مفتقـر إىل أمـور أخـر... ولـه موانـع وعوائـــق متنـع (
القــارئ الكــرمي علــى كتــايب: ). ولــو اطلــع 40()موجبــه، ومــا مث ســبب مســتقل بنفســه إال مشــيئة اهللا وحــده

  ، لوجد فيه تفصيًال حسناً هلذه القضايا.)الوجود بني مبدئي السببية والنظام(
إن عقيــدة القضــاء والقــدر ال تضــاد يف شــيء املســتقبلية: ال يف االستشــراف والتوقــع، وال يف التخطــيط 

ه الكـون، وأن فعـل اإلنسـان مـن نظاماً صارماً يسري علي -تعاىل–والعمل... بل إن القدر يشري إىل أن هللا 
  .مجلة هذا النظام وأداة من أدواته

  المستقبلية ومقاصد الشريعة -2
مقاصــد الشــريعة  )علـم(أن الدراسـات املســتقبلية ميكــن أن تفـتح لـــ  -واهللا تعـاىل أعلــم-كـذلك أتصــور 

ثـه التطبيقـي. نسـتطيع آفاقا هامة بإدخال اإلشكاالت الكربى ملستقبل اإلنسانية يف دائرة جمال دراسته وحب
أن نـــدرس قضـــية التلـــوث واحلفـــاظ علـــى البيئـــة يف ضـــوء كـــالم أهـــل املقاصـــد واألصـــول حـــول الضـــروريات 

أن نضـــع القاعـــدة اآلتيـــة: ال شـــيء يف الفقـــه  -مـــثال-اخلمـــس، وخصوصـــا منهـــا حفـــظ الـــنفس... وميكـــن 
ـــا  ديـــدا لل-اإلســـالمي ميكـــن أن يســـوغ تـــدمري البيئـــة واإلضـــرار  وجـــود البشـــري حاضـــراً أو مبـــا يشـــكل 

مـــن ذرائـــع اقتصـــادية أو صـــناعية أو علميـــة.. فحفـــظ الـــنفس وضـــمان اســـتمرار  -مســـتقبًال، يقينـــا أو ظنـــا
ا...ومثـل هـذا كثـري كمـا تتبينـه يف  الوجود البشري مقصد من أهم مقاصـد الشـريعة وغايـة مـن أعظـم غايا

كتعـارض املصـاحل واملفاسـد وبنـاء   -يا املقاصـد قضايا اجلينات واإلراثة وعلوم احلياة، وستجد كثري من قضا
يف هــذه الدراســات جمــاًال خصــباً إلجالــة الفكــر والنظــر وميــداناً واســعاً  -احلكــم علــى املصــلحة املرســلة... 

  لالستنباط والرتجيح... 
  الفقه والمستقبل -3

ســات املســتقبلية وأمخــن أيضــا أن العقــل الفقهــي املعاصــر سيســتفيد بــدوره أشــياء كثــرية لــو اتصــل بالدرا
ا. إن عمليــــة االجتهــــاد ال تنصــــب علــــى املاضــــي فقــــط وال علــــى  وخــــاض يف بعــــض مواضــــيعها وإشــــكاال

ــا تشــمل املســتقبل أيضــا. وكثــري مــن األســئلة الفقهيــة تــرتبط  باملســتقبل. ومــا  -زمنيــا-احلاضــر فقــط، بــل إ
اًال واضــحاً يؤكــد هــذا االلتفــات إال مثــ -املتفرعــة عــن أصــل اعتبــار املــآالت-قاعــدة ســد الــذرائع أو فتحهــا 

  الفقهي إىل الزمان اآليت وما حيويه من وقائع وأحداث.
إننا نعيش يف بداية هذه األلفية الثالثـة تطـورات كـربى مل يعـرف التـاريخ البشـري هلـا نظـريا. ال بـد للفقـه 

دم رأيــه يف أن تكــون لــه كلمــة يف هــذه التطــورات، وال بــد أن يقــ -وللفكــر اإلســالمي عمومــا-اإلســالمي 
ــذا العلـــم  جممــل هــذه األحـــداث واالجتاهــات االســتثنائية يف عمـــر اإلنســانية كلـــه. وهكــذا فــإن االتصـــال 
يسمح للفقه اإلسالمي بأن يكون له حضور يف قلب العصر، ينـاقش القضـايا احلاليـة ويفـيت فيهـا، ويتأمـل 

فــن املســتقبلية، أي بدراســة أهــم يف مشــاكل املســتقبل ويدرســها. وذلــك بــالرتكيز علــى اجلانــب التطبيقــي ل
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القضايا اليت تشغله واليت درسها اخلرباء املستقبليون وحبثوها، ومنها: العلم والتكنولوجيـا، والنمـو السـكاين، 
والثــــورة املاليــــة، والتكنولوجيــــا احليويــــة، وتكنولوجيــــا املعلومــــات، والتأليــــة واإلنســــان اآليل، والبيئــــة، والدولــــة 

ة، والبريوقراطية، والعالقة بني خمتلف احلضـارات... وال يعـين هـذا أن يتتبـع الفقـه هـذه القومية، والدميوقراطي
الدراســات يف كــل مــا تــراه وختــرج بــه، لكــن املقصــود هــو أن يســتفيد منهــا يف عمليــة االســتنباط واالجتهــاد. 

ايا الكــربى، وهلــذا أرى أن اشــتغال الفقــه اإلســالمي باملســتقبليات ســيدفعه إىل االهتمــام بالكليــات والقضــ
عــــوض االنشــــغال باجلزئيــــات وأحكامهــــا فقــــط. أيضــــا يســــمح اســــتيعاب الدراســــات املســــتقبلية يف الفقــــه 

بالبحــث الــواعي واملنضــبط يف قضــايا تشــهد تغــريات كــربى وتشــرف علــى  -بفروعــه املختلفــة-اإلســالمي 
  الدخول يف مرحلة جديدة. وأخص من هذه القضايا ثالثة ببعض التفصيل:

الدولــة القوميــة منــوذج حــديث ظهــر يف أوروبــا منــذ حــوايل أربعــة قــرون، مث وقــع تعميمــه يف  إن الدولــة: 
ـا، ينبغـي لـه أن  جل مناطق العامل.. فحني يـدرس الفقـه اإلسـالمي املعاصـر قضـايا الدولـة القوميـة ومتعلقا

.. وميـــزة ينتبـــه إىل أن هـــذا الشـــكل الدســـتوري مـــن احلكـــم مقبـــل علـــى تغـــريات جذريـــة قـــد جتعلـــه متجـــاوزاً 
ا ترصد  هذه التغريات وتربزها وتوضـحها.. وهلـذا بـدأ احلـديث  -بشيء من الدقة-الدراسات املستقبلية أ

ايتهــا، حيـــث أعيــد  -منــذ زمـــن- توزيـــع ســـلطة يف هــذه الدراســـات عــن مســـتقبل الدولـــة القوميــة أو عـــن 
واملنـــاطق واألقـــاليم هـــات ووحـــدات أصـــغر كاجل، كاالحتـــاد األورويب، الدولـــة بـــني وحـــدات أكـــرب مـــن الدولـــة

واجلــــدير بالــــذكر أن القلــــق علــــى الدولــــة القوميــــة ومالءمتهــــا  .)41(الــــيت بــــدأت تنمــــو اقتصــــاديا ةاحلدوديــــ
للتطــورات اإلنســـانية أمـــر ســـابق علــى عصـــرنا هـــذا، كمـــا هـــو احلــال عنـــد بوكهـــارت يف كتابـــه: تـــأمالت يف 

  ل مثله عن مستقبل الدميوقراطية.التاريخ الكوين. وما يقال عن مستقبل الدولة الوطنية يقا
التمــدن الــذي يعرفــه العــامل اإلســالمي كارثــة مــن نــواح خمتلفــة. لقــد مسحنــا رأيــي اخلــاص أن  المدينــة:

ـا  ـا ونتـوهم أ بتوسع املدن وتضخمها دون ختطيط وال تفكري، حىت أصبحت لدينا مدن عمالقة نفاخر 
). ومل 42ون يف الصـلة بـني التمـدن واحلضـارة والـدين(مداخلنا للحداثة وعاملها. مل ندرس نظرية ابـن خلـد

يـار  -من أكرب علماء االجتماع املعاصرين-نتأمل أعمال تالكوت بارسونز  حول العالقـة بـني التصـنيع وا
نقـــيض  -خاصـــة العمـــالق-). إن التمـــدن 43األســـرة، واملعـــروف أن أصـــل املدينـــة احلديثـــة هـــو الصـــناعة(

ألخـــالق ومتاســـك العالقـــات العائليـــة واإلنســـانية، كمـــا أوضـــحت ذلـــك االجتمـــاع البشـــري القـــائم علـــى ا
لــذلك يعتــرب املفكــر الفرنســي  ).44أعمـال األملــاين جــورج ســيمل، وأعمــال تالمذتـه يف مدرســة شــيكاغو(

). واملشـــكلة أن ظـــاهرة 45املتميـــز التـــوش أن املدينـــة احلديثـــة مـــن أقـــوى آليـــات التغريـــب: تغريـــب العـــامل(
ا كذلك. يقول كيندي: بعـد عشـرينالتمدن يف ازدياد م سـنة سـيكون عـدد  طرد، كما أن خماطرها وسلبيا

سكان املدن أكرب من عدد سكان األرياف، وهذا ألول مرة يف التاريخ. لكن النمو السـريع للمـدن تقابلـه 
مل يف العــا-أنظمــة متناهيــة الضــعف يف التغذيــة والصــحة والتمــدرس واملواصــالت، ممــا جيعــل املــدن العمالقــة 

واملؤسـف أنـه حـىت اخلـرباء يف  ).46جمرد تكدس هائل للبـؤس اإلنسـاين القابـل لالنفجـار( -خاصة الثالث
جمــال هندســة املدينــة ال يفكــرون يف أشــكال بديلــة أكثــر إنســانية ودفئــا، فممــا يقرتحــه بعضــهم مــا يســمى 
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ميكـن أن يصـل علوهـا إىل  ، حيث تتشكل املدينة من جمموعة من األبراج الشاهقة الـيت)األبراج –املدن (بـ
ا أسوأ من املدن احلالية(   ).47آالف األمتار، يتكدس فيها عدد ضخم من الناس، والظاهر أ

ـا إحـدى  -وكذلك التناقص السـكاين-تعترب قضية النمو السكاين  الساكنة: وسـائر ظواهرهـا ومتعلقا
قـد ظـل الغـرب طيلـة العقـود املاضـية أهم القضايا اليت تشغل العقل املسـتقبلي املعاصـر، خصوصـا الغـريب. ل

كمــا يقــول الــدكتور املنجــرة: خيــاف لدرجــة اهلــوس أحيانــا ثالثــة حتــديات كــربى، وهــي: اإلســالم واليابــان   -
ا إذا كانـت متثـل اليـوم مخـس  ). يقول كيندي: إن48والنمو السكاين( أكرب مشكلة للدول املصنعة هو أ

ــا ســتمثل العشــر بعــد ثالثــني ســ نة فقــط، وبــذلك ستصــبح اهليمنــة العامليــة للقــيم الغربيــة غــري البشــرية، فإ
 ).49مؤكدة يف املستقبل(

لكــن حــدث تطــور ضــخم جــدا يف العقــد األخــري خاصــة، تطــور فاجــأ الكثــريين، وال أراه لصــاحلنا، أال 
يار معدالت اخلصوبة بالعامل العريب    اإلسالمي أيضا، ومبجتمعات اجلنوب بصفة عامة. -وهو: بدء ا

جهة أخرى، فإن التطور العشوائي لعلم اإلراثة وتقنيات التحكم يف اجلينات واالستنساخ قـد يعـود  من
علــــى البشــــرية كلهــــا خبطــــر عظــــيم. فمــــن الدراســــات املمكنــــة أن نعــــرف مــــاذا يقــــول املســــتقبليون يف هــــذا 

 مســتقبل املوضــوع، ومــاذا ميكــن أن يســتفيد الفقــه اإلســالمي مــن هــذا احلــديث، ومــا هــي كلمتــه وفتــواه يف
  علم اإلراثة.
يسـتهدي مبقاصـد الشـريعة، وال يتعـارض  )حبـث مسـتقبلي(ينبغي أن تكون الغاية هـي تأسـيس  ختاما:

، وهـو الفقـه الـذي )الفقه املسـتقبلي(مع العقيدة اإلسالمية...ويف النهاية قد نستطيع بناء معامل ما أمسيـه بــ
الحتمـــــــاالت املمكنـــــــة ويـــــــرجح منهـــــــا يشـــــــتغل باملســـــــتقبل وقضـــــــاياه ويقلـــــــب وجـــــــوه الفتـــــــوى حبســـــــب ا

  ويضعف...فيخرج من ضيق الفتاوى اجلزئية إىل رحاب األنظار الكلي
******************  

  الحواشي
 *) أكادميي من املغرب.  
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  سلمةالمرأة الم
  نحو تأصيل لنموذج عالمي

  سعاد احلكيم(*
نرجع بطرف الفكر إىل بدايات القرن العشرين، وقت بدأت تأخذ قضـايا املـرأة املسـلمة موقعهـا ضـمن 

م نشـر قاسـم أمـني كتابـه 1899الغرب.. ففـي عـام  -العادات  -الشريعة  -رباعية مفاهيمية هي: املرأة 
، وفيهمـا يـرى أن اإلسـار احلقيقـي الـذي قيّـد )املرأة اجلديـدة(مبؤلفه  م1900(حترير املرأة)، وأتبعه يف عام 

ــا ودون  مــا العــائق احلائــل دو املــرأة املســلمة ومنعهــا مــن احلركــة والتقــّدم والتحــّرر هــو العــادات والتقاليــد، إ
ــا وللحقــوق الــيت أباحتهــا إياهــا الشــريعة اإلســالمية.. وبرأيــه أّن كثــرياً ممــا خي يــل للــبعض أنّــه ممارســتها حلريا

عبادة هـو يف احلقيقـة عـادة اجتماعيـة (كاحلجـاب مـثًال)، ويـتلخص موقفـه بـأن واقـع املـرأة املسـلمة مقّصـر 
 عن النص الشرعي.

إّن النســــاء  )نــــداء للجــــنس اللطيــــف(ويف املقابــــل، كــــان رشــــيد رضــــا يــــرى العكــــس، يقــــول يف كتابــــه 
لســـطوة الغربيـــة والعـــادات الغربيـــة.. ويـــتلخص املســـلمات بـــدأن يتجـــاوزن الشـــريعة وأحكامهـــا حتـــت وطـــأة ا
  موقفه بأن املرأة املسلمة أخذت أكثر من حقوقها الشرعية.

يف مطالع القـرن العشـرين موضـوعاً نزاعيـاً  -أو باألحرى حترير املرأة-وهكذا كانت مسألة حقوق املرأة 
وأحيانــاً -ياهــا التقاليــد والعــادات بــني تيــارين: تيــار يــرى أّن الشــريعة أعطــت املــرأة املســلمة حقوقــاً ســلبتها إ

ومنعتها من ممارستها. وتيار يرى أن املرأة املسلمة بدأت خترج عن أحكام الشـريعة اإلسـالمية  -)1الرجل(
  باختاذها جتربة املرأة الغربية مرجعاً ومنوذجاً، وأحياناً بدعم من احلكومات واملنظمات الغربية.

ع قائمــاً بــني هــذين التيــارين حــول حتريــر املــرأة املســلمة، وظلــت وطــوال مخســني عامــاً تقريبــاً، ظــل النــزا 
الشــريعة هـــي املرجعيـــة واَحلَكــم، والعـــادات والتقاليـــد مهـــا العــائق األكـــرب أمـــام مســألة التحريـــر، والغـــرب هـــو 
النمـــوذج واملـــرآة، واملـــرأة هـــي قضـــية ضـــمن منظومـــة قضـــايا تتحـــدى العقـــل اإلصـــالحي العـــريب واإلســـالمي 

 عامة.

 192ه ابتـــداء مـــن منتصـــف القـــرن العشـــرين، ومـــع تأســـيس منظمـــة األمـــم املتحـــدة (تضـــم اليـــوم إال أنـّــ
دولة)، بدأت مسألة حقوق املرأة خترج عن حدودها اإلقليمية لتحوز االهتمـام الـدويل. واألهـم مـن ذلـك، 

عـن الشـريعة  لقد بدأت ترتاخى عقدة الدين وأخذت مسألة حترير املرأة العربية املسلمة تستقل شـيئاً فشـيئاً 
) الـيت 2اإلسالمية لتلحق مبسار حترير املرأة يف العـامل.. وتوالـت املـؤمترات واملعاهـدات واالتفاقيـات الدوليـة(

تــنص علــى ضــرورة حتقيــق املســاواة بــني النســاء والرجــال، وتــدعو الــدول املشــاركة إىل ســّن تشــريعات وطنيــة 
لسياسـية واالقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة واملدنيـة، كمـا حتقق املساواة احلقيقية بني اجلنسني يف امليادين ا

  ).3تنّص بعض هذه االتفاقيات الدولية على ضرورة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة(
ومــع بدايــة التســعينات شــهدنا إرهاصــات عوملــة قضــية املــرأة، وطفــق يظهــر اخــرتاق اخلــارجي للــداخلي 

ـا أصـبحت شـأناً عامليـاً  حبيث مل تعد قضية املرأة شأناً  داخليـاً حبتـاً لـوطن مـن األوطـان، بـل ميكـن القـول ا
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وجماًال يتم عربه اخرتاق الثقافة الغربية ومعها النموذج النسوي الغريب لغريها مـن الثقافـات الدوليـة. والـدليل 
للحكومـات  م، الـذي مت فيـه وضـع برنـامج عمـل1995عـام  )مؤمتر بكني(على هذه العوملة لقضايا املرأة 

والدول واألفراد يهدف إىل متكني املرأة وإدماج املنظور املتعّلق بنوع اجلنس يف مجيع سياسات وبرامج تلك 
 ).4احلكومات والدول(

وإزاء مصــادمة العوملــة الثقافيــة خلصوصــية احلضــارة العربيــة اإلســالمية ظهــر تيــار إســالمي مضــاّد للعوملــة 
  -واألمريكـــي حتديـــداً -إىل تنمـــيط العـــامل عـــرب فـــرض النمـــوذج الغـــريب  بصـــيغتها الراهنـــة، وملشـــروعها الرامـــي

  ).5كنموذج عاملي ال منافس له(
يف هذا السياق التـارخيي، ويف التحـام نصـل الشـرق بـالغرب، ومنازلـة الثقافـة للثقافـة، ومقاومـة الـداخلي 

جديـــداً يف قضـــية  مســـاراً  -حنـــن املســـلمون-للخـــارجي، ومواجهـــة اإلســـالمي للعـــوملي.. اخـــرتت أن نفتـــتح 
املــرأة، يكــون فعــًال إســالمياً أصــيًال ال ردة فعــل جتــاه العوملــة ومــا تســتتبع مــن ســياقات تغريبيــة. وهــذا املســار 
اجلديد يطمح إىل توليد املعاصرة والراهنية من األصـالة واجلـذور، وذلـك حـىت ال تغـرتب الـذات املسـلمة يف 

ذجــاً إســالمياً عامليــاً للمــرأة ينــافس إنســانياً النمــوذج الغــريب القريــة الكونيــة. ويف الوقــت نفســه حــىت نقــدم منو 
 املطروح.

وأقــول: إّن النمــوذج اإلســالمي العــاملي للمــرأة الــذي اعتــزم تبيانــه ال ترتفــع قواعــده علــى املبــدأ املســّمى 
أمسـى، باملساواة وحماربة كل أشكال التمييز ضد املرأة كما هو مطروح عاملياً.. بـل يقـوم علـى مبـدأ إنسـاين 

ا، كما أنه ال جيعل الرجل مرجعاً ومقياساً يف التحريـر واحلقـوق والتقـّدم. وهـذا  حيرتم خصوصية املرأة وفراد
املبـدأ هــو الشــراكة. فــاملرأة يف اإلســالم هــي شــريكة الرجــل يف كــّل ميــدان: يف اســتنطاق الــنص الــديين، كمــا 

لنمــوذج اإلســالمي للمــرأة عــرب فقــرات أربــع يف تــدبّر الشــأن احليــايت، اخلــاص والعــام. وســوف أوضــح هــذا ا
  آتية:
  )إن اإلسالم يعيق المرأة من تحقيق نموذج عالمي معاصر(كسر تهمة   -1

بعيداً عن النقد االجتماعي والتصوير القامت لواقع املرأة يف أوطان املسلمني.. ومن فـوق تصـوير الـبعض 
حيرمهـا مـن أبسـط احلقـوق اإلنسـانية وجيعلهـا  لإلسالم على أنه دين يضطهد املرأة، ويؤسـس نظامـاً ذكوريـاً 

خاضعة للرجل وتابعة له.. وبالرغم من أن فئة مـن املسـلمني وّسـعت مسـاحة املتغـريات يف الـدين وأحلقتهـا 
بالثوابـــت.. اخـــرتُت أن أكـــون احلدقـــة الـــيت تنظـــر إىل دوائـــر الضـــوء. ويف هـــذه الـــدوائر أرى َأْســـِوَدة نســـاء 

َحَصْلن علـى شـهادات علميـة عاليـة أو حّصـلن ثقافـة ذاتيـة قّيمـة، ومـنهن مسلمات من جنسيات خمتلفة، 
عديدات يشغلن مناصب وزارية ونيابية وإدارية وجامعية يف أوطان املسلمني، ومنهن من متارس عمـًال حـراً 

صـــاحبات حمـــرتف..) أو متلـــك مؤسســـة كبـــرية أو تـــديرها  -كاتبـــات   -روائيـــات  -حماميـــات  -(طبيبـــات 
ل).. ومــنهن شــاعرات وعاملــات ومفكــرات وأيضــاً فقيهــات ميارســن حضــورهن الفاعــل عــرب (ســيدات أعمــا

شاشــات التلفــزة، ومــنهن مــن جتــاوزن حــدود اإلقليمــي إىل العــاملي يف جمــال اإلبــداع األديب أو االكتشــاف 
  )، وغري ذلك.6العلمي يف ميدان الطب والفلك والفيزياء والعلوم الطبيعية(
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ملشــرقة، الــيت تتمثــل بســيدات ملتزمــات باإلســالم ومصــرّات علــى البقــاء حتــت هــذه النمــاذج املعاصــرة ا
مظلته، هن خري دليل على أّن اإلسـالم ال حيظّـر تقـّدم املـرأة علميـاً وعمليـاً، وأنـه لـيس عائقـاً أمـام حتقيقهـا 

  لنموذج عاملي ينافس النموذج األحادي املطروح من الغرب.
االت البـارزة نتجــت عـن اجتهـاد فــردي، وال يقـوم فيهـا إســالم أّمـا يف مواجهـة مــن يقـول، بـأن هــذه احلـ

صــاحبتها بــأي دور. فنقــول: بــأن هــذه النمــاذج رغــم قلتهــا قياســاً علــى عــدد النســاء املســلمات يف العــامل 
ا دليل قاطع على عدم تناقض اإلسـالم مـع العلـم والعمـل، وعلـى إمكانيـة تشـّكل منـاذج عامليـة مشـرقة  فإ

  حتت مظلته.
ت هــذه النمــاذج املشــرقة يف أن تكــون موجــودة وفاعلــة حمليــاً وأحيانــاً عامليــاً، وهنــا يــأيت دور لقــد جنحــ

ــاً، وذلــك بإبــداع  احلكومــات واملنظمــات غــري احلكوميــة لُتحــدث اســتناداً إىل هــذه النمــاذج تغيــرياً اجتماعي
تــوجيههن، أو آليــات تســمح بتعمــيم التجربــة: كــأن منّكــن بعضــهن مــن تــدريب فتيــات مــن اجليــل الالحــق و 

ن، أو نؤسـس رابطـة عـرب القـارات (بعـدة لغـات أوهلـا  نوفر مساعدات لبعضهن تسـمح هلـن بتوسـيع قاعـد
ن، وتكـون مفتوحـة العضـوية لتنضـم  العربية) للنسـاء املسـلمات العاملـات العـامالت، الفـاعالت يف جمتمعـا

علــى تعمــيم النمــوذج اإلســالمي  إليهــا كــل مــن تتــوفر فيهــا املواصــفات وقتمــا تشــاء. وتعمــل هــذه الرابطــة
  للمرأة العاملية.

  اإلسالمي )الشراكة(الفلسفة الغربية والفلسفة اإلسالمية: تأسيس مفهوم  -2
إن املطّلــع علــى الفلســفة الغربيــة عمومــاً، وعلــى النتــاج اخلــاص بتحريــر املــرأة وحقوقهــا وعوملــة قضــيتها، 

ا فلسفة تبين فردية املرأة، وحتوّهلا إىل ّ  كائن قائم بذاته، خارج العائلة واجملتمع واألمة، يتفاعـل مـع سيجد أ
 اآلخر انطالقاً من فرديته واحتكاماً إىل قانون املماثلة واملساواة.

جتعــل اجملتمــع علــى صــورة حبــات رمــل: تتماثــل،  -ســواء جتلــت يف الــذكر أم يف األنثــى-وهــذه الفرديــة 
يء ميـس هــذا الكيـان الفـردي، أو مينـع منـاءه وال تتساوى، تتساكن، تتجاور، وتتفارق حني حدوث أي ش

حيقــق مصــاحله مــن وجهــة نظــر صــاحبه.. فرديــة متشــابكة بنظــام قــيم ماديــة ال يــثّمن التضــحية واإليثــار ومــا 
هما مـن مفـاهيم تقـّدم مصـلحة اجلماعـة علـى مصـلحة الفـرد، بقـرار حـر مـن هـذا الواحـد الفـرد.. إّن  يشا

-ا األنانيـة واخلصـومة وصـراع احلقـوق واملصـاحل، وهـذا يفسـر مـا تضـّمه الفردية هي أرض خصبة تنمـو فيهـ
ســـطور خطـــاب حتريـــر املـــرأة مـــن خصـــومه للرجـــل ويف بعـــض األحـــايني للشـــريعة اإلســـالمية.. إّن  -أحيانـــاً 

الفرديّة تفكك حلمة االجتماع البشري، وتؤسس للصراع مع اآلخر يف معركة احلقوق واملساواة، والتهميش 
  غري ذلك.والتفعيل، و 

وعلــى العكــس مــن هــذه الفرديــة الــيت تنتجهــا الفلســفة الغربيــة، فــإّن فلســفة اإلســالم عمومــاً، وخاصــة 
األصــول املتعلقــة بــاملرأة، تنـــتج مفهــوم الشــراكة يف إطــار التكامـــل اإلنســاين ال التماثــل املواجهــايت.. يقـــول 

ـَـا النَِّســاُء َشــَقاِئقُ (: -صــلى اهللا عليــه وســلم–رســول اهللا  )، وهــذا يعــين أن الطــرفني مــن نفــس 7()الرَِّجــالِ  ِإمنَّ
واحـــدة وشـــركاء يف الوجـــود واملصـــري.. هكـــذا جتلـــت املـــرأة يف الـــزمن األصـــيل: ذات فريـــدة تعلـــو علـــى األنـــا 
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ـا شـريكة للرجـل: يف العقيـدة  ّ والفردية، صاحبة شخصية مستقلة، ولكن خصيصتها الوجودية تكمـن يف أ
، يف الســـلم واحلـــرب، يف النصـــر والثكـــل.. وذلـــك، قبـــل أن تـــرتاكم التقاليـــد والعبـــادة، يف اهلجـــرة واإلقامـــة

والعـــادات الغريبـــة علـــى اإلســـالم لتغّيـــب حضـــورها وتعطّـــل شـــراكتها وتســـتثمر النصـــوص الدينيـــة لتشـــييئها 
ا ويف أوالدها. ا من حقوقها الشرعية واإلنسانية، يف ذا   ومتليكها للرجل، وقهرها وظلمها وحرما

بــني الرجــل واملــرأة، ألنــه األســاس األصــيل الــذي  )الشــراكة(لمني اليــوم مــدعوون، إىل جتــذير وحنــن املســ
ـا املـرأة يف نصـرة  تأسست عليـه حضـارة اإلسـالم.. ومـدعوون إىل النظـر إىل مسـاحة املشـاركة الـيت قامـت 

اركت يف هـ)، ش13اإلسالم والدفاع عن أهله: فهذه السيدة أم عمارة، نسيبة بنت كعب األنصاري (ت 
هــــ)، 6( )علـــى احلـــرب والقتـــال(ق هــــ)، ويف بيعـــة الرضـــوان حتـــت الشـــجرة عـــام احلديبيـــة  2بيعـــة العقبـــة (

وأوفــت مبــا عاهــدت عليــه، فكانــت مــن الــذين صــمدوا يــوم ُأُحــد حــني فــّر كثــري مــن الرجــال، ومــن الــذين 
صــلى اهللا عليــه – بأجســادهم وســيوفهم، رآهــا رســول اهللا -صــلى اهللا عليــه وســلم–دافعــوا عــن رســول اهللا 

ا على وسطها، تقاتل دونه، رآها وهي تتلقـى يف كتفهـا الطعنـة الـيت  -وسلم وهي مشّمرة، وقد ربطت ثو
توجيههــا إليــه صــلوات اهللا عليــه.. وكانــت أمهــا معهــا تعصــب هلــا جرحهــا، وقــد غــادرت  )ابــن قميئــة(أراد 

هـــ)، 8هـــ) ويــوم حنــني (7يــوم خيــرب ( أرض املعركــة ويف جســدها ثالثــة عشــر جرحــاً.. كمــا شــاركت اجلهــاد
  )...8هـ)(12ويوم اليمامة يف حروب الردة ضد مسيلمة الكّذاب (

وهــذا النمــوذج املشــرق يــدل علــى أن املــرأة شــريكة الرجــل يف كــل شــيء، حــىت يف احلــرب. فــإن مل يكــن 
ك ومسحـت هلـا اإلسالم قد فـرض علـى املـرأة احلـرب إال أنـه مل حيـل دون مشـاركتها فيهـا إن هـي أرادت ذلـ

ا.   ظروف حيا
وقد أوردُت منوذج املرأة البطلة يف احلرب ألقول من خالله لكـل الـذين حيصـرون اليـوم جمـال حتـّرك املـرأة 
ضمن حدود البيـت والعائلـة والرتبيـة، إن اإلسـالم أعطـى املـرأة حـق املشـاركة يف كـل شـأن حيـايت.. والفـرق 

مي األصـــيل أن شـــراكة املـــرأة للرجـــل يف شـــأن مـــا ال تـــؤدي بـــني النمـــوذج الغـــريب املطـــروح والنمـــوذج اإلســـال
ا مـثًال متلـك حـق املشـاركة يف اجلهـاد ولكـن ال يقـع عليهـا  بالضرورة إىل مساواته يف الواجبات واحلقوق، إ
ـا،  واجب اجلهاد، وهلا حـق املشـاركة يف اإلنفـاق علـى أهلهـا وولـدها دون أن يكـون واجـب ذلـك منوطـاً 

  غري ذلك.وكذلك يف اإلرث و 
كمــا أنــين أوردت منــوذج املــرأة البطلــة يف احلــرب ألقــول مــن خاللــه للعــامل أمجــع، إن حضــارة اإلنســان 
ترتاجع أمام التوّحش. ففي الزمن السالف، حني كان اإلنسان أكثـر حضـارة مـن اإلنسـان املعاصـر مـع أنـه 

ي، لقــد كانــت أرض املعركــة خــارج أقــل منــه امتالكــاً ألســباب املدنيــة، كــان يقاتــل بعيــداً عــن اجملتمــع األهلــ
البيــوت والعــائالت والنســاء والشــيوخ واألطفــال.. أمــا اليــوم، فقــد اقتحمــت احلــروب بيــوت النــاس، وقتلــت 

  نساء وأطفاًال وشيوخاً ليسوا شركاء يف احلرب..
والـــذي خنشـــى منـــه اليـــوم، هـــو أن تنشـــأ ردة فعـــل تعصـــبية جتـــاه عوملـــة قضـــية املـــرأة. وتقودنـــا ردة الفعـــل 

لتعصــبية هــذه إىل كهــوف مظلمــة تتنــاقض مــع نــور اٍإلســالم.. حبيــث تصــبح املــرأة املســلمة منــذ أكثــر مــن ا
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ألف عام أكثر حترراً وفعالية وحضوراً يف احلياة اإلسالمية من املرأة املسلمة يف بعض جمتمعـات اإلسـالم يف 
ســالمي هــو إحلــاح ضــروري القــرن الواحــد والعشــرين.. ومــن هنــا، يصــبح اإلحلــاح علــى مفهــوم الشــراكة اإل

لتفــادي ردات الفعــل بكــل أشــكاهلا، والقفــز فوقهــا إىل الينــابيع املؤسســة لشــراكة املــرأة والرجــل يف كــل أمــر 
  ديين وشأن حيايت، يف اخلاص والعام.

  البنية البشرية للعائلة -3
لكــن هــي إّن العائلــة يف اإلســالم ليســت جمموعــة أفــراد متســاوين يف الطــول يعيشــون يف بيــت واحــد، و 

توليفــة إنســانية متتلــك بنيــة بشــرية. وهــذه البنيــة البشــرية تتمثــل بــاألب واألم (أو الــزوج والزوجــة) واألوالد، 
ولكــل واحــد يف هــذه املنظومــة مكانــه ودوره ومشــاركته وحقوقــه وواجباتــه. يف هــذه املنظومــة تظــل األم أمــاً 

الولــد ولــداً ولــه كــل احلقــوق، وال ينفصــل عــن واألب أبــاً وهلمــا كــل االحــرتام والطاعــة مــن الولــد، كمــا يظــل 
العائلـــة إال بســـفر أو زواج. وتســـتمر العائلـــة وحـــدة متآلفـــة متصـــلة وإن باعـــدت ظـــروف احليـــاة بـــني األهـــل 

  واألبناء.
أما يف الغرب اليوم، فإن ما نشهده مـن حـدوث أشـكال جديـدة للعائلـة، كالعائلـة املثليـة وعائلـة الوالـد 

نشــهده مــن تفكــك أســري، ال يبشــر خبــري مســتقبلي يعــود بالفائــدة علــى اجملتمــع املنفــرد وغــري ذلــك، ومــا 
  وعلى املرأة ختصيصاً، وذلك ألّن بناء املرأة كفرد خارج العائلة يؤثر سلباً على االثنني معاً.

يـار العائلـة وتفكيكهـا يـنعكس سـلباً علـى كيـان  إّن املرأة والعائلة قطبان يتبـادالن الـدعم الوجـودي، وا
تقع فيه املرأة، ويصـادر  )فخ(رأة. وهذا ال يعين أن نقبل بقوانني وتفسريات واجتهادات حتّول العائلة إىل امل

  وجودها كّله بتواطؤ اجتماعي وأحياناً بصمت تشريعي.
  نضال من أجل الشراكة -4

فهـي مـدعوة  عّلمنا التاريخ أّن احلق يُؤخـذ وال يُعطـى، ويف سـبيل ممارسـة املـرأة حلقهـا الشـرعي بالشـراكة
  إىل التفّكر إلبداع آليات تضمن شراكتها يف كّل جمال، ومتنع من استبعادها من أي أمر.

وأشـــارك بـــالتفكر يف بعـــض آليـــات حتقـــق النمـــوذج اإلســـالمي للمـــرأة (املـــرأة الشـــريك)، داعيـــة اجلميـــع 
  للمشاركة بالتفكر:

  ابتكار هندسة جديدة للمساجد -1
ـــا ســـتكون تبـــدأ الشـــراكة بـــني الرجـــل واملـــرأ ة مـــن املســـجد.. فـــإن شـــاركت املـــرأة الرجـــل يف املســـجد فإ

الشــــريك يف كــــل أمــــر وشــــأن. ولكــــن جوالنــــاً ســــريعاً علــــى عامــــة مســــاجد املســــلمني وتــــأمًال يف األمــــاكن 
ـــا ملصـــقة إلصـــاقاً يُ  -باســـتثناء املســـجد احلـــرام واملســـجد النبـــوي-املخصصـــة للنســـاء  ظهرهـــا لنـــا حينـــاً كأ

رة املكان، وحيناً آخـر تتجلـى تابعـة فقـرية ركيكـة غـري ذات قيمـة ومهجـورة، وأحيانـاً وليست جزءاً من عما
مشـرفة وإّمنـا ضـّيقة املســاحة لكأمنـا سـلفاً قـرر منشـئ املسـجد تقليـل عـدد النســاء  )عليّـة(نراهـا علـى شـكل 

د املسموح بتواجدهن داخله.. كل ذلك جعـل النسـاء يف عديـد مـن جمتمعـات اإلسـالم ال يقصـدن املسـج
للصالة، وال حيرصن على إعالن شراكتهن وحضورهن يف احلياة اإلسالمية من خالل املسـجد.. وال يعـّول 
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على اتساع بعض املساجد وحضـور النسـاء لالسـتماع إىل داعيـة واالسـتفادة مـن رؤيتـه  -يف هذا السياق-
تعلق بالداعيـة أكثـر لإلسالم ولتاريخ املسلمني، وذلك ألن حضور املرأة يف هذا احلال هو حضور خاص ي

  مما هو حضور عام خيص املسلمني مجيعاً يف اجملتمع الذي تعيش فيه هذه املرأة.
واقرتح أن نعيد النظر يف هندسة املكان، ونبـدأ ببنـاء مسـاجد ثنائيـة، مزدوجـة العمـارة، جتّسـد باحلجـارة 

للمســاحة املعطــاة للرجــل:  .. فتكــون املســاحة املعطــاة للمــرأة شــقاً )النســاء شــقائق الرجــال(احلكــم النبــوي 
باب منفرد، وباحة واسعة، وأمكنة فسيحة، وموازاة من صميم اهلندسة، تقـول بالعمـارة إن وجـود املـرأة يف 

  املسجد حيوي وبنيوي وال حيمل احياءات باإللصاق أو اإلتباع أو اإلرداف كما هي مساجد اليوم.
  نقد الثقافة الخاصة بالمرأة -2

عام العريب اإلسالمي أّن املرأة هي خملوق ضـعيف نـاقص القـدرات حيتـاج إىل دعـم استقر يف الالوعي ال
ا غري قادرة على احلفاظ علـى سـالمة نفسـها يف معـرتك احليـاة، ال متيـز األشـرار مـن  مستمر يف احلياة.. وأ

يف -ن األخيار، قد تنخدع بأطايب الكالم... لذلك كثرياً ما يشـّكل األهـل شـبكة محايـة لألنثـى، ويعملـو 
ة احلياة. -املقابل   على تقوية الذكر جملا

ــــة الثقافــــة اخلاصــــة بــــاملرأة بالرتبيــــة  إّن النضــــال مــــن أجــــل الشــــراكة، يبــــدأ مــــن حتفيــــز العائلــــة علــــى جما
الصحيحة وتكافؤ الفرص، والتفريـق بـني محايـة املـرأة وبـني عزهلـا عـن احليـاة العامـة.. وذلـك بإعـداد شـريك 

ونة تنتقل من خزائن األب إىل خزائن الزوج.. بل وسط عدل نثـق حبكمتـه وعقلـه ال تابع، وال جوهرة مكن
ويســـتعيد النمـــوذج اإلســـالمي للمـــرأة مـــن الـــزمن الزاهـــي إىل اليـــوم.. ونـــدرك أّن الـــدرب طويـــل وشـــاق ألّن 

  تعديل أكثر من عشرة قرون من االنزياح ال تتم بسنوات قليلة.
  يئاتأماكن محفوظة للنساء في المجالس واله -3

إّن اجملاالت املفتوحة للمنافسة بني املرأة والرجل تشهد تقدماً ملموساً للمرأة جلهة حصوهلا على مراكز 
  عديدة ودخوهلا يف وظائف حكومية كانت وقفاً على الرجال.

ولكــن يف عديــد مــن امليــادين الــيت تتشــّكل فيهــا بــالتعيني اجملــالس العلميــة التابعــة للمراجــع اإلســالمية، 
فيها باالختيار اهليئات االستشارية، أو توّجه الدعوات للمـؤمترات اإلسـالمية الكـربى حبسـب رغبـة  وتتألف

الداعي. هنا ال بّد مـن حفـظ أمـاكن ُختصـص للنسـاء، لنقـول بـذلك للمـرأة املسـلمة اليـوم: إّن مكانـك يف 
إعـادة النظـر يف منـاهج اإلسالم حمفـوظ، أنـت الشـريكة يف صـياغة الرؤيـة املعاصـرة مـن األصـول الثابتـة ويف 

التفسري والقراءة ويف وضع السياسات اخلاصـة بـاملرأة، فـال تبحثـي عـن مكـان لوجـودك يف مسـار إصـالحي 
  ).9آخر بعيد عن الرجل الشريك، أو بعيد عن قيم اإلسالم وال حيقق قيمة املسلمني(
الــذي يقلــب املعــدن ذهبــاً ويف ســبيل اجلمــع بــني ترتيــل القــرآن وبــني العمــل بــه، إّن احملبــة هــي اإلكســري 

  وحيقق السالم ويذهب العنف والتطرف.
ــا، وكثــرية  -يف معظــم األحــوال-إّن األنثــى  تــدخل الــدنيا دون أن تنشــرح أســارير قــارئ القــرآن ترحيبــاً 

هــي البيــوت الــيت ال تقــوم علــى املــودة والرمحــة.. أيــن كــّل مــا حــدث طــوال التــاريخ مــن قهــر وظلــم وإقصــاء 
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-ة العامة عن وضع حممد رسول اهللا عليه صلوات اهللا النساء مـع الطيـب والصـالة، بقولـه للمرأة عن احليا
نـَْيا(: -صلى اهللا عليه وسلم   ).10()َوُجِعَل قـُرَُّة َعْيِين ِيف الصََّالةِ  ،َوالطِّيبُ  ،النَِّساءُ  ..ُحبَِّب ِإَيلَّ ِمْن الدُّ

************  
  الحواشي

  *) أكادميية من لبنان.
م) أن ختلّـــف املـــرأة ومجودهـــا يف عصـــره هـــو نتيجـــة 1897–1838ال الـــدين األفغـــاين (يـــرى مجـــ -1

ـى القـاطرجي،  ، املؤسسـة اجلامعيـة املـرأة يف منظومـة األمـم املتحـدة رؤيـة إسـالميةحلجر الرجل عليها. را: 
  .22م، ص2006، 1للدراسات، ط

اية احلرب العاملية الثانيـة تزايـد االهتمـام العـاملي  -2 بـاملرأة، فقـد أكـد ميثـاق األمـم املتحـدة عـام بعد 
املــادة األوىل علــى تعزيــز احــرتام حقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية للنــاس مجيعــا بــال متييــز م يف 1945

م صـدر اإلعـالن العـاملي 1948بسبب اجلنس أو اللغة أو الدين وال تفريق بني النساء والرجال. ويف عـام 
م أعـــدت 1952صـــه التوجـــه حنـــو محايـــة حقـــوق املـــرأة. ويف عـــام حلقـــوق اإلنســـان والـــذي أوضـــحت نصو 

م أجـــازت األمـــم 1967مفوضـــية مركـــز املـــرأة بـــاألمم املتحـــدة معاهـــدة حقـــوق املـــرأة السياســـية. ويف عـــام 
  املتحدة إعالنا خاصا بالقضاء على التميز ضد املرأة. 

اهــدة القضــاء علــى مجيــع م بــدأت مفوضــية حركــة املــرأة بــاألمم املتحــدة يف إعــداد مع1973ويف عــام 
م صـــدر اإلعـــالن العـــاملي بشـــأن محايـــة النســـاء واألطفـــال يف 1974أشـــكال التميـــز ضـــد املـــرأة، ويف عـــام 

م تبـىن املـؤمتر العـاملي لعـام املـرأة يف املكسـيك وثيقـة 1975حاالت الطوارئ والنزاعات املسلحة، ويف عـام 
م أكـدت 1976يف التنميـة والسـالم، ويف عـام رئيسية هي إعالن املكسيك يف مساواة النساء وإشراكهن 

مـن العهـد الـدويل للحقـوق االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة علـى ضـمان الـدول مسـاواة الـذكور  3املادة 
واإلناث يف حق التمتع جبميع احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة املنصـوص عليهـا يف ذلـك العهـد، 

ــــة1979ويف عــــام  ــــز ضــــد املــــرأة، ويف  م اعتمــــدت اتفاقي ــــع أشــــكال التميي ديســــمرب  3القضــــاء علــــى مجي
  م أصبحت سارية املفعول بعد توقيع مخسني دولة عليها.1981

تقرير التنمية اإلنسـانية مادة)،  30راجع: (اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة) ( -3
  .262–245: وثائق، ص3م، ملحق 2005العربية للعام 
، موقـــف الـــبالد العربيـــة املوّقعـــة واملصـــّدقة علـــى 168–167جـــع يف تقريـــر التنميـــة نفســـه، صكمـــا يرا

اتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة)، وممارســتها حلــق الــتحفظ علــى بعــض نصوصــها، (
  .29، 16، 15، 9، 2وخاصة املواد التالية: 

  .7، صؤية إسالميةاملرأة يف منظومة األمم املتحدة ر ى القاطرجي،  -4
ا اللجنــــة  -5 ويف ســــياق التيــــار الــــذي يتصــــدى للعوملــــة الثقافيــــة نــــذكر االحتفاليــــة العامليــــة الــــيت عقــــد

اإلســــــالمية العامليــــــة للمــــــرأة والطفــــــل التابعــــــة للمجلــــــس اإلســــــالمي العــــــاملي إلطــــــالق (ميثــــــاق األســــــرة يف 
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تغرق إعــداد امليثــاق ســبع ســنوات م. اســ2007-9-6اإلســالم).. وقــد بــدأت أعماهلــا يف القــاهرة بتــاريخ 
ــيًال ومرجعــاً للمجتمعــات  164كاملــة، وهــو يتــألف مــن  مــادة موزعــة يف مخســة أبــواب، أعــّد (ليكــون دل

ا األهلية.. ورداً على املواثيق الدولية اليت حتاول هدم حصن األسرة). ا، ومنظما   اإلسالمية وحكوما
بـوزارة العـدل، ومجـال الـدين عطيـة مستشـار جممـع  فتحـي الشـني املستشـاروتضم جلنة صـياغة امليثـاق: 

الفقــه اإلســالمي جبــدة، ومــدير مشــروع معلمــة القواعــد الفقهيــة باململكــة العربيــة الســعودية، وعبــد اللطيــف 
عــامر أســتاذ الشــريعة بكليــة احلقــوق، جامعــة الزقــازيق، مجهوريــة مصــر العربيــة. ويوســف القرضــاوي رئــيس 

مني، ورئــيس جملــس اإلفتــاء األورويب، وعلــي مجعــة مفــيت مصــر، وأمحــد العســال االحتــاد العــاملي لعلمــاء املســل
نائب رئيس اجلامعة اإلسالمية العامليـة بباكسـتان، وغـريهم العديـد مـن العلمـاء. ويوسـف القرضـاوي رئـيس 
االحتــاد العــاملي لعلمــاء املســلمني، ورئــيس جملــس اإلفتــاء األورويب، وعلــي مجعــة مفــيت مصــر، وأمحــد العســال 

  ائب رئيس اجلامعة اإلسالمية العاملية بباكستان، وغريهم العديد من العلماء.ن
ــوض املــرأة يف الــوطن العــريب، برنــامج 2005راجــع تقريــر التنميــة اإلنســانية العربيــة للعــام  -6 م، حنــو 

  (إجنازات بارزة لنساء العرب). 106-98األمم املتحدة اإلمنائي، ص
؛ كمــا ورد هــذا احلــديث عنــد 24999ألنصــار، حــديث رقــم مســند أمحــد، كتــاب بــاقي مســند ا -7

؛ 757؛ ويف ســنن الــدارمي، كتــاب الطهــارة، حــديث رقــم 105الرتمــذي، كتــاب الطهــارة، حــديث رقــم 
  .204ويف سنن أيب داود، كتاب الطهارة، حديث رقم 

  .18-17م، ص2002، 1حممد عمارة، التحرير اإلسالمي للمرأة، دار الشروق، القاهرة، ط -8
يراجع: املرأة العربية يف املواجهة النضالية واملشاركة العامة، مركز دراسـات الوحـدة العربيـة، بـريوت،  -9
م، وهـــو جمموعـــة دراســـات حـــول املـــرأة يف الـــوطن العـــريب تتنـــاول املشـــاركة الفاعلـــة والشـــاملة 2006، 1ط

  ة العربية. للمرأة يف احلياة العامة، ومستقبل دورها يف التنمية السياسية واالجتماعي
؛ كمــا ورد يف مســند أمحــد، كتــاب 3878ســنن النســائي، كتــاب عشــرة النســاء، حــديث رقــم  -10

وحــديث  12584وحــديث رقــم  11846وحــديث رقــم  11845بــاقي مســند املكثــرين، حــديث رقــم 
  .13526رقم 
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  اإلمام محمد عبده وقضايا المرأة
  (*دمىن أمحد أبو زي

  رأوضاع المرأة في القرن التاسع عش
مــّرت املــرأة العربيــة بشــكل عــام، واملصــرية بشــكل خــاص، بعــدة تطــورات عــرب تارخيهــا، متثلــت بدايــًة مــع 
ظهور اإلسالم عندما جاء ليصحح وضع املـرأة ودورهـا يف اجملتمـع، ويعطيهـا حقوقـاً مل تكتسـبها مـن قبـل، 

تماعيـــة والفكريـــة، م) وتـــدهور أحـــوال احليـــاة االج1798-1517إبـــان احلكـــم العثمـــاين ( لمث تغـــري احلـــا
  ).1وابتعاد بعض املسلمني عن كثري من تعاليم اإلسالم(

ويف هذا العصر ظهرت آراء تنادي بتحرمي خروج املرأة، أو مشاركتها يف احلياة العامـة، كمـا منعـت مـن 
ا الشخصية، وعاشت املرأة املصرية يف عزلة تامة فريسة اجلهل والتقاليد الب التعليمتلقي    الية.وممارسة شؤو

ومـــع مطلـــع القـــرن التاســـع عشـــر، حـــدثت تغـــريات جذريـــة، فقـــد ســـامهت بعـــض الظـــروف السياســـية 
والفكرية يف تغيري وجهـة نظـر اجملتمـع جتـاه املـرأة، بـدأ هـذا القـرن باحتكـاك حضـاري بـني مصـر وأوروبـا مـن 

 م)، مث حركـــــــة املبعـــــــوثني إىل أوروبـــــــا يف عهـــــــد حممـــــــد علـــــــي1801-1798خـــــــالل احلملـــــــة الفرنســـــــية (
م)، ومــن خالهلمــا واجهــت مصــر تفــوق أوروبــا العســكري، وســعت إىل نقــل التقنيــات 1805-1848(

العســـكرية والعلـــوم التكنولوجيـــة أوًال، مث يف مرحلـــة الحقـــة ســـعت إىل نقـــل األفكـــار يف حماولـــة للتحـــديث، 
بــل كانــت  خاصــًة بعــد عــودة البعثــات، ونقــل مظــاهر التقــدم، ومل تكــن قضــية املــرأة مبعــزل عــن هــذا التقــدم،

  إحدى أهم مالحمه.
وقام إزاء هذا التحديث اجتاهان: األول قَِبل هذه األفكار واتسـاق ورائهـا لتأكيـدها، والثـاين حـاول أن 

ة احلديثــة والــدين اإلســالمي، بتصــحيح بعــض املفــاهيم, وتنقيــه الــدين مــن بعــض الشــوائب نيــيوفــق بــني املد
علـــى رأس هـــذا االجتـــاه اإلمـــام حممـــد عبـــده وأســـتاذه الـــيت حلقـــت بـــه عـــرب عصـــور التـــدهور والركـــود، وكـــان 

  األفغاين، اللذان حاوال التوفيق بني املوروث والوافد، بني األنا واآلخر.
م) أول مــن دافــع عــن املــرأة يف مصــر يف العصــر احلــديث، 1873 -1801ويعــد رفاعــة الطهطــاوي (

ختليص اإلبريز يف تلخيص بـاريز) (فقد سافر إىل فرنسا يف إحدى البعثات، ووضع عن هذه الرحلة كتاب 
)، ودعـا 2) وفيـه عقـد مقارنـة بـني وضـع املـرأة يف فرنسـا ووضـعها يف مصـر(1834(املنشور بالقاهرة سنة 

املصريني إىل األخذ بأفكار الثـورة الفرنسـية (املسـاواة.. احلريـة.. اإلخـاء) وكـان أول مـن طبقهـا علـى املـرأة، 
  ).3وكان حبق (الرائد احلقيقي حلركة حترير املرأة)(ومارسها يف حياته ويف وثيقة زواجه, 

م) دعا الطهطاوي إىل مساواة 1872ويف كتابه (املرشد األمني للبنات والبنني) (املنشور بالقاهرة سنة 
ا  املــرأة بالرجــل، ونــادى بضــرورة تعليمهــا، وبــىن علــى هــذا فوائــد كثــرية تعــود علــى املــرأة نفســها, وعلــى أســر

  ) إذا دعتها احلاجة إىل ذلك.4أباح للمرأة أن تعمل( وعلى جمتمعها؛ بل
حلقـوق املـرأة  -وهو أسـتاذ حممـد عبـده -م)1897-1839كما تطرق السيد مجال الدين األفغاين (

يف اإلســالم مــن زوايــا متعــددة, وأعلــن رأيــه يف قضــية حتريــر املــرأة مــن النقــاب, وكــان ال يــرى مانعــاً للســفور 
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ــــة  ــــد مــــن التعــــاليم 5للفجــــور(بشــــرط أال يكــــون الســــفور مطي ). وأعــــاد النظــــر يف التفســــري التقليــــدي لعدي
  اإلسالمية وخصوصاً يف جمال العالقات الزوجية ووضع املرأة.

وقــــد رفــــض األفغــــاين فكــــرة املســــاواة بــــني املــــرأة والرجــــل بنــــاء علــــى تبــــاين أعضــــائهما؛ إال أنــــه قــــد أقــــر 
ما أمام اهللا وأمام القانون, وأن لكل منهما  عمله اخلاص الذي خيدم به اجملتمع. فـاملرأة تـدبر املنـزل مبساوا

وتـريب األطفـال, وهلــا فضـل كبــري علـى الرجــل بشـكل عـام، بــل وعلـى اجملتمــع كلـه, (فالرجــل هـو صــنع األم 
ـــذا العمـــل أن تســـاهم يف بنـــاء 6(املـــرأة)، مـــدين لـــألم (املـــرأة)، تلميـــذ لـــألم (املـــرأة))( )، وتســـتطيع املـــرأة 

  اإلسالم. وكانت آلرائه هذه أثرها الكبري على حممد عبده فيما بعد.اجملتمع، وخدمة 
م) خطيـــب الثـــورة العرابيـــة يف هـــذا اجملـــال، مـــن 1869-1844النـــدمي ( كمـــا ســـاهم أيًضـــا عبـــد اهللا

فيهـا رأيـه  ى)، أبـد7خالل مقاالت كتبها يف جملة (األستاذ)، على هيئة حماورات مساها (مدرسة البنات)(
نهــا مــن بنــات, وأن املــرأة اجلاهلــة مــن أســباب تــدهور اجملتمــع, وأن تعليمهــا ســوف ميكِّ يف وجــوب تعلــيم ال

  إدارة أمواهلا وتدبري منزهلا.
متارسـه النسـاء يف ذلـك العصـر إىل جهـل  توأرجع النـدمي كثـري مـن عـادات السـلوك اخلـاطئ الـذي كانـ

ها ومنفعة جمتمعها وملعرفـة دينهـا. وقـد الصحيحة, فالتعليم ضروري للمرأة، ملنفعت هاملرأة بأمور دينها وأصول
  على حممد عبده, حيث اشرتكا سوياً يف الثورة العرابية. )لندميـ(اأثرت هذه الكتابات ل

ومل تتوقف هذه اجملهـودات علـى مسـامهة الرجـال فقـط، بـل سـامهت بعـض النسـاء يف تغيـري وجهـة نظـر 
ـا 1902-1840ر) (اجملتمع جتـاه املـرأة، وكانـت يف مقدمـة هـؤالء (عائشـة تيمـو  م) الـيت ناقشـت يف كتا

) حقــوق الرجــال علــى النســاء, وحقــوق النســاء علــى الرجــال, وقــدمت تفســرياً 8(مــرآة التأمــل يف األمــور)(
  قوامة الرجال وشروطها. جديداً ملعىن

هذا باإلضافة إىل الصالونات األدبية اليت كانت تعقدها سـيدات اجملتمـع الراقـي, وعلـى رأسـهن األمـرية 
ــا اخلاصــة الــيت 1913-1840ازيل فاضــل (نــ م)، وهــي مــن الرائــدات يف هــذا اجملــال. وكانــت هلــا مقاال

ا حتت أمساء مستعارة, وقـد افتتحـت أول صـالون أديب سـنة ( م) يؤمـه الرجـال، غـالبيتهم مـن 1880نشر
  .)9ع املرأة(األدباء واملفكرين والسياسيني, حيث ناقشوا القضايا السياسية واالجتماعية مبا فيها وض

وأســهمت الدولــة يف هــذا التطــوير بإنشــاء مــدراس لتعلــيم البنــات, أحــدثت طفــرة يف تغيــري وضــع املــرأة, 
م)، باإلضـافة إىل إنشـاء أول مدرسـة 1836)، أنشـئت سـنة (10وكانت أول مدرسة خمصصة للتمـريض(

رصــة التعلـــيم, م) وبعــدها تعــددت املــدارس, وقــد أتاحــت هــذه املــدارس للبنــات ف1863حكوميــة ســنة (
  ه يف البداية.الذي مل تكن التقاليد واألعراف تقرّ 

م) يف تغيــــري وضــــع املــــرأة املصــــرية, حيــــث 1892كمــــا ســــاعد ظهــــور الصــــحف النســــائية منــــذ ســــنة (
طت الضــوء علــى واجبــات املــرأة كــأم وزوجــة وربــة منــزل, لبيــان أمهيــة دورهــا يف اجملتمــع, وبــدأ فيهــا ألول ســلّ 

)، وقد أصدرت أغلب هذه املطبوعات للمرأة وفهـم خمتلـف لقضـاياها, 11رأة(مرة احلديث عن حقوق امل
  وجاء حممد عبده ليكون إضافة جديدة يف اجملال.
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  منهج محمد عبده في تناول قضايا المرأة
ــذه الكتابــات أن يســد الفجــوة  شــغلت قضــية املــرأة جــزءاً مــن كتابــات حممــد عبــده األخــرية, وحــاول 

نة احلديثة اليت أعطت املرأة كثرياً من احلقوق, وبني الواقع الـذي تعيشـه املـرأة املسـلمة القائمة بني واقع املدي
  يف عصره.

حباجـــة اجملتمـــع إىل التغـــري, وربـــط هـــذا التغيـــري بفهـــم مبـــادئ اإلســـالم فهمـــاً  -يف البدايـــة-وقـــد اعـــرتف
حليــاة الضــرورية, وأن صــحيحاً, وأثبــت أن اإلســالم يقبــل التغــري والتطــور, بــل يعــد التطــور مــن مســتلزمات ا

 املدنيــةالــدين اإلســالمي ديــن عــاملي صــاحل جلميــع الشــعوب, وكــل األزمــان, (ولــيس يف ديننــا شــيء ينــايف 
  ) إال يف بعض املسائل.12املتفق على نفعها عند األمم املرتقية)(

اشـــرتك يف مناقشـــات حـــول حقيقـــة اإلســـالم, وكـــان مفتـــاح دفاعـــه عـــن  ومـــن أجـــل تأكيـــد هـــذا املعـــىن
الم فهمــه اخلــاص للــدين, القــائم علــى التمييــز بــني مــا هــو جــوهري وغــري متغــري فيــه, وبــني مــا هــو غــري اإلســ

ـذه املهمـة,  جوهري وميكن تغيريه, ويقع على عـاتق العلمـاء هـذا التطـوير, ومـن هنـا اضـطلع حممـد عبـده 
  أي أن يوائم بني املدينة احلديثة ووضع املرأة املسلمة يف مصر.

أن حممد عبده مل يقصده بتأكيده أن اإلسـالم حيبـذ كـل مـا يعمـل باسـم التقـدم, إن وغين عن اإلشارة 
غاية العلماء اجلدد تكون إضـافة طـابع شـرعي لكـل مـا هـو حـديث, إمنـا قصـد أن ينظـر إىل اإلسـالم وفـق 
مقتضــــيات العصــــر, وأن يقــــدم فهمــــاً جديــــداً لنصــــوص الــــدين, وأن جيتهــــد يف فهــــم أحكــــام الــــدين فهمــــاً 

  جديًدا.
القرآن والسنة حددا أحكاماً تفصيلية ثابتة للعبـادات, أمـا املعـامالت فلـم حيـددا هلـا يف الغالـب سـوى ف

مبــادئ عامــة, تــاركني للنــاس مهمــة تطبيــق هــذه املبــادئ يف شــىت أحــوال احليــاة, وهــذه هــي دائــرة االجتهــاد 
ر يف األخــذ عــن الشــريعة املشــروعة, ودائــرة الــرأي البشــري, وميــزة اجملتمــع البشــري األمثــل عنــده ال تنحصــ

الــدنيا والــدين،  شــؤونفقــط, بــل تتنــاول العقــل أيضــاً, فاملســلم احلقيقــي عنــده هــو الــذي يســتعمل عقلــة يف 
  والكافر احلقيقي هو وحده الذي يطبق عينيه على نور احلقيقة ويرفض النظر يف الرباهني العقلية. 

بـــة يف إصـــالح حـــال النســـاء وجتليـــة تعـــاليم وأقبـــل حممـــد عبـــده علـــى قـــراءة القـــرآن وتفســـريه, حتـــدوه الرغ
اإلسالم بتقدمي فهم صـحيح لـه, ومل يقـدم تفسـرياً كـامًال, بـل قـدم تفسـرياً لـبعض السـور ابتـداًء مـن الفاحتـة 

  ).13من سورة النساء( 125حىت اآلية 
ف وكــان منهجــه يف هــذا الفهــم منهجــاً يتجــاوز ســابقيه؛ إذ مل يكــن يعنيــه إال فهــم روح القــرآن والوقــو 

علــــى معانيــــه العامــــة دون التمســــك حبرفيــــة الكتــــاب, ومل يــــرد أن يأخــــذ بــــذلك الفهــــم املوجــــود يف الكتــــب 
والتفاســري األخــرى, بــل رأى أن التفســري الصــحيح هــو الــذي يــتحكم فيــه لطــف الوجــدان ورقــة الشــعور, 

  ).14والذوق السليم, والفهم العقلي الواعي(
  ثالثة: وكان منهجه في هذا اإلطار قائماً على أسس
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أزمـــة اجملتمـــع اإلســـالمي ومجـــود  مـــن أســـباب : فـــتح بـــاب االجتهـــاد، والـــذي كـــان إغالقـــه ســـبباً األول
الفكر, وانصراف الكثري عن األخذ بأحكام الشريعة, على الرغم من أن االجتهاد مطلوب يف كل عصـر؛ 

  ).15عدادهم)(ستألن (الناس ال يأخذون من الوحي يف كل زمان إال بقدر ا
قـــراءة النصـــوص الدينيـــة يف ضـــوء املتغـــريات القائمـــة, ومصـــاحل األمـــة دون اخلـــروج علـــى ثوابتهـــا : الثـــاني
, وذلك من خـالل تأويـل النصـوص تـأويًال جديـداً, فمـا كـان صـاحلاً يف زمـن قـد يسـبب أضـراراً يف القطعية

نـع الضـرر زمن آخر, ومن هنا رأى حممد عبده أن (الـدين أنـزل ملصـلحة النـاس وغـريهم, وأن مـن أصـوله م
يف زمـــن مل تكـــن تلحقـــه فيمـــا قبلـــه, فـــال شـــك يف وجـــوب تغـــري  ةوالضـــرار, فـــإذا ترتـــب علـــى شـــيء مفســـد

  ).16احلكم وتطبيقه على احلالة احلاضرة, يعين على قاعدة درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل)(
واحـــد إىل ســـعة االجتـــاه إىل الفقـــه اإلســـالمي مبذاهبـــه املختلفـــة خروجـــاً مـــن ضـــيق املـــذهب ال الثالـــث:

الشريعة, فاإلمام حممد عبده كان ينتمي إىل مذهب مالك, ودرس الفقه احلنفي يف األزهر وقـام بتدريسـه, 
) خيـدم 17وعمل عندما كان مفتياً, ورأى أن اجلمع بني املذاهب الفقهيـة األربعـة والتوفيـق والتلفيـق بينهـا(

عفـري، ونـادى بـأن يقـوم الفقيـه باالجتهـاد، اجل حال املسلمني, بل ضم إليها مذاهب أخرى مثـل املـذهب
  حىت وإن مل تكن املسألة مطروحة على أي من املذاهب املعروفة.

  ولعل أهم ما يميز هذا المنهج لألستاذ اإلمام في مجال التطبيق أمران:
توســيع دائــرة االعتمــاد علــى مقاصــد الشــريعة اإلســالمية، وهــو يف ذلــك متــأثرًا مبــنهج اإلمــام  األول: -

شــاطيب يف كتابــه (املوافقــات)، الــذي دعــا اإلمــام تالميــذه إىل قراءتــه وفهمــه وتدريســه؛ ألن (الــدين جــاء ال
  ).18باحلكمة مؤيدة للكتاب... فمن مجع بني الكتاب واحلكمة فهو املؤمن الكامل)(

ل يف تفعيــل القواعــد الفقهيــة يف تأصــيل احللــول اجلزئيــة، مبــا يعــد عــودة ملــنهج األوائــ األمــر الثــاني: -
استنباط األحكام، ورمبا كان منهج املذهب املالكي يف النوازل والفتاوى خري موجه لألستاذ اإلمام يف بناء 
الفروع علـى األصـول، حبيـث أوضـح أن الـدين اإلسـالمي (أبعـد مـن أن يكـون حجـر عثـرة يف سـبيل تطـور 

 ).19املرأة، وأنه على العكس من ذلك مييل إىل رد حقوقها)(

لمني مل يأخذوا مبا جاء به القرآن من أحكام يف شأن املرأة بل أمهلوه، وارتدوا يف كثري منهـا إال أن املس
إىل مـــا كانـــت عليـــه املـــرأة يف اجلاهليـــة، فصـــار احلـــال يف عصـــره نســـيان (مـــا جـــاء بـــه القـــرآن مـــن األحكـــام 

  ).20إلصالح البيوت حبسن معاملة النساء... وعادت إىل جهالة اجلاهلية)(
ى حممــد عبــده إىل تصــحيح وضــع املــرأة، بطــرح آراء متقدمــة، ومشلــت نطــاق اآلراء الــيت ومــن هنــا ســع

أبــداها، والقــرارات الــيت اختــذها واألحكــام والفتــاوى الــيت انتهــى إليهــا حــل كثــري مــن مشــكالت املــرأة، بــل 
ــا أو مــذموم؟ هــل يــرتك حــق  تطــوير وضــعها، ومــن أمثــال هــذه القضــايا: هــل تعــدد الزوجــات حممــوٌد خلقًي
الطالق حًقا مطلًقا للرجل أم يُقيد؟ هل التعليم أمر ضروري للمـرأة أم األفضـل واألعـف واألكـرم أن تبقـى 

  بال تعليم؟ وهي مسائل وقضايا أجاب عنها حممد عبده يف حديثه عن حقوق املرأة يف اإلسالم.
  المساواة بين المرأة والرجل
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ة ووضعها يف درجة مل يرفعها إليها دين سابق، وال يشري اإلمام حممد عبده إىل أن اإلسالم قد كرم املرأ
شريعة من الشرائع، بل مل تصل إليها أمة من األمم قبل اإلسـالم وال بعـده. وأن أوروبـا مبـا بلغتـه مـن تقـدم 
يف مظـــاهر احليـــاة املدنيـــة، ومبـــا قدمتـــه للمـــرأة مـــن التكـــرمي والرتبيـــة والتعلـــيم، ال تـــزال دون املكانـــة الـــيت رفـــع 

  ملرأة إليها.اإلسالم ا
ويــرى حممــد عبــده أن القــرآن ذكــر مســاواة الرجــل واملــرأة، فهمــا متســاويان ومشــرتكان يف اإلنســانية الــيت 

يَـا ﴿: -تعاىل–هي مناط الوحدة وداعية األلفة والتعاطف بني البشر، معتمداً يف ذلك على تفسريه لقوله 
ُهَمـــا رَِجـــاًال َكِثـــرياً أَيـَُّهـــا النَّـــاُس اتـَُّقـــوا َربَُّكـــُم الَّـــِذي َخَلَقُكـــْم  َهـــا َزْوَجَهـــا َوبَـــثَّ ِمنـْ ِمـــْن نـَْفـــٍس َواِحـــَدٍة َوَخَلـــَق ِمنـْ

ُهــَو الـَّـِذي َخَلَقُكــْم ِمــْن نـَْفــٍس َواِحــَدٍة َوَجَعــَل ﴿: -تعــاىل–)؛ باإلضــافة إىل قولــه 1(النســاء، آيــة ﴾َوِنَساءً 
َها َها َزْوَجَها لَيْسُكَن ِإلَيـْ َوِمْن آيَاتِِه َأْن َخَلَق ﴿: -تعاىل–كده كذلك بقوله )، ويؤ 189(األعراف، آية ﴾ِمنـْ

َنُكْم َمَودًَّة َوَرْمحَةً  َها َوَجَعَل بـَيـْ   ).21(الروم، آية ﴾َلُكْم أَنـُْفِسُكْم أَْزَواجاً لَِتْسُكُنوا ِإلَيـْ
دنيا وهذه املساواة مثبتة مبا قـرره القـرآن مـن أن الرجـل واملـرأة هلمـا نفـس احلقـوق ونفـس الواجبـات يف الـ

والدين، فهما يتماثالن يف احلقوق والواجبات، ويف الذات واإلحساس، ويف الشـعور والعقـل، أي (أن كـالًّ 
منهما بشر تام، له عقل يتفكر يف مصاحله، وقلب حيب ما يالئمـه ويسـرُّ بـه، ويكـره مـا ال يالئمـه، وينفـر 

  ).21منه)(
ى املسـتمدة مـن اإلسـرائيليات، والـيت حاولـت وبناء على هذا التفسري ينقـد حممـد عبـده التفاسـري األخـر 

ـا ُخلقـت مـن ضـلع آدم، وهـو  أن جتعل املرأة خملوق غـري كامـل، باعتبـار أن حـواء قـد ذُكـرت يف التـوراة بأ
), ومـــن هنـــا فـــاملرأة  22((القصـــة مل تـــرد يف القـــرآن كمـــا وردت يف التـــوراة)تفســـري يرفضـــه اإلمـــام قـــائًال إن: 

  لرجل ال تنتقص عنه شيًئا.كائن كامل األهلية مساٍو ل
وهذا ما أكده (تشارلز آدمس) من أن الشيخ حممد عبده وأنصـاره كـانوا يـرون (أن اإلسـالم ال تتجلـى 
حماسنه باعتباره ديًنا أُنـزل للنـاس كافـة يف شـيء أكثـر ممـا تتجلـى يف تكرميـه للمـرأة.. فاإلسـالم يقـر مبسـاواة 

  .)23املرأة بالرجل يف مجيع األمور اجلوهرية(
كما سعى حممد عبده إىل توضيح أن ميزة الرجل على املرأة كان املقصود منهـا مقصـد خـاص وهـو مـا 

  سنعرضه يف فكرة القوامة.
يشــري حممــد عبــده إىل أن املســاواة بــني املــرأة والرجــل ليســت مســاواة علــى اإلطــالق, ألن  القوامــة: -

يئاً, وعلى الرجال أشـياء, وهـو يفسـر هـذه الرئاسة جيب أن تكون للرجل, إذ أوجب اإلسالم على املرأة ش
ـــه  ـــْيِهنَّ ﴿: -تعـــاىل–القوامـــة مـــن خـــالل تفســـريه لقول ـــِاْلَمعْرُوِف وَلِ◌لرَِّجـــاِل َعَل ـــْيِهنَّ ب ـــُل الَّـــذي َعَل َوَهلـُــنَّ مْث

بـَْعَضُهْم َعـَلَ◌ى  الرَِّجاُل قـَوَّاُموَن َعَلى النَِّساِء ِمبَا َفضََّل اهللاُ ﴿: -تعاىل–)، وقوله 228(البقرة، آية ﴾َدَرَجةٌ 
  ).34(النساء آية ﴾بـَْعٍض ومبا أَنـَْفُقوا ِمْن أَمواِهلِم◌ْ 
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ـا تعـين (الرياسـة الـيت ينصـرف فيهـا املـرؤوس بإرادتـه واختيـاره ولـيس معناهـا أن  ويفسر اإلمام القوامة بأ
الشـخص قّيمـاً تكون املرؤوس مقهوراً مسلوب اإلرادة, ال يعمل عمًال إال ما يوجهه إليه رئيسه, فـإن كـون 

  ).24على آخر، هو عبارة عن إرشاده، واملراقبة عليه يف تنفيذ ما يرشده إليه)(
وقد نقدت (عائشة تيمـور) فكـرة القوامـة, ورأت أن شـروطها وفـرة العقـل والـدين واإلنفـاق مـن الرجـال 

ــرب الرجــال مــن مســؤولية األســرة انتفــى مبــدأ القوامــة، وأصــبح مــن حــق ال نســاء تــويل علــى النســاء, فــإذا 
), فهــي قوامــة غــري مطلقــة للرجــال, بــل هلــا واجبــات إذا تنصــل 25الســلطة يف األســرة محايــة لكيــان البيــت(

ا كامًال سقطت عنه.   منها الرجال, ومل يقم 
وينطلــق حممــد عبــده مــن حتليــل هــذه الرئاســة وتــدعيمها ليقــرر أن احليــاة الزوجيــة صــورة مــن صــور احليــاة 

ل اجتماع رئيس يُرجع إليه عند اخلالف كان الرجل أعلم باملصلحة، وأقدر علـى االجتماعية, وملا كان لك
التنفيــذ بقوتــه ومالــه, وكــان هــو املطالــب شــرعاً حبمايــة املــرأة والنفقــة عليهــا, وكانــت هــي مطالبــة بطاعتــه يف 

  املعروف.
القوامـة ال تعـين أنـه إىل أن هذه  -تعاىل-وهذه القوامة ال تعطي الرجل حق استعباد املرأة, بل ينبه اهللا 

األفضـــل واألقـــرب إىل اإلميـــان, إذ ال فضـــل ألحـــد إال بعملـــه وتقـــواه, فهمـــا يشـــرتكان معـــاً يف إقامـــة احليـــاة 
الزوجيـة، وإقامــة األسـرة الــيت يتـألف منهــا اجملتمـع, واملــرأة هــي حمـور األســرة؛ ولكـن هــذه الدرجـة الــيت رفعهــا 

  ).26ىل أمرين أحدمها فطري, واآلخر كسيب(القرآن للرجل على املرأة يرجعها حممد عبده إ
الســـبب الفطـــري يرجـــع إىل ضـــعف املـــرأة يف أصـــل اخللقـــة ممـــا يضـــطره إىل محايتهـــا, وقـــد أيـــده يف هـــذا 
االجتــــاه كثــــريون, ومــــنهم (حممــــد طلعــــت حــــرب) يف كتابــــه (تربيــــة املــــرأة واحلجــــاب) قــــائًال: (هــــذه إنــــاث 

خلـــالق جـــل شـــأنه خلـــق اإلنـــاث أضـــعف مـــن الـــذكور يف احليوانـــات كلهـــا تـــدلنا.. داللـــة صـــرحية علـــى أن ا
ـا 27األنواع)( )، وإن كان الطهطاوي من قبل قد نقـد هـذه النظـرة الشـرقية القدميـة الـيت تنظـر إىل املـرأة بأ

أقـــل مـــن الرجـــل وأضـــعف منـــه, فيقـــول (هـــي مثلـــه ســـواًء بســـواء، أعضـــاؤها كأعضـــائه حاجتهـــا كحاجتـــه, 
ا كصـــــــفاته حـــــــىت كـــــــادت أن تنـــــــتظم األنثـــــــى يف ســـــــلك  وحواســـــــها الظـــــــاهرة والباطنـــــــة كحواســـــــه وصـــــــفا

) وأن ما يظهـر مـن ضـعف البنيـة نتيجـة إمهاهلـا علـى مـر العصـور وعـدم تـدريبها واسـتخدامها  28الرجال)(
  كما يستخدمها الرجل.

والســبب الكســيب عنــد حممــد عبــده ناشــئ عمــا ينفقــه الرجــل علــى املــرأة باعتبــاره التزامــاً مصــدره عقــد 
  يس تفوق الرجل.الزوجية ول

  :)29وينتهي اإلمام من هذا إلى أن وضع المرأة في الشريعة يدل على أمرين(
إعطاء املرأة من احلقوق على الرجل مثل ما له عليها, بعـد أن كانـت مهضـومة احلقـوق عنـد أحدهما: 

  العرب ومجيع األمم.
ــذا يف حكمتــه. وواضــالثــاني:  ح مــن هــذا أن تفســري حممــد جعــل الرجــل رئيســاً عليهــا؛ ألن اهللا أعلــم 

  عبده هلذه القوامة هو تشبث ملا جاء به النص يف ظاهره.



 196

  حقوق المرأة
ـا  ا, وهي حقوق عامـة تشـرك فيهـا مـع الرجـل, وحقـوق خاصـة  وسنعرض بعض حقوق املرأة وواجبا

  وحدها.
  الحقوق المدنية

شــهادة الرجــل تعــادل شــهادة  ذكــر بعــض املفســرين أن املــرأة غــري كاملــة األهليــة, بــدليل الشــهادة, وأن
ـــَهَداِء َأْن َتِضـــلَّ ﴿: -تعـــاىل–امـــرأتني لقولـــه  ـــَن الشُّ ـــاِن ِممَّـــْن تـَْرَضـــْوَن ِم ـــْنيِ فـََرُجـــٌل َواْمَرأََت ـــِإْن ملَْ َيُكونَـــا رَجُ◌َل َف
  ).282(البقرة, اآلية  ﴾ِإْحَداُمهَا اُألْخَرى

يــه الــربد, فيصــيبه النســيان, ويــرفض حممــد وقــد فســر هــؤالء هــذا األمــر, أنــه راجــع إىل أن مــزاج املــرأة يعرت 
عبده هذا التفسري, ويشري إىل أن هذه اآلية قد نزلت عند احلديث عـن املعـامالت املاليـة وتـدوين الـديون، 

  ).282(البقرة اآلية ﴾يَا أَيـَُّها الِذيَن آَمُنوا إذا َتَدايـَْنُتْم ِبَدْيٍن...﴿ -تعاىل-يف قوله 
دة املــرأة يف هــذا اجملــال ال تكفــي وحــدها؛ بــل البــد أن تشــهد امرأتــان؛ وأرجــع حممــد عبــده إىل أن شــها

ا  ـــا  -يف هـــذا العصـــر-ألن املـــرأة لـــيس مـــن شـــأ االشـــتغال باملعـــامالت املاليـــة وحنوهـــا, فلـــذا كانـــت ذاكر
ضــــعيفة, وال تكــــون كــــذلك يف األمــــور املنزليــــة الــــيت هــــي شــــغلتها, (وهــــذا ال مينــــع اشــــتغال بعــــض النســــاء 

  )، ولكن هذا يعد يف عصره أمراً نادراً.30األعمال املالية)(األجنبيات ب
ومــن هنــا فهــو يبــين حكمــه الفقهــي يف هــذا املوضــوع علــى األعــم األغلــب, ولــيس علــى النــادر, وهــذا 
صحيح ألن العمل يف شـيء يقـوي ذاكـرة اإلنسـان فيـه, فـإذا كانـت املـرأة قـد حرمـت مـن ممارسـة األعمـال 

ا يف تل   ك األمور قد يعرتيها النسيان, مما يرتتب عليه ضياع احلقوق املالية.املالية؛ فإن شهاد
ولكن هذا احلكم ليس مطلقاً على كـل شـهادة للمـرأة, ألن هنـاك أمـور ال تطلـع عليهـا إال املـرأة, مثـل 
مسألة الرضاع وعدده احملرم بناء عليـه, فتكفـي هنـا شـهادة امـرأة واحـدة يف احلكـم بالتحليـل والتحـرمي, أمـا 

  سألة الشهادة يف احلدود والقصاص,فذكر أن فيها خالف.امل
ـــا ال ترقـــى عـــن مســـتوى العبيـــد,  ـــا خملـــوق غـــري كامـــل, أو أ وكـــان ينظـــر يف اجلاهليـــة إىل املـــرأة علـــى أ
فكانت عنـدما تقتـل ال يوجـب هلـا قصـاص أو ديـة وهـو مـا جـاء اإلسـالم ليصـححه, بـل ذكـر أن هلـا حـق 

  ل اهللا صلى اهللا علية وسلم وحق إعطاء عهد األمان واإلجارة.البيعة, كما جاء يف بيعتها لرسو 
  الحقوق المالية

يشري حممد عبده إىل أن اإلسالم قد كفل للمرأة الذمـة املاليـة املسـتقلة, وأعطاهـا يف هـذا اجملـال حقوقـاً 
رأة مــن حــق مل تصــل إليهــا املدنيــة األوروبيــة إال مــؤخراً, إن قــوانني بعــض هــذه الــدول (ال تــزال... متنــع املــ

  ).31التصرف يف ماهلا دون إذن زوجها، وغري ذلك من احلقوق اليت منحتها إياها الشريعة اإلسالمية)(
وللمــرأة حقوقهـــا املاليــة أيضـــاً يف املـــرياث, فقــد كانـــت يف اجلاهليـــة ُحتــرم مـــن املـــرياث, بــل كانـــت ســـلعة 

لِلرَِّجــاِل ﴿: -تعــاىل–) بقولــه 32تــورث ضــمن مــرياث الــزوج. فجــاء اإلســالم وأعطاهــا حقهــا يف املــرياث(
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لَّ ِمْنـُه َأْو َكثـُـَرَ◌ َنِصـيباً َنِصيٌب ممَّا تـََرَك اْلَواِلَداِن َواألَْقربـَُوَن َواِلنَِّساِء َنِصيٌب ِممَّا تـََرَك اْلوَاِ◌لَداِن َواألَْقربُوَن ِممَّا قَـ
  ).7(النساء اآلية  ﴾َمْفُروضاً 

ر حلــق املــرأة يف املــرياث وأنــه لــيس للرجــل وحــده, كــرب هــذا وفســر حممــد عبــده هــذه اآليــة بــأن فيهــا تقريــ
  املرياث أو صغر, وهذه اآلية تقر حقاً للمرأة مل يكن موجوداً قبل اإلسالم.

  الحقوق الدينية
خاطب اهللا النساء باإلميان واملعرفة واألعمال الصاحلة يف العبادات واملعـامالت, كمـا خاطـب الرجـال, 

لــه هلــم علــيهن, وقــرن أمســاءهن بأمســاءهم يف آيــات كثــرية, قــائًال: (واملؤمنــون وجعــل هلــن علــيهم مثــل مــا جع
فَاْسَتَجاَب َهلُْم رَبـُُّهْم َأينِّ ال ُأِضيُع َعَمـَل ﴿: -تعاىل-ويفسر حممد عبده هذه احلقوق يف قوله  ﴾واملؤمنات

ذكر أن الــذكر واألنثــى ســواء عنــد ) فهــذه اآليــة تــ195(آل عمــران اآليــة ﴾َعاِمــٍل ِمــْنُكْم ِمــْن ذََكــٍر َأْو أُنـْثَــى
اهللا, (متســاويان يف اجلــزاء مــىت تســاويا يف العمــل, حــىت ال يغــرت الرجــل بقوتــه ورئاســته علــى املــرأة فــيظن أنــه 

  ).33أقرب إىل اهللا منها, وال تسيء املرأة الطعن بنفسها)(
  حق التعليم

حممد عبده حلق املـرأة يف التعلـيم؛  يف سياق الدعوة إىل إصالح منزلة املرأة حىت يصلح اجملتمع, يتعرض
ــتم بالــدنيا  ألن اإلســالم يــدعو إىل التفكــري يف أمــور الــدنيا واآلخــرة معــاً, ليصــح أن املســلمني أمــة وســط, 
والدين, (كيف تسعد يف الدنيا أو اآلخرة أمة نصفها كالبهائم ال يؤدي ما جيـب عليـه لربـه وال لنفسـه وال 

  ).34قريب من ذلك)( ألهله وال للناس، والنصف اآلخر
وقــد ســـبقه يف هــذا الطهطـــاوي, عنـــدما أفــرد فصـــًال يف كتابــه (املرشـــد األمـــني) للــدعوة لتعلـــيم البنـــات, 

  ).35ورأى أن (نفع تعليم البنات أكثر من ضرره, بل إنه ال ضرر فيه أصًال)(
الم مــن طلــب وقــد انطلــق حممــد عبــده يف هــذه القضــية مــن واقــع التنــاقض املريــر بــني مــا دعــا إليــه اإلســ

العلــم, وجعلــه فريضــة علــى كــل مســلم ومســلمة, واعتبــار أن مــن مــات يف ســبيله فهــو شــهيد, وبــني واقــع 
اجلهـــل الـــذي تـــرزح حتتـــه النســـاء, فالرجـــل واملـــرأة مكلفـــان بطلـــب العلـــم, فيقـــول: (إن صـــح لفـــظ احلـــديث 

ولــني مــن املســلمني (طلــب العلــم فريضــة علــى كــل مســلم) أو مل يصــح, فــإن القــرآن يؤيــد معنــاه, وعمــل األ
  ).36حتقيق صحة ما حواه, فالرجل واملرأة سواء يف اخلطاب التكليفي(

ولذا كانـت دعوتـه األساسـية يف اإلصـالح قائمـة علـى تعلـيم األمـة, ألن بـالتعليم تصـلح األمـة وتصـلح 
ع السياســة, يف حــني أن أســتاذه األفغــاين رأى العكــس بــأن بالسياســة تصــلح األمــة. ومــن هنــا كــان مشــرو 

  ).37حممد عبده األول هو التعليم لكل من الرجل واملرأة على حد سواء(
وهذا ما دفع بأحد املستشرقني إىل القول بأن (من أهـم األفكـار اجلوهريـة الـيت بـرزت فيمـا كتبـه الشـيخ 

  ).38حممد عبده يف صحفية املنار تربية البنات وتعليمهن تعليماً ال يقل عن تعليم الذكور)(
اهتمامــه الفكــري والعملــي هلــذا اهلــدف, فكتــب عــن تعلــيم املــرأة, وضــمنها يف تفســرياته,  ووجــه اإلمــام

ــا إنشــاء املــدارس وأنشــئت أول مدرســة  وســاهم يف إنشــاء اجلمعيــة اخلرييــة اإلســالمية الــيت كــان مــن مهما
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ــــدعوة إىل تعلــــيم 1878تابعــــة هلــــا ســــنة ( م) بــــل ومتــــىن أن تــــنهض بعــــض الســــيدات املتعلمــــات مبهمــــة ال
ذا الدور بدًال من االشتغال باألمور السياسية(39رأة(امل   ).40)، ومتىن أن تقوم األمرية (نازيل فاضل) 

  حق المرأة عند الطالق
أشار اإلمام حممد بعده على قضية الطالق يف أكثر من أثر من آثاره الفكرية، مؤكداً علـى أن الطـالق 

ند اهللا، ويشري إىل عواقبه الوخيمة، وضـرورة إصـالح حمظور يف نفسه، مباح للضرورة، ألنه أبغض احلالل ع
  أي خالف بني الزوجني باللجوء إىل التحكيم، فإذا فشل احلكمان أن يقاربا بينهما وقع الطالق.

وقـــد تنـــاول حممـــد عبـــده هـــذه القضـــية مـــن عـــدة أبعـــاد، حـــاول أوًال تقييـــد الطـــالق، ووضـــع لـــه شـــروطاً 
  قد رغبته فيها، واملرأة هلا حقوق على الرجل عند الطالق.وقيوداً، فال يطلق الرجل املرأة مىت ف

  تعدد الزوجات
يعيب الغرب على اإلسالم أنه حـط مـن قيمـة املـرأة وسـلبها كـل كرامـة مبسـألة تعـدد الزوجـات، فوجـب 
على اإلمام أن يصحح هذا التصور وأن يبني موقف الشرع الصحيح جتاه هذا األمر، فكتب مقالة بعنوان 

), تكلـــم فيهـــا عـــن أصـــله وشـــروطه ومضـــاره، وقـــد صـــدرت يف 41ة يف تعـــدد الزوجـــات)((حكـــم الشـــريع
  جريدة الوقائع، باإلضافة إىل تفسريه بعض اآليات اليت تناولت أحكام التعدد وشروطه.

ويشري حممد عمارة إىل أن تناول حممد عبده هلذا املوضوع يعد من أخطـر مـا يف فكـر اإلمـام، وأنـه مـن 
  ).42فكر املتعلق باألحوال الشخصية حسماً ووضوحاً وحتديداً(أكثر صفحات هذا ال

ويتنـــاول حممـــد عبـــده موضـــوع التعـــدد مببحـــث تـــارخيي يبحـــث فيـــه جـــذور التعـــدد يف التـــاريخ الســـابق 
والالحق على اإلسالم، فيشري إىل أن عادة التعدد كانت معروفة عنـد الشـعوب الشـرقية والغربيـة علـى حـٍد 

ن خواص أهل املشرق، وال االكتفـاء بواحـدة مـن خـواص أهـل املغـرب، فشـعوب سواء، وأن التعدد ليس م
(التبت) و(املغول) ال تعرف التعدد، ويف الغرب يف عهد (سيزار) عرف (الغولوا) تعدد الزوجات، وكـذلك 
عند (اجلرمـانيني) يف زمـن (ناسـيت)، بـل أباحـه بعـض البـابوات لـبعض امللـوك بعـد دخـول الـدين املسـيحي 

  ).43با مثل (شارملان) ملك فرنسا، وكان ذلك بعد ظهور اإلسالم(إىل أورو 
كمــا كانــت هــذه العــادة متفشــية عنــد العــرب قبــل ظهــور اإلســالم، فكــان الرجــل يتــزوج مــا يشــاء مــن 
ــا  النســاء، ويــربط حممــد عبــده بــني الفكــر وواقــع احليــاة ليفســر تفشــي هــذه الظــاهرة عنــد العــرب قــدمياً، وأ

ر وقتــاهلم، الــذي كانــت نتيجتــه نقــص عــدد الرجــال، وبقــاء كثــري مــن النســاء بــال نتيجــة لصــراعهم املســتم
زواج، (ممـا أتـاح للرجــال أن خيتـاروا مــن النسـاء مـا يشــاءون، باإلضـافة إىل مــا امتلكـوا مـن نســاء عـن طريــق 

  ).44األسر)(
ف إىل وقــد جــاء اإلســـالم فوجــد تعــدد الزوجـــات مباحــاً بــال حـــدود، فاختــذ منــه موقًفـــا إصــالحياً يهـــد

إلغائــه بالتــدريج وتنظيمــه، فــألغى التعــدد بــال حــدود، ووقــف بــه عنــد األربعــة، ووضــع شــروطاً هلــذا التعــدد 
يكـــاد جيعلـــه مســـتحيًال، وهـــو مـــا عـــّرب عنـــه حممـــد عبـــده بقولـــه: (فاإلســـالم قـــد خفـــف مـــن اإلكثـــار مـــن 
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ملـا زاد واحـد مـنهم علـى  الزوجات، ووقف عند األربعة، مث أنه شدد األمر على املكثرين إىل حد لو عقلوه
  ).45الواحدة)(

ومل يقـــر اإلســـالم التعـــدد لذاتـــه، وإمنـــا أباحـــه مـــن أجـــل هـــدف اجتمـــاعي، فقـــد ذكـــر التعـــدد يف (ســـورة 
َوِإْن ِخْفـُتْم َأالَّ تـُْقِسـطُوا ِيف اْلَيتَـامَى فَـاْنِكُحوا َمـا طَـاَب َلُكـْم ِمـَن النَِّسـاِء َمثْــَىن ﴿: -تعاىل–النساء) يف قوله 

  ).3(النساء، اآلية ﴾الَث َورُبَاعَ َوثُ 
فكـــان الرجـــل يكفـــل اليتيمـــة، فـــإن أعجبـــه مجاهلـــا وماهلـــا وكانـــت حتـــل لـــه تزوجهـــا، ومل يعطهـــا حقـــوق 
الزوجـــة، وضـــم ماهلـــا إىل مالـــه، فنهـــى اهللا املـــؤمنني عـــن ذلـــك، وقـــال هلـــم: إن ضـــعف اليتيمـــات جيـــركم إىل 

الزوجيــة فــدونكم النســاء ســواهن فــانكحوا مــا  ظلمهــن، فــإن خفــتم أال تقســطوا وأن يطغــى فــيكم ســلطان
)، فالتعـــدد املـــذكور هنـــا كانـــت لـــه فائدتـــه 46يطيـــب لكـــم مـــن ذوات مجـــال ومـــال مـــن واحـــدة إىل أربـــع(

  االجتماعية، وهي احملافظة على أموال اليتيمات.
 ويؤكد حممد عبـده أن التعـدد لـيس مباحـاً يف اإلسـالم بـال ضـابط، بـل لـه شـرط خـاص البـد مـن تـوافره

  ).3(النساء آية ﴾فَِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تـَْعِدُلوا فـََواِحَدةً ﴿: -تعاىل–حىت يباح للرجل التعدد، وهو العدل، لقوله 
ـا حممـد  يف  -صـلى اهللا عليـه وسـلم–وهذه العدالة هي ما التزمها العرب يف صـدر اإلسـالم، ومـا قـام 

مـوًال علـى األكتـاف، ورفـض أن خيـص معاملته ألزواجه، فكـان يطـوف وهـو مـريض علـى بيـوت زوجاتـه حم
واحدة منهن باإلقامة، وكذلك كان الصحابة واخللفاء الراشدون والعلماء والصاحلون (جيمعون بـني النسـوة 

  ), فهو شرط يقيد العدل بعدم اجلور والظلم.47مع احملافظة على حدود اهللا يف العدل بينهن)(
والعطــاء، وفيمــا ميلكــه الرجــل، ويف امللــبس واملأكــل أمــا عــن حــدود هــذا العــدل، فإنــه العــدل يف املبيــت 

والصـــحبة، أمـــا ميـــل القلـــب إىل زوجـــة دون األخـــرى، فهـــو مـــا ال طاقـــة ألحـــد بـــه و(العـــدل مـــن حقـــوق 
  ).48الزوجية، فهو واجب على الرجل كسائر احلقوق الواجبة شرعاً)(

أن القـــرآن أشـــار إىل ويتســـاءل حممـــد عبـــده، هـــل هـــذا العـــدل متـــاح ويف إمكـــان الرجـــل أم ال؟ ويـــرى 
ـــِإْن ِخْفـــُتْم َأالَّ تـَْعـــِدُلوا فـََواِحـــَدةً ﴿صـــعوبة حتقـــق العـــدل، بـــدليل أننـــا إذا مجعنـــا بـــني اآليـــة  ـــْن ﴿واآليـــة  ﴾َف َوَل

ى عن كثـرة األزواج، وهـو مـا أكـده  ﴾َتْسَتطِيُعوا أْن تـَْعِدُلوا بـَْنيَ النَِّساِء َوَلْو َحَرْصُتمْ  لوجدنا أن القرآن قد 
بـــده بقولـــه (فمـــن تأمـــل اآليتـــني علـــم أن إباحـــة تعـــدد الزوجـــات يف اإلســـالم أمـــر مضـــيق فيـــه أشـــد حممـــد ع

  ).49التضييق كأنه ضرورة من الضرورات اليت تباح حملتاجها بشرط الثقة بإقامة العدل)(
أمــر مقيــد علــى حــد كبــري ملــا  -مــن وجهــة النظــر االجتماعيــة-هــذا مــن وجهــة النظــر الدينيــة، كمــا أنــه 

ه من مفاسـد تصـيب الزوجـة واألوالد واجملتمـع بكاملـه، أمـا األضـرار الـيت تصـيب الزوجـة، فوصـفها ينتج عن
حممــد عبــده بقولــه: (وبــديهي أن يف تعــدد الزوجــات احتقــاراً شــديداً للمــرأة، ألنــك ال جتــد امــرأة ترضــى أن 

ة امرأتـه، وهـذا النـوع تشاركها يف زوجها امرأة أخـرى، كمـا أنـك ال جتـد رجـًال يقبـل أن يشـاركه غـريه يف حمبـ
  ).50من االختصاص طبيعي للمرأة كما أنه طبيعي للرجل)(
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وتعدد الزوجات يثري احلقد والكراهية يف قلب كل زوجـة علـى األخـرى، فتسـعى لالنتقـام منهـا، وتنتقـل 
هذه الكراهية إىل األبناء، فتزرع كل زوجة يف نفس ولدها كراهيـة ألخوتـه مـن الزوجـات األخريـات، وينشـأ 
الطفــل وهــو علــى هــذه الكراهيــة (فيشــب نفــورا مــن أخيــه عــدًوا لــه ال نصــريًا وظهــريًا لــه.. كمــا هــو شــأن 

)، وتـــزداد املشـــاجرات بـــني الزوجـــات، وبـــني األخـــوة، ممـــا يـــؤدي إىل الطـــالق وتشـــريد األطفـــال 51()األخ
هرة ائـتالف األمـة وحدوث تفكك لألسرة واجملتمع بكامله, وبعد أن كان املقصود من عالقة الزواج واملصا

  ).52واحتادها، ينقلب األمر بالتعدد إىل متزق وحدة اجملتمع وتشتته(
ومتــىن األســتاذ اإلمــام لــو أعــرب عــن فتــواه بتحــرمي التعــدد يف عصــره، ملــا نشــأ عنــه يف واقــع جمتمعــه مــن 

لـه مضـاره  مفاسد، ولذا ناشد العلماء إعـادة النظـر يف هـذه املسـألة ألن التعـدد يف صـدر اإلسـالم مل تكـن
املوجــودة يف اجملتمــع اآلن، بــل كانــت لــه فوائــد كثــرية يف اجلمــع بــني القبائــل املتنــافرة باملصــاهرة، وبــه قويــت 
ا أما اليوم فإن (دائرتـه  العصبية، ومل يكن له أضراره اليت هي عليها اآلن، وكان أذى الضرة ال يتجاوز ضر

  ).53()رع العداوة والبغضاء بينهمواسعة وممتدة وتشمل األوالد واألهل واألقارب، وز 
فـــإذا وجـــد حكـــم مل ينـــتج عنـــه مضـــار فيمـــا قبـــل، مث تغـــري واقـــع اجملتمـــع، وأصـــبح هـــذا احلكـــم أو هـــذه 
الرخصـة يف التعــدد ينــتج عنـه أضــرار تصــيب كافـة أفــراد اجملتمــع، وجـب تغيــريه أو تقييــده، وهـو مــا عــرب عنــه 

 تكـن تلحقـه فيمـا قبلـه، فـال شـك يف وجـوب تغيـري اإلمام بقولـه: إذا ترتـب علـى شـيء مفسـدة يف زمـن مل
ـذا احلكم وتطبيقه على احلال احلاضـرة، يعـين علـى قاعـدة أن درء املفاسـد مقـدم علـى جلـب املصـاحل،  (و

)، ويشري حممـد عمـارة إىل أ، موقـف 54(يعلم أن تعدد الزوجات حمرم قطعاً عند اخلوف من عدم العدل)
لـف لنـا فيهـا آراء إصـالحية ال زلنـا ننـادي بتطبيقهـا، ومل ُتطبـق حـىت حممد عبده مـن تعـدد الزوجـات قـد خ

اآلن، وهــذه اآلراء قــد حســمت القضــية مبوقــف إســالمي مســتنري يــرى حتــرمي تعــدد الزوجــات إال يف حالــة 
  ).55الضرورة(

وهكذا يتضح موقف اإلمام املعارض لتعدد الزوجات ملا فيـه مـن اخلطـر علـى األسـرة واجملتمـع، وهـو يف 
ك يعــرب عــن مقتضــيات العصــر واملالبســات االجتماعيــة واألخالقيــة اجلديــدة مــن خــالل تفســري القــرآن ذلــ

ـا يف سـبيل ارتقـاء  تفسرياً يتناسب مع احليـاة اجلديـدة، ومراعـاة ملتغـريات احليـاة الـيت ال تنتهـي، والـيت أخـذ 
بالشـجاعة وروح اإلقـدام، ومحلهـا  املرأة، ومهد طريق اإلصالح أمام املصلحني التالني، وسلح املرأة املصـرية

علــى املطالبــة حبقوقهــا والعمــل علــى حتريــر نفســها، وهــذا مــا ســنراه بعــد ذلــك مــن تطــور احلركــة النســائية يف 
مصــر والــوطن العــريب، وقــام بعــبء هــذه املهمــة جمموعــة مــن تالميــذه يف كافــة اجملــاالت، االجتماعيــة مثــل 

  اغي، والسياسية مثل أمحد لطفي السيد وغريهم.قاسم أمني، والدينية مثل الشيخ مصطفى املر 
***************  

  الحواشي
  *) باحثة من مصر.
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  حقوق المرأة في الفكر االجتماعي عند رفاعة رافع الطهطاوي
  وجيـــةرؤيــــة سـوسـيول

  مدحية أمحد عبادة(*
ا من حتـوالت عامليـة،  مثلت مثانينات القرن العشرين فرتة فاصلة وحامسة يف التاريخ اإلنساين ملا ارتبط 
اتسمت بقدر كبري من التداخل والتعقيد، هذه التحوالت عملت على إعـادة هيكلـة النظـام العـاملي الـذي 

ايـة احلـرب العامليـة الثانيـة( )، واسـتخدم العلمـاء العديـد مـن املفـاهيم مـن أجـل توصـيف هـذه 1تبلور منـذ 
  ).Globalizationالتحوالت، كان أمهها وأكثرها استخداماً على اإلطالق مفهوم العوملة (

ولقد كان اقتصـاد السـوق هـو أهـم التجليـات االقتصـادية لعصـر العوملـة، وثـورة االتصـاالت واملعلومـات 
هتمـــام املتعـــاظم الحـــرتام حقـــوق اإلنســـان، والتأكيـــد علـــى عامليتهـــا أهـــم أهـــم التجليـــات التقنيـــة، ومثـــل اال

). ومـع هـذا املنـاخ العـاملي الـداعم لقضـايا حقـوق اإلنسـان أصـبحت شـرعية احلكـم 2التجليات السياسية(
يف أي دولــة تقــاس مبـــدي احــرتام حقـــوق اإلنســان، بـــل أصــبحت حقـــوق اإلنســان لغـــة العصــر، واتســـعت 

ـــا بظهـــور اجليـــل  الثالـــث حلقـــوق اإلنســـان، مثـــل احلـــق يف بيئـــة نظيفـــة أو صـــاحلة، واحلـــق يف الســـالم، جماال
  ).3واحلق يف التضامن، وغريها من األمور اليت ال ميكن معاجلتها إال على املستوي العاملي(

أننــا مــن خــالل هــذه الدراســة نؤكــد علــى أن حقــوق اإلنســان يف جوهرهــا هــي احــرتام كرامــة اإلنســان، 
ـا إىل بـدء اخلليقـة، دعـت إليهـا مجيـع األديـان وإعالء قيمته،  وهي جمموعة من املبـادئ والقـيم، ترجـع فكر

الســماوية، وقــد ناضــل اإلنســان مــن أجــل نيــل حقوقــه علــى مــر العصــور إىل أن ظهــرت يف القــرنني الســابع 
دة عشر والثامن عشر املذاهب الفلسفية حول الفرد املستقل وحقوقه الطبيعية، وهي حقوق ليسـت مسـتم

من النظم السياسية ولكنها مؤسسة على حقوق طبيعية أسبق من سيادة الدولة وأمسي منها؛ حقوق يولـد 
م أحـراراً (ا اإلنسان، ومجيعاً نذكر قول الفاروق عمر  م أمهـا ممـا يؤكـد  ,)مىت اسـتعبدمت النـاس وقـد ولـد

بع عشـر والثـامن عشـر كانـت متـأثرة أن هذه األفكار املتعلقة حبقوق اإلنسـان الـيت سـادت يف القـرنني السـا
  ).4مبا سبقها من أفكار ونضاالت يف عصور سابقة(

وارتــبط احلــديث عــن حقــوق اإلنســان، بــالرتكيز أيضــاً علــى طــرح حقــوق املــرأة ووضــعيتها داخــل اجملتمــع 
علــى بســاط البحــث والدراســة؛ ودار حــول هــذا املوضــوع العديــد مــن مظــاهر اجلــدل واالخــتالف مــا بــني 

، ويشمل هذا اجلـدل احلـديث داخـل األوسـاط العلميـة والسياسـية يف الغـرب عـن وضـعية املـرأة يف الباحثني
مــك العديــد مــن البــاحثني العــرب  اجملتمعــات الناميــة بشــكل عــام، واجملتمعــات العربيــة بشــكل خــاص، وا

  ).5باسترياد مفردات هذا اخلطاب وترديدها داخل اجملتمعات العربية(
ختتلــف علــى طــول اخلــط مــع مــا مت إثارتــه مــن قضــايا تــرتبط حبقــوق املــرأة ووضــعيتها  والدراســة الراهنــة ال

داخل اجملتمعات العربية، بـل تتفـق مـع العديـد مـن الـرؤى الـيت تطـرح تـدهور وضـعية املـرأة وعـدم نيـل كامـل 
حقوقهـــا داخـــل هـــذه اجملتمعـــات، ولكـــن تؤكـــد الدراســـة علـــى أن هنـــاك تطـــور إجيـــايب يف تعامـــل حكومـــات 

ل العربيـــة مـــع قضـــايا وحقـــوق املـــرأة وأن احلالـــة الراهنـــة ألوضـــاع املـــرأة داخـــل هـــذه اجملتمعـــات تغـــريت الـــدو 
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بشــكل إجيــايب يف الســنوات القليلــة املاضــية، ولكنهــا حتتــاج الســتمرارية هــذا التطــور اإلجيــايب، والعمــل علــى 
  حتقيقه فحسب.دفعه باستمرار حنو حتقيق املزيد من التطور، حىت ال يتم الركون على ما مت 

والدراســة الراهنــة حتــاول أن تؤكــد علــى فرضــية هامــة مؤداهــا أن اهتمــام املفكــرين العــرب بقضــايا املــرأة 
وحقوقها ال يرتبط بالسنوات القليلة املاضية ولكن هناك العديد من الباحثني واملفكرين العـرب الـذين أولـوا 

وبعـد مراجعـة العديـد مـن الكتـب واإلسـهامات  املرأة وحقوقها اهتماماً بالغـاً خاصـة خـالل عصـر النهضـة،
برفاعـة (وقـع االختيـار علـى الفكـر واإلسـهام اخلـاص  -عصر النهضـة-العلمية لفقهاء وعلماء هذا العصر 

  والذي يعد إسهامه نواة اهتمام اخلطاب العريب النهضوي بقضايا املرأة. )رافع الطهطاوي
ايز بــني املـــرأة الفرنســـية واملصــرية، متخـــذاً موقفـــاً إىل لفــت النظـــر إىل التمـــ )الطهطـــاوي(حيــث اســـتطاع 

إجيابيـــاً مـــن املـــرأة الفرنســـية الـــيت رأي فيهـــا العلـــم والشخصـــية القويـــة واألخـــالق، ولكنـــه مـــن خـــالل كتابـــه 
طرح باختصـار أهـم قضـايا املـرأة املصـرية مـن خـالل مشـكلة التعلـيم، فـرأي  )املرشد األمني للبنات والبنني(

يكون واحداً وشامًال للجميع، وأن تـتعلم البنـات كالصـبيان علـى قـدم املسـاواة، وتربيـة أن التعليم جيب أن 
األوالد تربية صاحلة، ومتكني املرأة من العمـل أسـوة بالرجـل، وغـري ذلـك مـن حقـوق املـرأة والـيت سـوف يـتم 

  عرضها بالتفصيل فيما يلي من خالل العناصر التالية:
  .الطهطاوي.. النشأة والتكوين أوًال:
  الطهطاوي وحق املرأة يف التعليم. ثانياً:

  ):6أوًال: الطهطاوي.. النشأة والتكوين(
) ميالدية مبدينة طهطا واليت تقع مشال حمافظة سوهاج، وكان 1801أكتوبر  15ولد الطهطاوي يف (

نســب والــده بــدوى بــن علــى بــن حممــد بــن علــى بــن رافــع، يتصــل عــرب عــدد مــن أشــراف الصــعيد وعلمائــه 
الشرع فيه، ونشأة الطهطاوي يف عائلة ذات مال وامتيازات، ولكن مـع بدايـة حكـم حممـد علـى مت وقضاة 

سـحب املـال مـن خـالل هـذه العائلـة ومتثـل ذلـك يف إلغـاء حممـد علـى لنظـام االلتـزام، ولـذلك عانـت أسـرة 
ا م) إىل عـدة مـدن منهـ1813الطهطاوي من ضيق اقتصادي ولذلك رحل والد الطهطاوي بأسـرته عـام (

جرجا، وقنا، وفرشوط، ويف أثناء هذه الرحلة أمت طهطاوي تعلم القراءة والكتابة وأمت حفظ القـرآن الكـرمي، 
وبعد ذلك تويف والد الطهطاوي، فعاد األخري إىل موطنه طهطا ليعيش مع أسرة أخواله، تلـك األسـرة الـيت  

لشيخ عيد أمحد األنصاري، والشيخ كانت زاخرة بالشيوخ والعلماء الصاحلني أمثال: الشيخ األنصاري، وا
عبـــد العزيـــز عيـــد أمحـــد، وكانـــت لبعضـــهم شـــروح علـــى مؤلفـــات يف النحـــو والشـــعر والفقـــه، ويف هـــذا اجلـــو 
العلمــي منــت مــدارك الطهطــاوي، وعنــدما بلــغ الطهطــاوي السادســة عشــر مــن عمــره قــررت والدتــه وأخوالــه 

أثــروا يف حياتــه الشــيخ حســن العطــار الــذي كــان إحلاقــه بــاألزهر يف القــاهرة، وكــان مــن أهــم الشــيوخ الــذي 
  بالنسبة لرفاعة الراعي األمني والدافع لألمام.

ـــــا العلميـــــة وأمههـــــا إىل فرنســـــا وكـــــان  م)1826ويف عــــام ( قـــــررت احلكومـــــة املصـــــرية إيفـــــاد أكــــرب بعثا
أن يـدرس  الطهطاوي قد ذهب مع هذه البعثة كإمام هلا يقوم بالوعظ واإلرشاد والصالة، ولقـد قـرر رفاعـة
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مع طالب البعثة وأن يتجاوز مهمة الواعظ واإلمام، ومع انتظامه يف ذلك صدرت أوامـر احلكومـة املصـرية 
  بضمه إىل أفراد البعثة ويتخصص يف الرتمجة.

وبعــــد أن عــــاد رفاعــــة إىل مصــــر عمــــل مــــرتجم مبدرســــة الطــــب، مث مدرســــة الطوجبيــــة مث اســــتطاع عــــام 
، وعمـــل فيهـــا )مدرســـة الرتمجـــة(لســـن والـــيت مسيـــت يف البدايـــة أن ينشـــئ حلمـــه يف مدرســـة األ م)1835(

ـــة، ويف عـــام ( م) 1841الطهطـــاوي كمشـــرف فـــين وإداري، وتـــدريس اآلداب والشـــرائع اإلســـالمية والغربي
  كمجمع متخصص يف الرتمجة.  )قلم الرتمجة(أنشأ رفاعة 

يف أواخــــر عهــــد م) 1873ولقــــد امــــتألت حيــــاة الطهطــــاوي باإلجنــــازات واألعمــــال حــــىت تــــويف عــــام (
  إمساعيل.

وعاش الطهطاوي خالل الفـرتة الـيت خضـعت فيهـا مصـر للحكـم العثمـاين ذلـك احلكـم الـذي صـاحبه 
ـذه  يف سنوات طويلة منه صور شيت من التخلـف ووضـح ذلـك مـن خـالل العديـد مـن األدبيـات اخلاصـة 

شــــرق العـــريب يف تلــــك ) والـــذي زار مصــــر وبـــالد املVolneyمســـيو فــــولين (املرحلـــة، فنجـــد أن الفرنســــي 
أن اجلهـل يف هـذه الـبالد عـام (السنوات يقدم وصـف للحالـة الفكريـة يف مصـر خـالل هـذه املرحلـة فيقـول 

ـــا ويتجلـــى يف كـــل جوانبهـــا  وشـــامل مثلهـــا يف ذلـــك مثـــل ســـائر الـــبالد الرتكيـــة، ويشـــمل اجلهـــل كـــل طبقا
ــا حــىت إذا فســدت ســاعتك مل جتــد مــن  الثقافيــة مــن أدب وعلــم وفــن، والصــناعات فيهــا يف أبســط حاال

  ).7()يصلحها إال أن يكون أجنبياً 
يتحــدث يف تقريــره الــذي كتبــه عــن حالــة الــبالد عنــدما  )دوهاميــل(وهنــاك القنصــل الروســي يف القــاهرة 

إن مصر حني وليها حممـد علـى (م عن التعليم يف مصر فيقول 1805عام  )حممد على(تويل فيها احلكم 
ا أكثر من مائ   ).8()تني يعرفون القراءة والكتابة باستثناء الكتبة من القبطمل يكن 

والذي أشار إىل أن احلالة العلمية يف مصر وصلت مـن تـأخر ومجـود إىل احلـد  )اجلربيت(وهذا ما يؤكده 
  ).9الذي احنصرت فيه املعرفة يف العلوم الشرعية فقط وال فكرة لدي املصريني عن العلوم الرياضية(

ـــة الـــيت نشـــأ فيهـــا داخـــل اجملتمـــع ولقـــد تـــأثر الطهطـــ ـــة والسياســـية والثقافي اوي مبجمـــل الظـــروف التارخيي
املصــري، كمــا أثــر هــو بــدوره علــى كافــة جوانــب احليــاة يف بلــده ومل يقتصــر تــأثريه علــى عصــره، بــل كانــت 

لوقـت رؤيته لألمور سابقة على العصر الذي عاش فيه، حىت أنه ميكننـا أن نعتـرب كثـرياً مـن أفكـاره تعـد يف ا
  ).10الراهن أفكاراً حديثة ومعاصرة(

والتكوين العلمي للطهطاوي تشكل من خالل دراسته لعلوم الدين يف األزهر، ولقد تـأثر كثـرياً بأفكـار 
الشــيخ حســن العطــار والــذي تــرك بصــمات واضــحة علــى فكــر الطهطــاوي، وجــاء التــأثري الفرنســي بشــكل 

ذلك من خالل ما تركتـه احلملـة الفرنسـية مـن بصـمات عميق على التكوين العلمي والفكري للطهطاوي و 
  على اجملتمع املصري، وثانياً من خالل رحلته كإمام ألول بعثة دراسية من مصر إىل فرنسا.

مـا  وبعد هذا املدخل حول نشأة وتكوين الطهطـاوي، تطـرح الدراسـة الراهنـة تسـاؤهلا الرئيسـي ومـؤداه:
ة يف اجملتمع املصري؟ وسوف حناول من خالل هذه الدراسة هو موقف الطهطاوي من قضايا وحقوق املرأ
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اإلجابــة علــى هــذا التســاؤل مــن خــالل الكشــف عــن أبعــاد رؤيــة الطهطــاوي لقضــايا وحقــوق املــرأة وطــرق 
معاجلته ملثـل هـذه القضـايا وهـو الشـيخ األزهـري، مـع إبـراز دور فهمـه املسـتنري لإلسـالم وموقفـه مـن قضـايا 

  وحقوق املرأة.
  لطهطاوي وحق المرأة في التعليم:ثانياً: ا

يف   )يعقــوب أرتــني(أول داعيــة لتعلــيم املــرأة يف مصــر بــل يف الشــرق كلــه فقــد ذكــر  -حبــق-يعتــرب رفاعــة 
م) اقرتحــت العمــل لتعلــيم البنــات يف 1836كتابــه عــن التعلــيم العــام يف مصــر أن جلنــة تنظــيم التعلــيم يف (

نة غري أن هذا االقرتاح مل ينفذ؛ ألن اجملتمع املصـري مل مصر؛ وقد كان رفاعة عضواً من أعضاء تلك اللج
يكن على استعداد وقتذاك لقبول هذه الفكرة؛ ألن حظ املـرأة مـن التعلـيم كـان حمـدوداً للغايـة وحمصـوراً يف 
ن وتثقيــف عقــوهلن  بنــات األســر الراقيــة وانتشــرت بيــنهن عــادة اســتخدام معلمــات أجنبيــات لتهــذيب بنــا

اكمــة بطبيعــة احلــال يف مقدمــة هــذه األســر غــري أنــه نشــأت يف عهــد حممــد علــى بعــض وكانــت العائلــة احل
املدارس اخلاصـة بالبنـات أسسـتها اإلرسـاليات املسـيحية والطوائـف غـري اإلسـالمية واجلاليـات الغربيـة وجـاء 

 زوجـة أحـد املبشـرين اإلجنليـز إذ أقامـت )مسـز ليـدز(إنشاء أول مدرسة خاصة بالبنات يف مصـر علـى يـد 
ا اخلـامت بنــت حممـد علــى الكـربى زوجــة 1835عـام ( م) أول مدرسـة إفرجنيــة للبنـات بتشــجيع مـن تلميــذا

  ).11حمرم بك(
وينبغى القول: أن اجلهود من أجل تعليم البنات يف مصـر احلديثـة ظلـت أهليـة, ومل تظهـر مـن املـدارس 

تــوفري نـوع مــن اخلـدمات اخلاصــة بالطبقــة الرمسيـة يف البدايــة إال مـا يتــوىل تعلــيم بنـات الطبقــة الفقـرية بقصــد 
الراقية أما التعليم بقصد التثقيف فلم ينشأ إال بعد جهود بذهلا رفاعة رافع الطهطاوي الذي نادى بضرورة 

  ).12التعليم الثانوي للبنات بصفة رمسية(
ل ويف عصر فاعة ومن قبله كان الفكـر السـائد ألهـل العصـور الوسـطى يـرفض السـماح للمـرأة أن تـدخ

ا ومـن  املدارس كالرجال, وأن تتعلم البنـات يف دور العلـم كمـا يـتعلم الصـبيان, وكانـت هلـم حجـج يقـدمو
  هنا تأتى أمهية عرضها من خالل فكر رفاعة هلا.

ــا مكــروه يف حقهــن (فيعــرض رفاعــة ألقــوال اخلصــوم كقــوهلم:  بأنــه ال ينبغــي تعلــيم النســاء الكتابــة وأ
  .)لك يف بعض اآلثارارتكازاً على النهى عن بعض ذ

بأن من طبعهن املكر والدهاء واملداهنة وال يعتمـد علـى رأيهـن؛ لعـدم كمـال عقـوهلن, (ومن ذلك القول: 
فتعلـيمهن القــراءة والكتابـة رمبــا محلهــن علـى الوســائل غـري املرضــية ككتابــة رسـالة ورقعــة إىل عمـرو وبيــت شــعر 

لقهـن كالرجـال يف جـودة العقـل وصـواب الـرأي وحـب لـو شـاء أن خي - تعاىل–إىل خالد وحنو ذلك, وأن اهللا 
  .)الفضائل لفعل فكأن اهللا خلقهن حلفظ متاع البيت وعاء لصون مادة النسـل

مثـــل االعـــرتاض علـــى تعلـــيم املـــرأة القـــراءة -ويعـــرض رفاعـــة آراء اخلصـــوم هـــذه الـــيت رمبـــا كـــان بعضـــها 
 متاحف عقـول الكثـريين منـا حـىت هـذه قد دخل متحف التاريخ, ولكن بعضها ال يزال حياً يف -والكتابة



 208

اللحظة إن اهللا مل خيلقهن كالرجال يف جودة العقل وصواب الرأي وحب الفضائل وإمنا حلفظ متـاع البيـت 
  ووعاء لصون مادة النسـل.

ــا تتخــذ أحيانــاً شــكل االقتضــاب وأحيانــاً شــكل اإلســهاب يف  أم تعليقــات رفاعــة علــى هــذه اآلراء فإ
أي أن مثـل هـذه  )أنه ينبغـي أن ال يكـون ذلـك يف عمومـه(مثًال على الرأي األول بقوله التنفيذ فهو يعلق 

  األقوال ال تعين أن مجيع النساء على هذه الصفات الذميمة وال تنطبق على مجيع النساء.
وينــاقش الطهطــاوي مــن ينتقــد تعلــيم املــرأة ويعتــربه مفســدة لألخــالق بــزعم أنــه حيملهــا إىل أن تكتــب 

 الرجال بأن هذا ليس بقاعدة بل على العكس فإن تعليمهن يف نفس األمر عبـارة عـن تنـوير خطابات إىل
عقوهلن مبصباح املعارف املرشد هلن, فالشك أن حصول النساء على ملكة القراءة والكتابة وعلى التخلـق 

املرتبـني باألخالق احلميدة واإلطالع علـى املعـارف املفيـدة هـو أمجـل صـفات الكمـال وهـو أشـوق للرجـال 
  من اجلمال فاألدب للمرأة يغىن عن اجلمال ولكن اجلمال ال يغىن عن األدب ألنه عرض زائل.

لقد حرص الطهطاوي على حتبيب الناس يف تعليم الفتيات فساوى بني التعلـيم واألخـالق واعتـربه مـن 
تــأثريه املؤكــد علــى صــفات الكمــال لكــي يقربــه أكثــر إىل مفهــوم النــاس ربطــه باألمومــة ودور املــرأة كــأم لــه 

  ).13األطفال(
ويســـتند الطهطـــاوي يف ترغيـــب النـــاس يف التعلـــيم إىل منطـــق اإلقنـــاع فقـــد قضـــت التجربـــة يف كثـــري مـــن 
الــبالد أن نفــع تعلــيم البنــات أكثــر مــن ضــرره بــل أنــه ال ضــرر فيــه أصــًال كمــا يســتند إىل األحاديــث النبويــة 

ديــث الــيت تنهــى عــن تعلــيم البنــات ويقــول كيــف الــيت حتــض علــى تعلــيم البنــات ويشــكك يف صــحة األحا
كانـت مـنهن مـن تكتـب وتقـرأ كحفصـة بنـت عمـر   -صـلى اهللا عليـه وسـلم-ذلك وأن زوجات رسول الـه 

مــن يعلـــم  -صـــلى اهللا عليــه وســلم-وعائشــة بنــت أىب بكــر، ويقــول الطهطـــاوي: أنــه يف زمــان رســول اهللا 
صــــلى اهللا عليــــه -ســــليمان, فقــــد ورد أن رســــول اهللا أم  )كالشــــفاء(القــــراءة والكتابــــة مــــن النســــاء للنســــاء 

وهــذا احلــديث دليــل علــى أن تعلــيم  )علمــي حفصــة رقيــة النملــة كمــا علمتهــا الكتابــة(قــال هلــا:  -وســلم
النساء الكتابة جائز وأن اشرتاكهن مع الرجال ال بأس به؛ حيـث اشـرتكن معهـم يف أصـل الطبـائع والغرائـز 

واإلنــاث باألحاديــث الــواردة يف فضــل الــتعلم والتعلــيم ويثبتــوا مجيعــاً  فليتمســك بكــل مــن الفــريقني الــذكور
  بأذيال املدارسة واملطالعة ليقتطفا من مثار العلم منافعه.

وأكثر من ذلك وأروع وأعمـق يصـل الطهطـاوي إىل لـب املشـكلة ويبعـث هـذا املوقـف املعـارض لتعلـيم 
ة لدى اخلصوم أي الـذين يعارضـون تعلـيم البنـات هـي البنات فيقول: إن العقلية اجلاهلية اليت الزالت قائم

مبعــث معارضــتهم هــذه ومــوقفهم هــذا مــن العــادات البدائيــة املورثــة والتقاليــد غــري املتحضــرة أي أن املــرياث 
الثقــايف التقليــدي اجلامــد الــذي ال يــزال مهيمنــاً بنزاعاتــه املتحجــرة وهــو مــرياث ال يــزال ينظــر إىل املــرأة علــى 

ــا ناقصــة عقــل وديــن مســتنداً يف ذلــك إىل روايــات نقليــة, وإىل تــأويالت بشــرية مغلوطــة لنصــوص دينيــة  أ
وإىل نظـــرة متعصـــبة تـــربر كـــل شـــيء علـــى أســـاس مـــن املاضـــي, ويضـــم هـــذا املـــرياث مـــا تـــواتر مـــن أحكـــام 
ن هـــذا  ـــن, والتقليـــل مـــن شـــأ وتصـــورات وعـــادات وممارســـات ال تكـــف عـــن حتقـــري النســـاء وســـوء الظـــن 
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قايف الذي ينزل باملرأة إىل أسفل الدرجات كي يعلـى مـن شـأن الرجـل ال تـزال آثـاره موجـودة إىل املرياث الث
اليــوم يف الــوعي اجلمعــي للمجموعــات الــيت يغلــب عليهــا اإلتبــاع اجلامــد والتقليــد الســليب وهــى اجملموعــات 

أو حىت قريبـة منـه  اليت ال تزال تسرتيب من وجود املرأة وحضورها وترفض أن متنحها مكانة مساوية للرجل
وهى جمموعـات هلـا تأثريهـا الـذي جيـاوز أفرادهـا إىل غـريهم مـن أبنـاء اجملتمـع وبناتـه وال غرابـة مـع مثـل هـذا 
املرياث أن يظل الوعي اجلمعي للرجال حامًال رواسبه حىت عند الذين أكملوا تعليمهم ذلك التعليم الـذي 

  ).14لرواسب اليت تقف ضد املرأة(مل يقم بتصفية الوعي اجلمعي لطالبه متاماً من ا
ومــن هنــا كــان موقــف رفاعــة رافــع الطهطــاوي مــن املــرياث الثقــايف اجلامــد املتمثــل يف العــادات والتقاليــد 
اجلامدة, ويرى أن الناس لو جربوا عادات غري تلك العادات العتـادوا عليهـا كمـا هـم معتـادون اليـوم علـى 

ولـيس مرجـع التشـديد يف حرمـان البنـات مـن (يقـول الطهطـاوي: املوقف املنـاهض لتقـدم املـرأة وتعليمهـا, و 
ن أيــا مــا كانــت يف ميــدان الرجــال تبعــاً للعوائــد  الكتابــة إال التغــايل يف الغــرية علــيهن مــن إبــراز حممــود صــفا

ــــــة  ــــــة جاهلي ــــــة املشــــــوبة جبمعي ــــــو جــــــرب خــــــالف هــــــذه العــــــادات لصــــــحت (احمللي أي جمتمــــــع جــــــاهلي ول
  ).15()التجربة

هطـــاوي أن يغـــري صـــورة املـــرأة املصـــرية ووجـــد أن وســـيلته إىل هـــذا هـــي التعلـــيم ويبـــدأ يف ولقـــد أراد الط
الصــغر يف املدرســة وحتقــق التعلــيم أهــدافاً ثالثــة بالنســبة للمــرأة ســجلها الطهطــاوي هــي اكتســاب املعرفــة, 

زوجــة  وإمكــان احلــوار مــع الرجــال, والعمــل، هــذا خبــالف الوظيفــة الطبيعيــة املنتظــرة منهــا وهــى أن تكــون
صـــاحلة ويقـــول الطهطـــاوي يف عبـــارة هامـــة وخطـــرية: ينبغـــي صـــرف اهلمـــة يف تعلـــيم البنـــات والصـــبيان معـــاً 
حلسن معاشرة األزواج فتتعلم البنات القراءة والكتابة واحلساب وحنو ذلك مما يزيدهن أدباً وعقًال وجيعلهن 

ن للمرأة عند اقتضاء احلال أي الضـرورة باملعارف أهًال يصلحن به ملشاركة الرجال يف الكالم والرأي, وميك
ا( ا وطاقا   ).16أن تتعاطى من األشكال واألعمال ما يتعاطاه الرجل على قدر قو

فليســت (ومل يكتفــي الطهطــاوي بــذلك بــل أشــار إىل ضــرورة تعلــيم البنــات املعــارف واآلداب عمومــاً, 
م األدب حسـن يف الرجـال فـإن رفاعـة يـرى وإذا كـان تعلـي )املعارف واآلداب يف النساء إال حمامد كالرجـال

حلسن األدب يف النساء زيادة ملا فيهن من الرقـة الطبيعيـة واحملاسـن املعنويـة فنسـبة ذكـاء املـرأة الطبيعـي (أنه 
  .)إىل أخالقها وعوائدها كنسبة لطاقتها وظرافتها إىل أعضائها الظاهرة فهي باألدب مجيلة حساً ومعنا

ن يطــرح أفكــاره التقدميــة دون حــرج, بــل إن أغلــب األفكــار املقرتحــة يف وهكــذا اســتطاع الطهطــاوي أ
الرتبيـة تنطبــق علــى اجلنســني بتســاو شـبه كامــل فالرتبيــة احلســية والعقليــة واألخالقيـة للــذكر كمــا هــي لألنثــى 

ذه املهمة على وجه سليم فيه تقدم اجملتمع ورقيه(   ).17والقيام 
فهمــاً مسـتنرياً وأمــام مصـلح مناضــل كــي حيـرر املــرأة الشــرقية  فـنحن هنــا أمـام شــيخ يفهــم تـراث اإلســالم

من أغالل اجلهل, وأكثر من ذلك أمام إنسان متحضر يف نظرته للمرأة وقد امتزج يف عقله الفهم املستنري 
ضة املرأة بالذوق املتحضر لإلنسان احلديث تبقى بالنسبة ملكـان الطهطـاوي  للرتاث حبرص املصلح على 

 تعليم املرأة نقطة تستحق الوقوف عندها لسطور وهى تـدور حـول مـا إذا كـان الرجـل هـو من الدعوى إىل
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  حبق الرائد يف هذا امليدان ببالد الشرق أم أن غريه قد سبقه إىل هذا اجملال؟.
إن بعـــض الـــذين يتجـــاهلون الطهطـــاوي يـــذكرون أن اإلرســـالية األمريكيـــة قـــد أنشـــأت بالقـــاهرة مدرســـة 

م) وأن هــــذه املدرســــة قــــد تطــــورت إىل كليــــة البنــــات األمريكيــــة وهــــذه حقيقــــة 1861ابتدائيــــة للبنــــات (
ــــات  ــــة للبن ــــدأت يف شــــكل مدرســــة أمريكي ــــريوت قــــد ب ــــة يف ب ــــواة اجلامعــــة األمريكي ــــذكرون كــــذلك أن ن وي

  م) وهذه حقيقة كذلك.1830(
يف الشـرق وبعض الذين ال ينكرون ريادة رفاعة بل يشيدون جبهوده ويتحدثون عن أنه كان أول داعيـة 

لتعلـــيم املـــرأة وهـــذه حقيقـــة ولكـــنهم مجيعـــاً يقولـــون: إن أول مدرســـة للبنـــات افتتحـــت مبصـــر كـــان تـــاريخ 
ا  م)1873افتتاحهـا هـو ( وقبــل إنشـاء املدرسـة بسـنة واحــدة أخـرج رفاعـة كتابــه  )جــثم آفـت هـامن(أنشـأ

  ).18املرشد األمني للبنات والبنني(
شهدت افتتاح مدارس تعليم البنات قبل هـذا التـاريخ؛ حيـث يـذكر وأنا أعتقد أن مصر البد أن تكون قد 

الطهطاوي أن هذه املدارس قائمة بالفعل وأن األوامر صدرت إليه كي يؤلف كتاب املرشد األمني ليدرس فيها 
لفرســان النــبالء حــدائق فنــون (ويقــول الطهطــاوي يف هــذا الكتــاب: أنــه قــد أصــبح يف أيــام اخلــديوي إمساعيــل 

تسابق بإبكار األفكار يف حومتهـا البنـات كـالبنني فقـد سـوى يف اكتسـاب املعـارف بـني الفـريقني ومل وبساتني ي
جيعـــل العلـــم كـــاإلرث للـــذكر مثـــل حـــظ األنثيـــني, فبهـــذا ســـوق املعـــارف املشـــرتكة قـــد قامـــت, وطريـــق العـــوارف 

ا من حيز العدم إىل الوجدان وم ن الوهم إىل العيان للجنسني استقامت, وخصهن مبدارس كالصبيان خيرجن 
فبهــذه الوســائل النفســية صــدر يل األمــر الشــفاهى مــن ديــوان املــدارس بعمــل كتــاب يف اآلداب والرتبيــة يصــلح 
لتعلـيم البنــات والبنــني علــى الســوية، فــإذا علمنــا ذلــك وأضــفنا إليــه أن قيــام مدرســة ابتدائيــة أمريكيــة بالقــاهرة أو 

ين يف بــالد الشــرق الظــاهرة هلــا داللتهــا وأن رفاعــة قــد شــارك يف بــريوت ال يــدخل يف نطــاق حركــة التعلــيم الــوط
اضـها وتعليمهـا 1836دعوة مل تنفذ إىل تعليم املرأة ( م) وأن الرجل قد أرسى قواعد فكره اجلديد عن املرأة إ

م) أدركنــا دون مبالغــة أن مكانــة رفاعــة يف هــذا امليــدان هــو مكــان الرائــد 1831- 1826منــذ كــان ببــاريس (
  .)فع الصوت الوطين بضرورة مساواة املرأة بالرجل يف التعليمالذي ر 
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  مدينة ظفار بسلطنة عمان في كتابات الرحالة
  والمؤرخين العرب واألجانب 

  بن علي العليان(* عبد اهللا
أمهيتها يف العامل القـدمي وعصـور احلضـارات املزدهـرة. كاحلضـارات  بسلطنة عمان ظفارمدينة  اكتسبت

تلـــك  )اللبـــان(واملشـــوب القدميـــة لوجـــود  ,ة والرومانيـــة وغريهـــا مـــن احلضـــاراتوالبابليـــ والفرعونيـــةالســـومرية 
نظــرا ملكانــة  ؛والرســوم والكتابــاتالشــجرة التارخييــة اهلامــة يف تلــك العصــور كمــا ورد يف اللوحــات القدميــة 

ــا الثمينــة دينيــا واقتصــاديا وحم  ظفــار مبحافظــة هــرم شــرق واليــة طاقــةتعــد مدينــة مسو  ليــاً,شــجرة اللبــان وهاد
اهلامـــة الـــيت بنيـــت بعـــد ظهـــور جتـــارة اللبـــان مـــع  املـــدن إحـــدى - الـــيت تعـــود إىل األلـــف األول قبـــل املـــيالد

عـرب التـاريخ يف  للخارج. وملا كان اللبان السـبب األكثـر بـروزاً  التصديريةاحلضارات القدمية، وتفوقت أمهيته 
ـا مصـدراً  ؛ التـاريخفقد شغلت مسـاحة حضـارية هامـة يف ؛العامل القدمي يفشهرة ظفار   هلـذه أساسـياً  لكو

املنطقــة األوســع يف  وعلــىاملــادة إىل جانــب مــادة الصــمغ أيضــا، وكــان أثــره كبــريا علــى تطــور تــاريخ املنطقــة 
  الشرق األوسط.

 املــيالد،قبــل  400وكتبــوا عــن هــذه الســعة منــذ  ,يف ظفــار اهتمــام املــؤرخني األوائــل )بــاناللُ (أثــار  وقــد
ـــدءا مـــن املـــؤرخ ا  وغـــريهم.. وســـرتابوبطليمـــوس وديـــودورس مث بيليـــين  , ومـــروراً ليونـــاين الشـــهري هـــريودوتب

يـــة اللبـــان وندرتـــه يف مهعـــن أ -التارخييـــةكمـــا تقـــول املصـــادر -وإشـــارات وهـــؤالء مجـــيعهم تركـــوا انطباعـــات 
 أمــم يــه مــناللبــان وكــان الطلــب التجــاري عل إنتــاجحتتكــر  الــيتيف ازدهــار املنطقــة  العــامل، والــيت كانــت ســبباً 
  لعة أخرى.سأية  يف ذلك العامل القدمي، ال يضاهيه

 إىلالعــامل القــدمي، باإلضــافة  إىلهامــا لتصــدير اللبــان  حبريــاً  مركــزاً  شــرق صــالله هــرممس مينــاءشــكل  وقــد
األدىن تعتمــد  الشــرقالربيــة املعروفــة الــيت انتشــرت علــى طــول قوافــل جتــارة اللبــان، كانــت حضــارات  املراكــز

  .ملعابدهاهرم يف جلب ما حتتاجه من اللبان الالزم مس على ميناء
 ظفــارالــيت ورد ذكرهــا مــن املــؤرخني واجلغــرافيني األوائــل، الطريــق الــذي يــربط بــني  القدميــةالطــرق  ومــن

النجــد إىل  طريــقعــن  اً بــســومر يف العــراق. فــالطريق الــربي يبــدأ مــن ظفــار غر  دوشــرق بــالد العــرب حــىت بــال
ويـذكر لنـا املـؤرخ (سـرتابو)  غزة،إىل جنران حىت  مث مشاالً  ربية مثل شبوة وحضرموت،جنويب مدن اجلزيرة الع

  اخلايل.  الربععرب منطقة  مباشراً  أن الرحلة الربية تسلك طريقاً 
ظهـرت نسـخ  ,طليموس أول من رسم خريطة ملنطقـة ظفـارأن بالتارخيية اجلغرايف  املصادربعض  وتذكر

 املنطقــة،الدي، مــن مصـادر عربيــة وأوروبيـة تعكــس رؤيـة بطليمــوس جلغرافيـة القــرن الثـاين عشــر املـي يفمنهـا 
ري) وقـد حـدد بطليمـوس هـذه املنطقـة (ظفـار) ومساهـا رو هـرم، (خـور حيث وضح موقع تصـدير اللبـان مس

  .ق العمانيني)و (س
العصــر احلجــري احلــديث حيــث كانــت هنــاك معــابر الطــرق يف فــرتة  :بــوريس زاريتــز الربوفيســوريقــول و 
احلـــديث قـــد  احلجـــريالعصـــر  إىلع اخلـــايل، بـــدليل أن األواين واملعـــدات الـــيت تنتمـــي بـــوخاصـــة الر  تجاريـــةال
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هـذه احلضـارة يف حمافظـة  بقايـاوجـدت علـى طـول املنطقـة ويف كـل بقعـة مـن شـبه اجلزيـرة العربيـة. ووجـدت 
وعثـر علـى منـاذج  ية،يف السـعود عسـري منطقـةال عمان ويف املناطق الداخلية مـن الـيمن، ويف ظفار ويف مش

  . والكهوفمن فنون الرسم من تلك احلقبة على جدران الصخور 
الـذي يؤكـد روابـط شـرق شـبه اجلزيـرة  زياحلجري احلديث ما يسـمى بالعصـر الربونـ العصرعهد  أعقب

 النقـوشعمـان ومـع بـالد السـومر يف جنـوب العـراق.. ويعـود تـاريخ أول  بقيـة منـاطق ا ومـعـمع غر  يةبالعر 
العهـــد األخـــري مـــن  إىل الفـــرتة املعاصـــرة يفقبـــل املـــيالد، و  3200ابيـــة يف حضـــارة الســـومريني إىل حنـــو الكت

 )القدميــةالكتابــة (ظفــار والربــع اخلــايل عثــر علــى عــدد مــن اللوحــات الســومرية  منطقــيتالعصــر احلجــري يف 
سـتخرج مـن أشـجار البخـور امل( جند معىن أدق وهو تعبـري أخرىويف سجالت  روري) خبور(عليها  امكتوب
معناها البخـور املطلـوب للحكـام والقساوسـة. وتنبـئ الكتابـات األوليـة أن  أخرىناك تعبريات ه.. و )اللبان
 الطقـوسوالشـحوم السـتخدامه ألغـراض  كان يقاس عن طريق الوزن. وكان خيلط معه الزيـت.  البخورهذا 

الالحقــة يف  اآلشــوريةيف الكتابــات  إالفلــم تظهــر  )الصــمغ(مــا كلمــة أ الدينيــة وكعــالج وكبخــور عطــري..
بـالد ومنـاطق العـراق  إىليصـدر  الكتابيةقبل امليالد. وكان اللبان من واقع النقوش  م)1800(حوايل عام 

أنـه  البـاحثون ويؤكـدهذه التجارة عـرب الطـرق الربيـة.  قيامالقدمي عن طريق البحر. كما أثبتت االكتشافات 
ذلـك العصـر تسـمى بأسـاء خمتلفـة  يفظفـار  كانـت  م)1800( إىلد سنة قبل امليال )5000(منذ حوايل 

ني األجانـب واملسـلمني رخعنـد بعـض املـؤ  )أوبـار(و الرومـانعنـد  )أوفـري(عنـد الفراعنـة و )بالد بونت(مثل 
 حبـريةيف رسـت  -عليـه السـالم-ينة النيب سـليمان سفاملهتمني بالتاريخ القدمي أن  املستشرقنيبعض  ويروي

تتــدحرج مــن أعلــى اجلبــل فتمتقــع يف الســفينة الــيت أحبــرت باللبــان  باللبــاناجلــرار اململــوءة  توأخــذ(مسهــرم) 
أن هــذه املنطقــة املنتجــة للبخــور مل تكــن فقــط  )بيســرتن(وكــذلك  )بــرييناملــؤرخ ( ويتحــدثمــن (أوفــري).. 

ـا كانـت جـزءاً  منطقة ـذا  مهجورة تقوم بتصدير سلعة هامة بل إ كانـت و .ثراءالمـن جمتمـع حضـاري يرتـع 
يف فـــرتات خمتلفـــة وتـــذكر بعـــض  القدميـــةاألمهيـــة التجاريـــة هلـــذا املينـــاء جمـــال تنـــافس وصـــراع بـــني احلضـــارات 

وقـــام األســـكندر األكـــرب ( ,علـــى هـــذا املينـــاء للســـيطرةاملصـــادر أن اإلغريـــق والرومـــان قـــاموا بعـــدة محـــالت 
   ومنها ميناء مسهرم. يالدقبل امل )324(العربية عام  الشواطئبإرسال ثالث محالت الكتشاف 

مني عـــن مدينـــة (أوبــار) وحـــددوا موقعهـــا بشـــمال ظفـــار ومـــن هـــؤالء لاملســـ املـــؤرخنيبعـــض  كتـــبكمــا  
ري إىل أن أوبــار كانــت االســم الــذي يطلــق علــى األرض الــيت متلكهــا شــاحلمــريي الــذي ي ســعيدنشــران بــن 

ا مباين عالية وك قبيلة ري شـالريـاح. وي بفعـلا الرمـال ر مطبرية عاد لكنها جفت بسبب فقدان املياه، وأن 
ا اجلفـاف بينمـا ي منطقـة )أوبـار(أن  إىل) م1295هـــ/ 310ت( راملـؤرخ الطـربي حممـد بـن جريـ  شــريضـر

القــرآن الكــرمي عــن قــوم عــاد. ويعطينــا يــاقوت  ذكــرهأن الريــاح العاتيــة دمــرت أوبــار وهــو مــا  إىلالكســائي 
أن أوبار أرض واسعة يبلغ عرضها  :يقول إذعن املنطقة  قاً دقي جغرافياً  م) وصفاً 1228-626احلموي (

ــا املائيــة، وبأشــجارها الكثيفــة مبــا يف  مــيال) 40(فرســغ  300حنــو  وهــي أرض خصــبة للغايــة وغنيــة بثرو
  الفاكهة، وقد تعاظم ثراء الناس بسبب اخلصوبة العالية لألرض. أشجارذلك 
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 أرضإذا كانــت أو بــار هــي أرض قــوم عــاد، وهــل هــي مل تســتقر بــني املــؤرخني حــول مــا  اآلراءأن  إال
هـي أرض  ظفـارواسعة أم مدينـة حمـددة تقـع يف ظفـار، لكـن الـدالئل وتأكيـدات أغلـب املـؤرخني تؤيـد أن 

والوديـان يف جبـال  األمـاكنقوم عاد، وهذا ما أظهرته الكتابات والرسوم يف الصـخور والكهـوف يف بعـض 
  ظفار. 

 ريسـوت) أن هنـاك طريقـا تسـلكه القوافـل التجاريـة يـربط بـني م1221هــ/626ت( اجملاورابن  ويذكر
 اهلنــدالســلع اهلنديــة واألقمشــة كانــت تنقــل عــرب ذلــك الطريــق مــن اهلنــد إىل بغــداد وتنقــل إىل  وأنوبغــداد، 

  .القدميةجتارة تلك املنطقة.. ويشري أيضا إىل وجود طريق جتاري بني مرباط وطاقة 
دأت جتـــارة البخـــور تقـــل عمـــا كانـــت عليـــه يف العصـــور الســـابقة لكـــن مل األول بـــ املـــيالديالعصـــر  ويف
املزدهـرة يف  احلضـارةجتار ته، وذلك نتيجة لعوامل تارخيية يف العـامل الرومـاين ممـا انعكـس سـلبا علـى  تتوقف

هـرم) يف القـرن احلمرييـة يف ظفـار (مس الدولـةاملنطقة بسبب تراجع اإلقبال على هذه التجـارة، وبعـد سـقوط 
ث س.ب مـايلز. إال أن ظفـار ح. كما يقول البااإلسالمسادس امليالدي أي قبل وقت قصري من ظهور ال

  يف التوسع واالزدهار. اعتمرتالساحل (ويقصد مرباط مث البليد) 
وقد اكتسبت منطقة البليد األثرية العمانية اليت تقع شرق مدينـة صـاللة إىل عهـد مـا قبـل اإلسـالم بعـد 

ياً فريداً من البناء املعماري، يظهر ذلك جلياً من خالل مسجدها الكبري الذي يعد مـن جميئه رونقاً إسالم
 أبرز املساجد القدمية يف اجلزيرة العربية.

زار الرحالة ابن بطوطة مدينة البليد ألول مرة يف القرن السابع اهلجري، مث زارهـا مـرة أخـرى بعـد مضـي 
ــا مدينــة تكثــر فيهــا املســاجد وتصــنع فيهــا أجــود أنــواع احلريــر واملالبــس القطنيــة  عشــرين عامــاً، ووصــفها بأ

والكتـــان، وتصـــدر أجـــود أنـــواع اخليـــول العربيـــة إىل اهلنـــد، حيـــث كانـــت مركـــزاً جتاريـــاً يف القـــرن الرابـــع عشـــر 
  امليالدي بني اهلند وساحل أفريقيا الشرقي.

ومؤسســــها أمحــــد بــــن حممــــد وأعيــــد تأســــيس البليــــد يف القــــرن الرابــــع اهلجــــري يف عهــــد دولــــة املنجــــويني 
املنجوي، ويقال: أن املنجويني نقلوا مقر ظفـار القدميـة مـن مربـاط القدميـة إىل البليـد، حيـث كانـت مربـاط 
املرفــأ الرئيســي لرســو الســفن، وقــد لعبــت البليــد دوراً هامــاً يف النشــاط التجــاري، وكــان هلــا اتصــال بــاملوانئ 

بـــني النهـــرين واهلنـــد والســـند والـــيمن وحضـــرموت وصـــحار العامليـــة يف ذلـــك الوقـــت مثـــل الصـــني وبـــالد مـــا 
وصور،وازدهرت مدينة البليـد جتاريـاً ومسيـت بأمسـاء مثـل املنصـورية واألمحديـة والقـاهرة, وقـد حتـدث الرحالـة 

م)، عــــن ازدهــــار تلــــك املدينــــة ومجاهلــــا وروعتهــــا يف  1285اإليطــــايل مــــاركوا بولــــو الــــذي زار ظفــــار عــــام (
نـــاك حركـــة مالحيـــة نشـــطة مـــع اهلنـــد الـــيت ينقـــل إليهـــا التجـــار اخليـــول العربيـــة ممـــا كتاباتـــه، وقـــد أورد أن ه

  يكسبهم ماًال وفرياً.
وقــد عثــر خــالل احلفريــات الــيت جــرت يف البليــد علــى الكثــري مــن األواين الفخاريــة، باإلضــافة إىل عــدد 

  من األعمدة املنحوتة من العصر اجلريي.
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احلبوضـي بعـد انتهـاء حكـم املنجـويني يف ظفـار، وأحاطهـا هـ) أمحد بن حممـد 620جدد بناءها سنة (
وبــىن املســجد الكبــري الــذي يتحــدث عنــه املؤرخــون. وكتــب أمحــد البــاطين  -بأســوار كبــرية وحتصــينات قويــة 

عموداً, وبقيـت آثـاره يف مدينـة  180دراسة مستفيضة عن مسجدها الكبري حيث يوجد فيه ما يزيد عن 
معظمهـــا يف فقـــرات متباعـــدة يف إنشـــاء مســـاجد أخـــرى مبدينـــة صـــاللة  البليـــد أمـــا األعمـــدة فقـــد أخـــذت

  واحلصيلة ومرباط. 
ومل يكتــب أحــد الرحالــة بالتفصــيل عــن مدينــة البليــد ســوى هـــ.ج كــارتر حيــث أعطــى وصــفاً تفصــيلياً 
لظفار البليد حينما كانت األطالل ما زالت واضحة. كما أنـه قـام بعمـل رسـم لتخطيطهـا لكـن الكثـري ممـا 

ده كارتر قد اختفى اآلن مع مرور السنني، وهجـر النـاس هـذه املدينـة إىل مـدن أخـرى أنشـئت الحقـاً شاه
  مثل احلصيلة وصاللة.

بـــاب (ويقـــول بعـــض املـــؤرخني: إن مدينـــة البليـــد أحيطـــت بأســـوار عديـــدة، وكانـــت أبـــواب عـــدة منهـــا 
ويصـل إىل  )بـاب حراقـة(سـمى ويقع على البحـر، وبابـان يف الـركن الشـرقي مـن املدينـة أحـدمها ي )الساحل

  عني فرض، وهي عني ماء عذبة أشار إليها بعض الرحالة ممن زاروا مدينة البليد األثرية.
ويقـع علـى اجلانـب احملـاذي ملدينـة احلافـة احلاليـة ومنطقـة العفيـف،  )احلرجـاء(وهناك أيضا باب يسـمى 

, وكــان ملدينــة البليــد حتصــني جيــد )ءقريــة احلرجــا(وفيهــا قريــة كانــت تعتــرب ســوقاً يف ذلــك الوقــت وتســمى 
ـا وزارة الـرتاث  بواسطة أسوار وبوابات قد عثر على ثالث منهـا فقـط أثنـاء عمليـات التنقيـب الـيت قامـت 

  القومي والثقافة يف مطلع السبعينات وأوائل الثمانينات.
شــاطئ البحــر،  أمــا فيمــا يتعلــق بالبوابــة الــيت تقــع يف منتصــف ســور املدينــة الــذي يقــع بــدوره علــى طــول

ا غالباً ما تكون جزءاً من نظام معماري أكثر تعقيداً، حيث يضم بوابة أخـرى لتكونـا معـاً ممـراً منحنيـاً  فإ
  خالل السور.

, وهــي تســمية )ســاحل جردفــون(وقــد كانــت البليــد تســمى قبــل أن تتكــون أثريــاً بوقــت طويــل، باســم 
  وتعين البقعة اجلرداء. )الشحرية(حملية باللغة 

احملتمل أن مدينة ظفار (البليد) يف عصور ازدهارها كانت تضم الكثري من املنـازل املنعزلـة، عـالوة  ومن
علــى العديــد مــن الضــواحي الــيت متتــد كثــرياً فيمــا وراء حــدود املنطقــة الســكنية الرئيســية الــيت ســبق وأن أشــري 

، منهـا التـدمري والتعـديل أو إليها آنفاً، ولقد اختفت معظم آثار هذه الضواحي وذلك لعـدٍد مـن األسـباب
  بسبب تداعيها بفعل الزمن وزحف النباتات.

ومــن بــني املعــامل اهلامــة والبــارزة يف مدينــة البليــد األثريــة املســجد الكبــري الــذي مت بنــاؤه يف تلــك الفــرتة، 
دراسـة ملدينـة ظفـار إذ (عموداً وسارية حسب ما أكد بـاولو كوسـتا يف دراسـته  183والذي ما يزيد على 

قــال: كــان الرحالــة الوحيــد الــذي زار ظفــار قبــل تومــاس وأعطــى وصــفاً للمســجد الكبــري هــو الرحالــة هـــ.ج  
م)، علمــا بــأن رحالــة وزواراً آخــرين ســبقوه يف الزيــارة مل يعطــوا وصــفاً هلــذا 1846كــارتر وذلــك يف عــام (

  م).1883ام (ع )س.ب.مايلز(م) والرحالة 1895عام ( )املوجان بنت(املسجد، من أمثال الرحالة 
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ولقد أمثرت عمليات احلفر والتنقيب اليت أجريت عن اكتشاف أن املنافذ الرئيسية إىل املسجد، كانـت 
من خالل حائط القبلة وبالتايل فإن هذا اجلانب من املبـىن اعتـرب واجهـة املبـىن وقـد زينتـه نقـوش وزخـارف، 

الرئيســي إىل املســجد، نظــراً لكونــه  وبــالعكس فــإن اجلانــب اآلخــر والــذي كــان املفــروض أن يكــون املــدخل
قريبــاً مــن منطقــة الوضــوء، مل تتعــد أبوابــه بــابني اثنــني، ومل حيــتفظ احملــراب الكبــري بتفاصــيله املعماريــة وذلــك 

  لسوء حالته.
ومل تثمــــر عمليــــات التنقيــــب واحلفــــر إال عــــن القليــــل مــــن املعلومــــات الــــيت تتعلــــق بالتفاصــــيل املعماريــــة 

إىل أن الكثــــري مــــن األحجــــار واألعمــــدة واألشــــكال اهلندســــية املعماريــــة الــــيت  والزخــــارف، ويرجــــع الســــبب
أخـــذت مـــن منطقـــة البليـــد اســـتخدمت يف إنشـــاء مســـاجد أخـــرى يف صـــاللة وعوقـــد واحلصـــيلة، رغـــم أن 
الزخــارف املوجــودة تعطــي نوعــاً مــن االنعكــاس البعيــد لألشــكال الزخرفيــة التقليديــة املنتشــرة يف مجيــع أحنــاء 

  سالمي، وعلى مدى فرتة طويلة من الزمن.العامل اإل
ـــــا ذات نشـــــاط وحيويــــة وتتصـــــف بطـــــابع الرفاهيـــــة  وميكــــن وصـــــف عمليـــــات البنـــــاء والتشــــييد علـــــى أ
والزخــارف البهيجــة يف األوقــات الــيت ســادت فيهــا التــأثريات األجنبيــة، وهــو األمــر غــري املســتغرب يف مدينــة 

  ساحلية هلا ميناء يتعامل مع خمتلف البلدان.
قامت اللجنة الوطنية لإلشراف على مسح اآلثـار يف السـلطنة والـيت يرتأسـها معـايل عبـد العزيـز بـن  وقد

حممــد الــرواس مستشــار جاللــة الســلطان للشــؤون الثقافيــة، جبهــود كبــرية لتنقيــب وتــرميم وتطــوير اآلثــار يف 
ي اهلـــام إىل منتـــزه عـــام مدينـــة البليـــد بالتعـــاون مـــع جامعـــة آخـــن األملانيـــة حيـــث مت حتويـــل هـــذا املوقـــع األثـــر 

  للزوار.
مـــرتاً وتزويـــده بإنـــارة وغريهـــا مـــن  2200وقـــد مت رصـــف طريـــق داخلـــي يف هـــذا املوقـــع للمشـــاة بطـــول 

  الوسائل األخرى الضرورية للتنزه.
كمـــا قـــام مكتـــب معـــايل مستشـــار جاللتـــه للشـــؤون الثقافيـــة يف الفـــرتة املاضـــية بالعديـــد مـــن التوســـعات 

  رى ملنطقة البليد األثرية من خالل اخلرباء واملختصني يف علم اآلثار.واإلضافات واللمسات األخ
يئته الستقبال الزوار ملشاهدة آثار هذه املدينـة العمانيـة  وقد مت افتتاح هذا املوقع األثري منذ فرتة بعد 

اللبـــان يف ، كمـــا مت افتتـــاح متحـــف أرض العريقـــةالتارخييـــة والتعـــرف علـــى معاملهـــا العربيـــة اإلســـالمية األثريـــة 
  .منتزه البليد يف يوليو العام املاضي

*******************************  
  *) باحث من عمان.
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  البرتغال اإلسالمية
  حممد القاضي(*

  البرتغال قبل الفتح اإلسالمي
، وقـد خضـعت للحكـم الرومـاين منـذ سـنة )لوزيتانيا(كانت الربتغال قبل الفتح اإلسالمي تعرف ببالد 

وطبعـــت بطـــابعهم احلضـــاري والـــديين واللغـــوي واملعمـــاري، ووفـــرت القـــالع الرومانيـــة األمـــن  ق.م)، 137(
والنظـــام جلميـــع أحنـــاء الـــبالد، وأجـــربوا ســـكان املرتفعـــات علـــى أن يســـتقروا يف املنـــاطق املنخفضـــة، وجتمـــع 

  السكان خالل تلك الفرتة يف الواليات الربتغالية اليوم:
EMERITENSIS-BARACARENSIS- LUCENSIS.  

ويف بداية القرن اخلامس امليالدي، وقعت يف قبضة إحـدى القبائـل اجلرمانيـة (السـويف) الـذين صـادروا 
)، وســــيطروا علــــى الكثـــري مــــن احلقــــول LUSIO-ROMANالرومـــان ( - بيوتـــات وثــــروات اللوزيتــــانيني

إىل حماريـــث، " أن الســـويف قـــد حولـــوا ســـيوفهم OROSIUSوخيربنـــا املـــؤرخ "(الغنيـــة واملـــزارع يف املنطقـــة 
  .)1()الرومان –فزرعوا األرض حسب شروط واتفاقات جيدة مع الفالحني اللوزيتانيني 

لقد أنشأ السويف دولة قائمة على أسس قومية مستقلة ذات نظام ملكي وراثي، وأثروا تـأثريا حضـاريا  
لبنـــاء واألســـلحة كبـــريا يف الشـــعب اللوزيتـــاين القـــدمي. وهكـــذا تـــأثرت كـــل مـــن الزراعـــة والصـــيد والبحريـــة وا

واحلرب والسياسة واملوسيقى والفولكلـور والعـادات، وبقيـة مظـاهر احليـاة األخـرى بالسـويف الـذين امتزجـوا  
م) احتل البيزنطيون جنويب الربتغـال احلاليـة، وبعـض املنـاطق 576كليا بسكان البالد األصليني. ويف سنة (

املواقــع العســكرية املهمــة  أحــد ) الــيت كانــتMYRTILIS) ومدينــة (ALENTEJOاألخــرى مثــل: (
م) توحـدت مملكـة السـويف مـع مملكـة القـوط الغـربيني بعـد إجـراء عسـكري مـن 585للسويف، ويف سـنة (
) الـــذي اســـتدعي مـــن طـــرف إحـــدى مجاعـــات الســـويف لغـــرض LEOVIGILDقبـــل امللـــك القـــوطي (

ا علــى بقيــة الفئــات. ومــع هــذا فقــد احتفظــت مملكــة الســويف بســلطا ــا القوميــة تثبيــت ســيطر ا ومنظما
م) ســيطر 621والدينيــة علــى الــرغم مــن القــوة املركزيــة جملــالس طليطلــة عاصــمة القــوط الغــربيني. ويف ســنة (

  .)2القوط الغربيون على جنويب الربتغال الذي كان حتت النفوذ البيزنطي(
  البرتغال بعد الفتح اإلسالمي

األنــدلس الكــربى، فقــد كانــت ضــمن املنــاطق  شــكلت الربتغــال جــزءا مــن تــاريخ إســبانيا اإلســالمية أو
دام أربـع سـنوات إال (وذلك بعد حرب عنيفة وجهد متصـل  ،اليت مشلها الفتح العريب لشبه اجلزيرة اإليبريية

وقـــد فـــتح املســـلمون خـــالل تلـــك الســـنوات  )هــــ96هــــ وانتهـــى يف أوائـــل 92بـــدأ الفـــتح يف رجـــب (أشـــهرا 
جلنـوب إىل جبـال الـربت وشـاطئ البحـر يف الشـمال ومـن مالقـة القالئل هذه اجلزيـرة الضـخمة مـن أقصـى ا

وطركونـــة يف الشـــرق إىل قلمريـــة واشـــبونة يف الغـــرب، واســـتولوا فيهـــا علـــى ســـهول اجلنـــوب وعلـــى مرتفعـــات 
إال رفعوا عليه رايـة  مهماقشتالة ونواحي اجلوف (اكسرتميادورا) القاحلة، ومل يغادروا بلدا عظيما أو حصنا 

  .)3()وه يف حوزة الدولة اإلسالمية الكربىوأدخل ،اإلسالم
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صـلحهم وأقـروا (م) قد قبلـوا مـن أهـل قلمريـة 716وكان املسلمون حينما فتحوا (نواحي الغرب) سنة (
  البلد على حاله، وأقام عبد العزيز بن موسى عليه حاكما عربيا تسميه وثيقة التينية:

ALBOACEM IBN MAHAMAT ALHAMAR IBN TARIF""   
م). وكانـــت 716انـــت صـــحة االســـم العـــريب أبـــا عاصـــم بـــن حممـــد األمحـــر بـــن طريـــف يف ســـنة (ورمبـــا ك

ــا كنيســة كبــرية فأقــام خلفــه ابنــه  ) وأعقبــه ATANAGILDO( )أتانــا جيلــدو(املدينــة إذ ذاك عــامرة و
). واسـتمر LORBAN( )لوربـان(يسـمى  اً )، وأقام على األسقفية قّسـTHEODUS( )قيودوس(ابنه 

هذا احلال من االستقالل حتت السيادة اإلسالمية العليا حىت سقطت يف يد النصارى سـنة  أمر البلد على
ـــا)  ،م)1058( ـــة لشـــدانية (لوزيتاني وحـــول هـــذا البلـــد تكونـــت فيمـــا بعـــد إمـــارة الربتغـــال وحلـــت حمـــل والي

  .)4()اهاالرومانية، وإمنا أشرنا إىل ذلك لنضع أيدينا على أوائل احتالل املسلمني للربتغال وحكمهم إي
وقــد عرفــت الربتغــال يف العهــد اإلســالمي باســم الغـــرب أو باســم (كــور) أو مــدن واقعــة فيــه كأشـــبونة 
(لشـــبونة اليـــوم) الـــيت كانـــت جـــزءا مـــن كـــورة (باجـــة) مث أصـــبحت كـــورة مســـتقلة تتبعهـــا: شـــنرتين، وشـــنرتة، 

اليــوم)  COIMBRA) وبلمانــة، وقصــر أيب دانــس، وإىل الشــمال منهــا كانــت كــورة قلمريــة (5واملعــدن(
ــر دويــر أي أن كــل أراضــي الربتغــال احلاليــة.  وكــان العــرب هــم الــذين أطلقــوا اســم (برتغــال) علــى (حــىت 

ــر دويــرو يف احملــيط األطلســي، وهــو تعريــب  مشــال هــذه املنطقــة، مسوهــا باســم املدينــة الواقعــة علــى مصــب 
) (املينـاء)، بينمـا PORTO)، وقـد اختصـر االسـم فأصـبح (PORTOCALEالمسها الالتيين القدمي (

اصطنع الربتغاليون االسم الذي أطلقه العرب على املنطقـة الشـمالية فوسـعوا داللتـه إىل بالدهـم كلهـا بـدال 
  .)6()من االسم القدمي (لوزيتانيا)

وأليب عبيد البكري نص تفصيلي ومهم للتقسـيم اإلداري إلسـبانيا, وجعلهـا سـتة أجـزاء وخـص أراضـي 
 اوأضــاف إليهــا اثنـيت عشــرة مدينــة ذكـر منهــا عشــرً  ,القســم اخلـامس (قاعــدة مدينــة مـاردة) الربتغـال (اليــوم)
 = شــــلمنتقة –قوريــــة  - قلمريــــة – األشــــبونة – شــــنرتين – شــــنرتة – يــــابرة –أكشــــونية  - وهــــي: باجــــة

  .)7صمورة( – سالمنكا
إىل قبائـــل زهـــرة ويـــذكر حممـــود علـــي مكـــي أن معظـــم العـــرب الـــذين نزلـــوا بتلـــك الكـــور الغربيـــة ينتمـــون 

وثقيف مـن العـرب العدنانيـة، وإىل أوس والقبائـل احلضـرمية مـن عـرب الـيمن. كمـا سـاكن هـؤالء عـدد مـن 
القبائل الرببرية من صنهاجة وكتامة ونفزة ومصـمودة وهـوارة، وقـد بقـي الكثـري مـن أمسـاء هـؤالء مـاثال حـىت 

  .)8اليوم يف أمساء مدن الربتغال وقراها(
بلـــر) يف حبـــث قـــيم عـــن (منـــازل الرببـــر يف األنـــدلس) يبحـــث عـــن أمســـاء املواضـــع وقـــد ذهـــب (ســـيزار دو 

اإلسبانية اليت ميكن ردها إىل أصل بربري واستنتج من هذه األمساء أن الرببر ال بد أن يكونـوا قـد سـكنوها 
هـا مل يسـجله املؤرخـون، ونـذكر من اوأعطوها أمساءهم. واستطاع بذلك اكتشاف الكثري من منازل الرببر مم

  ): 9ما يتعلق بالربتغال احلالية وهي(
 VILLA NOVA DEOUREM -    نسبة إىل بربر وهران -
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  TUNIS -                  نسبة إىل بربر تونس -
 -ALQUERUBIN              نسبة إىل بربر القريوان  -

  -            ARZILAنسبة إىل بربر أرزيال وهي أصيال (املغرب)  -
 BARASAL- بين برزال (زناتة)           قرب جواردا/ نسبة إىل -

 -                                      AZINHAGAنسبة إىل صنهاجة  -

  - AL COUTIMو COTIMOS  نسبة إىل كتامة                    -
إضافة إىل قصر أيب دانس الذي ينسب لبين دانس بن عوسجة (وهـم بطـن مـن قبيلـة مصـمودة)، وقـد 

) علـــى ALCACERDOSALة بعـــد ذلـــك (قصـــر امللـــح)، وامسهـــا الربتغـــايل احلـــايل هـــو (مسيـــت املدينـــ
  .)10مقربة من قلمرية(

وقـــد أشـــار ليفـــي بروفنســـال إىل أنـــه رمبـــا كـــان الطـــابع الرببـــري أظهـــر وأوضـــح اليـــوم يف إســـبانيا وجنـــويب 
حليــاة الريفيــة والنشــاط الربتغــال مــن الطــابع العــريب بــاملعىن الــدقيق هلــذا اللفــظ، وذلــك يف كثــري مــن ظــواهر ا

  .)11الزراعي(
وعلى العموم فقد انتشر العرب والرببر يف نواحي قلمرية وشـنرتين وإشـبونة وباجـة ويـابرة وشـلب ومرتلـة 
وقصــر ابــن دانــس وشــنرتة الــيت شــكلت الربتغــال احلاليــة وانصــهروا مــع أهلهــا الــذين تبنــوا عــادات وتقاليــد 

وشــكلوا قــوة فاعلــة يف اجملــالني السياســي واالقتصــادي. علــى أن الفــاحتني إىل حــد كبــري، وتكــاثر عــددهم، 
امتزاج هـذه العناصـر مل يـتم دائمـا يف سـهولة ويسـر، وهلـذا مل ختـل حيـاة الربتغـال اإلسـالمية خـالل القـرنني 
األولـــــــــني مـــــــــن ثـــــــــورات عنيفـــــــــة ممـــــــــا أتـــــــــاح الفرصـــــــــة لبـــــــــدء مـــــــــا يســـــــــميه النصـــــــــارى حبـــــــــرب االســـــــــرتداد 

)RECONQUISTAطوريش الفونســـــو األول بالســـــيطرة علـــــى مشـــــايل الربتغـــــال )، فقـــــام صـــــاحب أشـــــ
احلالية، كما انتهز الفونسو الثاين فرصة انشغال األمري احلكم بـن هشـام بقمـع الثـورات الداخليـة، فاسـتوىل 

إال أن  )إكس الشـابل(م)، وأرسل كتابا بذلك إىل شارملان يف عاصمته 798هـ/182على األشبونة عام (
م) وانتــزى يف 908-808هـــ/193قتــا إذ مل يلبــث املســلمون أن اســرتدوها عــام (هــذا االســتيالء كــان مؤ 

علــى يــد  نفســه ) ولكنــه هــزم يف العــامTUMULUSاألشــبونة يف العــام نفســه مغــامر امســه طومولــوس (
دئـة املنطقـة كلهـا مـا بـني األشـبونة وقلمريـة، علـى  هشام أحد أبناء األمري احلكم وأعدم يف قرطبة، ومتـت 

ــر دو  يــرو مل يصــبح حــدا فعليــا للنصــارى قبــل عهــد الفونســو الثالــث الــذي اســتوىل علــى مدينــة برتقــال أن 
  .)12م)(868هـ/254عند مصب النهر عام ( )بورتو(

  إمارة المروانيين بالبرتغال
تــوىل اخلالفــة عبــد الــرمحن الثالــث (الناصــر لــدين اهللا) واألنــدلس تعــيش فــرتة مضــطربة بســبب اخلالفــات 

راعات الطائفية اليت كانت قائمة بني السلطة املركزية والعناصـر املكونـة للمجتمـع األندلسـي السياسية والص
(العــرب، الرببــر، املولــدون) الــيت اســتغلت ضــعف حكومــة قرطبــة، فقامــت بثــورات عنيفــة يف جهــات خمتلفــة 

(دويـــالت  قادهـــا يف البدايـــة املولـــدون فـــالرببر مث العـــرب، أدت إىل ظهـــور دويـــالت مســـتقلة أطلـــق عليهـــا:
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بين قسي أو بين موسـى الـذين اسـتقلوا مبنطقـة سرقسـطة  -بالنسبة للمولدين-الطوائف األوىل) نذكر منها 
مروان اجلليقي، وقد استقلوا بواليـة بطليـوس يف غـرب إسـبانيا (حاليـا علـى احلـدود  أو الثغر األعلى. مث بين

ة اإلسبانية املمتدة بني مدينيت رنـدة غربـا ومالقـة الربتغالية). وبين حفصون الذين استقلوا باملرتفعات اجلنوبي
م قلعة ببشرت( ,شرقا   .)13وكانت قاعد

  ثورة عبد الرحمن بن مروان الجليقي
هــ) الـذي كـان يـدعو لعصـبية املولـدين 276ثار من املولدين عبد الرمحن بن مروان اجلليقي (تويف سـنة 

م) علـى إثـر إهانـة 875هــ/ 261مـن قرطبـة سـنة ( على العرب بناحيـة مـاردة مـن الثغـر األدىن بعـد هروبـه
قرب مـاردة، ومـن هنـاك بـدأ حركـة عصـيان  )احلنش(واعتصم حبصن  ,أنزهلا به الوزير هاشم بن عبد العزيز

فخــرج إىل مــا خــرج إليــه (واســعة املــدى عجــزت الدولــة القضــاء عليهــا يف حينهــا. يقــول صــاحب املقتــبس: 
، فــأدرك مــن ذلــك حظــا عظيمــا جســم لــه مكــاره شــديدة، وجتــرمث مــن الفســاد يف األرض، والســعي لإلمــارة

جرامث من جهة ظاهره على أمره ملا ظهر رجل مـن أصـحابه مـن مولـدي الغـرب الـدائبني يف املعصـية يعـرف 
  بسعدون السرنباقي، كان شبهه يف الشجاعة والشر.

را الشـــرك، وأحـــدثا يف إمنـــا هـــو الســـرور البـــاقي، فاجتمعـــا، وضـــاف :وكـــان املولـــدون يغلـــون فيـــه ويقولـــون
اإلســـالم أحـــداثا عظيمـــة، وبثـــا الغـــارات علـــى املســـلمني وصـــارا يف القفـــر بـــني اإلســـالم والشـــرك... فعظـــم 

ابـــن مـــروان وســـعدون يف الســـر. وبســـطا علـــى الرعيـــة، وقطعـــا الســـبل، وأفســـدا يف األرض،  ْنيِ مقـــدار اخلبيثـَـــ
ما كورة إشبيلة ولبلةوَ لَ وعَ  وباجـة وأكشـونبة ومـا يليهـا، فتوسـطا أعماهلمـا، وملكـا  ا علوا كبريا، ووطئا بغارا

) وجــرت SERRA DE MONCHIQUE )(14 -(منــت شــاقر :بأكشـونبة جــبال منيعــا يقــال لــه
  .)15()منهما أمور يطول اقتصاصها

فقد خاض عبد الرمحن اجلليقي ومن معه حروباً كثرية مع جيوش اإلمارة األندلدسية، واختـذوا مـن  حقا
م فحصـنوها وأعــدوها للــدفاع واملقاومـة، وعقــدوا حلفــا مـع الفونســوبطليـوس عاصــمة إل ملــك  الثالــث مــار

ليــون، وقــام عبــد الــرمحن بــدعوة أنصــاره إىل مــذهب ديــين جديــد هــو خلــيط مــن تعــاليم اإلســالم والنصــرانية 
وهـــو يســـيطر علـــى منطقـــة بطليـــوس، ويعيـــث يف أحنائهـــا فســـادا، وخيـــرج منهـــا (واســـتمر علـــى ذلـــك أعوامـــا 

غارة على ناحية الغرب حىت أشبونة، وجنوبا حىت باجة وأطراف أكشونبة (الربتغال)... وملا أعيا األمري لإل
أمـــره، انتهـــى أخـــريا إىل قبـــول شـــروطه يف االســـتقالل حبكـــم بطليـــوس ومـــا جاورهـــا، واإلعفـــاء مـــن املغـــارم 

  .)16()والفروض
ورثهــا مــن بعــده ألبنائــه إىل أن أعادهــا واســتمر عبــد الــرمحن بــن مــروان اجلليقــي يف إمــارة بطليــوس الــيت أ

هــــ 317اخلليفـــة عبـــد الـــرمحن الناصـــر الـــذي توجـــه بنفســـه إلمخـــاد ثـــورة أعلنهـــا أحـــد أبنـــاء اجلليقـــي ســـنة (
هــ) كانـت غـزاة الناصـر إىل مدينـة بطليـوس حملاربـة 317م) يقول صاحب البيـان املغـرب: ويف سـنة (929

أبريـل  23لغزاته هذه يوم اخلميس لعشر خلـون مـن ربيـع األول (أهلها وابن مروان املنتزي عليه فيها، فربز 
  ومعه ويل عهده احلكم املستنصر باهللا وابنه منذرا. ,م)929
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وكان احتالله باجليوش على مدينة بطليوس يوم اخلميس لسبع بقني من ربيع اآلخر، وواضعهم احلشـم 
باضــهم، وقتلــوا مــنهم يف ثــاين احــتالهلم القتــال يف أفنيــتهم وعلــى أبــواب دورهــم، وتقحمــوا علــيهم داخــل أر 

ــعِ علــيهم مجلــة بُ  رؤوســهم إىل قرطبــة، وقطعــت مثــارهم، وأحــرق مــا أخلــوه مــن ديــارهم خــارج ســورهم،  تْ َث
وبقــوا حمصــورين يف املدينــة. وأقــام علــيهم الناصــر عشــرين يومــا، مث أبقــى علــيهم أمحــد بــن إســحاق يف قطيــع 

  .)17()من اجلند
بالربتغاليـــة) وتقـــع يف شـــرق  MARVAOلـــدة يطلـــق عليهـــا اســـم (مـــروان= وتوجـــد بالربتغـــال اليـــوم ب
  .)PORTALEGRE)18وهي اآلن من أعمال مدينة بورتاليجري =  ,الربتغال مقابلة ملدينة شنرتين
  ثورات أخرى للمولدين

كما عرفت منـاطق الربتغـال ثـورات أخـرى قادهـا زعمـاء املولـدين أيضـا. وكـان أخطرهـا مـا قـام بـه بكـر 
وكانـا مـن أتبـاع عبـد الـرمحن بـن مـروان اجلليقـي وأنصـاره. فقـد  ,ىي بن بكر وعبد امللك بن أيب اجلـوادبن حي

ا، وبسـط سـلطانه علـى مـا حوهلـا وتشـبه  ثار األول بشنتمرية الغرب من كورة أكشونبة وحصنها واستقل 
ويف أواخـر عهـد األمـري  باألمراء فأنشأ له بالطا وحكومـة، وكـان جـوادا يـأوي أبنـاء السـبيل وحيفـظ الطـرق،

  .)19عبد اهللا عاد إىل الطاعة(
كما قامت ثورات حملية أخرى يف بعض القواعد واحلصون ضد حكومة قرطبة قادهـا زعمـاء مـن الرببـر 

  .)20والعرب، ولكنها كانت قليلة يف كتابة املقتبس وابن عذارى املراكشي يف البيان املغرب(
ألمويــة، وأعلــن الــوزير أبــو احلــزم بــن جهــور انتهــاء رســم م) ســقطت الدولــة ا1031هـــ/422يف ســنة (

اخلالفـــة مجلــــة لعـــدم وجــــود مــــن يســـتحقها، وأصــــبح األمــــر شـــورى بأيــــدي الــــوزراء وكبـــار العلمــــاء وصــــفوة 
الزعماء. وأعقب ذلك فرتة من االضطرابات والتنـاحر بـني أهـل األنـدلس أدت إىل ظهـور دويـالت صـغرية 

يتــه وأعلــن نفســه ملكــا عليهــا، فــدخلت الــبالد بــذلك يف عصــر جديــد متنازعــة، فقــد اســتقل كــل أمــري بناح
ومـن أمههـا: إمـارة بـين جهـور , )21هو عصر ملوك الطوائف أو عصر الفرق كمـا يسـميه ابـن الكردبـوس(

وبــين صـــمادح يف  ,وبــين األفطـــس يف بطليــوس، وبــين هــود يف سرقســطة ,يف قرطبــة، وبــين عبــاد يف إشــبيليا
  رمونة وغريها.وبين برزال يف ق ,املرية

  المرابطون ونهاية ملوك الطوائف
هـــ/ 541هـــ 448أرض املغــرب ( ىبعــد مــرور أربعــة قــرون علــى الفــتح اإلســالمي، ظهــر املرابطــون علــو 

م) الــذين عملــوا علــى تركيــز اإلســالم ونشــره بــني القبائــل الرببريــة، والقيــام بإصــالحات 1147 -1056
بــن تاشــفني مفخــرة هــذه الدولــة، فقــد قــام بتنظــيم اجلــيش سياســية واقتصــادية واجتماعيــة. ويعتــرب يوســف 

تنظيمــــا حمكمــــا، واســــتكثر مــــن القــــواد األكفــــاء، وقضــــى علــــى الفــــنت الداخليــــة، واســــتطاع مواجهــــة مجيــــع 
أثناء حرب الوحدة والتحرير، كما هـب إلنقـاذ اإلسـالم مـن اخلطـر الـداهم الـذي  يف الصعاب اليت واجهته

ك قشـــتالة الفونســـو الســـادس مـــن االســـتيالء علـــى طليطلـــة ســـنة أصـــاب بـــالد األنـــدلس حيـــث متكـــن ملـــ
م) وفــرض اجلزيــة علــى كبــار ملــوك الطوائــف أمثــال املعتمــد بــن عبــاد يف إشــبيليا واملتوكــل 1085هـــ/478(
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بن األفطـس يف بطليـوس وغريمهـا، وحينئـذ مل يـر هـؤالء بـدا مـن االسـتنجاد بيوسـف بـن تاشـفني الـذي لـىب 
ه إىل األنــدلس فنــزل يف اجلزيــرة اخلضــراء وقــام بتحصــينها ومــا يتبعهــا مــن قواعــد النــداء، فعــرب البحــر جبيوشــ

عســكرية أخــرى علــى املضــيق مثــل جبــل طــارق وطريفــة، مث زحفــت اجليــوش حنــو إشــبيليا مث بطليــوس بغيــة 
ـم يف  لقاء العدو الذي أسرع هو اآلخر جبيوشه حنو جتمعات املسلمني مـن املغاربـة واألندلسـيني، فـالتقى 

)، وهنـــاك دارت SAGRAJASشـــمال مـــن بطليـــوس عنـــد فحـــص الزالقـــة الـــذي يعـــرف اليـــوم باســـم (ال
م) حيــــث انتصــــر 23/10/1086هـــــ/ 479املعركــــة الفاصــــلة بــــني الفــــريقني يف منتصــــف رجــــب ســــنة (

املسلمون انتصارا باهرا. وتعترب هذه املعركة من املعارك احلامسة الـيت جـرت بـني املسـلمني واألسـبان يف بـالد 
ومهدت السبيل لسيطرة املرابطني عليها فأصبحت تابعة هلم بعد القضاء علـى ملـوك الطوائـف.  ,ندلساأل

إمنـــا كـــان غرضـــنا يف ملـــك هـــذه اجلزيـــرة أن (وكـــان يوســـف بـــن تاشـــفني يقـــول يف كـــل جملـــس مـــن جمالســـه: 
وتــواكلهم  نســتنقذها مــن أيــدي الــروم، ملــا رأينــا اســتيالءهم علــى أكثرهــا، وغفلــة ملــوكهم وإعمــاهلم للغــزو

ا، وقنيةٌ  وختاذهلم وإيثارهم الراحة، وإمنا مهة أحدهم كأسٌ  يقطع به أيامـه، ولـئن عشـت  وٌ ه، وهلَْ عُ مِ سْ تُ  يشر
ــا علــيهم   -يعــين الــروم-ألعيـدن مجيــع الــبالد الــيت ملكهـا الــروم يف طــول هــذه الفتنــة إىل املسـلمني، وألمأل

هم فــــرس يروضــــه أحــــدِ  مُّ برخــــاء العــــيش، وإمنــــا َهــــ خــــيال ورجــــاال ال عهــــد هلــــم بالدعــــة، وال علــــم عنــــدهم
  .)22()أو سالح يستجيده، أو صريخ يليب دعوته... ,ويسرتفهه

فعال، فقـد بـذل يوسـف بـن تاشـفني جمهـودا عظيمـا يف استصـالح أحـوال األنـدلس، وذلـك انطالقـا ملـا  
العاجــل يف يــد العــدو. كــان ميليــه املوقــف الســتمرار الســيادة اإلســالمية علــى هــذه الــبالد وتفــادي وقوعهــا 

أقامـــت بـــالد األنـــدلس يف مدتـــه ســـعيدة محيـــدة يف رفاهيـــة عـــيش وعلـــى (ويـــذكر صـــاحب احللـــل املوشـــية: 
... وتـرك الثغـور املواجهـة لـبالد العـدو يف -رمحـه اهللا-أحسن حال، مل تزل موفورة حمفوظـة إىل حـني وفاتـه 

م أخــرب بأحواهلــا، وأدرى بلقــاء العــدو  وشــن الغــارات مــع اإلحســان إلــيهم، فلمــا حكــم األندلســيني لكــو
 أهـلِ  أن يقبـل مـن حمسـنِ (قربت وفاته أوصى ابنـه ويل العهـد بعـده أبـا احلسـن علـى ثـالث وصـايا أحـدها: 

  .)23()األندلس ويتجاوز عن مسيئهم
بعدما سيطروا على مملكة بطليوس اليت كانـت  سواصل املرابطون اجلهاد ضد النصارى يف غرب األندل

شاسعة يف الربتغال احلالية. فسيطروا على شلب ويابرة ولشبونة وشنرتة وشـنرتين وتعتـرب هـذه تضم مساحة 
مـــن أحصـــن املعاقـــل للمشـــركني، وأثبـــت املعاقـــل علـــى املســـلمني... أرحـــب املـــدن أمـــدا للعيـــون، (األخـــرية 

ها، فروعها فوق وأخصبها بلدا يف السنني، وال يَرِميها اخلصب وال يتخطاها، وال يرومها اجلذب وال يتعاطا
الثريــا شــاخمة وعروقهــا حتــت الثــرى راســخة، تبــاهي بأزهارهــا جنــوم الســماء، وتنــاجي بأســرارها أذن اجلــوزاء، 
ـــوار يف حشـــاها مقشـــعرة  ـــداؤها، ومطـــالع األن مواقـــع القطـــار يف ســـواها مغـــربة مربـــدة، وهـــي زاهـــرة تـــرف أن

على عظيم القياصر فنازهلا بـأكثر مـن مسودة، وهي ناضرة تشف أضواؤها، وكانت يف الزمن الغابر أعيت 
القطــر عــددا، وحاوهلــا بــأوفر مــن البحــر مــددا، فأبــت علــى طاعتــه كــل اإلبــاء، واستعصــت علــى اســتطاعته 

ا -تعاىل-... فأمكننا اهللا ءأشد االستعصا ا ,من ذرو ا لنا عن صهو   .)24()وأنزل ركا
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م) حســب صــاحب البيــان 1117هـــ/511أمــا قلمريــة فقــد حاصــرها األمــري علــي بــن يوســف ســنة (
ـــا مث انصـــرف عنهـــا إىل إشـــبيليا، ومشـــى عبـــد اهللا بـــن فاطمـــة واملنصـــور بـــن  املغـــرب عشـــرين يومـــا وضـــيق 
األفطـــس فقـــابال أروامـــا يف بـــالد الـــروم مث وردا إىل إشـــبيليا واســـتاقا غنيمـــة عظيمـــة وأســـرى كثـــرية وانصـــرف 

  .)25الناس إىل بالدهم(
بن يوسف افتتح هذه املدينة ودوخ بالد الشـرك جبيـوش ال  أن عليَّ  ولكن صاحب احللل املوشية يذكر

ا عظيما(   .)26حتصى، وكان أثره 
 تاســـتمر جهـــاد املـــرابطني يف األنـــدلس رغـــم مـــواجهتهم خلطـــر املوحـــدين بـــاملغرب، فمـــا أكثـــر مـــا دار 

كــاثرت عليــه املعــارك واحلــروب بيــنهم وبــني العــدو الــذي اشــتد بأســه، وال ســيما يف غــرب األنــدلس الــذي ت
ضربات القشتاليني، ولكن انشغاهلم يف حروب مستمرة مع املوحدين على أرض املغرب، أدى إىل ضـعف 
م، إضــافة إىل قيــام ثــورات وفــنت عديــدة، لعــل أخطرهــا ثــورة املريــدين الــيت قادهــا ابــن قســي يف مريتلــة  قــو

)MERTOLAــارت ) بالربتغــال وثــورات أخــرى يف يــابرة وشــلب وباجــة وغريهــا مــن مــد ن األنــدلس، فا
  دولة املرابطني، وأفل جنمها، لتبدأ مرحلة جديدة يف تاريخ املغرب واألندلس مع قيام دولة املوحدين.

  البرتغال في ظل الموحدين
ظهـر املوحـدون يف املغـرب كقـوة سياسـية منظمـة مبختلــف الوسـائل علـى قلـب احلكـم املرابطـي، فأقــاموا 

مـن طـرابلس الغـرب إىل سـوس األقصـى مـن بـالد املصـامدة وأكثـر جزيـرة (دولة قوية مرتاميـة األطـراف متتـد 
من بـــن علـــي وابنـــه يوســـف وحفيـــده يعقـــوب ؤ وبلغـــت ذروة جمـــدها علـــى عهـــد عبـــد املـــ .)27()األنـــدلس

اجتــاه يتمســك بــاملرابطني وميثلــه (املنصـور. وكانــت األنــدلس أيــامهم تعـيش حالــة متــزق بــني ثالثــة اجتاهـات: 
د العام لقوات املرابطني باألندلس وأخوه حممد... واجتاه ثـان يـدعو إىل حتريـر األنـدلس  حيىي بن غانية القائ

ا الوطنية اليت كانت عليها أيام اخلالفة األمويـة ونـتلمس  ,كلها من حكم الربابرة، ويسعى إىل إعادة وحد
وقـد تـزعم هـذا التيـار  ذلك االجتاه يف تلك الثورات واالنتفاضات اليت انبثقت هنا وهناك يف أرجاء الـبالد،

أخريا سـعد بـن مـردنيش يف شـرقي األنـدلس. أمـا االجتـاه الثالـث، فهـو الـذي دعـا إىل االسـتعانة باملوحـدين 
  .)28()لتخليص البالد من املرابطني من جهة ومن خطر النصارى من جهة ثانية

يف الــدفاع عــن هكــذا ورث املوحــدون مــا بقــي لإلســالم يف األنــدلس، وعلــيهم أن جيتهــدوا كأســالفهم 
  هذه البالد.

من اجتـــاه األنـــدلس هـــي اإلســـراع بإرســـال اجليـــوش إليهـــا ؤ كانـــت أول خطـــوة ســـلكها اخلليفـــة عبـــد املـــ
والقضاء على الثوار الذين أرادوا باألندلس الرجوع إىل عهد ملوك الطوائف، مث قمع األطماع النصرانية يف 

  االستيالء على املناطق اإلسالمية.
  ثورة المريدين بالبرتغال / ثورة ابن قسيِّ 

كــان أول الثــائرين بــاجلنوب الغــريب لألنــدلس (الربتغــال احلاليــة) هــو أبــو القاســم أمحــد بــن احلســني بــن 
وبـاع مالـه  -بزعمـه-وهو رومي األصل من بادية شلب، نشأ مشـتغال باألعمـال املخزنيـة، مث تزهـد (قسي 
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عريـــف يف املريـــة قبــل إشخاصـــه إىل مـــراكش، مث وتصــدق بثمنـــه، وســاح يف الـــبالد، ولقـــي أبــا العبـــاس بــن ال
انصــرف إىل قريتــه. وأقبــل علــى قــراءة كتــب أيب حامــد الغــزايل يف الظــاهر، وهــو يســتجلب أهــل هــذا الشــأن 
حمرضـــا علـــى الفتنـــة وداعيـــا إىل الثـــورة يف البـــاطن. مث ادعـــى املهدويـــة منحرفـــة ومتويهـــا علـــى العامـــة وتســـمى 

يدين) اختـذ شـعار (التصـوف) سـتارا أخفـى مـن ورائـه طموحـه السياسـي، ومسى أتباعه (املر  .)29()باإلمام
فتبعه كثـري مـن زعمـاء غـريب األنـدلس مثـل ابـن القابلـة الـذي كـان أوفـرهم ذكـاء وأعظمهـم حيلـة فـآثره ابـن 
قســي وألقــى إليــه بأســراره وآمالــه وأطلعــه علــى خططــه. مث الفقيــه حممــد بــن عمــر بــن املنــذر زعــيم شــلب، 

ـا ضـد املـرابطني. ويف سـنة (وسيد راي بن وز  م) 1144هــ / 539ير رائد املريدين مبدينة يـابرة وزعـيم ثور
م فيها    .)30أهل مريتلة)( -األندلس -سيطر كما يذكر صاحب البيان املغرب (فأول من قام بدعو

ا معؤ وإن كان اخلليفة عبد امل ارضـة من قد أنكر على ابن قسي إدعـاؤه اإلمامـة واملهدويـة الـيت مـن شـأ
مهدويــة ابــن تــومرت. ويــأىب هــذا األخــري إال أن يعــرب البحــر إىل املغــرب ليتصــل باخلليفــة املوحــدي يف مدينــة 

هــ 541هــ. مث انصـرف يف احملـرم سـنة 540سال متربئا من دعاويه وتائبا من مساويه يف ربيع اآلخر سنة (
ـــرة اخلضـــراء، وملـــا فتحـــت شـــ لب تـــرك ابـــن قســـي عليهـــا صـــحبة اجلـــيش الـــذي افتـــتح جزيـــرة طريـــف واجلزي

ولكــن روح التوثــب واالنتهازيــة مل تكــن لتفارقــه. فمــا كــاد يســمع بثــورة ابــن هــود املاســي يف  .)31()واليــا
املغــرب حــىت خلــع طاعــة املوحــدين وأصــبح مســتظهرا بــأمري مرابطــي، فوجــد نفســه يف عزلــة ويــأس وافتضــح 

لطاغيـــة ابـــن الريـــق صـــاحب قلمريـــة يف وداخـــل ا(أمـــره، فـــارمتى يف أحضـــان النصـــارى مســـتنجدا مســـتغيثا. 
إعانته وإمداده، فأظهر إجابته إىل مراده، وبعث إليه بفرس وسالح، فأنكر ذلـك أهـل شـلب، وفتكـوا بـه، 
ونصــــــبوا مكانــــــه ابــــــن املنــــــذر األعمــــــى، معلنــــــني بــــــدعوة املوحــــــدين، وذلــــــك يف مجــــــادى األوىل مــــــن ســــــنة 

  ريخ الربتغال اإلسالمية.وبذلك طويت صفحة من أخطر الصفحات يف تا .)32()هـ546
  قيام إمارة البرتغال بقيادة ابن الريق

متكن املوحدون من السيطرة على جـزء مـن أراضـي الربتغـال، بينمـا كانـت املنطقـة الواقعـة حـول حـوض 
ـــر الـــدويره إىل حـــدود جليقيـــة والـــيت تضـــم مـــدن قلمريـــة وبـــازو وبراغـــة تؤلـــف واليـــة صـــغرية تابعـــة ململكـــة 

) مــــن أحــــد نــــبالء TERESAونســــو الســــادس قــــد زوج ابنتــــه غــــري الشــــرعية  ترييســــا (قشــــتالة. وكــــان الف
) وقـدم هلمـا مهـرا هـذه املقاطعـة، ولكـن علـى HENRIQUESمقاطعة برجنديـة الفرنسـية وامسـه هنـري (

شــــرط تبعيتهــــا هــــي وزوجهــــا لعــــرش قشــــتالة. إال أن تريســــا وزوجهــــا اســــتغال اضــــطراب األحــــول بعــــد وفــــاة 
كر، فعمال على االستقالل باإلمارة اجلديدة اليت أطلق عليها اسم عاصمتها القدمية ألفونسو بغري وريث ذ 

) ALFONSO HENRIQUES)، مث قـــام ابنهمـــا الفونســـو إنريكـــي (PORTUGALبرتقـــال (
م) بــإعالن االســتقالل 1185 -581/1138 - هـــ532(ابــن الريــق / الريــك يف املصــادر األندلســية/ 

)، مث مل يلبــث أن اســتقل متامــا بعــد انتصــاراته COIMBRAلمريــة (الــذايت أوال حــامال لقــب صــاحب ق
م وتزايد طموحه بعـد ذلـك 1147هـ/542على املسلمني واستيالئه على شنرتين مث على لشبونة يف سنة 

)، كمــا انتــزع مــنهم GUADIANAفواصــل محالتــه علــى مــدن املســلمني الواقعــة يف حــوض وادي آنــه (
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وحكـم مملكتـه (م). وأعلـن نفسـه ملكـا علـى الربتغـال. 1166/ هــ561) سـنة ( EVORAقلعة يـابرة (
مــن ذلــك احلــني آمنــا ال يزعجــه أحــد مــن جريانــه النصــارى، منتصــرا يف حماربــة املســلمني... وأخــريا صــدر 
القرار البابوي املتعلق باستقالل مملكة الربتغال عن قشتالة وليـون، بعـد أن طـال عليـه األمـد، وأصـدر البابـا 

م)، وفيـــه ميـــنح الفونســـو أنريكـــي لقـــب امللـــك، 1179مبقتضـــى مرســـوم بـــابوي يف ســـنة ( إســـكندر الثالـــث
وتوضــع مملكــة الربتغــال احلــرة مــن كــل عهــود اجلزيــة حتــت محايــة الكرســي الرســويل... إن الفونســو إنريكــي 
ليســتحق مــن مجيــع الوجــوه أن يلقــب مبؤســس اململكــة الربتغاليــة... عــرف كيــف يــذكي احلماســة الدينيــة يف 

س الشعب الربتغايل وأن يغنم تأييده بإصدار دستور حيقق احلرية والعدالة لكـل الطبقـات، وحيـيط وراثـة نفو 
  .)33()العرش بضمانات حتول دون نشوب احلرب األهلية، ويوطد دعائم القومية الربتغالية

م) قـــد شـــهدت 1163هــــ/ 558من (تـــويف ؤ إذا كانـــت الســـنوات األخـــرية مـــن حكـــم اخلليفـــة عبـــد املـــ
ة الدولـــة الربتغاليـــة وظهورهـــا علـــى مســـرح التـــاريخ، فـــإن ابـــن يوســـف اخلليفـــة الثـــاين مل يقـــف مكتـــوف والد

اليــدين أمــام هــذا االســتفزاز الــذي أبــداه امللــك الربتغــايل ابــن الريــق. فجهــز محلــة عســكرية بقيــادة أخيــه أيب 
سره املسلمون م) حنو أراضي الربتغال وليون واستعاد كل ما خ1170هـ/565حفص عمر وذلك سنة: (

  ).RIOTAJOجنويب وادي التاجة (
) جبــيش 34()وهــي مــن أمنــع املــدائن(م) حاصــر املوحــدون مدينــة شــنرتين 1171هـــ/567ويف ســنة (

الربتغــال مــن بــني (ضــخم ولكــن دون جــدوى فقــد أرغمــوا علــى رفــع احلصــار بعــد هزميــة فادحــة، وكانــت 
، ولـــذا اعتـــزم أبـــو يعقـــوب يوســـف، أن يســـحق املمالـــك النصـــرانية أشـــدها وطـــأة يف غـــزو أراضـــي املوحـــدين

أخطـــر أعدائـــه بتفـــوق قواتـــه بـــادئ ذي بـــدء، حـــىت إذا عـــم الرعـــب مـــن جـــراء انتصـــاره اســـتطاع أن خيضـــع 
املمالك األخرى بسهولة. وكانت خطته تقضي أوال مبهامجة مملكة الربتغال من الرب والبحـر، حـىت ضـفاف 

يرة إىل قلب مملكيت قشتالة وليون... وحشد هلذه الغاية ر دويرة، مث الزحف من على ضفاف التاجة ودو 
قــوات عظيمــة، واجتمعــت إليــه فضــال عــن اجليــوش املغربيــة اجلــرارة، قــوى مســلمي األنــدلس. إذ بلــغ عــدد 
جنــوده أكثــر مــن مثانيــة وســبعني ألــف مقاتــل، وكــذلك اجتمــع للمســلمني أســطول عظــيم مــن ســفن القتــال 

ـري الـوادي الكبـري ووادي آنـة علـى وسفن النقل، مشحونة بالسالح وآال ت احلصار واملؤن، عنـد مصـيب 
  .)35()أهبة ألن يؤيد البحر جهود اجليش الربي ضد الربتغال

 من علــى رأس هــذه احلملــة إىل مدينــة شــنرتين، فضــرب احلصــار عليهــا،ؤ لقــد توجــه يوســف بــن عبــد املــ
ا ال تشـــتهيه الســـفن، فقـــد فشـــلت وكانـــت خطتـــه أن يســـرتجعها مث يســـرتد لشـــبونة، ولكـــن جتـــري الريـــاح مبـــ

خطتــه بارتبــاك اجلــيش وســوء فهــم خطتــه، والزم ســوء احلــظ املســلمني، وأصــيب اخلليفــة بطعنــة تــويف بعــدها  
من قــد خــرج يف ؤ كمــا جــاء يف بعــض املصــادر. ويــذكر صــاحب املعجــب أن اخلليفــة يوســف بــن عبــد املــ

وعها وشن الغارات علـى نواحيهـا. إال أن وأخذ يف قطع مثارها وإفساد زر  -شنرتين-جيش وضايق املدينة 
العـدو كــان واثقــا مـن حصــانتها وشــدة منعتهــا، فألهـا أقواتــا وســالحا، وجلــل اسـوارها مقاتلــة معهــم الــدرق 
والقسي واحلراب. فخاف املسلمون هجوم الربد وفيضان النهر فيصعب عليهم عبوره وينقطع عنهم املدد. 



 226

ليا، على أن يعودوا إليها مرة أخرى. ووافقهم على ذلك. ومل ينتشـر فأشاروا على اخلليفة بالرجوع إىل إشبي
هــذا القــول كــل االنتشــار. فكــان أول مــن قــوض خبــاءه وأظهــر األخــذ يف أهبــة الرحيــل أبــو احلســن املــالقي 

فعــرب يف تلــك العشــية أكثــر العســكر النهــر، ومل يبــق إال مــن كــان بقــرب خبــاء  -خطيــب اخلالفــة-ويــدعى 
منني ال علـــم لـــه بـــذلك، فلمـــا رأى الـــروم عبـــور ؤ بـــات النـــاس يعـــربون الليـــل كلـــه وأمـــري املـــأمـــري املـــؤمنني. و 

زموا  العساكر، خرجوا منتهزين الفرصة إىل أمكنتهم يف خيل كثيفة فحملوا على مـن يلـيهم مـن النـاس، فـا
ن األنـدلس، أمامهم، حىت بلغوا خباء اخلليفة، فقتل على بابه من عيان اجلند خلق كثري، أكثرهم من أعيـا

  .)36وخلص إىل أيب يعقوب فطعن حتت سرته طعنة مات منها بعد أيام يسرية(
م) الـذي مجـع إىل عظمـة السـلطان 1199 -1184هــ /595 -580ابنه يعقوب املنصور ( وَخَلَفهُ 

  السياسي، رسوخ العقيدة، وشدة احلرص على أحكام الشريعة وسنتها.
) الـذي حكـم -SANCHO-1ريـق وخلفـه ابنـه (سـاجنو األول أما يف الربتغـال فقـد تـويف امللـك ابـن ال

م) فــرأى أن يبــادر املســلمني بــاهلجوم، واتفــق أن عــددا كبــريا مــن 1211-1185هـــ/607-581بــني (
وملــا كـــان (ا أســطوهلم قبالـــة لشــبونة َســرَ فَـ  ،احملــاربني الصــليبيني اإلجنليــز واألملـــان كــانوا قــادمني مـــن فلســطني

اء، فقد استطاع ساجنو ملك الربتغال أن حيملهم على االشرتاك معـه يف القيـام الوقت متأخرا وقد دنا الشت
بغــزوة مشـــرتكة ضــد املســـلمني يف واليــة الغـــرب... وبينمــا أرســـل ســاجنو إىل باجـــة ويــابرة اللتـــني فقـــدمها يف 

طول األعوام األخرية واللتني مل تكن حترسهما حاميات قوية، جيشا غزامها واسـتوىل عليهمـا، إذ سـار األسـ
إىل اجلنوب قبالـة لسـان واليـة الغـرب، وأنـزل جيشـا إىل الـرب علـى غـرة مـن املسـلمني، وحاصـر النصـارى يف 
احلال مدينة شلب، وقطعوا عنها موارد املاء، فاضطرت إىل التسليم، وعقـدت مـع امللـك سـاجنو دون علـم 

ت الغنــائم وفقــا التفــاق الصــليبيني عهــدا باخلضــوع، بيــد أن ذلــك مل ينجهــا مــن مصــريها املــروع... وقســم
  .)37()سابق بني الصليبيني، ولكن املدينة كانت من نصيب امللك

كـان العـداء بــني املسـلمني والنصــارى مسـتمرا واهلجمــات املسـيحية علــى األنـدلس يف اســتمرار ممـا دفــع 
حتـل فار (م) 1189هــ/ 585باخلليفة يعقوب املنصور إىل جتهيز محلة على األنـدلس يف ربيـع األول سـنة (

عــن اجلزيــرة اخلضــراء حــىت نــزل شــنرتين وشــن الغــارات علــى مدينــة لشــبونة وأحنائهــا... وانصــرف إىل العــدوة 
م) كتـــب إىل قـــواد األنـــدلس 1191هــــ/587بثالثـــة عشـــر ألـــف ســـبية مـــن النســـاء والذريـــة... ويف ســـنة (

نــدلس إىل حممــد بــن يــأمرهم بغــزو بــالد الغــرب ويعلمهــم أنــه قــادم علــيهم يف إثــر كتابــه، فــاجتمع قــواد األ
ــــزل شــــلب  ــــدلس حــــىت ن ــــم يف جــــيش عظــــيم مــــن املوحــــدين والعــــرب واألن ــــة، فخــــرج  يوســــف وايل قرطب

وشـــــد عليهـــــا القتـــــال حـــــىت فتحهـــــا وفـــــتح قصـــــر أيب دانـــــس ومدينـــــة باجـــــة ويـــــابرة ورجـــــع إىل  ,فحاصـــــرها
ملـك قشـتالة تكررت احلروب واملواجهات بني املسلمني والنصارى، وطلب ألفونسو الثامن  .)38()قرطبة

من اخلليفة املوحدي يعقوب املنصور الصلح ملدة مخس سنوات، إال أنه وقبل انصرام املدة أغار علـى بـالد 
م، وبلغت طالئع جنده اجلزيرة اخلضراء دون أن جتد أمامهم قوة رادعة.  املسلمني وحكم بالسيف يف رقا

دي فيهـــا مـــن االســـتهزاء مـــا أقـــض مضـــجع ودفعتـــه نشـــوة االنتصـــار إىل أن يوجـــه رســـالة إىل اخلليفـــة املوحـــ
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م) خمرتقــــا قلــــب إســــبانيا إىل أن وصــــل 1195هـــــ/591رجــــب ســــنة ( 20املوحــــدين، فكــــان العبــــور يــــوم 
كلم من مدينة ثيودادلایر)، فكانت املعركة الشهرية اليت انتصر فيهـا يعقـوب   11هضبات األرك (على بعد 

  قمة اجملد، واشتهر امسه يف الشرق والغرب.املنصور على اإلسبانيني والربتغاليني وتسلق بعدها 
يار وخصوصـا بعـد وفـاة اخلليفـة املنصـور وواليـة ابنـه حممـد الناصـر،  ئغري أن هذا اجملد ما فت ينذر باال

الذي جهز هو اآلخر محالته على املمالك النصرانية يف شبه اجلزيـرة اإليبرييـة فلـم يسـتطع الصـمود فحلـت 
يـــار 1212هــــ/ 609روفـــة باســـم (العقـــاب) وذلـــك ســـنة (بـــه اهلزميـــة يف املعركـــة املع م). فكانـــت بدايـــة اال

  .لدولة املوحدين وضياع املمالك األندلسية (دول إسبانيا املسيحية والربتغال)
ويبدأ تاريخ الربتغال املسيحية على أنقـاض الواليـات الغربيـة مـن األنـدلس منـذ منتصـف القـرن الثالـث (

ـــا املســـلمون هنـــاك هـــي الـــيت مـــألت قلـــوب ملـــوك عشـــر املـــيالدي، ولعـــل املقاومـــ ة العنيفـــة الـــيت واجههـــم 
الربتغال غال وحقدا على اإلسالم، وإن كان ما ورثوه أيضا من حضارة املسـلمني هـو الـذي جعـل بالدهـم 

  .)39()تصل يف مدى قصري إىل أن تصبح من أوىل الدول البحرية يف العامل
  سقوط البرتغال ومأساة الموريسكيين

ت القواعــــد اإلســــالمية يف الربتغــــال وبســــقوطها انتهــــى الوجــــود العــــريب يف غــــرب األنــــدلس. فقــــد ســـقط
م) ويابرة سـنة 1093م)، مث احتلت لشبونة سنة (1064م) مث قلمرية سنة (1040احتلت براغة سنة (

ــذا (م). 1249م)، وشــلب ومجيــع غــريب األنــدلس ســنة (1217م) وقصــر بــين دانــس ســنة (1166( و
د الربتغال على ما هي عليه اليوم. وعند احتالل األراضي اإلسالمية، صـادر الربتغـاليون كـل استقرت حدو 

أراضي املسلمني وأمالكهم، فهاجر عدد كبـري مـنهم، واسـتقر بعضـهم اآلخـر يف بالدهـم كمـدجنني. فلمـا 
د مـنهم م) فهاجر عد1502م) تبعها الربتغال سنة (1499أعلنت إسبانيا أمرها بتنصري املسلمني سنة (

إىل مشـــــال املغـــــرب، وبقـــــي بعضـــــهم اآلخـــــر كمســـــلمني ســـــرا يف الـــــبالد، مث هـــــاجر عـــــدد كبـــــري آخـــــر ســـــنة 
ــــــة  نفســــــه م) إىل املغــــــرب، وبقــــــي البــــــاقون حتــــــت املصــــــري1540( م داخــــــل الدول ــــــذي أصــــــاب إخــــــوا ال

  .)40()اإلسبانية
ـم طورد املسلمون قـتًال وتشـريداً وتنصـرياً، وكـان االضـطهاد الكنسـي موازيـاً جلميـ ع احلمـالت املرتبصـة 

يف كــل مكــان، واختــذت مســة االســتماتة والعنــف داعيــة إىل وجــوب إبــادة املســلمني وإخــراجهم مــن اجلزيــرة 
اإليبرييـــة مهمـــا كلـــف الـــثمن، وصـــاحب هـــذا التــــدخل الكنســـي الفصـــول النهائيـــة ملأســـاة الوجـــود العــــريب 

بــــة طويلــــة ألوانــــا مــــن االضــــطهاد املــــدين اإلســــالمي يف إســــبانيا والربتغــــال. وعــــاىن املوريســــكيون خــــالل حق
والــديين. إال أن املشــكل املوريســكي بالربتغــال مل حيــظ باالهتمــام الكــايف مــن طــرف املــؤرخني كمــا حظــي 
موريسكيي إسبانيا، ويعلل ذلك الباحث املغريب أمحد بوشرب إىل كون اجلالية املوريسـكية بالربتغـال كانـت 

كية اإلسبانية من جهة، وإىل كون أرشيفات الربتغال ال توفر مصـادر أقل عددا وخطورة من اجلالية املوريس
ـم عبـارة  توازي من ناحية الوفرة والتنوع ما تقدمه أرشيفات إسـبانيا. وإذا قيـل بشـأن موريسـكيي إسـبانيا أ
عن جالية بدون تاريخ فإن ذلك ينطبق على موريسكيي البلد اجملـاور نظـرا لكـون املعلومـات واألخبـار الـيت 
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صــلتنا عــنهم تنحصــر فيمــا ورد مبصــادر حمــاكم التفتــيش الدينيــة؛ إذ مل يصــلنا أدىن خــرب عــن أوضــاع هــذه و 
اجلاليــة خــالل الفــرتة املمتــدة مــا بــني ظهــور املشــكل املوريســكي بعــد إقــرار التنصــري اإلجبــاري الــذي فرضــه 

التفتــــيش ســــنة م) وبدايــــة العمــــل مبحــــاكم 1497امللــــك (إمنويــــل) علــــى مســــلمي ويهــــود الربتغــــال ســــنة (
ــذه احلقبــة املهمــة مــن 1536( م)، فلقــد اختفــت كــل املصــادر والوثــائق اإلســالمية واملوريســكية املتعلقــة 

  .)41تاريخ الربتغال(
ويــرى األســتاذ بوشــرب أن ســكوت املصــادر عــن اجلاليــة املوريســكية الربتغاليــة مؤســف حقــا لكونــه ال 

قارنتــه مــع مــا خصــوا بــه املســيحيني احملــدثني (اليهــود حيرمنــا مــن إمكانيــة تتبــع موقــف املســيحيني مــنهم وم
املتنصــرين) فحســب، ولكنـــه حيرمنــا أيضـــا مــن إمكانيـــة تتبــع موقـــف موريســكيي الربتغـــال مــن املوريســـكيني 

معرفـــة مـــدى  ومـــن مثاألجانــب الـــذين مت جلـــبهم مـــن الـــبالد اإلســـالمية اإلفريقيـــة واآلســـيوية ومـــن إســـبانيا، 
  مية املرغمة على التنكر لدينها.متاسك وتآزر اجلالية اإلسال

ووفــــرت حمــــاكم التفتــــيش مــــادة مهمــــة مسحــــت بتســــليط األضــــواء علــــى أوضــــاع املوريســــكيني املقيمــــني 
بالربتغــــال؛ إذ وصــــلتنا مئــــات مــــن حماضــــر احملاكمــــات بعــــد أن ضــــاعت أعــــداد هائلــــة منهــــا، كمــــا وصــــلتنا 

  .)42)(عشرات من دفاتر التبليغات واالعرتافات وكتب (احملامي املراقب
 - وإذا كان املوريسكيون حمرومني من حريتهم، يعانون من سوء املعاملة ومن ظروف عـيش جـد قاسـية

فإن أوضاعهم تأزمت أكثر بسبب ما كانوا معرضني له من رقابة يومية حترمهم حىت من إمكانيـة التصـرف 
تمـع الربتغـايل وعقيدتـه بشكل طبعي، ولزمتهم لعبة ازدواجية الشخصية الصـعبة؛ وذلـك باالرتبـاط بقـيم اجمل

مــن الناحيــة املظهريــة إلبعــاد الشــر عــن أنفســهم وباالرتبــاط باإلســالم ســرا اعتمــادا علــى التقيــة. وفعــال مل 
يأخـــذ هـــؤالء اعتنـــاقهم للمســـيحية مأخـــذ اجلـــد؛ إذ اعتـــربوا أن حفـــل التعميـــد ال يلـــزمهم يف شـــيء. وهلـــذا 

را بـبعض الفـرائض كالصـالة والصـوم والنطـق بالشـهادة استمروا يف استعمال أمسـائهم اإلسـالمية، والقيـام سـ
وباألوليــاء.. مــع احلــرص علــى الظهــور مبظهــر املســيحيني  -صــلى اهللا عليــه وســلم-واالســتغاثة بــاهللا وبــالنيب 

الصـــادقني... ومل يكونـــوا يرتكـــون أيـــة فرصـــة متـــر دون أن يســـخروا مـــن املســـيحية وأن يؤكـــدوا علـــى أفضـــلية 
لصـفات وألوهيـة  ومـن مثه... وكان النقد موجها علـى اخلصـوص ملبـدأ الثـالوث، اإلسالم وعلى ارتباطهم ب

عيســـــى، لبكـــــارة الســـــيدة مـــــرمي، وللقربـــــان املقـــــدس وداللتـــــه، وكـــــذلك للكنـــــائس ورســـــومها ونواقيســـــها... 
  .)43()إخل

 واستغل الربتغاليون باستمرار كل خالف أو سوء فهم مع املوريسكي لتذكريه بأصله وإلهانته، ومل يكن
أمـام احملكمـة أن خـدام  )J.DRAGOالربتغايل يف حاجة إىل مربر للقيـام بـذلك. فقـد ذكـر (جـواد راغـو 

وكـان لفـظ  )... ملناداته باملسـلم القـدمي، ابـن املسـلم، وبالكلـب...(سيده كانوا يستغلون كل خالف معه 
لمــة (برتغــايل) . (كلــب) كثــري االســتعمال لســب املوريســكي الــذي ســرعان مــا جعــل منــه بــدوره مرادفــا لك
ـا مل تتوقـف عـن منـاداة خادمتهـا املغربيـة  ـا الحظـت أ وذلـك  )بالكلبـة(فلقد بلغـت برتغاليـة بـأخرى لكو

ــا تنصــرت وأصــبح هلــا اســم مســيحي وكــان لفــظ موريســكي يســتعمل مــن طــرف جــل الربتغــاليني  !رغــم أ
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. وكـان عـدد مهـم مــنهم ال اسـتعماال قـدحيا للتأكيـد علـى حداثـة تنصـر املوريسـكي وعـدم صـدقه يف ذلـك
  .)44يستعمل إىل كلمة (مسلم) لإلشارة إىل املوريسكي(

وتكثـــــر مبصـــــادر حمـــــتكم التفتـــــيش الربتغاليـــــة اإلشـــــارات إىل املورســـــكيني الـــــذين جلـــــدهم أســـــيادهم أو 
حبســـوهم أو حرمــــوهم مــــن الطعـــام ملــــدة معينــــة، أو الـــذين كــــانوا جيوبــــون شـــوارع العاصــــمة وهــــم مكبلــــون 

ديدية... وعرب أحد املورسـكيني العـاملني بلشـبونة عـن العالقـة بـني العمـل واألجـور مبـا يلـي: بالسالسل احل
ايـــة ( كـــانوا يقضـــون أيـــامهم باملينـــاء والتـــنب وقـــد كســـرت ضـــلوعهم كـــاحلمري دون أن يـــوفروا مـــن ذلـــك يف 

  .)45()السنة ال رياال وال سبتيا...
 بداية األمر أسقف مدينة سبتة الذي سـرعان مـا وكان يشرف على حماكم التفتيش الدينية الربتغالية يف

استقال بسبب غلو القضاة وبشاعة الطرق املستعملة من طرف احملكمـة وقسـاوة األحكـام الصـادرة عنهـا. 
  .)46م)(1821واستمر العمل مبحاكم التفتيش إىل سنة (

  الحضارة اإلسالمية البرتغالية
م ومراكزهـا بـارزة يف الربتغـال وحيـاة الربتغـاليني طورد العرب وانتهت مأساة املورسكيني وبقيت حضـا ر

علــى جتاهــل هــذه  -إال قلــة منصــفة مــنهم-درجــوا (ثقافــة وفكــرا ولغــة وعمرانــا، غــري أن مــؤرخي الربتغــال 
م يتحدثون عـن بدايـة تـارخيهم يف ظـالل الرومـان، مـع أن الربتغـال بقيـت تابعـة  احلقبة الطويلة. والغريب أ

و مثانيـــة قـــرون ونصـــف مل نســـمع خالهلـــا بشخصـــية واحـــدة هلـــا قيمتهـــا مـــن الناحيـــة للرومـــان مث القـــوط حنـــ
ـا  احلضـارية أو الثقافيـة، علـى حـني أخرجـت الربتغـال اإلسـالمية مئـات مـن الشخصـيات الفـذة الـيت تعتـز 

  .)47()واليت متثل يف تاريخ الفكر معامل مشرقة جميدة ,احلضارة اإلنسانية
أوىل املدن اليت فتحها املسلمون يف الربتغـال، وأصـبحت ذات شـأن  ) SILVESوتعترب مدينة شلب (

كبـري، فقـد شـهدت ازدهــارا حضـاريا وفكريـا. وهـي قاعــدة كـورة اكشـونبة وبقبلـي مدينــة باجـة وهلـا بســائط 
ــا  :فســيحة، وبطــائح عريضــة. وهلــا غــالت وجنــات، يقــول عنهــا صــاحب الــروض املعطــار حســنة اهليئــة (إ

سواق, وأهلها وسكان قراها عرب من اليمن, وغريها وكالمهم بالعربيـة الصـرحية وهـم بديعة البناء مرتبة األ
فصحاء يقولون الشعر، نبالء خاصتهم وعامتهم. وأهل بـوادي هـذه البلـدة يف غايـة مـن الكـرم ال جيـاريهم 

  .)48()فيه أحد
أن تــرى مــن وذكــر يــاقوت احلمــوي يف معجمــه أنــه لــيس باألنــدلس بعــد إشــبيليا مثــل (شــلب) وأنــه قــل 

أهلها من ال يقول شعرا وال يعاين األدب، ولـو مـررت بـالفالح خلـف فدانـه وسـألته عـن الشـعر قـرض مـن 
  .)49ساعته ما اقرتحت عليه وأي معىن طلبت منه(

عرفت املدينة أمجل أيام جمدها يف عهد املعتمد بن عبـاد الـذي كـان واليـا عليهـا مـن قبـل أبيـه املعتضـد، 
م) وخلفه ولـده املعتمـد 1068هـ /461ريات عميقة. وملا تويف املعتضد يف سنة (وقد تركت يف نفسه ذك

ذه األبيات:   عني الشاعر ابن عمار واليا عليها فخاطبه 
  وسلهن هل عهـد الوصال كما أدري    أال حي أوطاين بشلب أبا بكــر
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  له أبدا شوق إىل ذلك القصــــر    من فىت وسلم على قصر الشراجيب
  .)50فناهيك من غيل وناهيك من خـدر(    ض نواعمـد وبياـــمنازل آس

بأنـه متنـاه يف البهـاء واإلشـراق مبـاه ( ويقول الفتح بن خاقان عن قصر الشراجيب الذي ذكره املعتمد:
وأومضت بروق أمانيه يف ساحاته، وجرى الدهر مطيعا بني بكـره  ,لزوراء العراق، ركضت فيه جياد راحاته

  .)51()نه متائمه وال خلت من أزاهري الشباب كمائمهأيام مل حتل ع ,وروحاته
) فقــــد أفــــاض املصــــنفون اجلغرافيــــون املســــلمون احلــــديث عــــن LIBOAأمــــا مدينــــة أشــــبونة (لشــــبونة: 

ــا الربيــة والبحريــة واملعدنيــة.  وهــي مدينــة قدميــة علــى ســيف البحــر تتكســر أمواجــه يف ســورها (موقعهــا وثرو
ــا الغــريب قــد عقــدت عليــه حنايــا فــوق حنايــا علــى وامسهــا  قوديــة، وســورها رائــق البنيــ ان بــديع الشــأن، وبا

ا، وهلـا بـاب غـريب أيضـا يعـرف ببـاب اخلوخـة  عمد من رخام مثبتة على حجارة من رخام، وهو أكرب أبوا
مشرف علـى سـرح فسـيح يشـقه جـدوال مـاء يصـبان يف البحـر، وهلـا بـاب قبلـي يسـمى بـاب البحـر تـدخل 

مــده وترتفــع يف ســوره ثــالث قــيم، وبــاب شــرقي يعــرف ببــاب احلمــة...وقبالتها علــى أمــواج البحــر فيــه عنــد 
ضفة البحر حصن املعدن ويسمى بذلك ألن عند هيجان البحـر  يقـذف بالـذهب التـرب هنـاك، فـإذا كـان 
الشــتاء قصــد إىل هــذا احلصــن أهــل تلــك الــبالد فيخــدمون املعــدن الــذي بــه إىل انقضــاء الشــتاء، وهــو  مــن 

  .)52()ضعجائب األر 
ويفـــرد صـــاحب (املغـــرب يف حلـــى املغـــرب) فصـــال يف كتابـــه بعنـــوان (كتـــاب الريـــاض املصـــونة يف حلـــى 

ا مملكة جليلة على البحر احمليط يف غرب إشبيليا ومشاهلا. ويورد حتت هذا  ,مملكة أشبونة) وفيه يصفها بأ
مدينــة قدميــة يف (زي مــا يلــي: الفصــل كتــاب (الغــرة امليمونــة يف حلــى مدينــة أشــبونة) وينقــل مــن كتــاب الــرا

ا اجلبلية أطري البزاة  غرب باجة، وهلا أثرة فاضلة يف طيب الثمرات ومتكن يف ضروب الصيد برا وحبرا، وبزا
وأعتقها، ويف جباهلا شورة النحـل، وهـو العسـل اخلـالص البيـاض كالسـكر، ويضـع يف خرقـة، فـال يكـون لـه 

  .)53()رطوبة
مركزا عربيا كبريا للتجارة واملالحة، وخيربنا اجلغرايف اإلدريسي عن قصـة  وعلى العموم فقد كانت لشبونة

ركبوا احمليط األطلسي ليعرفوا ما فيه وأين انتهاؤه، وهلم بأشـبونة موضـع بقـرب احلمـة (إحبار املغامرين الذين 
  .)54()منسوب إليهم يعرف بدرب املغررين

ما أن رحلـــــتهم يف الـــــذهاب اســـــتغرقت شـــــهرا ال ســـــيو ويـــــرجح أن يكونـــــوا وصـــــلوا إىل العـــــامل اجلديـــــد، 
اخلطـــوة األوىل يف  -كمـــا يقـــول أحـــد البـــاحثني الربتغـــاليني احملـــدثني-وتعتـــرب هـــذه الرحلـــة  .)55بالضـــبط(

االستكشـــافات البحريــــة الربتغاليـــة منــــذ العصــــر العـــريب... كمــــا أنـــه تســــىن إحــــراز مـــا اكتشــــفوه يف القــــرنني 
لطريقــة بنــاء مراكــب العــرب التقليديــة يف غــرب األنــدلس،  اخلــامس عشــر والســادس عشــر بفضــل اقتباســهم

) وهـي CARAVELASفعلى أساسها استطاع هنري املالح وحبارته أن يتوصلوا إىل صـناعة القـوارب (
  .)56املراكب الصغرية السريعة اليت ساعدت على حتقيق االستكشافات(



 231

ه التســمية الربتغاليــة حمرفــة )، وهــذALFAMAومــازال احلــي الشــرقي مــن لشــبونة حيمــل امســه العــريب (
عن امسه العريب (احلمة) الذي كانت الطبقة األرسـتقراطية حـىت عهـد قريـب تتخـذ مسـاكنها فيـه، ومازالـت 
موجــــودة فيــــه بعــــض الــــدور الــــيت يرجــــع تارخيهــــا إىل عصــــر املســــلمني، وهــــو يتميــــز بأزقتــــه الضــــيقة امللتويــــة 

العاصــمة صــارمة يف قرارهــا الصــادر يف الثمانينــات مــن وواجهــات بيوتــه املزخرفــة بــالزليج. وقــد كانــت بلديــة 
القـــرن العشـــرين باحلفـــاظ علـــى شـــكل اجلـــزء القـــدمي مـــن املدينـــة كمـــا هـــو، فلـــم متتـــد يـــد العبـــث إىل املبـــاين 

ا تتميز بالفخامة وروعة التصميم(   .)57التقليدية بالتشويه، أو اإلزالة... أل
والفقهــاء مــن أشــهرهم أبــو زيــد عبــد الــرمحن بــن مقانــا  أجنبــت هــذه املدينــة عــددا مــن الشــعراء واألدبــاء

من شـعراء غربنـا املشـاهري، ولـه شـعر يعـرب (األشبوين القذايف الذي يقول عنه ابن بسام الشنرتيين أنه كان 
وكـان ابـن مقانـا قـد جـال أقطـار األنـدلس يف شـبابه مادحـا رؤسـاءها، ومـن أشـهر  .)58()عن أدب غزيـر

   مدح إدريس بن حيىي بن محود ومطلعها:قصائده تلك اليت أنشدها يف
  ذرفت عيناك باملاء املعيـــــن            الربق الئح من أندريـــن 

  .)59ولقليب زفـرات وأنيــــن(            ولصوت الرعد زجر وحنـني 
شاعر مشهور مذكور يف الذخرية، أسره النصارى وجـرت عليـه حمـن (والشاعر حممد بن سوار األشبوين 

  منهم ابن عشرة كرمي سال، فله فيه أمداح كثرية نذكر منها هذين البيتني:وفداه 
  فكل سالوي إيل حبيـــــب  أحب سال من أجل كونك من سال       

ا مصرا ونيـلك نيلهــا    .)60وكفك بطحـاها وأنت خصيب(    لصـري
كــان يعــرف (ذي ومــن أدبــاء أشــبونة كــذلك الشــيخ أبــو احلســن علــي بــن إمساعيــل القرشــي األشــبوين الــ

ويبـدو أن املدينـة كانـت مقصـد األدبـاء  .)61()عندنا بالطيطل، ممن نظم الدر املفضل ال سـيما يف الزهـد
يف غرب األندلس، فابن بسام يذكر أكثر من مرة أنه ذهب إىل األشبونة ملالقـاة أدبائهـا والوافـدين عليهـا، 

هــو أحــد مــن لقيتــه وشــافهته، وأملــى (ل: فعنــد احلــديث عــن األديــب أيب جعفــر بــن الــدودين البلنســي يقــو 
ويتحـدث ابـن بسـام كـذلك عـن األديـب  .)62()نظمه ونثره باألشبونة سـنة سـبع وسـبعني وأربعمائـة يٌّ لِ عَ 

ـا... وزرتـه ونزلـت عليـه يف منزلـه (أيب عامر األصيلي من سرقسطة فيقول:  وهبط إىل األشبونة أيام كـوين 
  .)63()أول التقائي به يف ملة من أهل األدب

ويــذكر ابــن بشــكوال أن أبــا عبــد اهللا حممــد بــن حيــىي بــن مــزاحم األنصــاري، ســكن طليطلــة ورحــل إىل 
اية يف علم العربية وتويف سنة (   .)64هـ)( 502املشرق وأصله من األشبونة، ويصفه بأنه كان 

وأبــو  .)65ومــن فقهــاء األشــبونة عبــد الــرمحن بــن عبيــد اهللا، وكــان يــروي عــن اإلمــام مالــك بــن أنــس(
  .)66شبوين(إسحاق إبراهيم بن هارون املصمودي، املعروف بالزاهد األ

) الواقعـة يف مشـال شـرقي لشـبونة والـيت وصـفها SANTAREMوكيف ال نقف عند مدينـة شـنرتين (
واألعـالم، الـيت  ارَ شنرتين قاصية أرض اإلسالم، السامية الـذُّ (الوزير الكاتب الفتح بن خاقان حيث يقول: 

ا متوعرة املراقـي، معثـرة للراقـي، متمكنـة الرواسـي والقواعـد، علـى  ؛ها صرف، وال يفرعها طرفال يروع أل
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ـــا اســـتدارة القلـــب بالســـاعد، قـــد أطلـــت علـــى مخائلهـــا إطـــالل العـــروس مـــن منصـــتها،  ـــر اســـتدار  ضـــفة 
  .)67()واقتطعت يف اجلو أكثر من حصتها

ا أجنبت أديبا أندلسيا ك بـريا هـو أبـو احلسـن بـن بسـام التغلـيب الشـنرتيين صـاحب ويكفي املدينة فخرا أ
العجـب (، جاء يف املسهب للحجاري نقال عـن ابـن سـعيد: )الذخرية يف حماسن اجلزيرة(املوسوعة املعروفة 

قاصــــية الغــــرب، وحمــــل الطعــــن  -أنــــه مل يكــــن يف حســــاب اآلداب األندلســــية أنــــه ســــيبعث مــــن شــــنرتين 
د الدهر، ويطلعها ضـرائر لألجنـم الزهـر. ومل ينشـأ حبضـرة قرطبـة وال والضرب، من ينظمها يف قالئد من جي

حبضرة إشبيليا وال غريمها من احلواضر العظام من ميتعض امتعاضه ألعالم عصره، وجيهد يف مجـع حسـنات 
ا تعنون عن حماسنه الغزيرة... ونثـره يف كتـاب (الـذخرية) يـدل علـى علـو  نظمه ونثره. وَسلَّ (الذخرية)، فإ

  .)68()تهطبق
وضــع ابــن بســام مصــنفه التــارخيي واألديب الرائــع قبــل ســقوط وطنــه شــنرتين يف أيــدي النصــارى بــأعوام 

أن هذا الكتاب، مل يصـدر  -تعاىل-وعلم اهللا (قالئق. وكان قد ذكر يف مقدمته أنه غادرها، حيث قال: 
اء، النتبــاذي كــان مـــن إال عــن صــدر مكلــوم األحنــاء، وفكــر خامــد الــذكاء، بـــني دهــر متلــون تلــون احلربــ

شنرتين قاصية الغرب، مفلول الضرب، مروع السرب، بعد أن استنفذ الطريف والتالد، وأتـى علـى الظـاهر 
  .)69()والباطن النفاد، بتواتر طوائف الروم علينا يف عقر ذلك اإلقليم

نـــب ويشـــتمل كتـــاب الـــذخرية وفقـــا لتصـــنيف مؤلفـــه علـــى أربعـــة أقســـام خـــص القســـم الثـــاين ألهـــل اجلا
ا من بالد ساحل البحر احملـيط الرومـي، وفيـه  الغريب من األندلس، وذكر أهل حضرة إشبيليا، وما اتصل 

  من األخبار وأمساء الرؤساء وأعيان الكتاب مجلة موفورة.
ومن أدباء شنرتين املشهورين كذلك نذكر أبا حممد عبد اهللا بن سارة الشـنرتيين قـال عنـه ابـن اآلبـار يف 

كن إشبيليا وتعيش فيها بالوراقة وجتول يف بالد األنـدلس شـرقا وغربـا وامتـدح الـوالة والرؤسـاء س(التكملة: 
  .)70()هـ 517تويف سنة  ,وكتب لبعضهم وكان أديبا ماهرا شاعرا مفلقا خمرتعا مولدا

وهو  أدبه موفور، وشعره مشهور... انتقل من بلده شنرتين إىل مدينة إشبيليا،(وابن ِدْحَيَة يف املطرب: 
أوحش حاال من الليل، وأكثر انفرادا من سهيل، فانتجع الوراقة على كسـاد سـوقها وفسـاد طريقهـا فرتكهـا 

  وأنشد فيها:
ا ومثارها احلرمــان    أما الِوراقُة فهي أنكد حرفــة    أغصا

  .تكسو العراة وجسمها عريان()    شبهت صاحبها بإبرة خائــط 
الربتغـال املدينـة الـيت مساهـا العـرب (شـنتمرية الغـرب) واملعروفـة اليـوم  ومن املراكز احلضارية اإلسـالمية يف

) وتقــع جنــويب الربتغــال، وكــان هلــا شــأن كبــري أيــام العــرب، مشــهورة بالعنــب والتــني، FAROباســم (فــارو 
عــني تنفجــر مبــاء كثــري يبصــر (وبينهــا وبــني شــلب مثانيــة وعشــرون مــيال. ومــن عجائبهــا مــا ذكــره احلمــريي: 

ـا فـال تنـبض بقطـرة، فـإذا تباعـد النـاس عنهـا ذلك النا س عيانـا، فـإذا قربـوا منهـا ووقفـوا عليهـا انقطـع جريا
عـــادت إىل حاهلـــا... ومـــن الغرائـــب مـــا ظهـــر بشـــنتمرية هـــذه يف عشـــر الســـتني واخلمســـمائة، وذلـــك صـــيب 
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هـذا مسـتفيض يتواصف احملققون ممن عاين أمره أن سنه مخسة أعـوام أو حنوهـا بلـغ مبلـغ الرجـال وأشـعر، و 
  .)72()عندهم

وإىل هذه املدينـة ينتسـب أبـو احلجـاج يوسـف بـن سـليمان بـن عيسـى األعلـم الشـنتمري العـامل اللغـوي 
الكبــري وصــاحب التصــانيف الشــهرية يف اللغــة واألدب والنحــو بلغــت ســتة عشــر مؤلفــا منهــا املوجــود بــني 

لقـد كـان األعلـم  .)73هـا مـا نشـك فيـه(مطبوع وخمطوط، ومنها املفقود، ومنهـا مـا نطمـئن إىل نسـبته ومن
واسطة يف نقل ثقافة اجليل الثاين وما أخذه عن شـيوخه إىل أجيـال الحقـة ممـن تتلمـذوا عليـه. وقـد ذكـرت 

أخــذ (املصــادر عبــارات تــدل علــى تعــدد مــن أخــذ عنــه وحضــر حلقاتــه العلميــة بإشــبيلية. جــاء يف الصــلة: 
ورحل إليه النـاس (ويف البغية:  .)75()الرحلة إليه يف زمانهصارت (ويف الوفيات:  .)74()الناس عنه كثريا
وكـــان األســـتاذ أبـــو احلجـــاج األعلـــم يومئـــذ زعـــيم البلـــد وأســـتاذ ولـــد (ويف الـــذخرية:  .)76()مـــن كـــل وجـــه

املعتمــد فعــول عليــه يف رحلتــه، وانقطــع إليــه بتفصــيله ومجلتــه، وكانــت لــه يف أثنــاء ذلــك مهــة ترتامــى بــه إىل 
وقـــــد اســـــتفاد منـــــه كثـــــريون مـــــن أهـــــل األنـــــدلس، وكـــــانوا يرحلـــــون (يف فجـــــر اإلســـــالم: ) و 77()العـــــال...

  .)78()إليه
م أدبـاء عصـرهم بـال منـازع وهـم: أبـو  وعلى العموم فقد كان واحـدا مـن ثالثـة كـان األندلسـيون يعـدو

  .)79مروان ابن سراج بقرطبة، واألعلم يف إشبيليا، وغامن مبالقة(
ـــا  ,انـــت مـــن أهـــم مـــدن هـــذه املنطقـــة) فكEVORAأمـــا مدينـــة يـــابرة ( كبـــرية (ويصـــفها احلمـــريي بأ

ــا اخلصــب الكثــري الــذي ال يوجــد لغريهــا مــن كثــرة  عــامرة بالنــاس هلــا أســواق وقصــبة، ومســجد جــامع، و
  .)80()احلنطة واللحم وسائر البقول والفواكه وهي أحسن البالد بقعة وأكثرها فائدة...

العــامل املســتبحر يف (اعر الكبــري أبــو حممــد عبــد اجمليــد بــن عبــدون وقــد اشــتهر مــن أبنائهــا الكاتــب والشــ
ســر الــدهر املكتــوم، وشــرف فهــر احلــديث والقــدمي، لســان (), ويصــفه ابــن بســام بأنــه 81()مجيــع الفنــون

صــدقها يف اآلخــرين، وقمــر أفقهــا الــذي مــأل الصــدور والعيــون، وديــوان علمهــا املــذال واملصــون، ومســرتق  
زون، أعجوبــة الليــايل، وذروة املعــايل، ذو لســان يـَْفــرِي ظُبَــَة الســيف، وصــدر يســع رحلــة كلمهــا املنثــور واملــو 

الشتاء والصيف، أفصح من صمت ونطق وأمجح من صـلى وسـبق، عـول مـن ملـوك الطوائـف علـى رئـيس 
  .)82()بلده املتوكل، فعليه نثر دره الثمني، وبامسه جرب وشيه املصون

ة أمسـاء أعـالم كبـار يف جمـاالت فكريـة وأدبيـة وفقهيـة تنتمـي إىل منـاطق وتذكر املصـادر التارخييـة واألدبيـ
برتغاليــة أخــرى نــذكر منهــا علــى ســبيل املثــال عبــد امللــك ابــن صــاحب الصــالة صــاحب كتــاب (تــاريخ املــن 

أقــــــدم مــــــدن األنــــــدلس بنيانــــــا وأوهلــــــا ()  BEJA) وهــــــو أحــــــد أبنــــــاء مدينــــــة (باجــــــة83باإلمامــــــة)(
ـا كـذلك اإلمـام القاضـي أبـو الوليـد البـاجي شـارح املوطـأ... وصـنف ومـن أشـهر رج .)84()اختطاطا اال

  .)85هـ)(474يف األصول والفروع. تويف سنة (
) وهــــي مــــن أعمــــال لشــــبونة. وقــــد نســــب إليهــــا قــــوم مــــن أهــــل CINTRAوكــــذلك مدينــــة شــــنرتة (

نفســه ومــات يف وكــان غايــة يف الزهــد، مطرحــا ل(نــذكر مــنهم الزاهــد بكــار بــن داود املــرواين  .)86العلــم(
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) وكانــت مــن أعمــال باجــة، وقــد وصــف يــاقوت احلمــوي MERTOLAومريتلــة ( .)87()جهــاد العــدو
ا أمنع حصون اجلوف (غرب األندلس) وهي من األبنية القدمية، ينسب إليها األديب الشـاعر  قصبتها بأ

 حممـد بـن خــزرج وأخـذ عـن أيب ,حممـد بـن عبـد اهللا بـن عمـر ابـن مندلـة، صـحب أبـا احلجـاج األعلـم كثـريا
). وقد اختذها ابـن 88هـ)(533وأيب مروان بن سراج وغريمها، كان أديبا لغويا شاعرا فصيحا، تويف سنة (

قسي قاعدة لدعوته كما سبقت اإلشارة إىل ذلك. وينتسب إليها كذلك الفقيـه الزاهـد أبـو عمـران موسـى 
. ومن نثره: كل مـا يفـىن مـا لـه معـىن. مـن له نثر ونظم يف الزهد واحلكم مدون مشهور(بن عمران املارتلي 

) وقـال عنـه ابـن الـزبري 89()خف لسانه وقدمه كثر ندمه. التغافـل عـن اجلـواب مـن فعـل ذوي األلبـاب...
ع، عابد منقطع القرين... يؤثر ور أحد أفذاذ الرجال، ممن مجع اهللا له العلم والعمل، زاهد (يف صلة الصلة 

، فكــان ال خيــرج مــن داره إال إىل مســجده، وال يــرى لغــري ذلــك هطــاع بدينــالعزلــة والفــرار عــن النــاس واالنق
  .)90()هـ603هـ وقيل 604أصال... تويف سنة 

إضـــــافة إىل مـــــدن  أخـــــرى كـــــان هلـــــا شـــــأن كبـــــري يف تـــــاريخ وحضـــــارة اإلســـــالم بالربتغـــــال مثـــــل قلمريـــــة 
)COIMBRA) وقصــر أيب دانــس وأبــرنطيش (ABRANTES) وبراقــة (BRAGAوغريهــا. كمــا ( 

أن اآلثار العربية اإلسالمية مازالت شاهدة على ما كانت تتمتع به هذه الربـوع يف ظـل اإلسـالم مـن تقـدم 
أن عــدد أمســاء املواقــع اجلغرافيــة العربيــة األصــل كبــري بصــورة غــري  )فيلــوزو(حضــاري وتطــور عمــراين. ويــذكر 

العــريب لفــرتة قصــرية، وتكثــر اعتياديــة يف الربتغــال، وذلــك ينطبــق حــىت علــى املنــاطق الــيت خضــعت للحكــم 
هـــذه األمســـاء بشـــكل عجيـــب يف أقصـــى املنـــاطق اجلنوبيـــة للربتغـــال. لقـــد كانـــت حضـــارة العـــرب متقدمـــة 
ومتطـــورة أكثـــر مـــن حضـــارة شـــبه اجلزيـــرة الالتينيـــة املســـيحية. وبطبيعـــة احلـــال، فقـــد تبـــىن الســـكان عـــادات 

اخلمســـة الـــيت خضـــع فيهـــا التـــاريخ الربتغـــايل  وتقاليـــد الفـــاحتني املتحضـــرة إىل حـــد كبـــري خـــالل فـــرتة القـــرون
إن  )283تــاريخ الربتغــال/ اجلــزء األول/ ص: (ويقــول (الفيــريا مــاركيس) يف كتابــه: . )91للحكــم العــريب(

الفن املدجن كانت له أمهية قصوى يف املعمار املدين ويف البنايات الدينية ويف قصور امللوك وعليه القوم يف 
والســـادس عشـــر مـــن كثـــرة مـــا كـــانوا يضـــعونه مـــن فـــن الـــنقش والزخرفـــة علـــى أواخـــر القـــرن اخلـــامس عشـــر 

البنايات مقيدين يف ذلك بقواعده اليت ال حييـدون عنهـا، وإن قصـر شـنرتة أحسـن مثـال علـى مـا تبقـى مـن 
ـــر التاجـــة يف القـــرون  ذلـــك... وإن أكـــرب قســـط مـــن أبـــراج األســـوار املقامـــة جبنـــوب مونـــديكو أو جنـــوب 

ين عشر والثالث عشر هي من إنتاج البناء املدين واخلـربة العسـكرية اإلسـالمية، وال ختلـو احلادي عشر والثا
لشبونة من الفن املدجن املتجلي خاصة يف الزخرفة بالفسيفساء، وقد شاهدت ذلك يف عدة أماكن سواء 

األحيـــاء منهـــا دور الســـكىن الكبـــرية منهـــا أو املتواضـــعة، بـــل حـــىت املقـــاهي الشـــعبية ودكـــاكني ومتـــاجر يف 
  .)92القدمية(

 اململـوءةوهناك مطبوعات قدمية ظاهرة علـى األحجـار تبـني أمسـاء شـوارع بعـض املـدن الربتغاليـة مبنازهلـا 
  .)93بالدفاف اليت تضفي عليها مسة من السمات الشرقية(
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مي واملطلــع علــى اللغــة الربتغاليــة والــدارس هلــا ولثقافتهــا ال يصــعب عليــه كشــف التــأثري العــريب واإلســال
فيهــا. فهنــاك الكثــري مــن الكلمــات الربتغاليــة هــي عربيــة أصــيلة أو ذات أصــول عربيــة وقــد توصــل الباحــث 
الدكتور الربازيلي ( جواوباتيست فارجينز) يف رسالته اجلامعيـة ( الكلمـات الربتغاليـة ذات األصـول العربيـة) 

ومـن  )أوراليـو(ك علـى قـاموس وقـد اعتمـدت يف ذلـ(إىل وجود ثالثة آالف كلمـة برتغاليـة مـن أصـل عـريب 
نصــوص برتغاليــة قدميــة تتضــمن بــدورها أصــوال لكلمــات بالربتغاليــة كالزبيــب الــذي يعــين بالربتغاليــة العزيــز، 
وكـــذا الســـكر والســـكاكري وأي مكـــان منـــو الســـكر... وكلهـــا كلمـــات عربيـــة وصـــلت إلينـــا عـــرب التـــأثريات 

هـــو  هلالنتبـــاه يف هـــذه الـــدكتورا والفتـــاً يعـــد مهمـــا احلضـــارية والتواصـــل الـــذي تعمـــق يف مراحـــل معينـــة. ومـــا 
توصــلنا إىل حــوايل ثالثــة آالف كلمــة برتغاليــة مــن أصــل عــريب. وقــد اعتمــدت يف ذلــك باإلضــافة إىل مــا 
ذكرته على قاموس لغوي قدمي يرجع تارخيه إىل القرن السادس عشر والذي مكنين من الوقوف على أصـل 

ا كمـا ك نـت أحبـث كـذلك يف القـاموس العـريب يف حماولـة ملعرفـة املرحلـة التارخييـة الكلمات ومعانيها وتطورا
ويكــاد القــانون اجلنــائي الربتغــايل يف العصــور الوســطى أن  .)94()الــيت دخلــت فيهــا الكلمــة إىل الربتغاليــة

نسـتغرب مـن هـذا األمـر ألن العـرب كـانوا حكامـا ملـدة مخسـة قـرون  الَّ وجيـب أَ ( يكون عربيا يف مواصـفاته.
 هـذه األرض. صــحيح كانــت هنــاك مؤسســات حمليــة أيضـا، ولكــن دراســة القــوانني القدميــة تشــري إىل أن يف

هنـــاك عـــددا ال بـــأس بـــه مـــن املـــوظفني الربتغـــاليني يف العصـــور الوســـطى كـــانوا يتمتعـــون بألقـــاب ومناصـــب 
وهــي الــيت  نتيجــة الختــاذ لشــبونة عاصــمة للحكــم امللكــي املســيحي،  -إىل حــد مــا-عربيــة، ولقــد كــان هــذا 

ويظهــر قــانون املواريــث التــأثري الكبــري للتشــريع القــرآين علــى احليــاة  .)95()كانــت ســابقا مركــزا عربيــا مهمــا
م) كـــان حيـــق يف الربتغـــال للشـــخص أن يتصـــرف بثلـــث 1910القدميـــة للســـكان الربتغـــاليني، فحـــىت عـــام (

كمـا عومـل العبيـد   .)96لألبنـاء( فـيحفظ -وهـو الثلثـان-ثروته فقط قبل الوفاة، أما ما تبقى من ممتلكاتـه 
يف الربتغــــال اإلســــالمية معاملــــة كرميــــة، كمــــا هــــو احلــــال يف بقيــــة األقطــــار اإلســــالمية. ولقــــد كــــان لتقليــــد 

" يف برتغـــال العصـــور الوســـطى أمهيـــة عظمـــى، وهـــو حيمـــي املـــرأة املربيـــة واملرضـــعة البـــن ANADIGO"ـالـــ
ا  )أمـة(أة اسـم سيدها، الذي هـو ابنهـا أحيانـا. وأطلـق علـى هـذه املـر  ويقـوم سـيدها بتكرميهـا وتكـرمي أسـر

لقــــد ازداد  .)97بإهــــدائها قطعــــا مــــن األراضــــي، وميــــن عليهــــا باحلريــــة، وذلــــك طبقــــا للقــــانون اإلســــالمي(
الربتغــاليون مترســا بالنظافــة واألخــالق حتــت حكــم العــرب، ومل يبطــل التــأثري العــريب يف تــوجيههم وتــدريبهم 

سـبب انصـرافهم إىل العمــل والكـدح... وبفضـل العــرب أيضـا اسـتخدم الــدلو حـىت بعـد أن أصـبحوا أرقــاء ب
والرشـــاء النتشـــال املـــاء مـــن اآلبـــار العميقـــة، واســـتخدموا الســـاقية والنـــاعورة لســـقي الـــزروع...  وهـــم الـــذين 

صــناعة الســكر يف الربتغــال كمــا أدخلــوا إليهــا الطاحونــة املائيــة جــدة اآللــة البدائيــة لعصــر القصــب  أنشــؤوا
يت تعمـــل بقـــوة احنـــدار املـــاء علـــى دوالب خشـــيب كبـــري. وال ريـــب أن زراعـــة الزيتـــون ازدادت حتســـنا يف والـــ

الربتغــال بعــد قــدوم العــرب إليهــا. وكــان للكرمــة نصــيب مــن عنايــة العــرب، فقــد جلبــوا إىل اجلزيــرة الربتقــال 
ناعة القرميد املطلي الذي عـم والقطن ودودة القز، ومما اقتبسه الربتغاليون عن العرب ونقلوه إىل الربازيل ص

عـــددا مـــن املآكـــل  نقلـــوا اســـتعماله يف املســـاكن والكنـــائس واألديـــرة واحلمامـــات واملغاســـل، ويف فـــن الطـــبخ
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وعلـــى العمـــوم فـــإن الربتغـــال كمـــا يقـــول  .)98الشـــهية وعلـــى األخـــص املطهيـــة بالزيـــت والكثـــرية الدســـم(
تفادت مــن انتمائهــا حلــوض البحــر املتوســط، فتــأثرت اســ( :(ســريابراندو) رئــيس مجعيــة املــؤرخني الربتغــاليني

باملــد واحلضــارة العربيــة، واســتفادت مــن العلــوم واملعــارف العربيــة، فــتم تطــوير اإلســطرالب الــذي اســتخدمه 
وحركـــــة  ,والريــــاح ,العــــرب مــــن قبــــل، وكــــذلك كتابــــات العــــرب حـــــول حتديــــد املركــــز املغناطيســــي لــــألرض

  .)99()األمواج...
****************  
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 ,حممـــد عبـــد اهللا عنـــان )دولـــة اإلســـالم يف األنـــدلس... مـــن الفـــتح إىل بدايـــة عهـــد الناصـــر( كتـــاب  -
  القاهرة. ,مكتبة اخلاجني ,الطبعة الرابعة ,305/304ص

 .111مرجع سابق ص ,جملة الفصول األربعة -
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أما عن مدينة برتقال فقد خصص صاحب كتاب (ذكر بالد األندلس وفضلها وذكر أصقاعها) مـادة 
ــا جــامع عظــيم َغــ»قــال: هلــا ف ــا مدينــة أزليــة مــن قواعــد األنــدلس، وكــان  ه الــروم حــني ملكوهــا، وهــي ريَّ إ

اآلن قاعــدة امللــك الرومــي، وهلــا أســوار عظيمــة وأبــواب ضــيقة وعليهــا حمــرث عظــيم وأعمــال واســعة حتتــوي 
ــا اجلــوز والعنــب والتــني الكبــري ــا ســبعونمــن ألفــني (كــذا) قريــة و  أكثــرعلــى  . واســم برتقــال هــو حصــنا و

معنـــاه املينـــاء. وهـــذه املدينـــة  PORTU/PORTOالقـــدمي، ولفـــظ:  PORTUCALEتعريـــب لفـــظ 
) ثــاين مدينــة يف الربتغــال بعــد PORTOالواقعــة اآلن يف مشــال الربتغــال هــي الــيت تــدعى اليــوم بالربتغاليــة (

حتقيـق حممـود علـي  ,يـانيف املقتـبس البـن ح 584كيلومرتا. انظـر هـامش   340لشبونة، وتبعد عنها بنحو 
  .«م1973بريوت   635/634ص ,مكي

  .168ص ,انظر كتاب: (يف تاريخ املغرب واألندلس) أمحد خمتار العبادي -13
السلســـلة اجلبليـــة القريبـــة مـــن الســـاحل اجلنـــويب الغـــريب لشـــبة اجلزيـــرة، وهـــي متتـــد يف مشـــال شـــلب  -14

SILVES اســم ، وباســم هــذا اجلبــل دعيــت مدينــة حتمــل حــىت اليــومMONCHIQUE  وتقــع مشــال
مرجــع  627ص ,يف املقتــبس 574كيلــومرت (انظــر هــامش   28شــلب منحرفــة قليلــة إىل الغــرب علــى بعــد 

   .سابق)
  م.1973بريوت  344/345ص ,حتقيق حممود علي مكي ,املقتبس البن حيان القرطيب -15
ناصــر) حممــد عبــد اهللا انظــر كتــاب (دولــة اإلســالم يف األنــدلس... مــن الفــتح إىل بدايــة عهــد ال -16
  مرجع سابق. ,306/307ص ,عنان

  م.1980بريوت  ,دار الثقافة ,200-199ص ,اجلزء الثاين ,ابن عذارى املراكشي -17
  مرجع سابق. ,345واملقتبش ص ,23مرجع سابق ص ,انظر جملة العريب الكويتية -18

حتــــت عنــــوان (بنــــو مــــروان  مــــن األحبــــاث املهمــــة املنجــــزة عــــن املــــروانيني، حبــــث فرانسيســــكو كــــوديرا -
مدريــد  ,. اجمللــد التاســع)دراســات نقديــة حــول التــاريخ األندلســي(أصــحاب مــاردة وبطليــوس) يف جمموعــة 

  .74إىل  1ص ,م1917سنة 
FRANCISCO CODERA: LOS BENIMERUAN DE MERIDA Y 
BADAJOZ, EN ESTUDIOS CRITICOS DE HISTORIA ARABE 
ESPANOLA- MADRID                        

1917/ VOL .IX.pp 1-74. 
 ,حممـد عبـد اهللا عنـان ,انظر كتاب دولة اإلسالم يف األندلس مـن الفـتح إىل بدايـة عهـد الناصـر -19

  .330مرجع سابق ص
  .53إىل  41ص ,م1990 ,املغرب ,دار اآلفاق اجلديدة ,حتقيق إمساعيل العريب ,املقتبس -20

  .138إىل  133ص ,اجلزء الثاين ,البيان املغرب
مؤسســــة الثقافــــة  ,275ص ,أمحــــد خمتــــار العبــــادي ,انظــــر كتــــاب يف تــــاريخ املغــــرب واألنــــدلس -21

  اجلامعية.
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حتقيـــق حممـــد ســـعيد العريـــان وحممـــد  ,241/242ص ,عبـــد الواحـــد املراكشـــي ,انظـــر املعجـــب -22
  العريب العلمي.

الطبعة األوىل  ,دار الرشاد احلديثة ,82/83ص ,حتقيق سهيل زكار واألستاذ عبد القادر زمامة -23
  .م1979
انظــر الرســالة الــيت كتبهــا الــوزير ابــن عبــدون إىل اخلليفــة علــي بــن يوســف بــن تاشــفني خيــرب فيهــا  -24

  سابق.مرجع  ,249إىل  246ص ,املعجب ,م1111بفتح املدينة بقيادة يسري بن أيب بكر سنة 
  .64ص ,اجلزء الرابع -25
  مرجع سابق. ,86ص ,احللل املوشية -26
  مرجع سابق. ,337ص ,املعجب -27
الـدار  ,26ص ,انظر كتاب (الشعر يف عهد املرابطني واملوحدين باألندلس) حممد جميد السـعيد -28

  العربية للموسوعات.
  .197ص ,زء الثايناجل ,حتقيق حسني مؤنس  ,انظر احللة السرياء البن اآلبار -29
  .105ص ,اجلزء الرابع -30
  مرجع سابق. ,199ص ,اجلزء الثاين ,احللة السرياء -31
  .200ص نفسه, املرجع -32
ـــاريخ األنـــدلس يف عهـــد املـــرابطني واملوحـــدين -33 ترمجـــة : حممـــد عبـــد اهللا  ,يوســـف أشـــباخ ,انظـــر ت
  م.1941والنشر مطبعة جلنة التأليف والرتمجة  ,32و 31ص ,اجلزء الثاين ,عنان

  مرجع سابق. ,372ص ,للمراكشي ,انظر املعجب -34
 ,72و71ص ,اجلزء الثـاين ,يوسف أشباخ ,تاريخ األندلس يف عهد املرابطني واملوحدين :انظر -35

  مرجع سابق.
 ,وابــن أيب زرع يف األنــيس املطــرب بــروض القرطــاس ,375-374-373ص ,انظــر املعجــب -36

تـــاريخ األنـــدلس يف عهـــد  ،شـــباخأيوســـف  م,1973 -الربـــاط ,الوراقـــةدار املنصـــور للطباعـــة و  214ص
  .241ص ,اجلزء السادس ,تاريخ ابن خلدون ,مرجع سابق 73ص ,املرابطني واملوحدين

 ,80و 79ص ,اجلـزء الثـاين ,شباخأيوسف  ,انظر تاريخ األندلس يف عهد املرابطني واملوحدين -37
  مرجع سابق.

  مرجع سابق., 219و 218ص ,البن أيب زرع ,لقرطاسانظر األنيس املطرب بروض ا -38
  مرجع سابق.  ,27ص ,م1977فرباير  ,219عدد  ,انظر جملة العريب -39
الصـــــحوة اإلســـــالمية يف األنـــــدلس اليـــــوم: جـــــذورها  ,44ص ,31 عـــــدد ,انظـــــر كتـــــاب األمـــــة -40
  علي املنتصر الكتاين. ,ومسارها
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اجلاليـة املوريسـكية املقيمـة  ,355و 354ص م,1982 ,24عـدد  ,انظر جملة املناهل املغربيـة -41
  يف هذا الباب. عليها كثرياً  وهي دراسة مهمة اعتمدتُ  ,بالربتغال
  .357ص نفسه, املرجع -42
  .379و 376ص نفسه, املرجع -43
  .368ص نفسه, املرجع -44
  .374ص نفسه, املرجع -45
مرأة مغربية من لدن حماكم حمضر حماكمة ا ,299ص ,م1981 ,21عدد  ,انظر جملة املناهل -46

  ترمجة وتعليق أمحد بوشرب. ,م1559التفتيش الربتغالية 
  مرجع سابق. ,27ص ,انظر جملة العريب -47
  .342ص ,مرجع سابق -48
  بريوت. ,دار إحياء الرتاث العريب ,358-357ص ,اجلزء الثالث ,معجم البلدان -49
  .39رقم  ,135 ,انظر القصيدة يف ديوان املعتمد بن عباد -50
  القاهرة. ,مطبعة التقدم العلمية ,33ص ,قالئد العقيان -51
  مرجع سابق. ,61ص ,انظر الروض املعطار -52
مرجــــع  ,م1978 ,طبعــــة ثالثــــة ,دار املعــــارف ,حتقيــــق شــــوقي ضــــيف ,411ص ,اجلــــزء األول -53

تأليفـــه عـــن أنـــه يف  ,83ص ,اجلـــزء األول ,ســـابق. ويـــذكر لســـان الـــدين بـــن اخلطيـــب يف مقدمـــة اإلحاطـــة
م، ويـذكر أبـا بكـر  تاريخ وأعالم بلده غرناطة إمنا حيتذي حذو الكثريين ممن سـبقوه يف التـأليف عـن أوطـا

  شبونة.أالدرة املكنونة يف أخبار  ,بن حممد بن إدريس الفرايب العالوسي صاحب كتاب
  مرجع سابق. ,61ص ,الروض املعطار -54
 ,عبــاس اجلــرياري يف جملــة املناهــل 150دلســيات) صانظــر مــا كتبــه عبــد الــرمحن حجــي يف (أن -55

  .62ص ,12عدد 
 ,أثـــر احلضـــارة اإلســـالمية علـــى الربتغـــال ,41ص ,م1/1980عـــدد  ,انظـــر جملـــة: آفـــاق عربيـــة -56

  مرجع سابق. ,ف.ج فيلوزو ترمجة عبد الواحد ذنون
 عــــــدد: ديســــــمرب ,وجملــــــة العــــــريب ,مرجــــــع ســــــابق ,62ص ,112عــــــدد  ,انظــــــر جملــــــة املناهــــــل -57
  (الربتغال مملكة الشمس الغاربة) حممود عبد الوهاب. 79ص ,م1987
  م.1978تونس  ,ليبيا ,حتقيق إحسان عباس 786ص ,اجمللد الثاين ,القسم الثاين ,الذخرية -58
  مرجع سابق. ,414و 413ص ,انظر القصيدة يف (املغرب يف حلى املغرب) اجلزء األول -59
  .412 -411ص ,نفسهاملرجع  -60
  .797ص ,2/2 ,الذخرية ,بن بساما -61
  .703ص ,3/2 ,نفسهاملرجع  -62
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  .862ص ,3/2 ,نفسهاملرجع  -63
  م.1955القاهرة  ,حتقيق عزت العطار احلسيين ,532ص ,اجلزء األول ,الصلة -64
  م.1952القاهرة  ,حتقيق حممد بن تاويت الطنجي ,257ص ,جذوة املقتبس ,احلميدي -65
  مرجع سابق. ,62ص ,12عدد  ,نقال عن جملة املناهل -66
حتقيــق إبـــراهيم األبيــاري وحامـــد  ,23ص ,ابــن دحيـــة ,املطـــرب مــن أشـــعار أهــل املغـــرب :انظــر -67

  م.1955 ,دار العلم للجميع ,عبد اجمليد وأمحد أمحد بدوي
  مرجع سابق. ,418و 417ص ,اجلزء األول ,نقال عن (املغرب يف حلى املغرب) البن سعيد -68
  مرجع سابق. ,8ص ,اجمللد األول ,م األولمقدمة القس -69
  م.1955 ,طبعة مصر ،462ص ,التكملة -70
  مرجع سابق. ,78ص ,املطرب -71
  مرجع سابق. ,347ص ,الروض املعطار -72
النكت يف تفسري كتاب سيبويه، وتبيني اخلفي من لفظه وشـرح أبياتـه  ,انظر مقدمة حمقق كتاب -73
  م.1999 -مطبوعات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ,24ص ,لاجلزء األو  ,رشيد بلحبيب ,وغريبه

ــــاين ,ابــــن بشــــكوال -74 ــــراث  ,تصــــحيح عــــزة العطــــار احلســــيين ,643ص ,اجلــــزء الث سلســــلة مــــن ت
  هـ.1354 -األندلس 
  بريوت.  ,دار صادر ,حتقيق إحسان عباس ,281ص ,اجلزء السابع ,ابن خلكان -75
 ,الطبعـة الثانيـة ,دار الفكـر ,قيق حممد أبو الفضل إبـراهيمحت ,356ص ,اجلزء الثاين ,السيوطي -76
  م.1979
  مرجع سابق. ,47ص ,اجمللد األول ,القسم الثاين ,ابن بسام -77
  م.1969 ,دار الكتاب العريب لبنان ,91ص ,اجلزء الثالث ,أمحد أمني -78
عــــة مدريــــد طب ,241ص ,للضــــيب اجلــــزء ,انظــــر بغيــــة امللــــتمس يف تــــاريخ رجــــال أهــــل األنــــدلس -79
  م.1884
  .616ص ,الروض املعطار -80
  .27ص ,ابن دحية يف املطرب -81
  .668/669ص ,اجمللد الثاين ,القسم الثاين ,الذخرية -82
  م.1964بريوت  ,دار األندلس ,حتقيق عبد اهلادي التازي -83
  مرجع سابق. ,75ص ,احلمريي ,الروض املعطار -84
  .75ص ,نفسهاملرجع  -85
  .367ص ,اجلزء الثالث ,معجم البلدان ,مويياقوت احل -86
  مرجع سابق. ,415ص ,اجلزء األول ,املغرب يف حلى املغرب -87



 241

  .242ص ,اجلزء اخلامس ,معجم البلدان ,ياقوت احلموي -88
وانظــــر كــــذلك (الغصــــون اليانعــــة يف حماســــن  406ص ,اجلــــزء األول ,املغــــرب يف حلــــى املغــــرب -89

ـــــة الســـــابعة) البـــــن ســـــع ـــــراهيم  ,137و  136و  135يد ( الرتمجـــــة اخلامســـــة) صشـــــعراء املائ حتقيـــــق إب
  .م1977 ,دار املعارف الطبعة الثالثة ,األبياري
مطبوعـات وزارة  ,حتقيق عبد السالم اهلـراس والشـيخ سـعيد أعـراب 52/53ص ,القسم الثالث -90

  م.1993األوقاف والشؤون اإلسالمية 
  مرجع سابق. ,40ص ,جملة آفاق عربية -91
مطبعـــة  54/55تـــأثري الفـــن العـــريب املـــدجن يف حيـــاة األســـبان ص ,نظـــر كتـــاب حممـــد قشـــتليوا -92
  م.1989طنجة  ,سبارطيل
ترمجـه عـن اإلسـبانية: إليـودورودي  ,انظر كتاب (املدن اإلسبانية املسـلمة) ليوبولـد تـورس بالبـاس -93
م ( الدفـــة 2003وىل الطبعـــة األ ,الســـعودية ,مطبوعـــات مركـــز امللـــك فيصـــل بالريـــاض ,598ص ,ال بنيـــا

  ) وعي تعين بوابة أولوحا خشيا.  ADUFAوتسمى يف الربتغال 
 ,46/47ص ,م2000غشـــت  ,15/14عـــدد  ,انظـــر حـــوارا معـــه يف جملـــة (األنبـــاء) املغربيـــة -94

  أدجرته نعيمة احلاجي.
  مرجع سابق. ,40ص ,جملة آفاق عربية -95
  .41ص نفسه، املرجع -96
  .41ص نفسه، املرجع -97
انظـــر دراســـة املــــؤرخ الربازيلـــي جلـــرب توفريــــدي عـــن: (أثـــر احلضــــارة العربيـــة يف الربازيـــل) يف جملــــة  -98

تــــرجم الدراســــة  ,11و  8و 7ص ,م1963يوليــــوز  ,الســــنة الثانيــــة ,عــــدد: اخلــــامس ،(املعرفــــة) الســــورية
  موسى كرمي.

 ,لغاربـــةالربتغـــال مملكـــة الشـــمس ا ,82ص ,م1987ديســـمرب  ,349عـــدد ,انظـــر جملـــة العـــريب -99
  مرجع سابق.
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  كتاٌب جديد: تاريٌخ موجٌز للمواطنة(*
  (**السيدقراءة: رضوان 

شـــاعت يف العقـــود األخـــرية عبـــارات املواطنـــة واملـــواطن وهـــي تعـــابري ومصـــطلحات تعـــود ألواخـــر القـــرن 
الثامن عشـر، لكنهـا خضـعت لتطـورات بالغـة واسـُتخدمت حبماسـة كبـرية وعلـى حنـو كثيـف، وظلـت ذات 

ــذه الصــفة يتمتــع )شــخص خاضــٌع للقــانون(ليــة كبــرية، هلــا معــىن قــانوين وحقــوقي ، فــاملواطن محولــة دال , و
باحلقوق املدنيـة والسياسـية واحلريـات الفرديـة. علـى أن هـذا التأمُّـل للمسـالة هـو نتـاج تطـور طويـل، أفضـى 

ـا -حقوقـاً طبيعيـة. وصـحيٌح  إىل اجملتمعات احلديثة اليت تقول بالدميقراطية ، جاعلة من احلقوق املرتبطة 
أن األمر بدأ يف املدينة اليونانية, لكن ويا للعجب ليس يف أثينا املشهورة، بل يف  -كما يقول ديريك هيرت

إسبارطة دولة األرستقراطية العسكرية ، يف تلك املدينة / الدولة ظهر مبدأ املساواة بني فئات النخبـة، وهلـا 
شاع، واالعتماد على عمل العبيد، والتفـرغ يف نظـام صـارم للرتبيـة عدة مواصفات امتالك جزء من أرض امل

والتدريب العسكري، وتناول الطعام على موائـد مشـرتكة، واالتسـام بالفضـائل األخالقيـة املدنيـة، واملشـاركة 
ا تنحصر يف االسـتعداد للحـرب غـزواً ودفاعـاً، وهـذه السـمات هـي  يف حكومة الدولة، واليت كانت أولويا

اســـتلهمها أفالطـــون يف مجهوريتـــه، والـــيت رّكـــز فيهـــا مـــع إقـــرار نظـــام العبوديـــة علـــى فضـــائل االنضـــباط الـــيت 
  الضرورية للوئام االجتماعي الداخلي.

وجــاء أرســطو فوســع املنظــور مازجــاً بــني منــوذج إســبارطة ومنــوذج أثينــا، منــوذج املــواطنني األحــرار. وظــل 
ل بشكل أفضل إذا كـان املواطنـون األحـرار صـاحلني، واملواطنـون التعليم يف بؤرة اهتماماته؛ ألن النظام يعم

الصــاحلون عنــد أرســطو هــم أولئــك الــذين يتمتعــون باحلريــة، ويقولــون باملســاواة بــني األحــرار واملشــاركة فيمــا 
بينهم. وتطورت التجربة لدى الرومان الذين أنشـأوا إمرباطوريـة كـربى أكـدت علـى التسـاوي أمـام القـانون، 

الروماين حتت محايـة  )املواطن(بدأ املواطنة بتحرير العبيد عرب تطورات دموية كبرية، وهكذا صار ووسَّعت م
القــانون الشــامل واجلــامع الــذي لــه ركيزتــان: دفــع الضــرائب، واخلدمــة العســكرية. وبــذلك صــارت املســاواة 

تالءمــت مــع هــذه  أعــّم, مبعــىن أن هنــاك أخالقيــات الواجــب، والــيت تســتلزم أو تقتضــي حــقَّ احلريــة. وقــد
الروحيـــة العامـــة املدرســـة الرواقيـــة الـــيت أنشـــأها زينـــون اإليلـــي، وتفلســـف يف ظلهـــا مـــاركوس أوريلـــوس. وقـــد 

املنطلقـة مـن أخـالق الواجـب واحلريـة والقـانون،  )احلريـات املدنيـة(انصبَّ عمل هذين الرجلني على دراسة 
نســانية اإلنســان. واملعــروف أن اجلــزء الغــريب مــن باعتبــار ذلــك كّلــه جــزءاً مــن القــانون الطبيعــي، أو طبيعــة إ

ار يف القرن اخلامس امليالدي حتت وطأة هجمات الربابرة؛ لكن يف القرون التاليـة اعتنـق  الدولة الرومانية ا
الغرب بالتدريج الديانة املسيحية. ويف القرن الثالـث عشـر ميَّـز الالهـويت الكـاثوليكي الكبـري تومـا األكـويين 

 الــديين والــدنيوي، فاحليــاة كلهــا تعبــري عــن مقاصــد اهللا، لكــن الكنيســة ال تشــرع أو ال تســتقل بــني الشــأنني
باالشــرتاع يف الشــؤون الدنيويــة؛ بــل هنــاك القــانون الطبيعــي الــذي جيعــل النــاس متســاوين يف األصــل، ويف 

م؛ حبيــــث ميكــــن القــــول: إن  ــــا ــــة(املشــــاركة يف إدارة شــــؤون حي ــــوًة يف حــــّد  )املواطن ــــا، ورغــــم متلــــك ق ذا
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الصــراعات بــني امللــوك واإلقطــاعيني واإلكلــريوس؛ فــإن فكــرة احلقــوق املدنيــة مــا انتهــت وال اختفــت، كمــا 
  يبدو من أعمال كارل بروين وميكيا يللي، اللذين استلهما ُمُثل العامل القدمي عصر النهضة.

طرة اإلكلـريوس، وحتـّدي وواجهت فكرة املواطنة يف القرن السادس عشر حتديني: حتّدي التحرر من سي
ظهـــور الدولـــة / األمـــة. وضـــع املفكـــرون والبورجوازيـــون الصـــاعدون الكنيســـة وراء ظهـــورهم؛ لكـــن الســـيطرة 

ال ميكـن (امللكية حاولت احللول حمل سيطرة اإلكلريوس (لويس الرابع عشـر: الدولـة هـي أنـا) قـال بـودان: 
امللــك أو عنــد الكنيســة. ففــي الــدول الشــاملة كــان  لألتبــاع أن يكونــوا مــواطنني، ســواء أكــانوا أتباعــاً عنــد

هنــاك حــديٌث مســتمٌر عــن واجبــات املــواطن، دومنــا حــديٍث عــن حقوقــه. واســتناداً إىل بــودان ورفاقــه وإىل 
التطــورات يف بريطانيــا مــن القــرن الرابــع عشــر، جــرى يف إجنلــرتا يف القــرن الســابع عشــر اختــاذ تــدابري لرتســيخ 

اسـتمرت هـذه التأكيـدات قانونيـاً يف القـرن الثـامن عشـر، متجـاوزًة بريطانيـا إىل بعض احلقوق للمـواطنني، و 
  الدول األوروبية األخرى.

م) أصــدر املفكــر اإلجنليــزي جــون لــوك كتابــه: احلكومــة املدنيــة والــذي أكــد فيــه أن لكــل 1690عــام (
االســتقالل األمريكــي  إنســان احلــق بــأن حيــافظ علــى حياتــه وحريتــه وممتلكاتــه. وتبلــور هــذا احلــق يف إعــالن

م). 1789م) ويف اإلعـــالن الفرنســـي حلقـــوق اإلنســـان واملـــواطن مـــع قيـــام الثـــورة الفرنســـية عـــام (1776(
وكان الفالسفة الفرنسيون من أمثـال ديـدرو ورسـو ومونتسـكيو وفـولتري قـد مهـدوا لـذلك يف النصـف الثـاين 

الثوريـون الفرنسـيون كـلَّ متييـٍز بـني املـواطنني من القرن الثامن عشر، ويف تسعينات القرن الثامن عشـر، أزال 
ويف هــذه  )الشــعب هــو صــاحب الســيادة، وهــو يتكــون مــن جممــوع املــواطنني الفرنســيني(بــالنص علــى أن 

احلقبـــة بالـــذات بـــدأ الـــربط بـــني املواطنـــة والقوميـــة, إذ صـــارت الفضـــيلُة املدنيـــُة الرئيســـيُة هـــي حـــبُّ الـــوطن، 
  وفرنسا. وخباصة يف بلدان مثل بريطانيا

ومـــا توقفـــت التطـــورات املتالحقـــة احمليطـــة باملواطنـــة حتديـــداً وجمـــاالٍت وأبعـــاداً. فبعـــد الـــربط بـــني املواطنـــة 
والقوميــة (أي االنتمــاء إىل شــعب معــنيَّ ودولــٍة معينــة) أدخــل جــون ســتيورارت مــن عنصــر اللغــة علــى مبــدأ 

ربــة األمريكيــة يف قــارة اهلجــرات املتتابعــة املواطنــة واجلنســية مــن خــالل قنــاة اللســان املشــرتك، وجــاءت التج
لتعطــي أبعــاداً جديــدًة ملفهــوم األمــة تقــوم علــى التعدديــة واالنصــهار مــن خــالل الدولــة واللســان ، يف حــني 
صــعدت مســألة اإلثنيــة ودخلــت علــى الشــعب والقوميــة واللســان يف وســط أوروبــا؛ وصــار البــد مــن إضــافة 

اطنـــــة. وهكـــــذا جـــــاء يف املـــــادة الثانيـــــة مـــــن الدســـــتور األملـــــاين عـــــام هـــــذا االعتبـــــار يف ارتبـــــاط القوميـــــة باملو 
؛ )ال ميكن أن يكون مواطن الرايخ إالّ ذلك احلامل للدم األملاين أو املتفرع مـن األصـل ذاتـه(م): 1935(

بيــد أّن فكــرة الــدم والِعــْرق حتطمــت يف عــاَمل مــا بعــد احلــرب الثانيــة دون أن ختتفــي متامــاً. إذ قامــت الــدول 
راليـــة والالمركزيـــة ودســـاتريها مـــن مثـــل مـــا حصـــل يف سويســـرا وبلجيكـــا وبعـــض دول االحتـــاد األورويب الفد

ـــا  ـــة ذات الشـــعوب املتعـــددة والفضفاضـــة؛ والـــيت قيـــل فيهـــا: إ ـــة الفدرالي ـــة الكندي األخـــرى، وقامـــت الدول
  ستكون الدولة الدميقراطية الرائدة يف زمن ما بعد احلداثة.
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ـــا  )املواطنـــة العامليـــة(الثـــريَّ هـــذا باحلـــديث يف فقـــرٍة عـــن فكـــرة وينهـــي ديريـــك هيـــرت كتابـــه  الـــيت بّشـــر 
ـا درءاً للحـرب،  الرواقيون القدامى واجلدد, وتبناها كٌل من جـون لـوك وكـانط ومفكـرون معاصـرون، قـالوا 

  ونشداناً للسالم وحفاظاً على بيئات العاَمل.
**************  

ة, ترمجــــة آصــــف ناصــــر ومكــــرم خليــــل, دار الســــاقي. بــــريوت *) دريــــك هيــــرت: تــــاريخ مــــوجز للمواطنــــ
  م.2008

  **) مفكر وأكادميي من لبنان, ومستشار حترير جملة التسامح.
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  المسلمون في الغرب بين الحتمية الواقعية
  والتفسير الديني 

  التجاين بولعوايل(*
  التشخيص الممكن لوضعية المسلمين في الغرب

ة، وإمنــا حصــل ذلــك نتيجــة عوامــل شــىت، أمههــا حاجــة الغــرب إىل مل يوجــد املســلمون يف الغــرب صــدف
فر لـدى اجملتمـع الغـريب امـن دول العـامل الثالـث لتـؤدي بعـض األدوار الـيت ال يتـو سـتوردها اليد العاملة، اليت 

ا، أو ال يرضى الغـريب بأدائهـا، أو أن شـيخوخة ذلـك اجملتمـع وهرمـه تلـّح عليـه التفتـيش عـن  يف من يقوم 
شــابة وفتيــة، تعــوض ذلــك الــنقص النــاتج عــن تلــك الوضــعية، تنضــاف إىل ذلــك مجلــة مــن العوامــل ســواعد 

الثانويـــة، كالدراســـة واالضـــطهاد السياســـي واالســـتثمار وغـــري ذلـــك، ومـــا يســـرتعي االنتبـــاه هـــو أن الغالبيـــة 
ميـة وانعـدام اليـد العاملـة الـيت تغلـب عليهـا األ االعظمى من مهاجري العـامل اإلسـالمي إىل الغـرب، تشـكله

علـى صـعيد  على نوعية األداء الـذي تقدمـه اجلاليـة اإلسـالمية، سـواءٌ  باً اخلربة العلمية والعملية، مما يؤثر سلْ 
ظـاهرة الطـالق وغيـاب الرتبيـة املمنهجـة واملوجهـة لـألوالد، أو علـى مسـتوى  تفّشـتْ رية، حيث سَ احلياة األُ 

مجة يف املدرسة والعمل ومـع شـىت املؤسسـات اإلداريـة العالقات العامة، حيث يعاين الكثريون من مشاكل 
 يف التواصـل مـع اجملتمـع الغـريب، ممـا يـدفع أعـداداً  عميقـةً  واسـتفحال هـذه املشـاكل يولـد قطيعـةً  .واحلكومية

  من املسلمني إىل تشكيل (غيتوهات) واالنعزال فيها.
غـرب، تعـزى مـن جهـة إىل غيـاب هذه الوضعية غري الصحية اليت يوجد فيها العديد مـن املسـلمني يف ال

الــوعي الــالزم هلــؤالء ســواء بالــذات أو باهلويــة أو بــاآلخر، وهــذا الغيــاب للــوعي يــوقعهم يف مــأزق االنغــالق 
مـــن  والتقوقـــع، الـــذي يـــرتجم باســـم الـــدين اإلســـالمي أو الثقافـــة الشـــرقية، وهـــذا تأويـــل مغلـــوط، ألن كـــالً 

ن بـــاملطلق إىل االنعـــزال عـــن العـــامل، واالعتكـــاف األزيل يف اإلســـالم والثقافـــة املندرجـــة يف إطـــاره ال يـــدعوا
الصوامع، بقدرما حيثان على العـزوف عـن الرهبانيـة والوحـدة والتزمـت، وحيّضـان علـى التعـارف املوسـع بـني  

  .كل البشر
بفكـــرة العـــودة إىل  ومـــن جهـــة أخـــرى تعـــزى إىل أن اليـــد العاملـــة هـــاجرت إىل الغـــرب، وهـــي مســـكونةٌ 

ــ بعــدماالــوطن،  تمّكن مــن مجــع بعــض املــال، لكــن هــذا احللــم ســرعان مــا تبــدد أمــام حتــديات جديــدة مل ت
توضع من قبل يف احلسـبان، وهـي حتـديات مرتبطـة جبوانـب عـدة، أمههـا األبنـاء الـذين ولـدوا وتربـوا ودرسـوا 

نتمـاء بـه، ألنـه إن مل يكـن وطـن آبـائهم األصـلي، فهـو وطـنهم بـالوالدة واال يف الغرب، فصاروا أكثر تشبثاً 
عــن  ال تــنمُّ  مث ال ختفــى عــن أحــد حالــة األوطــان الــيت هــاجر منهــا اآلبــاء، وهــي حالــةٌ  .واللغــة وغــري ذلــك

، ويبقــى االســتقرار واألمــن والضــمانة، وغــري ذلــك مــن اجلوانــب. ومــع ذلــك يظــل احلنــني إىل األصــل قائمــاً 
يُثّبــت أكثــر تلــك الوضــعية غــري  مــن اجلاليــة املســلمة، وهــذا مــن شــأنه أن ا عظيمــاً حلــم العــودة يــراود جــزءً 

وأن ذلــك اجلــزء العظــيم مــن املســلمني الــذين حيلمــون بــالعودة،  ، خصوصــاً الصــحية الــيت أشــرنا إليهــا ســالفاً 



 246

جهــده وتفكــريه يف بنــاء حاضــره، وحتســني وضــعيته الراهنــة، والتخطــيط ملســتقبل أبنائــه يف  بــدًال مــن َصــْرف
  بالتفكري يف الوطن، والبكاء على أطالله!الغرب، فإنه يستمر يف حرق أوقاته وأعصابه 

االهتمــام لتحســني  لَّ ويل ُكـمــنهم تُــ كبـريةً   جمموعــةً  إنّ  ، حقـاً كـذلك، مل يوجــد املسـلمون يف الغــرب عبثــاً 
ا تتحقق هلـم تلـك السـعادة  وضعها االقتصادي واالجتماعي، وتوفري أسباب احلياة املادية، اليت يُزعم أنه 

م األ م، فـأدركوا املفقودة يف أوطا م ومعانـا يأت هلم تلك األمنية، ازدادت درجة شـقاو صلية، لكن ملا 
حيسـبه الظمـآن مـاء! وهـم  يعـةٍ أن السعادة اليت ينجّرون خلف بصيصها، ال تعدو أن تكون جمرد سـراب بقِ 

مـــن ال يـــدرون، أو يتغـــافلون عـــن أن الســـعادة احلقيقيـــة ال تكتمـــل إال يف ذلـــك اجلانـــب الروحـــي واملعنـــوي 
ا املـادة واآللـة، حـىت صـار اإلنسـان  م وثقافتهم، وهو نفس ما تفتقده احلضـارة الغربيـة الـيت اسـتعبد عقيد
جمـرد رقــم يف معادلــة غــري مفهومــة، يعبـث مبصــريه اجملهــول، وعلــى نفــس املنـوال ميضــي العديــد مــن املســلمني 

م مل خيُْ  م القـدر يف الغـرب قوا عبثاً لَ الذين يكتفون باحلياة يف جانبها املادي، وهم ال يعلمون أ ، ومل يلق 
ا. م إىل تلك البقاع اليت استقروا    عبثا، وإمنا حلاجة عظيمة، وهو توصيل الرسالة اليت أنيطت 

وهــذا إن دل علــى شــيء، فإنــه يــدل علــى أن وجــود املســلمني يف الغــرب لــيس شــيئا طارئــا أو مؤقتــا،  
يــة أو بعــض رب ف عــابرة، كــذلك الوجــود القــدمي بــاجلزيرة اإلبميكــن أن ُيســمى ظــاهرة عارضــة أو ســحابة صــي

-منــاطق أوروبــا الشــرقية، وإمنــا وجــود نــوعي ينبــئ بأنــه ســوف ميتــد ويرتســخ، وســوف جيعــل مــن املســلمني 
شــــبه ســــكان أصــــليني، ويف  -وبالتحديــــد األجيــــال الصــــاعدة الــــيت ولــــدت يف املهجــــر، مــــع مضــــي الوقــــت

-أقل من حوايل ثالثة عقود على األكثر، يصبح اإلسالم بأوروبا  املستقبل القريب الذي ميكن حصره يف
ا، إذا ما أخذنا بعني االعتبار أن اجليل األول/جيـل اآل  -على سبيل املثال بـاء ممثال بأولئك الذين ولدوا 

الــذي هــاجر إىل الكثــري مــن دول أوروبــا الغربيــة والشــمالية عقــب مخســينيات القــرن الســابق ســوف ينــدثر، 
ســوف ينــدثر بــدوره! وهــذا يعــين أن  -بعــد مــا يعــادل النصــف قــرن مــن اآلن-اجليــل الثــاين، الــذي ويشــيخ 

الــيت هــاجر منهــا املســلمون اُألول حنــو -ربطــه باألوطــان األصــلية تالــدور ســوف ينتقــل إىل اجليــل الــذي ال 
ــا متثــل أصــل آبــائهم وأجــدادهم، علمــا بــأن مثــل هــذه اآلصــرة -الغــرب ســوف  إال آصــرة واحــدة، وهــي أ

من أبنـاء املهـاجرين املسـلمني يرفضـون قضـاء  ، حيث بدأ اآلن العديدُ تذكارياً  تأخذ مع مرور الوقت طابعاً 
بـاء! فيتالشـى بـذلك عقـود ومـوت اآل ةالعطل مع ذويهم يف األوطان األصلية، فما بالـك بعـد مضـي بضـع

ســتقرار املســلمني بــالغرب ومــن ائيــا أي حنــني إىل الــوطن، ويتبــدد أي تفكــري يف العــودة، وهكــذا يكتمــل ا
 دون رجعة.  

مث إن وجود املسلمني بالغرب من غري رجعة إىل األصل، مينحه طابعـا مصـرييا، فاألقليـة املنعزلـة اخلائفـة 
ا وثقافتهـــا، تعـــيش بـــني ظهـــراين أغلبيـــة منفتحـــة تنظـــر إىل األقليـــات الـــيت اســـتوطنت  علـــى هويتهـــا وعقيـــد

ــا هــاجرت إليهــا هربــا مــن اجملاعــة واالضــطهاد، وتــارة أخــرى بعــني بالدهــا، تــارة بعــني الشــفقة مــا دا مــت أ
الريبة والتخوف مـن امتـداد واسـتمرار الوجـود األجنـيب الـذي بـدأ حيمـل بـذور التطـرف والفوضـى والتهديـد، 
ــا السياســية واالقتصــادية والثقافيــة جعــل األقليــة املنطويــة  وهــذا مــا جيعــل األغلبيــة املهيمنــة حتــاول بكــل أدوا
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واملنغلقـــة أمـــام أمـــر الواقـــع؛ إمـــا أن تقبـــل قـــيم الغـــرب وتقاليـــده فتنـــدمج أو تنصـــهر، فتجـــين بـــذلك قطـــوف 
ا ورسالتها، وإما  االستقرار والضمانات االجتماعية والسياسية املتنوعة، لكن على حساب هويتها وعقيد

ا وخصائص هويتها، فـتحجم عـن أي انـدماج  أن تتمسك بقيم اإلسالم وتقاليده، وتعتصم بتعاليم عقيد
يف بوتقــة الثقافــة الغربيــة، فتجــين بــذلك أشــواك العنصــرية واالحتقــار والدونيــة، فتخســر حاضــرها ومســتقبل 

  أبنائها. 
  التفسير الديني المعتدل لوجود المسلمين في الغرب

ـــم أمـــام خيـــارين أحالمهـــا مـــر! إمـــا االنـــدماج أو  هكـــذا، حيـــس أغلـــب املســـلمني املســـتقرين بـــالغرب أ
اإلحجام، إما االنفتاح املشروط أو االنغالق، إما ثقافة الغرب اليت تضمن هلم العـيش الكـرمي واالطمئنـان، 

اليت جتلب هلم سخط الغرب وعدم رضاه، وتكاد مثل هذه الرؤية ذات  القيم اخلاصة والعادات اخلاصةأو 
يمن علـى بنيـة التفكـري السـائد لـدى املسـلمني املوجـودين يف الغـرب، باسـتثناء  البعدين: األبيض واألسود 

قلة قليلة استطاعت أن تشكل رؤية ثالثة، تستوحي خطوط التماس اإلجيابية، الـيت حتجبهـا أحكـام القيمـة 
ا كل طرف عن اآلخر، حيث باالستناد إىل تلك التماسات أو القواسم املشرتكة ميكـن التوصـل  اليت يكو

مبنيـــة علـــى قـــيم إنســـانية ينتفـــي فيهـــا التعصـــب الـــديين أو  إىل صـــياغة ثقافـــة مشـــرتكة بـــني الطـــرفني، ثقافـــة
مـــوم اإلنســـان النفســـية واالجتماعيـــة والثقافيـــة، وهـــي مهـــوم تتخطـــى كـــل  األيـــديولوجي، ثقافـــة مســـكونة 
احلـواجز اإلثنيـة والعقيديـة واأليديولوجيـة وغـري ذلـك، وإلرســاء مثـل هـذه الثقافـة ميكـن أن نسـتوحي كـل مــا 

القية وحضارية، يأخذها املرء من الـدين الـذي يـؤمن بـه، أو مـن املنظومـة الثقافيـة راكمناه من موروثات أخ
 والفكرية واالجتماعية اليت يندرج فيها.

وال يتســـىن هـــذا التعامـــل اإلجيـــايب مـــع الغـــرب، إال عـــرب آليـــات التحـــاور التـــوافقي والتعـــايش واالنفتـــاح 
هــو الفــرد الــذي يبــادر بفــتح كــل قنــوات والتعــاون وحنــو ذلــك، ويبــدأ ذلــك مــن أصــغر مكــون للمجتمــع، و 

التواصــل املتاحــة، بــدءا مــن العمــارة الــيت يســكن فيهــا، وصــوال إىل املبــىن الــذي يعمــل أو يــدرس فيــه، وهــذا 
يعين أن هذا الفرد املسلم إذا ما انـتهج ثقافـة املعاملـة كمـا أرسـاها اإلسـالم، سـوف يضـرب بعـرض احلـائط 

تســـربت إىل جمتمعاتنـــا مـــن جـــراء الفهـــم اإلســـقاطي والتأويـــل احلـــريف قـــيم الغلـــو واالنغـــالق والتزمـــت، الـــيت 
للنصــوص اإلســالمية، قرآنيــة كانــت أو حديثيــة، ويؤســس لفهــم وســطي يأخــذ بعــني االعتبــار اآلخــر غــري 
ـــذا التجـــاوز للجانـــب املتشـــدد يف منظومـــة  املســـلم، الـــذي يشـــاركه يف اإلنســـانية والوجـــود علـــى األرض، و

مكن من التجاوب ولو النسيب مـع ثقافـة الغـرب الـذي يوجـد فيـه، فتـرتاءى يف األفـق التفكري اإلسالمي، يت
عالمــات التعــايش بــني املســلمني والغــربيني، وعــن طريــق ذلــك تتســىن إمكانيــات توصــيل جانــب مــن رســالة 
اإلسالم، اليت حتفز على تعارف البشر وتكافلهم وتضامنهم، فال يصـبح وجـود املسـلم يف الغـرب عبثـا، أو 

أجــل بعــض األغـراض الدنيويــة التافهــة الزائلــة، بقـدرما يصــري كــل مســلم مبثابـة ســفري لإلســالم حيــث ال مـن 
يوجد اإلسالم. ويف هذا الكالم رد على ثلة من الدعاة الذين يفتون، تارة بعدم جواز اهلجرة أو االستقرار 
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ذلـــك ينطـــوي علـــى والء بـــالغرب؛ ألنـــه يشـــكل دار حـــرب! وتـــارة أخـــرى حبرمـــة نيـــل اجلنســـية الغربيـــة، ألن 
  معلن للغرب. 

مليون مسـلم بـالغرب، وال  30 لكن، ال يتساءلون عند اإلدالء مبثل هذه الفتاوى عن مصري أكثر من
يتساءلون كذلك عن أنـه بواسـطة هـؤالء املهـاجرين أضـحى اإلسـالم معروفـا وموجـودا يف عقـر دار الغـرب، 

لـدين والـدخول فيـه، وأخـريا، ال يتسـاءلون عمـا لـو كـان بل وأمسى العديد من الغربيني مهيئني لتقبل هـذا ا
ــــا  َهــــاجر، الــــيت شــــد إليهــــا املســــلمون الرحــــال مصــــطلح دار الصــــلح أو املعاهــــدة، مــــادام أ

َ
ينطبــــق علــــى امل

اســتقبلت أفــواج املســلمني، فأحســنت إلــيهم بالعمــل واملــأوى وغــري ذلــك، فهــي مــع كفرهــا املعلــن ال تكــن 
  ا، وإن كانت مثة بعض املواقف اليت ختفي خلفها ما يشبه العداء.   للمسلمني على أرضها عداء صرحي

وحــىت يتضــح هــذا األمــر أكثــر، أورد يف هــذا الصــدد رأيــا حيســم فيــه العلمــاء هــذه القضــية، وال يــدعون 
جماال لبعض الفتـاوى الـيت تظهـر مـن فينـة ألخـرى، لتعكـر صـفو املسـلمني املوجـودين يف الغـرب، وتزيـد مـن 

م و  م للشرخ الكائن، سواء بني آراء العديد من العلماء وواقع احليـاة، أو بـني هـذه شدة حري عدم استيعا
ا. وهـذا الـرأي يقـول فيـه أصـحابه، وهـم جمموعـة مـن املفتـني:  إذا َوَجـَد املسـلم أن بقـاَءُه يف دار (اآلراء ذا
جودين يف دار الكفر مبثـِل تعلـيِمِهْم الكفر يُفيد املسلمني املوجودين يف دار اإلسالم، أو يُفيد املسلمني املو 

ــِة إليــه  ــَبِه املوجهَّ كــان ُوُجــوُدُه يف   -وقضــاِء مصــاحلهم، أو يُفيــد اإلســالَم نفَســُه بنشــِر مبادئِــِه والــرد علــى الشُّ
هــذا اجملتمــع أفضــَل مــن هجــره، ويتطلــب ذلــك أن يكــون قــويَّ اإلميــاِن والشخصــيِة والنفــوِذ حــىت ُميِْكَنــُه أْن 

ـــذ ه املهمـــة. وقـــد كـــان لـــبعض الـــدعاِة والتجـــار يف الـــزمن األوَِّل أَثـَـــٌر كبـــري يف نشـــر اإلســـالم يف بـــالد يَقـــوَم 
  . )الكفر

إذا كان، إذن، قسم ال يستهان به من العلماء، يثبت أن وجود املسـلمني يف الغـرب فيـه فائـدة عظمـى 
لميـة أو الدعويـة، فإنـه يشـرتط يف لإلسالم، سواء مـن حيـث االسـتفادة املاديـة واالقتصـادية أو الفكريـة والع

ا  ذلك حتلي املسلمني بقيم اإلسالم السمحة وأخالقه الكرمية، وجتنبهم لكل اصطدام أو مواجهة من شأ
أن توقعهم يف دوامة الصراع غري املثمر، الذي ال خيدم اإلسالم يف شيء، وهو صراع كثريا ما يكون مبطنـا 

راهيــة لكــل مــا هــو غــريب، يف حــني أن اإلســالم يــرفض مثــل هــذه مبشــاعر العــداء والشــحناء والضــغينة والك
األخالق السيئة واملنحرفة، ويدعو إىل التعامل باحلسىن مع سائر البشر، وإن كانوا غري مسلمني، وخري مـا 

مـن سـورة املمتحنـة،  9و 8جيسد هذا الشق من عالقة املسلمني مع غري املسـلمني، مهـا اآليتـان الكرميتـان 
يِن وَملَْ ُخيْرُِجـــوُكْم ِمـــْن  ﴿: -حانه وتعـــاىلســـب-حيـــث يقـــول  َهـــاُكُم اهللاُ َعـــن الَّـــِذيَن ملَْ يـَُقـــاتُِلوُكْم ِيف الـــدِّ ال يـَنـْ

َهــاُكُم اهللاُ َعــِن الَّــِذيَن قَــاتـَُلوُكْم ِيف  ِديَـارِِهْم َأْن تـَبَـــرُّوُهْم َوتـُْقِســطُوا ِإلَــْيِهْم ِإنَّ اَهللا حيُِــبُّ اْلُمْقِســِطنيَ  َـا يـَنـْ يِن ِإمنَّ  الــدِّ
ُْم فَُأولَِئَك ُهُم الظَّ    . ﴾اِلُمونَوَأْخَرُجوُكْم ِمْن ِديَارُِكْم َوظَاَهُروا َعَلى ِإْخرَاِجُكْم َأْن تـََولَّْوُهْم َوَمْن يـَتَـَوهلَّ

إن هذا النص القرآين ميثل دليال قاطعا على أن عالقة املسلم بغـري املسـلم أمـر مطلـوب، إذا كـان ذلـك 
قيــدة اإلســالمية يف شــيء، وإذا كــان أيضــا ذلــك الــذي يتعامــل معــه املســلم ال يكــّن أي ال يســيء إىل الع



 249

ديـــد للمســـلمني، لـــذلك فالشـــرع حيفـــز علـــى إبقـــاء االرتبـــاط معـــه، بـــل  عـــداء لإلســـالم، وال يشـــكل أي 
  ويضفي على ذلك مزيدا من الشرعية، عندما يأمرنا باإلحسان إليه والعدل معه.

****************  
ولندا. *) كاتب   مغريب مقيم 
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  المعاصر اإلسالمفي  المتنورالفكر 
  نظرة نقدية

  (* كرستيان ترول
  خلفية تمهيدية: التجديد اإلسالمي -1

يف  النهضــوييف البدايــة مــن املفيــد أن نتبــني اخللفيــة وحنــدد اإلطــار الــذي نريــد مــن خاللــه تقــدمي الفكــر 
غل العـامل اإلسـالمي املعاصـر ميكـن حتليلهـا يف املسـاحة اإلسالم املعاصر. إن احلركات واالجتاهات الـيت تشـ

املتوترة بني مفهومي األصالة واحلداثة. إن مثـل هـذا املـدخل يضـع يف اعتبـاره اإلسـالم املعاصـر يف املسـاحة 
واحلداثـــة الـــيت حتيـــل إىل  ،املتـــوترة بـــني األصـــالة فيمـــا يتعلـــق بـــأمور احليـــاة والفقـــه الـــديين النابعـــة مـــن املاضـــي

أنفســهم فيــه كمحــرك قــوة ولــذلك لــيس مبقــدورهم  جيــدون الــذي مل يعــد املســلمون ),املســتقبلو( احلاضــر
  التحكم يف تطور الفكر.

  أزلي وغير قابل للتغيير :القرآن
القرآن الكتاب املنزل من عند اهللا يعترب جوهر العقيدة اإلسالمية. وهذا الكتاب يعتـرب كتابـاً أزليـاً وغـري 

شـكل و املضـمون. ويعتقـد املؤمنـون بـه أنـه يصـلح لكـل مكـان وزمـان وأنـه حيـوي قابل للتغيري مـن حيـث ال
زليــة. ويف املقابــل تتســم فكــرة احلداثــة بالنســبية فيمــا يتعلــق باحلقيقــة وبعامــل تطورهــا األقيقــة احلبــني دفتيــه 

نســان املســتمر. فبالنســبة للحداثــة ال يوجــد أي شــيء ســواء كــان مكتوبــاً أو منطوقــاً ال حيــق وال ميكــن لإل
الرحـــى: رحـــى  شـــّقياإلســـالم نفســـه بـــني  دإعـــادة صـــياغته وتطـــويره أو التشـــكيك يف صـــحته. وهكـــذا جيـــ

الــيت تــرى أن  احلداثــة رحــى ومــن ناحيــة أخــرىالقــرآن مــن ناحيــة،  يتاحلقيقــة األزليــة الثابتــة املوجــودة بــني دفــ
ايل نفســه: هــل يوجــد احلــل يف مجيــع األمــور قابلــة إلعــادة الصــياغة والتطــور الــدائم. وهنــا يطــرح الســؤال التــ

  حتديث اإلسالم أم يف أسلمة احلداثة؟ ومن واجب املسلمني تقدمي اإلجابة عليه.
بــني م مواجهــة تــتالســطح. هنــا ســوف يظــل باقيــاً علــى مــا يعيبــه أنــه يومهمــا كــان هــذا املــدخل مثــرياً ف

يقـود هـذا املــدخل إىل  لـى ذلــكأيت مـن خـارج اإلســالم متامـاً. وعـالوة عالــيت تـحلداثـة واسـالمية األصـالة اإل
. وكـال األمـرين يلقيـان الـرفض سؤال اهلوية املهددة من اخلارج ويودي إىل خيارين إما الرضوخ وإما االنعزال

مــن أغلبيــة املســلمني. وإذا لــزم إجــراء مناقشــة حــول االجتاهــات اإلســالمية املختلفــة، فــال بــد أن تنبــع هــذه 
إلســالمية ولــيس مــن خارجهــا. ومــن هنــا يبــدو انــه مــن املناســب املناقشــة مــن عناصــر مــن داخــل العقيــدة ا

التأويـــل بـــني نزعـــة ) أي Geist - العقـــل وباألملانيـــةالتطـــرق إىل املناقشـــة الـــيت تـــدور بـــني احلـــرف والـــروح (
. وهــذا التحليــل يتميــز بأنــه ينبــع مــن وصالنصــوص الدينيــة ونزعــة التأويــل الــذي يســتلهم روح احلــريف للنصــ

  .طلق منهوينداخل اإلسالم 
  اإلسالم طبقاً لروح النص أي :إسالم التأويل الجديد واإلسالم األصولي 

فيما يبدو هناك ثالثة اجتاهات تنتشر يف العامل اإلسـالمي. فعلـى خلفيـة اإلسـالم الثقـايف يوجـد إسـالم 
 ،جلديـدمتزمت مبعىن إسالم قائم على التفسري احلريف للنص. وخبالف ذلك يوجد إسالم ينبع من التأويل ا
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ـــه. واإلســـالم الثقـــايف  فهـــموهـــو اإلســـالم الـــذي يعتمـــد علـــى  ـــا اســـتخدام (روح الـــنص ال حرفيت وميكـــن هن
يعــين اإلســالم الــذي يــتم  )مصــطلح اإلســالم التقليــدي وال أحبــذ هنــا اســتخدام مصــطلح اإلســالم الشــعيب

تفاســري الســنية يف فهمــه االعتقــاد مببادئــه وممارســة شــعائره يف جمتمــع معــني. فاملســلم الرتكــي يعتمــد علــى ال
للقــــرآن وعلــــى املــــذهب احلنفــــي يف ميــــدان األحكــــام الشــــرعية. ولكــــن هــــذا ال مينــــع مــــن وجــــود اجتاهــــات 
ــا، مثــل احلركــات الصــوفية  ــا متلــك مرجعيــات فقهيــة شــرعية خاصــة  ومجاعــات داخــل األمــة الرتكيــة تــرى أ

ا بعض رجال الـدين غـري املـؤهلني علميـاً الشعبية وتقديس األولياء وبعض املمارسات السحرية اليت يقوم 
وكذلك بعض الناس الذين يقعون حتت تأثريهم الفكري، واليت تتبـىن يف كثـري مـن األحـوال بعـض الطقـوس 
ــم. وكــل هــذه  اجلاهليــة وبعــض األفكــار النابعــة إمــا مــن داخــل الــبالد وإمــا مــن الثقافــات اخلارجيــة احمليطــة 

ة اإلسالم الثقايف. وهو وثيـق االرتبـاط باحلضـارة الـيت ينتمـي إليهـا. وهـو العوامل هي اليت متثل ما نطلق علي
كـــون بـــذلك اجملتمـــع اإلســـالمي ويســـاهم بقـــدر كبـــري يف تشـــكيل شخصـــية الفـــرد املســـلم وحتقيـــق توازنـــه يُ 

انسجامه مع حميطه. أي انه ميثل بالنسبة لكل مسـلم املرجعيـة الـيت يعـود إليهـا فيمـا يتعلـق بـالقيم و النفسي 
سلوك وبعبارة واحدة الثقافـة احلقيقيـة للمجتمـع اإلسـالمي. وطبقـاً ملرجعيـة هـذا اإلسـالم الثقـايف بـزغ مـا وال

. ولكـــن ةنســـميه اإلســـالم القـــائم علـــى التفســـري احلـــريف للـــنص وهـــو مـــا يطلـــق عليـــه اآلن أيضـــاً باإلســـالموي
  .ديبعأشكاله املتعددة تعود إىل زمن 
  إلسالمسالموية واالعالقة الداخلية بين اإل

منتظمـة وذلـك عنـدما جيـد نفسـه مضـطراً إىل الـدفاع وحركـات شـرعية  ظمـةويتحول هذا اإلسالم إىل أن
 فســرالــيت تاألســباب ن إعــن نفســه ضــد قــوى غــري إســالمية. ولــذلك فهــو ال خيلــو مــن اجتاهــات متطرفــة. 

ة قـوة مـا يسـمى عودة اإلسالموية إىل الظهور حالياً متعددة. ويف مقدمة هـذه األسـباب بـدون شـك سـيطر 
 يبـــدو أمامنـــاوضـــعف الوضـــع السياســـي واالقتصـــادي وانكســـار أمـــة اإلســـالم أمامـــه. وهنـــا يقـــع  )بـــالغرب(

مباشــرًة مشــهد أزمــة اقتصــادية وسياســية وثقافيــة، أي بعبــارة واحــدة أزمــة تطــور. وهــذه األزمــة تــدفع بعــض 
ـاء أسـباب هـذا اإلحبـاط يقـود اجملموعات لشحذ اهلمم للبحث عن خمرج هلا. ومن اخلطأ االعتقـاد بـان  إ

. والسـبب يف ذلـك أننـا إذا )اإلسالم الثقـايف(مباشرة إىل اختفاء حالة اإلسالموية ويؤدي إىل االندماج يف 
حتركنا بني اإلسالم الثقايف واإلسالم السياسي فإننا نتبع حركة ديناميكية مستمرة. إن األقوال واألوامر الـيت 

وحي السـماوي يـتم تفسـريها حرفيـاً طبقـاً لإلسـالم األصـويل ويبـذل املؤمنـون يعتقد أنـه جـاءت بنـاء علـى الـ
بذلك اجلهود حملاولة تطبيقها على أرض الواقع بصورة فعالة ، مبا يف ذلـك اسـتخدام القـوة السياسـية أو يف 

  حاالت استثنائية باألساليب اإلرهابية.
يكــايل للنصــوص املقدســة بصــورة أكثــر داالتفســري احلــريف الر كمــن وراء هــل ميكــن شــرح املنطــق الــذي ي

علينـــا  فـــرضالـــذي  ، القـــرآن،كتابـــهأنـــزل   ده اجلميـــع. وقـــدعبـــواخلـــالق الـــذي جيـــب أن ي ربدقـــة؟ اهللا هـــو الـــ
املرجــع األساســي للمســلم الــذي ينبغــي علــى ، الصــحيحةالرســول ســنة ، باإلضــافة لرآنويشــكل القــاعــه. اتب

. إن الدين حيتوي على إطار للسـلوك ال ينبغـي اخلـروج عليـه أن يطبقه حبذافريه بدون اخلروج عليه قيد أمنلة
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ـــــاملعروف والنهـــــي عـــــن املنكـــــر (كمـــــا ورد يف القـــــرآن، ســـــورة  ـــــاألمر ب ـــــة ب مطلقـــــاً. إن أمـــــة اإلســـــالم مطالب
)، وطبقـــاً هلـــذا األمـــر فاملســـلمون مطـــالبون يف كـــل جمـــاالت احليـــاة بـــاألمر بـــاملعروف والنهـــي عـــن 3/104

املنكر يتوقـف حتديـدمها علـى القـرآن والسـنة وعلـى هـذا األسـاس يـتم االسـتنباط على أن املعروف و  املنكر.
مـا ليسـا  واإلسالم يةاإلسالماألصولية بني داخلية وهذا يعين وجود رابطة  العقالين للشريعة وبالرغم مـن أ

ثري مـن متطابقني وجيب التفريق الواضح بينهما، فاإلسالم األصويل على أي حال يف نظر البعض ورمبا الك
املســــــلمني هــــــو إســــــالم االعتــــــدال وال يقــــــود إىل الضــــــالل وهــــــو أقــــــرب إىل اإلســــــالم الشــــــامل والكامــــــل. 
فاإلســـالموية بالنســـبة ألتباعهـــا لـــيس اإلســـالم البـــاطين وإمنـــا اإلســـالم الصـــحيح الـــذي ينبغـــي علـــى اجلميـــع 

  إتباعه.
   إسالم التأويل الجديد

وم علـى تفسـري جديـد نـابع مـن اإلسـالم الثقـايف أو  يف نفس الوقت نشـاهد هـذه األيـام بـزوغ إسـالم يقـ
األصويل املعاصر وحنن نطلـق عليـه تسـمية  األيدلوجيكرد فعل للتجارب القاسية اليت جنمت عن اإلسالم 

إلجيــاد أفكــار  الشخصــي اجلديــد ألنــه حيــاول فــتح بــاب االجتهــاد مــرة أخــرى (مبعــىن الســعي أويــلإســالم الت
قد أغلق متاماً يف منتصـف القـرن  هذا الباب يعتقد أن األساسية) وكان تفسريية جديدة للنصوص املقدسة

وإسالم التأويل اجلديد حيتوي أيضـاَ مثـل اإلسـالم األصـويل علـى تيـارات خمتلفـة واجتاهـات عديـدة  العاشر.
االجتهـــاد تكمـــن يف هـــذا وأمهيـــة  حيـــث أن حماولـــة تصـــنيفها أو ترتيبهـــا يـــؤدي فقـــط إىل اضـــطراب وبلبلـــة.

لــبعض علــى إعــادة التفكــري يف األحكــام الفقهيــة والشــرعية القدميــة وصــياغتها مــن جديــد. وهــذه شــجاعة ا
األحكــام تعــود إىل حــوايل ألــف ســنة مضــت وأعتقــد النــاس بصــحتها طــوال هــذا الوقــت وانتهــاء أمــر النظــر 

ـا للنصـوص التأسيسـية لإلسـالم فيها قطعياً. وهذه احملاوالت اجلديدة  ومبحاولـة إجيـاد تتميز أمهيتهـا مبعاجلا
تفســـري جديـــد لـــيس طبقـــاً حلرفيـــة الـــنص، ويأخـــذون يف االعتبـــار املخـــاطرة واملغـــامرة الـــيت ال ميكـــن حتاشـــيها 
عندما يتصدون لذلك وهذا اإلسالم القـائم علـى روح الـنص ال يقـف اآلن يف مقدمـة املشـهد االجتمـاعي 

ولكنـــه تيـــار احلركـــات اإلســـالموية، السياســـي واالجتمـــاعي الـــديين، فهـــذه الصـــدارة حيتلهـــا علـــى أي حـــال 
يتمتــع مبيــزة التوافــق مــع األهــداف واألفكــار الــيت تتبناهــا أغلبيــة النــاس. وبطبيعــة احلــال ال يتطــرق اإلســالم 

ه إىل مجيع املسـائل ويـرتك بعضـها غامضـاً خمافـة يتالقائم على تفسري النصوص طبقاً لروح النص وليس حرف
الـذين يسـتخدمون إلسـالمويني وكـذلك مـن قبـل احلكـام املسـتبدين االتعرض للهجمات العدوانيـة مـن قبـل 

اإلســالم الثقــايف لرتســيخ الوضــع القــائم وتثبيتــه كمــا هــو عليــه احلــال اآلن. ولكــن هــذا التفســري طبقــاً لــروح 
حيــث أنــه يواجــه مبرونــة حتــديات احلداثــة  ؛الــنص ميكــن أن حيمــل يف طياتــه بــذور األمــل يف مســتقبل أفضــل

  األحكام اإلسالمية اليت توصل إليها القدماء. بدون إنكار بعض
  مناقشة حول اإلسالم من داخله

تـــدور حاليـــاً يف كـــل مكـــان مناقشـــة حـــول اإلســـالم مـــن داخلـــه فاملســـلم حاليـــاً جيـــد نفســـه موزعـــاً بـــني 
والتطــورات واإلغــراءات الــيت حيملهــا  ,ممارســات األفكــار التقليديــة النابعــة مــن اإلســالم الثقــايف مــن ناحيــة
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 املـؤمن واملثقـف يفوال ميكـن للمسـلم  ,التفسـري اجلديـد مـن ناحيـة أخـرىكـذا سالم السياسي األصـويل و اإل
 هــذه احلالــة إال أن يٍســأل نفســه عــن اإلســالم الــذي يرضــاه دينــاً ألطفالــه. ويبــدو أن الكثــري مــن املســلمني

وعــدم التســليم  الشخصــية مجيــدون أنفســهم يف مواجهــة طــرح جديــد للــدين حيــوز علــى رضــاهم ومســئوليته
م   .باألحكام اليت تصلهم من الوسط احمليط 

  تدقيق المفاهيم ،هدف الدراسة وحدودها -2
بـدون شــك توجـد اآلن ظــاهرة الفكـر اإلســالمي اجلديــد. ولكـن الســؤال هـو أيــن اجلديـد فيهــا؟ اجلديــد 

يت نصــفها الــ املعاصــر لــدى الــبعض الــذي يــرى ضــرورة إخضــاع األحكــامالفكــر اإلســالمي هــو الــنمط مــن 
أن هــذا  إىلللتــدقيق يف ضــوء التحــوالت املســتجدة علــى أرض الواقــع. وال بــد مــن التنويــه هنــا باإلســالمية 

الوقــــوع يف  بإمكانيـــةالـــنمط مـــن الفكـــر اجلديـــد لــــيس مرتبطـــاً متامـــاً بأيدلوجيـــة تقدميـــة. إنــــه فكـــر يعـــرتف 
ين نفســه مــن ذلــك. ولــذلك يطالــب مكانيــة إعــادة النظــر فيهــا وال يســتثإاألخطــاء وعــدم دميومــة األحكــام و 

بضــرورة نقــد الــذات بصــفة دائمــة. إنــه يطالــب بإعــادة صــياغة أحكــام املاضــي (ولــيس بإلغائهــا أو القضــاء 
ائيـــاً) وضـــرورة إتاحـــة الفرصـــة أمـــام كـــل مســـلم وكـــل  حقيقـــة الرســـالة  إىلصـــادق للتوصـــل  إنســـانعليهـــا 

دون التعـرض للتشـويه األيـدلوجي املتعمـد (راجـع عن طريق املعرفة العميقـة خللفيـات النصـوص بـ اإلسالمية
للحداثــة) بطريقــة أخــرى عــن نظــرة (وعلــى ذلــك ينظــر املفكــرون املعاصــرون  )13ص ،م2004ن زينــه، بــ

ايـــة القـــرن التاســـع عشـــر وبدايـــة القـــرن العشـــرين) وخيتلفـــون معهـــم اختالفـــاً  اإلصـــالحيني الســـابقني (مـــن 
كمعيـــار شـــامل وبـــديهي فحســـب وإمنـــا ينظـــرون إليـــه كمكـــون جوهريـــاً فهـــم ال يكتفـــون باســـتخدام الفكـــر  

رعى دعـاة التفكـري يوبعبارة أخرى اجتماعي يوجد داخل املمارسات العديدة واخلطابات النظرية املختلفة. 
موقف نقدي من احلداثة وضرورة تعميق شعور املفكر باملسؤولية الذاتية عنـد  اختاذالتقدمي اجلديد ضرورة 

  ملة يف التفكري.ممارسة حريته الكا
  ما يلي: م2002وكتب نصر حامد أبو زيد يف جريدة األهرام عام 

الـديين. وهـذا األمـر هـو الشـرط األساسـي للتجديـد الـديين.  تراثنـاحريـة البحـث يف  إىلحنن يف حاجة (
 ال بد لنا من رفع احلظـر عـن حريـة التفكـري. إن جمـال التجديـد ال حـدود لـه. يف عمليـة التجديـد الـديين ال
يوجد ما يسمى املرافئ اآلمنة اليت ميكن أن تستثىن من عمليـة البحـث العلمـي احلـر، ألن ذلـك لـو حـدث 

(أنظر نصر حامد أبو  .اإلسالمي)فسوف خيلق نوعاً من الرقابة الفكرية اليت ال مكان هلا يف تاريخ الفكر 
  .)م2002زيد، األهرام ويكلي 

ملثـل هـذا الفكـر احلـر النظام االجتمـاعي الـذي يسـمح  طويروبتوهذا النداء يطالب باحلرية بصفة عامة 
اليت تسـتخدم الـدين بـال انقطـاع  لحكوماتلوم وعتاب ضمين لأيضاً  ومصادرته بالقوة. وه إىلوال يؤدي 

  األصولية بالدين. اإلسالميةلتحقيق األغراض السياسية وهذا األمر يشبه ما تفعله اجلماعات 
جديـــد بالنســـبة للمجتمعـــات  أمـــرهـــو  )اهرة الدينيـــة وللخطـــاب الـــديينللظـــ(إن النقـــد العلمـــي العلـــين 

للمؤسسـات  دائمـاً باملرتـدين. فهـم ومفـاهيمهم ال تـروقالفكـر اجلديـد . ولذلك يتم وصم دعاة اإلسالمية
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م باإلضافة  املستقرة اخلـوض يف املشـاكل احلاليـة والـيت هـي وثيقـة  إىلحبث املسائل الدينية يتطرقـون  إىلأل
 اإلنسـانبقضية العالقة بني الدين والدولة وأيضاً بني الشريعة والقـانون (وخاصـة فيمـا يتعلـق حبقـوق  الصلة

للعالقـة بـني الـدين والعدالـة  اإلسـالميةوحترير املرأة) وكذلك األمر بالنسـبة للقضـايا االجتماعيـة مثـل الرؤيـة 
ظامــه االجتمــاعي والسياســي اخلــاص حيمــل يف طياتــه ن اإلســالمياالجتماعيــة أو مســألة مــا إذا كــان الــدين 

م ارمتـوا يف  اخلطأبه. ومن  ام أصحاب هذا التيار بأ اجلسيم أن يقوم أعداء هذا التيار الفكري اجلديد با
أحضان الفكر الغريب وقبلـوا القـيم الفكريـة الغربيـة بـدون نقـد أو متحـيص. ويف احلقيقـة فالتحـديث بالنسـبة 

  احلداثة الغربية. ألصحاب هذا التيار ال يعين أبداً 
إن التحديث يعـين عنـدهم الضـوء الـذي نـتج عـن املعلومـات احلديثـة والـيت يـتمكن الباحـث مـن خاللـه 
على ممارسة النقد املوضوعي. ولذلك يؤيد أصحاب تيار التفكري احلر عند دراسـتهم وتفسـريهم للنصـوص 

 طيقاميو يحلديثة (مثل علـم اللغويـات والسـأدوات املعرفة احلديثة اليت تشملها العلوم االجتماعية ا استخدام
  وعلم دراسات األديان املقارنة وعلم االجتماع). -علم العالمات-

نـون مدرسـة فكريـة وال تشـغلهم مجعيـاً نفـس القضـايا. ومـع ذلـك ال يكوّ الفكـر النهضـوي إن أصحاب 
  ميكننا أن نوافق على ما قاله رشيد بن زينه:

واإلسـالم بصـورة حمايـدة عـن طريـق دراسـة القـرآن والسـنة معرفة  البحث عنإن الذي جيمع هؤالء هو (
 ،م2004(راجــــع بــــن زينــــه،  .)وســــائلهالتــــزم بدراســــة أكادمييــــة حتــــرتم املنــــاهج العلميــــة اجلامعيــــة وتعامــــة 
  )18ص

  النهضويالنطاق التاريخي للتفكير  -3
ايــة  اإلســالميةوالنهضــة  اإلســالميلقــد ظهــرت حركــة التجديــد يف الفكــر  القــرن الثــامن عشــر يف منــذ 

 الغـــرب املســـتعمر. واآلن يعـــيش املســـلمون زمـــن االســـتقالل إىل اإلســـالميةزمـــن التبعيـــة السياســـية للـــدول 
. وبطبيعـة احلـال مل تتالشـى اإلسـالميةولكنهم ذاقوا مرارة الدكتاتوريـة والفسـاد يف معظـم البلـدان  السياسي

أخــرى. وعــالوة علــى ذلــك يعــيش بعــض املســلمني   متامــاً عالقــات التبعيــة للغــرب ولكنهــا أخــذت أشــكاالً 
  .اإلسالمييف جمتمعات ال تدين بالدين  تتزايد نسبتهم كأقلية

حـد مـا كنتـاج  إىلدعاة الفكر التقدمي  إىلاألصوليني ميكن النظر  لإلسالمينيوكما هو احلال بالنسبة 
تخصصون يف العلوم الدينية، ولكـن لعملية الدميقراطية والدراسة اجلامعية. وبعض هؤالء املفكرين أساتذة م

، أما معظم األصوليني فقد درسوا اإلنسانيةالغالبية ليست كذلك. وميكن القول أن معظمهم درس العلوم 
بتحـــــديث  ءإن املفكـــــرين التقـــــدميني علـــــى قناعـــــة بأنـــــه ال ميكـــــن االكتفـــــا التكنولوجيـــــا والعلـــــوم الطبيعيـــــة.

يــة والتقنيــه ويف عــني الوقــت أيضــاً عــدم املســاس بــالنص املــدون اجملتمعــات اإلســالمية يف جمــال العلــوم الطبيع
للتفســـريات الدينيـــة التقليديـــة. فضـــل الـــرمحن الـــذي نـــدين لـــه هنـــا يف هـــذا التحليـــل  )Korpus ة(باألملانيـــ

م) مــا 1979اإلســالم) ((للفكـر املتنــور مـن خــالل إشــاراته احلامسـة يقــول يف مقدمـة الطبعــة الثانيــة لكتابـه 
  :يلي
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والعــامل اإلســالمي ميثــل صــحراء قــد لفــظ أنفاســه  اإلســالميت احلــايل ميكــن القــول بــأن الفكــر يف الوقــ(
فكريــــة قاحلــــة ال تــــنهض مــــن أعماقــــه أي أفكــــار وحماولــــة اخلــــروج مــــن هــــذا الصــــمت القاتــــل يشــــبه فرفــــرة 

بـال القـرن املاضـي) الـذي يتوسـل لـه حممـد إق ت(ارجتاف) جناح. وهو جمتمع اجليل الناشـئ (بدايـة ثالثينيـا
  .)حباركم مياه حيث ال توجد حياة يف )جديدة(اهللا أن يضع فكركم يف عاصفة بدعوته القائلة: أدعو 
هـي: يف السـنوات  اإلجابـةوميكـن أن تكـون  ًة؟جمدبـ إقبـالوفـاة ت اخلمسـون عامـاً بعـد ولكن ملـاذا كانـ

 وبعدها بربامج إعادة البناء.مبعارك التحرر من االستعمار الغريب  اإلسالمياخلمسني املاضية انشغل العامل 
وصحيح أيضاً بال شـك أنـه عنـدما يكـون النـاس حتـت ضـغط غـري عـادي ويواجهـون حتـديات هائلـة يصـل 
إبداعهم إىل أبعاد غري مألوفة. ولكن كيـف تكـون إعـادة البنـاء؟ عنـدما ال يلعـب البنـاء الفكـري والتجديـد 

). كمــــا أن 264 -263ص م1979ضــــل الــــرمحن العقــــالين إال دوراً ضــــئيًال أو حــــىت ال دور إطالقــــاً (ف
الضــغط اهلائــل النــاتج مــن التحــديات اجلديــدة وتســارع الــدعوة للعلمانيــة والــيت وصــلت إىل درجــة عاليــة يف 
أوســاط وجمتمعـــات ودول إســـالمية دفعـــت برفـــع وتـــرية الفكـــر التقـــدمي يف كـــل مكـــان وبعـــض هـــذه الـــدول 

وكمـــا أن جتربـــة  وطالبـــان يف أفغانســـتان) إيـــران يف (مثـــل حكـــم املـــاليلاإلســالمية كانـــت قـــد عاشـــت جتربـــة 
ـــة  املعـــارك مـــع احلركـــات اإلســـالموية ضـــد أنظمـــتهم الدكتاتوريـــة والـــدفاع عنهـــا لعـــب دوراً يف تكـــريس احلال

  الراهنة.
 تنـاميال مـعبإعـادة النظـر يف املكانـة الـيت جيـب أن حيتلهـا الـدين  نيالتقـدمياملفكـرين يف الواقع يهتم كل 

ى الدوام لعلمنة العامل بالرغم من ما يبدو يف الظاهر عكس ذلك. فقـد اجتاحـت العلمنـة فجـأًة املتزايد عل
العامل اإلسالمي بدون حتضري ونضوج داخلي لشروطها. هذه العملية تضـع الفكـر اإلسـالمي مباشـرًة أمـام 

  كيف ميكن التوفيق بني الدين (احلقيقة الثابتة) وبني التحول؟  السؤال:
) هذا السـؤال علـى نفسـه منـذ فـرتة طويلـة وكانـت م1945لكرمي سوروش (املولود عام لقد طرح عبد ا

 أي تغيــري يف منحــى مــن نــواحي العلــم يقــود مســتمر. إجابتــه هــي: كــل فــروع العلــم واملعرفــة يف حالــة حتــول
. وهنــا طــور عبــد الكــرمي ســوروش اإلســالميتعــديالت يف جمــاالت أخــرى مبــا يف ذلــك الفقــه  إىل بالضــرورة

إىل قناعٍة بأنه يف إطار التطور ال بـد  وتوصل طبقاً هلذه النظرية )املعرفة الدينية وتقلص نظرية متدد(جيياً تدر 
أن يظــل الفقــه اإلســالمي يف حالــة متــدد مــع األخــذ يف االعتبــار مواكبــة التطــورات الــيت طــرأت يف جمــاالت 

  )م2002، سروشينية أخرى. (راجع عبد الكرمي د
 اإلنســــانيةالقــــيم  إىل التقــــدمي ال ميكــــن التصــــدي ملتطلبــــات احلداثــــة والوصــــول وطبقــــاً لــــدعاة التفكــــري

بدون القيام بعملية تفسري جديد موضـوعي وحمايـد للنصـوص املقدسـة. وهـذا مـن شـأنه  اإلسالميةللعقيدة 
واملســاواة بــني الرجــل  اإلنســاناملطروحــة، مثــل حقــوق  اإلنســانيةمواكبــة التفســريات للقضــايا  إىلأن يفضــي 

  إزاء القرآن والسنة وجدل مع الفكر النقدي للحداثة.املرأة وسوف يتم ذلك بضمري مسرتيح و 
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  بعض أفكار وحجج الفكر الجديد -4
اجلديـد أو اختيـار األسـس اهلامــة  اإلسـالميطـار أن نـذكر مجيـع أفـراد تيــار التفكـري هـذا اإلميكـن يف  ال

بعـض احلجـج الـيت يسـوقها أصـحاب هـذا عتباطيـة اوسـوف خنتـار بصـورة كمـا تتطلبـه املسـاواة هلذا الفكر،  
. وال جيب أن يفهـم الـبعض أن اختيارنـا لـبعض سياق نقاشناالتيار لبعض القضايا األساسية اليت تتفق مع 

  رموز هذا التيار يدل على علو مكانتهم الفكرية يف ميدان الفكر التقدمي عن اآلخرين.
  درجيحضاري تتراث ؟ اإلسالمما هو  -1،4
: اإلســـالم(يف مقالتـــه  اإلســـالميةاحملاضـــر جبامعـــة واشـــنطن يف ميـــدان العلـــوم  مصـــطفى قـــرهمحـــد أعـــاجل 

وهــو حتديــد  نيالتقــدمي ينفكــر املدائمــاً األساســي الــذي يشــغل  الســؤال )مشــروع حضــاري يف حالــة تقــدم
حه بســبب عــدم وضــو  )الــدين(وميكــن إجيــاز إجابتــه اخلطــرية العواقــب كــاآليت: إن مفهــوم . اإلســالممفهــوم 

وغموضـــه ميكـــن بالكـــاد تطبيقـــه عمومـــاً علـــى اإلســـالم والكاتـــب يـــوحي بصـــورة مضـــللة بـــأن اإلســـالم هـــو 
حقيقــة واضــحة حمــددة وأيضــاً ال ميكــن تطــابق اإلســالم مــع الثقافــات اإلنســانية املختلفــة وكــذلك الثقافــات 

ـا إسـالمية ال ميكـن تصـنيفها هرميـاً تراتبيـاً علـى  أسـاس القـرب أو البعـد مـن املختلفة اليت تعـرف نفسـها بأ
  إسالم متصور.

األركــــان مــــن خــــالل  انعرفهــــباملمارســــات املفروضــــة والــــيت لإلســــالم  الشــــائعوال يبقــــى ســــوى التعريــــف 
ا أيضاً موقف غري مقنـع، فبنظـرة نقديـة دقيقـة فـإن اجلـزء الوحيـد مـن األركـان اخلمسـة والـذي هذ. و اخلمسة

(وأشـهد  أن ال إلـه إال اهللا : أشـهد-بصـيغة خمتصـرة-دة وهـي ال يزال باقياً كرمز لكـل املسـلمني هـو الشـها
  املرتجم). -أن حممداً رسول اهللا 

والــذي ال يعــرتف بالشــهادة ال يعتــرب يف الواقــع مســلماً وهــذا التعريــف لإلســالم مــن الشــهادة لــه قيمــة 
كـــرا فقـــط هنـــا عنـــدما يوضـــع كإطـــار حضـــاري وبكلمـــات أخـــرى حـــىت نصـــل إىل الصـــيغة اإلجيابيـــة لنظريـــة  

مصــطفى: بالتأكيــد ميتلــك اإلســالم يف حمــوره بعــض ممارســات وأفكــار أساســية ولكــن األهــم أدراك الــروح 
الديناميكيــة الــيت جتعــل املســلمني دائمــاً يف ظــروف تارخييــة حمــددة أن جيمعــوا علــى هــذه املمارســات وبــؤرة 

ارخييـة أو مثاليـة متخيلـة. األفكار وجيب على املرء أن ال يضـعها أيضـاً يف صـيغة صـارمة سـواء كانـت غـري ت
اإلسـالم مشــروع حضـاري تــدرجي ويتطــور مـن داخلــه تـراث حضــاري والـذي ينــتج مــن (وبكلمـات أخــرى 

ــــــة وثقافيــــــة ال حتصــــــى للحيــــــاة اإلنســــــانية علــــــى األرض ــــــة مشــــــاريع اجتماعي ــــــه إمكاني  م،2003( )بوتقت
  ).109ص

م كمشــروع حضــاري يتجلــى  نتــائج منهــا: إذا فهــم اإلســال مصــطفى مــن هــذا املنظــور تنشــأ حســب قــره
كظاهرة ديناميكية تتطور من داخله واليت ال ميكن بأي أسـلوب حتديـدها أو جتسـيدها. وهـذه احلقيقـة أي 
الظــاهرة الــيت يطغــى عليهــا النــداء اإلســالموي غــري الــواقعي والــومهي لتأســيس اإلســالم احلقيقــي أو الحتــاد 

ا.   سياسي أيدلوجي لكل املسلمني، جيب االحتفاء 
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الرؤية اليت عرضت هنا عن اإلسالم، تظهر اإلسالم كرتاث حقيقـي عـاملي متطـور وكـرتاث ال حيتـاج إن 
أن يبتعد عن أي جنس أو لغة أو ثقافة. أو بقول أخر تتيح لنا هذه الرؤية تقـدير واحـرتام األبعـاد املتعديـة 

ســالم. وجبانــب ذلــك ينظــر للثقافــات واإلثنيــات والقوميــات أو باختصــار األبعــاد اإلنســية (اإلنســانية) لإل
ـا، فيشـكلها ويصـلحها،  لإلسالم كرتاث متفاعل ومتداخل، فهو يضرب جذوره يف الثقافات اليت يتصـل 
ولذا توجد ثقافات إسالمية أخرى أيضاً على الكرة األرضية وكلها شريكة متساوية يف بناء وجتديد الـرتاث 

  اإلسالمي احلضاري.
  التبرير (االعتذار) نقد: إسالم عاٍر منال إسالم -4،1

جبامعـة واحملاضـر  اإلسالميللفكر  النهضويالتيار أصحاب أهم من حد وهو وا-موسى  يشري إبراهيم
ه قــارن بينــياملالمــح الرئيســية للفكــر التقــدمي و  إىل -يــا بالواليــات املتحــدة األمريكيــةنور يفديــوك يف مشــال كال

حليفـــتهم حلداثـــة ، الـــذين اعتـــربوا االقـــرن العشـــرينالقـــرن التاســـع عشـــر و وبـــني فكـــر احلـــداثيني املســـلمني يف 
هم مــع تمعــركمعيــار كســالح قــاطع يف العقــل هلــم أهــم  ومثــلَ بصــورة خاصــة قيمــة عاليــة، العقالنيــة أعطــوا و 

ـــار مكافحـــة اخلرافـــات والواســـتخدموه أيضـــاً يف  ،الغـــرب عـــادات الشـــعبية املتدنيـــة وكـــذلك تومســـوا مـــن املعي
ـــ ـــة مرجعي ـــة، ســـواء كانـــت العقـــالين التحـــرر مـــن أي ـــة خارجي ـــة أو تعـــاليم شـــريعة، صـــوفية أو ات ديني الهوتي

باإلضافة إىل ذلك اعتقدوا بإمكانية توصلهم مباشرة بواسطة الطرق العقالنية إىل الرسالة األصلية للقـرآن. 
ومل ولكن مل يدرك هؤالء املفكرون الوضوح النقدي للمعرفة احلديثة الـذي أجنزتـه العلـوم اإلنسـانية احلديثـة. 

يوجــد بيــنهم بالكــاد علمــاء كــانوا علــى إدراك واســتعداد ومقــدرة لتطبيــق علــم التــاريخ النقــدي وعلــم األدب 
النقــــدي وعلــــم االجتمــــاع وعلــــم الــــنفس يف جمــــال تأويــــل القــــرآن والســــنة وكــــذلك جمــــال التــــاريخ والـــــنظم 

  االجتماعية وجمال فهم علم الكالم وعلم القانون.
إىل تفتيــت اإلســالم  يــؤدي  كتقليــد فلســفي رمبــا  ن القبــول التــام للحداثــةأبــلقــد راودهــم اخلــوف املشــروع 

الكـــالم وعلــم الفقـــه املعرفـــة مــا قبــل احلداثـــة املتأصــل يف علــم أن علــم كعقيــدة، كمــا عاشـــوا علــى قناعــة بـــ
  أو باألحرى ميكن أن يتوافق بصورة أفضل حىت مع علم املعرفة احلديثة. احلداثةيقاوم تدمري أن يستطيع 
؛ إذ إن غالبيـة هـؤالء املصـلحني اعتـربوا يتسم بالسذاجة -حسن النية من رغمبال-ن هذا التحايل إال إ

احلداثــة وموروثهــا الفلســفي جمــرد أداة لتشــجيع وشــرح تقاليــد ومعرفــة مــا قبــل احلداثــة للــدين. وهــذا يوضــح 
م مل يعرفوا أو جتاهلوا احلداثة يف مداها الشامل.   بأ

حســـب -ومقنـــع يتعـــدى األوضـــاع املشـــار إليهـــا، يســـتلزم قبـــل كـــل شـــيٍء  إن الطريـــق إىل حتليـــل جديـــد
ما املدونات احلديثة. -إبراهيم موسى   جتنب خطأين تتصف 

يف مثـــــــل هـــــــذا الفكـــــــر ُختتـــــــزل وتتحـــــــول التجــــــــارب  )Reificationالتشـــــــخيص (باإلجنليزيـــــــة  أوًال:
نـادراً التصـور املثـايل للمـوروث  واملمارسات الذاتيـة إىل سلسـلة مـن مشـروعات وأفكـار وأشـياء. وهلـذا لـيس

القـــدمي فيمـــا يتعلـــق بـــالفرتة األوىل لتـــاريخ املســـلمني والقـــول بـــأن روح اإلســـالم تكمـــن يف العدالـــة واملســـاواة 
واإلنسانية، وهي كقـيم منفـردة أو مركبـة مـع بعضـها الـبعض ُمتثـل طبيعـة، جـوهر اإلسـالم الـذي مـن خاللـه 
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ت علــيهم اطالعنــا بدقــة وعمومــاً مــىت وإىل أي مــدى كانــت هــذه يُفهــم أيضــاً مــا يــأيت بعــد ذلــك ولكــن فــا
  القيم واضحة بالفعل يف السلوك واملمارسات اليومية للمسلمني القدامى.

جيب جتاوز العقلية التربيرية املسيطرة اآلن، حيث توجد عناصر بطريركية (أبوية) الرتكيـب وسـلوك  ثانياً:
 م تفسـريها مبـنهج اسـتبعادي وغـري مقبـول. ومـن خـالل عقـدةحيايت وقناعات مصوغة يف القرآن والسنة يـت

  .هالفهم النقدي لواهلروب من اهلروب أمام التاريخ و احلاضر عن حيحة الصالنقص غري 
إن أصحاب هذا املنهج يف التفكري من املسلمني ال يؤمنون بتجـربتهم الشخصـية يف احلاضـر ويرفضـون 

هــذا لــه عالقــة باالعتقــاد . و الؤمعلــى التجديــد والتحــول والــتاختــاذ هــذه التجربــة احليــة كحــافز هلــم للعمــل 
الكبرية  واإلجنازاتاملاضي وعدم قدرة أغلب املسلمني اختاذ احلاضر، الذي هو مثرة النهضة املرضي بتفوق 

  .اإلسالم، كفرصة طيبة لتطوير اإلنسانية احلديثةيف ميدان العلوم 
  حرية العقيدة الدينيةبخاصة فيما يتعلق و  اإلسالمي لتجديد الفقه الملحةضرورة ال -4،3

ــؤثر و إن املفكــر الســوداين 
ُ
يشــعر كمســلم بأنــه املقــيم حاليــاً يف الواليــات املتحــدة عبــد اهللا أمحــد النعــيم امل

عاجز عـن قبـول حـّد الـردة بوصـفه جانبـاً مـن فقـه اإلسـالم اليـوم. لـو اعتـرب الـرأي الشـائع عـن الـردة سـليماً 
ــا اليــوم، جلــاز إعــدام املســل ا أ م يف دولــة إســالمية معينــة لتعبــريه عــن آراء تــرى الغالبيــة العظمــى مــن ســكا

تشــكل أراء كثــريين مــن  -فإنــه مــن بعــض املنظــورات الُســنية-ترقــى إىل مســتوى الــردة. وعلــى ســبيل املثــال 
مسلمي الشيعة ردة عـن اإلسـالم، يف حـني تشـكل آراء الكثـريين مـن مسـلمي الُسـنة مـن بعـض املنظـورات 

شيعية ردة عنه. ولـو طبـق اليـوم قـانون الشـريعة اخلـاص بـالردة جلـاز احلكـم بإعـدام بعـض مسـلمي الشـيعة ال
تثبـت زمننـا هـذا لتـاريخ وحـىت فـالنظرة الفاحصـة لوال مبالغـة يف ذلـك مطلقـاً يف دولة ُسنية والعكس أيضاً. 

إلســـالمي الوحيـــد الســـاري مـــا دام قـــانون الشـــريعة العـــام يعتـــرب يف الواقـــع الشـــكل اذلـــك. ويضـــيف النعـــيم 
للقانون اإلسـالمي، فـأن معظـم املسـلمني سـيجدون صـعوبة بالغـة يف االعـرتاض جهـراً علـى أي مـن مبادئـه 
ــا العمليــة، مهمــا بــدأت هلــم هــذه املبــادئ والقواعــد شــائنة وغــري مناســبة. إن  وقواعــده، أو مقاومــة دالال

ورغـــم أن الشـــريعة ، اإلســـالم ظهـــوراألوىل ل القـــرون الثالثـــةمســـلمني خـــالل فقهـــاء مـــن  )صـــيغت(الشـــريعة 
ـا نتـاج تفسـري مستقاة من املصادر اإلهلية األساسية باإلسالم، القرآن والسنة، فهي ليست إهليـة، حيـث  أ

تــارخيي  ســياق. وعــالوة علــى ذلــك فقــد متــت هــذه العمليــة طبقــاً لتفســري بشــري يف صــادربشــري هلــذه امل
 ين االضـطالعاملعاصـر  نيملسـلمفإنـه بوسـع ا نعيشـه حاليـاً. لـذلكالـذي  جـذرياً عـن السـياقخيتلـف  ،معني

راهن حــىت خيرجــوا بقــانون إســالمي التــارخيي الــيف الســياق لقــرآن والســنة وتطبيــق اتفســري مبهمــة مماثلــة مــن 
الشــريعة ال ميثــل العــام يف قــانون الأن بــقنــاعيت كمســلم  (إن يكتــب النعــيم:بــديل، يناســبهم تطبيقــه اليــوم. و 

ـــزام ديـــيناإلقـــانون   )ســـالم الـــذي يطالـــب املســـلمون املعاصـــرون بتطبيقـــه علـــى أســـاس أن هـــذا التطبيـــق الت
  .)187ص ،م1996(

وأيضـــاً علـــى اآلراء  )مبـــدأ التطـــور(وهـــو يقـــرتح منهجيـــة لإلصـــالح تقـــوم علـــى قاعـــدة منفتحـــة علـــى 
عاصــرون أو حممــود حممــد طــه. ولكــن يضــيف النعــيم: وســواء قبــل املســلمون امل فكــرألســتاذه امل األساســية
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رفضــوا هــذا املنهــاج املعــني، فــإن احلاجــة إىل إصــالح جــذري للقــانون العــام يف الشــريعة ســتظل قائمــة دون 
  .)186(ص منازعة 
  لقرآنالقراءة التأويلية لالتحدي األصولي:  -5

، بـــأن القـــرآن كتـــاب مفتـــوح )املفكـــرون اجلـــدد(لإلســـالم املعاصـــر أو  املتنـــوروناملفكـــرون ائمـــاً يـــذكرنا د
واالســـتماع إليـــه ميثـــل التحـــدي  تـــهقراء، فالقرآن خياطـــب مجيـــع النـــاسلمني وغـــري املســـلمني مجيعـــاً. فـــللمســـ

سَتِقيم) وجبانب ذلك فإن ا
ُ
ينادي به   -كما يؤكد حممد أركون- لقرآنلالهتداء القومي لإلميان (الصِّرَاَط امل

م اإلميانيــة واالتفــاق املاليــني مــن املــؤمنني لتــأمني شــرعية ســلوكهم ولتــدعيم كفــاحهم، ت(اليــوم  قويــة قناعــا
  .)م1982، 1(ص )على اهلُوية املشرتكة يف مواجهة القوى املتحدة للحضارة الصناعية
  ذا املعىن حيتاج جزء كبري من عاملنا إىل فهم صحيح للقرآن.

 فـــالقرآن يبقـــى كواحـــد مـــن الكتـــب الـــيت تغـــين الـــذاكرة وعـــامل الروعـــة للبشـــرية. إن املفكـــرين املعاصـــرين
يتلقــون اآلن بــوعي األســئلة املتعلقــة بــالقرآن الــيت نتجــت مــن وجهــات النظــر املعاصــرة واخلطابــات العلميــة، 
ويتساءل بعضهم كيف يستطيع املرء احلصـول علـى مـداخل أو استشـهاد بـنص معـني معقـد، نـص خيتلـف 

  يف مشاعره وتصوره للعامل، اختالفاً جذرياً عن بعض تصوراتنا؟
ختطــي الفـرتة الزمنيــة إىل  هـدفوالــذي ينقـدي التــارخيي النهج باســتخدام املـحـدي علـى هــذا التيبـون جيو 

التــارخيي النقــدي حيــاول املــنهج إن القــرن الســابع. مــن الــيت تباعــد بــني القــارئ واملســتمع احلــايل وبــني نــص 
 ولكنـــه الينـــاقضكـــالم اهللا . فـــالقرآن  ويرى أن القـــرآن هـــو جـــزء مـــن التـــاريخســـياق تكوَّنـــه.وضـــع الـــنص يف 

يف تكــوين الــنص (طبيعتــه  )متجســدة(التارخييــة مــن خــالل أســباب النــزول. إن تارخييتــه كمــا عــرب بــن زيــن 
 )maillageوتركيبــــه). هــــذا الــــنص املتالصــــق يأخــــذ شــــكل خطــــاب مــــرتابط شــــبكي كثيــــف (بالفرنســــية 

 (والــذي يتــألف مــن كلمــات وأقــوال وتنبــؤات وعلــى حنــو مــا نــزل علــى قلــب وعلــى لســان النــيب)، مث صــار
  .)278ص ،م2004(خمطوطاً وأخرياً كتاباً 

ومعـىن ذلـك أن اهللا وضــع كلمتـه يف قالــب لغـوي بشــري وضـمن ثقافــة معينـة، ومجــع النـاس كــالم اهللا مث 
وضــعوه بــني دفــيت كتــاب: فاملصــحف كمــا هــو معــروف ميثــل جمهــوداً مجاعيــاً. وطبقــاً هلــذا التصــور اجلديــد، 

معينـــة ال كونيـــة وهـــي ثقافـــة عـــرب  *لهـــا لنـــا يف صـــورة ثقافـــةفـــالقرآن يتحـــدث عـــن حقـــائق أزليـــة ولكنـــه ينق
هناك آخرون يريدون أن يعرفوا كيف يتكلم النص ويؤدي وظيفته؟ فهـذا  احلجاز يف القرن السابع والثامن.

يعــرض كمدونــة كليــة حتتــوي علــى كلمــات ومجــل منســوجة بشــكل بليــغ  )لغــة بشــرية(اخلطــاب اإلهلــي يف 
حتفـة أدبيـة وخطـاب أخالقـي ورمـزي  -يف هـذا اإلطـار-ذلك فـالقرآن ميثـل ومرتبطة مع بعضها البعض، ول

وتقريــر تــارخيي وكــذلك ميتــد إىل خطــاب مــن رمــوز وأســاطري وأيضــاَ إىل أحكــام قانونيــة قليلــة. وطبقــاً لــذلك 
  تأيت يف القرآن أشكال أدبية خمتلفة ختتلف حسب املوضع الذي تواردت فيه.

، وعلــى ذلــك تركــز جمموعــة األدب ة وعلــمســتخدام علــم اللغــاحاً حيصــوحاليــاً يلــزم لفهــم القــرآن فهمــاً 
م) أســتاذ اآلداب 1943(مولــود عــام بــو زيــد أبــاألخص املصــري نصــر حامــد ومــنهم مــن املفكــرين اجلــدد 



 260

السـردية للمـؤمن، و  ةالبالغيـ تحلـيالُجتيـز الت. ومـن بـني املنـاهج األدبيـة (هولنـدا) اليـدنحالياً يف واحملاضر 
) الضـرورية  Aktualisierungالنص يف صياغته النهاية، إضـفاء العصـرنة (التحيـني باألملانيـةمستندة إىل 

  على القرآن يف احلياة.
ا تعطينا معلومات عن كيف استخدم النص احلايل يف  إن األشكال األدبية للقرآن حتتل أمهية بالغة أل

طر وظيفــة الفهــم، تظهــر هنــاك وظيفــة ســياق تكُونــه ومــا هــي الوظــائف الــيت حققهــا وقتهــا. بينمــا هنــا تســي
متعـة كلمـة اهللا املسـموعة. ولـذلك ميكـن مـن خـالل أسـاليب  )فقط(املقدس، بينما يف مكان آخر تتجلى 

  النص ويف أماكن متفرقة احلصول على األجوبة اليت أعطيت على أية مهوم خاصة بذلك الوقت.
يســـاعد يف ذلـــك معرفـــة  ه القـــارئيفهمـــاألمـــر بـــالقرآن أو بـــأي نـــص آخـــر، فلكـــي  تعلـــق ولكـــن ســـواء

ــ ومــا جنــده يف البيئــة احمليطــة بــه تــهأســباب كتاب ا، علــم اآلثــار، مســائل التــدوين والكتابــة، (علــم األنثربولوجي
 هأســلوب ه،قواعــد ه،مفرداتــ( فحســب بــل معرفــة تركيبــه األديب) والبيئــة السياســية واالجتماعيــة وتــاريخ الثقافــة

قـراءة وفهـم الـنص جيـب أن ال خيتصـر علـى معرفـة َتشـكله . أن )حمليطـة بـهوعالقته باللغات السابقة عليه وا
الــيت جــاء ذكرهــا ســابقاً ومث بعــد ذلــك مــن قراءتــه. إن الدراســات التأويليــه  العوامــل وإمنــا النظــر يف جممــوع

دايـة هـو يف البقـراءة أو السـمع الإن  تظهر الغامض من القرآن، ألن فعل القراءة ينتج أيضـاً املعرفـة واملعـىن.
مع. اســوال اســتماع بــدون القــارئ أو املســتمع. وال توجــد قــراءة بــدون قــارئ يف األســاس نشــاط يقــوم بــه 
عنـــد الـــبعض لتفكيـــك  ةمحيميـــأخـــاذة وجـــد رغبـــة تالقـــارئ و املســـتمع /يف البدايـــة عنـــد  جـــدومعـــىن الـــنص يو 

للوصــول إىل معــىن ليســت كافيــة  )اآلليــة امليكانيكيــة( ههــذمثــل ه. ولكــن تــفيوظيــؤدي عرفــة كيــف ملالــنص 
قناعـة بـأن  إىل القـارئ القـارئ عنـدما يصـلعلى حقيقتـه للمسـتمع أو يف الوضوح أوًال فالنص يبدأ النص، 

القـارئ أو املسـتمع عاشـها أو شـاهدها. إن مـع جتربـة علـى األقـل تفـق تجوانب النص أحد أحد أجزاء أو 
وجـد طريقـة تأنـه ال يظهـر: وممـا تقـدم  .إليـههو الذي يكتشـف تـدرجيياً يف نسـيج الـنص الطـرق الـيت جتذبـه 

جزئية أي ثقافـة ر ثقافة و من خالل منظإال  -قارن بهأي نص آخر م ٍ مثله مثل- النص القرآين إىلللولوج 
  القارئ أو املستمع.

يبقى دائماً مرتبطاً بطبيعة القراءة غري املكتملة واالحنياز (التحزب) الذي  -وحىت اجليد منه-إن الفهم 
قــارئ. فكــل قــراءة هــي قــراءة ســياقية. ولــذلك ال توجــد منهجيــات تســمح باســتنتاج فهــم واحــد يــالزم كــل 

وجـد تال من أي نص معروف. فالقرآن ال ميكن أن ختتصر قراءته على منظور واحد. ولـذلك  )موضوعي(
 .األزمنةواحدة لكل ة يحقيققراءة 

  بعض المالحظات الختامية -6
  يدة الدينيةالمنهج التاريخي النقدي والعق -6،1

ال يوجد تعارض بني الدراسة العلمية والتحليـل األديب وبـني دراسـة  اإلسالمي النهضويبالنسبة للفكر 
يثـري ويكمـل التحليـل املنهج هذا أن بأنفسهم، بيقول أصحاب هذا التيار بل . إميانيةالقرآن دراسة دينية 

الفهم من نفسها اة من النصوص ال تقدم يعطيهم األساس الفكري السليم. إن املعلومات املستقالعلمي و 
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ذروة فهــم الــنص  إىلأن تســاهم يف الوصــول تريــد وتســتطيع أيضــاً نهــا لك. يالــديين الصــحيح لكلمــة الــوح
األبعــاد املفكــرون التقــدميون . وعنــدما يبــني صــحيح الــذي ينســب إىل رســالة الــوحياملعــىن الــديين الوبــذلك 

م  الرمزيــة وامليثولوجيــة يف اخلطــاب القــرآين حقيقــة أزليــة. ال توجــد كالقــرآن  يــربزون كــذلك كيــف تشــكل فــإ
وتشـكل أحـد أبعـاد وعينـا يف  فاحلكايـة الرمزيـة. )Mythus(باألملانيـة  ** قصٍص رمـزيثقافة دينية بدون 
يـــورد قصصـــاً، واملـــؤمن جيـــد بينهـــا مـــا حيـــاكي قصـــته . فـــالقرآن يتمتـــع بقيمـــة دائمـــة ألنـــه احلاضـــر واملســـتقبل

 خـارج إطـار الـزمن الـذي حـدثت فيـه. بـاملعىن نفسـهكـل القصـص الـيت وردت يف القـرآن   تتمتعوال  .الذاتية
 .واملستقبليف احلاضر على حياة الفرد وحياة اجلماعة ولكن األحداث اليت رواها القرآن هلا تأثريها 

  المنهج النقدي الجديد وأهميته في تحقيق شعور روحاني أصيل -6،2
الفكـري املعـريف و أمهيـة اجلانـب هـذا فـال يعـين  ،لتفسـري القـرآن وسـليم عندما نتحدث عـن مـنهج جديـد

والتـــدين يف علـــم الـــدين اإلســـالمي والفكـــر الـــديين اإلســـالمي. أيضـــاً قيمـــة اإلميـــان بـــل نالمـــس ، فحســـب
وكــذلك توجــد يف الواقــع أيضــاً وجهــة نظــر أخــرى ومــا يتبعهــا مــن مــنهج للتفســري، الــيت تفهــم القــرآن، لــيس 

إليه فحسب وإمنا حـىت مـا يسـتنبط مـن قواعـد قانونيـة شـرعية واعتقاديـه، وهـذا يقـود املـؤمن  باتباع احلديث
مــع عالقــة الال تتخطــى يف هــذه احلالــة و إىل أن تقتصــر عالقتــه مــع الــنص علــى مــا يســتفيد منــه فقــط هــو. 

من اخلطورة غمائية السارية املفعول. أن و أبعد من استخدام النص إلرضاء الضرورات الشرعية والد ،القرآن
تضـييق أفــق  إىلالنفعـي فقـط. وهـذه العقليـة تـؤدي قـائم علــى اجلانـب القـرآن هـذا األمـر جتعـل املوقـف مـن 

إن هـذا اإلميـان . والنفعـي القـرآن سـوى اجلانـب السـطحييف عالقته مـع  املسلم ال يرى، فمثل هذا اإلميان
تكـرر ال يرقـى إليـه الشـك وبكلمـات الذي يتشكل من منبع هذه العقلية وهذا التفسري يقوم علـى شـعور م

أخــرى، مثــل هــذا اإلميــان ال ميــس الشــعور الــداخلي للمــؤمن وال يعــرب عــن أســئلته وشــكوكه وحريتــه وال عــن 
التوق والتشوق إىل طريق ذايت وروحـي. وهنـا تقتصـر ديناميكيـة اإلميـان علـى الضـرورات األوليـة والسـطحية 

مــا هــو ثابــت  ىعلــاإلميــان يف هــذه النظــرة كــز رت يبتهــا. ويــرى مــا تبقــى كــأغراءت (هلوســة) مــن األفضــل ك
االســـتهانة نتيجتـــني: إمـــا  إىلحـــدوث أزمـــة يـــؤدي هـــذا املـــنهج يف حالـــة مـــوروث. مـــا هـــو ردد ينـــة يـــنأطمبو 

آي غـــري القـــادر علـــى حتمـــل يف قناعاتـــه و املـــؤمن الضـــعيف فاالســـتهانة تـــأيت مـــن أو العنـــف. ) ة(الالمبـــاال
مـة التـدين تكمـن يبـأن قيتـوهم ويتصـور لـذي ؤمن ان املـصـدر مـالعنـف فيأمـا  حقيقية وشخصـية.مسؤولية 

مـا وال يهـم هنـا مبعناهـا احلـريف وعـن شـكل العالقـات املؤسسـة، الـدفاع عـن األحكـام بالتصـميم العناد و يف 
الـذي خيضـع إىل الدفاع عـن هـذه األحكـام. أمـا املـنهج التـأويلي احلقيقي هلذه املغامرة لتأمني و شكل هو ال

ويســـتعيد للـــنص املـــوحي حيويـــة لغتـــه ورمـــوزه النقـــدي والتـــارخيي نظـــر أخـــرى، فانـــه يســـلك الطريـــق وجهـــة 
ورمبا أذن أن ينفتح جمال ألسلوب تدين جديد يتأسس على يقني، منفتحـاً أمـام . روحانيته قوةوعقالنيته و 

ر ميكــن أن يعطــي األســئلة والتســاؤالت وفخــوراً باالنتشــار الواســع للقــرآن ومــدركاً بــوعي بــأن هــذا االنتشــا
التفسري يف إن هذا املنهج للمؤمن زيادة يف التواضع واالنفتاح حيال األخر، أياً كان ومهما كانت ماهيته. 

 اإلنسـانيةوقد تأثر هذا املنهج بالعلوم  اإلسالميالتدرجيي يف الفكر يف العصر احلديث جاء نتيجة للتطور 



 262

القـوى اخلالقـة  إىلنهـا الكثـري مـن التحـوالت. وهـي تشـري واالجتماعية اليت تطـرح التسـاؤالت والـيت ينـتج ع
(التنجـيم) التدرجيي القرآن قد بلغ نزول لنص ف(ما يتعلق با :هلبقو بإجياز   معاصراليت وصفها صويف مغريب

  )105ص ،م1998. (بالنظر إىل مغزاه)هذا ال ينطبق غري أن هدفه.  ةقيقيف احل
 جماع والسلطة المذهبيةل اإلالسؤال حو  )عن اهللا؟ ينطقمن الذي ( -6،3

ثـــالث ســـنوات بـــني مفكـــرين مســـلمني ومســـيحيني بـــدعوة مـــن كبـــري أســـاقفة كـــانرتبري  قبـــليف لقـــاء مت 
)Canterbury عــرب األمــري احلســن بــن طــالل مــن األردن عــن  )بنــاء اجلســور() يف لنــدن حــول موضــوع

  وجهة نظره علناً بقوله:
طرقـــاً وأســـلوباً ليـــتكلم بصـــوت واحـــد عـــن األســـئلة  ادمـــةالق ســـالم الســـين يف الســـنواتإذا مل جيـــد اإل(

األساسية للعقيدة وتطبيقها (مما يعين أيضاً الشريعة) فإذن لن يكون له أي فرصة دائمـة كعقيـدة أن يسـاير 
  .)التطور يف العامل احلديث

مـــا أم ال يالزمـــان دائمـــاً  الفكـــر أيـــا كـــان مـــا يـــراد مـــن هـــذا األمـــر، فهنـــاك ســـؤاالن اآلن ســـواء نطقنـــا 
  سالم املعاصر.يف اإل النهضوي

  كيف يتكلم اهللا؟  السؤال األول:
  من الذي يتكلم نيابة عن اهللا؟ السؤال الثاني:

 -الفضــل أيب ءباســتثنااعتباطيــاً و ختيارهــا عفويــاً اوالــيت مت -إن األصــوات الــيت حتــدثت يف هــذه الورقــة 
  األوىل نواحي السؤال األول. حلةيف املر  تعاجل

ســالمي التقــدمي تطــرح اليــوم وأكثــر مــن ذي قبــل أيضــاً كــام الــيت عرضــت هنــا للفكــر اإلكمــا أن األح
  من الذي يتكلم نيابة عن اهللا؟ :السؤال الثاين بالذات الذي ال ميكن حتاشيه

الحريف يف التفسـري الـذي ظفـر بـه مـن الإذ أن أساس القرآن احملدد والواضح نسبياً يف تفسريه احلريف أو 
  .ىل، مل يعد يعترباملائيت سنة األو 

ويف الوقـــت عينـــه يثـــور الســـؤال الـــذي ال ميكـــن جتاهلـــه عـــن املقيـــاس واملعـــايري للفهـــم الصـــحيح للقـــرآن 
جتماعيـــة وسياســـية الســـؤال اســـالم كظـــاهرة إلأمـــام اطـــرح وكـــذلك الـــوحي اآلهلـــي يف زمننـــا. جبانـــب ذلـــك يُ 

إذا صــح  ؟ســالميةللملــة اإل بــتعقائــدي شــامل وثاهــل مثــة مــذهب : مجــاعالقــدمي واجلديــد الــدائم عــن اإل
, أي: علم كالم إسالمي يوحد األمة وجيسد إمجاعها، وما هو دور هذا اإلمجاع وشروطه وضوابطه التعبري

احملددة، وما هي أهلية هذا اإلمجاع لتحقيق مهامه عندما يتعلـق األمـر بتجسـيد إرادة اهللا ونقلهـا مـن جمـال 
  ل يف عصرنا هذا؟اإلميان واألخالق لتكريسها يف جمال الفع

بـــأن أولئـــك الـــذين يـــدافعون عـــن األفكـــار التقليديـــة الـــيت تتبـــىن ســـلطة النـــيب أو  ؛كـــذلك  ألـــيس األمـــر
منا مهـا يف إباألحرى كلمة اهللا اليت وصلت من خالله، وأولئك الذين يضعون ذلك موضع تساؤل أساسي 

نصــوص الــوحي الــيت ينقلهــا النــيب   النهايــة خيتلفــان حــول أحقيتهمــا ويــدعيان تبــين ســلطة النــيب أو بــاألحرى
  .؟!كوسيط
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سالمية الداخليـة املعاصـرة بطـرح هـذه األسـئلة أقـف أجد نفسي جمرد مراقب للمناقشات اإلوأخرياً هل 
  .؟!خارج احللبة

*******************  
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هــذه نقطــة غــري دقيقــة رمبــا كانــت عبــارة لغــة ال كونيــة هــي األصــح، إال إذا كــان املؤلــف يطــابق بــني  )*
معـــىن الثقافـــة ومعـــىن اللغـــة، ولكـــن هـــذا التطـــابق يف هـــذا الســـياق ســـيكون ملتبســـا، فـــالقرآن بتلـــك اللغـــة 

قده هلذه الثقافة طريقـة تنطـوي الالكونية  جاء لنقد ثقافة عرب احلجاز اليت نزل يف زمنها، ولكن طريقة  ن
ا املعىن املصاغ يف العبارة القرآنية، وهنـا مكمـن اإلعجـاز اللغـوي للقـرآن  على دالالت متعددة ومركبة خيتز

  (املرتجم).
** رمبا أراد صاحب املقال املعىن القصصي لكلمـة (أسـطورية) كمـا هـي يف الفرنسـية حيـث تـأيت كلمـة 

حــني عنــون املفكــر حممــد أركــون كتابــه: (البنيــة القصصــية للقــرآن)، خــاف أســطورة مبعــىن القصــة. ومــن هنــا 
من ترمجة الكتاب ترمجة حرفية كما هو يف الفرنسية (البنية األسطورية للقـرآن), فينـتج عـن ذلـك سـوء فهـم 

 (املرتجم).خطري ملعىن هذا العنوان يف العربية 
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  بين االستشراق ودراسات  الشرق األوسط:
  يرات المصالحصراع الرؤى ومتغ

  مراجعة: رضوان السيد
الـــرؤى (واملســـمى  -األســـتاذ جبامعـــة نيويـــورك لدراســـات الشـــرق األوســـط-كتـــاب زاكـــاري لوكمـــان(*) 

املتنافسة للشرق األوسط: تـاريخ االستشـراق وسياسـاته) لـيس أول القـراءات النقديـة هلـذا التخصـص، فقـد 
الشــهري، بيــد أن لوكمــان  )االستشــراق(كتــاب   ســبق إىل ذلــك كثــريون أمههــم بــالطبع إدوارد ســعيد صــاحب

  يستفيد من نواقص جتربة األستاذ الكبري فيأيت كتابه جامعاً بني مخسة أمور:  -تلميذ إدوارد سعيد-
قراءة سريعة لبدايات التعرف على اإلسالم يف أوروبا بني القرنني احلادي عشـر والرابـع عشـر، والـرؤيتني 

عصـر النهضـة وحـىت القـرن الثـامن عشـر (ويف هـذا القسـم يعتمـد علـى كتـاب املتناقضتني لعامل اإلسـالم يف 
  م).1983ريتشارد سوذرن: الرؤية األوروبية لإلسالم يف العصور الوسطى، والذي ترمجته إىل العربية عام 

: متغريات الرؤى لإلسالم يف القرنني التاسع عشر والعشرين وهذه احلقبة هي الـيت اسـتند واألمر الثاني
م) 1970-1850ا إدوارد سعيد يف دعوييه: أن املستشرقني الفرنسيني والربيطانيني من هذه احلقبة (إليه

هم الذين كوَّنوا الرؤية عن عامل اإلسالم، وأن هذه الرؤية خدمت مقولة املركزية الغربية يف أزمنة االستعمار 
فهـو التـاريخ األول  -ه إدوارد سـعيدوقـد جتاهلـ-الذي عاجله كتاب لوكمـان  األمر الثالثواإلمربيالية، أما 

  لالستشراق األمريكي والذي ظل عالة على استشراقات أوروبا حىت حقبة ما بني احلربني.
أوضح لوكما العالقـة املتشـابكة بـني املصـاحل الوطنيـة للدولـة األمريكيـة يف زمـن احلـرب  األمر الرابعويف 

ي جتـــــاوزت حبوثـــــه اهتمامـــــات املستشــــــرقني الـــــذ )الشـــــرق األوســـــط(البـــــاردة، وأســـــاتذة وطـــــالب وخـــــرباء 
ســبتمرب ومــا 11علــى قــراءة املرحلــة الراهنــة علــى مشــارف أحــداث  األمــر الخــامسوأســاليبهم. وينصــب 

  . )االستشراق اجلديد(بعدها, وهو ما يسميها أحياناً: حقبة 
ألعمـــال يف القســـمني األولـــني (العصـــور الوســـطى، والتاســـع عشـــر والعشـــرين) يفيـــد املؤلـــف كثـــرياً مـــن ا

الدراســية الســابقة مثــل نورمــان دانييــل، وســوذرن(**). ويُغلــب عليــه (أكثــر مــن إدوارد ســعيد) فيهمــا وعــُي 
ينصـرف  -فباإلضافة إىل االقتباس من املختصني وخباصة إدوراد سعيد-املؤرخ وليس األيديولوجي ولذلك 

ؤى اخلاصـة وتفاوتـات العالئـق بـني إىل قراءة كتب الرائني واملختصني أنفسهم وهو ال ينسى الفروقـات والـر 
األنظمة والعلماء ، مث التمايُزات بـني الكتّـاب واملتـأملني . وهكـذا فإنـه ال يتجاهـل السـياقات يف احلـالتني: 
الصـراع العســكري بــني األوروبيــني واملسـلمني (وخباصــة األتــراك) يف العصــور الوسـطى وحــىت عصــر النهضــة، 

ــا تُقبــل علــى االســتيالء والصــراع العســكري والثقــايف يف املرح لــة الثانيــة علــى اخلصــوص حينمــا كانــت أوروب
علـــى الشـــرق اإلســـالمي كمـــا فعلـــت يف ســـائر أحنـــاء العـــامل، وكمـــا ســـبق القـــول فـــإن لوكمـــان يتميـــز فيهمـــا 

  باملوازاة بني الرؤية والقراءة، والتزام دقة املؤرخ دون جتاهل للسياق العام.
القســمني الثالــث والرابــع، قســم االستشــراق األمريكــي، وكيــف  بيــد أّن ميزاتــه تبــدو علــى خــري وجــه يف

  حتول إىل دراسات أو حبوث اجملاالت (الشرق األوسط).
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يف القســم الثالــث يــدرس الرجــل منــاذج أخــذ وعطــاء. فاألســاتذة األوروبيــون كــانوا يــأتون إىل الواليــات 
م كـانوا يف املتحدة، األمريكيون كانوا يذهبون للدراسة يف أوروبا. ومتيز املست شرقون األمريكيون األوائـل بـأ

أكثـــــرهم مـــــن الالهـــــوتيني الربوتســـــتانت أو اليهـــــود، كمـــــا متيـــــزوا باالبتعـــــاد الكامـــــل عـــــن السياســـــة والدولـــــة 
ــُلطات، وهكــذا شــغلت قســماً مــنهم املقــوالت األوروبيــة حــول (أصــالة) اإلســالم كــدين، أو بــاألحرى  والسُّ

ن اليهود واملسـيحيني. وال ننسـى أن األمـريكيني ومنـذ منتصـف القـرن عدم أصالته؛ واقتباساته املستفيضة م
التاســـع عشـــر كـــانوا ميارســـون التبشـــري يف البلـــدان العربيـــة واإلســـالمية، وأن الهـــوتيتهم الربوتســـتانت نافســـوا 

مثــل لــوتروب  -زمالءهــم الربيطــانيني يف االهتمــام بفلســطني التوراتيــة واإلجنيليــة. بيــد أن قســماً مــن هــؤالء 
م, والــذي يرتمجــه اآلن شــكيب أرســالن إىل 1910تودارد (صــاحب كتــاب حاضــر العــامل اإلســالمي، ســ

تـأثروا بنظريـات ومقـوالت األجنـاس والعناصـر،  -العربية وعلق عليه تعليقات بالغة الطـول يف العشـرينات) 
لفــت انتبــاه إدوارد والــيت ازدهــرت يف أوروبــا منــذ مطلــع القــرن العشــرين وحــىت احلــرب العامليــة الثانيــة، ولقــد 

ســـعيد أن املستشـــرقني األمـــريكيني الكبـــار بعـــد احلـــرب الثانيـــة ظلـــوا يف معظمهـــم مـــن أصـــول أوروبيـــة (مثـــل 
هــاملتون جــب وبرنــارد لــويس وغموســتاف فــوك غرينبــاوم)، وقــد عّلــل بــذلك اســتمرار الــرؤى االستشــراقية 

ب مباشــــــرة رؤيــــــة (اجملــــــاالت) وتفاقمهــــــا. أمــــــا لوكمــــــان فيهــــــتم أكثــــــر بالســــــياقات؛ إذ ظهــــــرت بعــــــد احلــــــر 
السياســـــية/الثقافية، وهـــــي ابتـــــداع أمريكـــــي ال عالقـــــة لألوروبيـــــني بـــــه إذ إّن تلـــــك التقســـــيمات الدراســــــية 
للمجــاالت اجليوسياســية إمنــا صــارت متثــل رؤيــة الساســة االســرتاتيجيني األمــريكيني ملصــاحل الدولــة العظمــى 

الباردة. وقد صار من واجب سائر الدارسني حىت أولئك , واملشروع العاملي, يف زمن احلرب )العامل احلر(و
الــذين يبحثــون يف الفلســفة الكالســيكية اإلســالمية أو األدب العــريب القــدمي أو احلــديث، أن يتالءمــو مــع 

الثقافية اليت تنشـرها أمريكـا، ومـع املصـاحل األمريكيـة، وإن حبسـب فهمهـم هلـا، وقـد اقتضـى بـذلك  )القيم(
االستشـــــراقية أو رؤيـــــة احلضـــــارات واألديـــــان  )التارخيانيـــــة(حبيـــــث ال ميكـــــن القـــــول إن  تغيـــــرياً يف األســـــاليب

املتقابســة أو املتضــاربة مهــا اللتــان ظلتــا ســائدتني ويف حــني اســتطاع أفــراد مــنهم مثــل برنــارد لــويس وغرينبــاوم 
  التالؤم إىل حد كبري، ما أمكن ذلك بالنسبة هلاملتون غب وجورج مقدسي على سبيل املثال! 

ـــــيس املستشـــــرقون  ـــــه ل ـــــاك ودون أن يصـــــارح لوكمـــــان أســـــتاذه إدوارد ســـــعيد باملخالفـــــة أملـــــح إىل أن وهن
األوروبيون أو التارخييانيون هم الذين صنعوا الرؤى األمريكيـة للعـرب ولإلسـالم يف زمـن احلـرب البـاردة؛ بـل 

ة العظمـى. وهـذا ال إن ذلك كله جرى جتاوزُه يف حبوث ودراسات الشرق األوسط حتت راية مصـاحل الدولـ
ــم كــانوا بالتأكيــد خمتلفــني يف املنــاهج  يعــين أن دارســي الشــرق األوســط كــانوا أقــل أو أكثــر إمربياليــة بــل إ
واالهتمامـــــات، وحتـــــت ضـــــغوط األفهـــــام اجلديـــــدة للمصـــــاحل واالســـــرتاتيجيات، واألفهـــــام اجلديـــــدة للعلـــــوم 

  االجتماعية والتارخيية.
ــــــا يف الدراســــــات ولوكمــــــان لــــــيس أقــــــل انتقــــــاداً لأليــــــدي ولوجيات االســــــتعمارية واإلمربياليــــــة، ومتظهرا

االستشــراقية واألنثروبولوجيــة والتارخييــة، لكنــه يســلك لــذلك ســبيلني خمتلفــني عــن ســبيل إدوارد ســعيد، إذ 
يتجاوز منظور االستمرارية األوروبية يف ثقافة أمريكا والغرب ويوضح التشـابك بـني الدراسـات واملصـاحل يف 
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األكادمييـــة واألمريكيـــة حـــىت يف اجلامعـــات املســـتقلة، مث إنـــه يبحـــث ذلـــك كلـــه مـــن منظـــور املصـــاحل العـــوامل 
(احلقيقيــة) للواليــات املتحــدة وللشــعب األمريكــي. وهــو لــذلك يصــرح وبــدون مواربــة أن الــدعم األمريكــي 

المي ضــد أمريكــا غــري احملــدود إلســرائيل ســبٌب مهــٌم ومهــٌم جــداً للعــداء املنتشــر يف العــاملني العــريب واإلســ
أخرياً, وبينهم مستشرقون جدٌد، حيملـون رؤيـة تصـادم احلضـارات  )احملافظني اجلدد(والغرب. مث إن سيطرة 

ســـــبتمرب وغـــــزو  11علـــــى السياســـــة اخلارجيـــــة األمريكيـــــة ، زادت األمـــــور تفاقمـــــاً وخباصـــــة بعـــــد أحـــــداث 
رف برنـــارد لـــويس وتلميـــذاه كرميـــر أفغانســـتان والعـــراق، بعـــد هنتنغتـــون ومقولتـــه يف صـــدام احلضـــارات، انصـــ

للتنظــــــري ألمــــــرين: أن كــــــل املســــــلمني إرهــــــابيون، وأن  -ومهــــــا صــــــهيونيان أمريكيــــــان-) Pipesوبــــــايبس (
ـــــة واقعـــــة حتـــــت ســـــيطرة إدوارد ســـــعيد  الدراســـــات الشـــــرق أوســـــطية (واإلســـــالمية) يف اجلامعـــــات األمريكي

وإلســرائيل! وهــذا اخلــط يف القــراءة والــذي وتالمذتــه، وهــؤالء شــيوعيون خمربــون معــادون للواليــات املتحــدة 
حتــــول إىل سياســــات يف إدارة الــــرئيس بــــوش االبــــن، هــــو الــــذي ينبغــــي ســــؤاله عــــن أســــباب كراهيــــة العــــرب 

ــــم يكرهوننــــا بســــبب إمياننــــا باحلريــــة، وبســــبب أســــلوب (واملســــلمني للواليــــات املتحــــدة، ولــــيس القــــول:  إ
  !)حياتنا

يـــع املســـتوى بـــني حضـــارتني أو ثقـــافتني يف حقبـــة تصـــادم مثَّـــل كتـــاب إدوارد ســـعيد كشـــف حســـاٍب رف
متفجــرة وهــي رؤيــة مسيَّســة بــالطبع لكنهــا تعتمــد مقولــة ميشــال فوكــو يف العالئــق بــني املعرفــة والســلطة أمــا 
زاكـــاري لوكمـــان فـــرياوح بـــني األمـــرين وعلـــى الضـــفة األمريكيـــة بالـــذات: أمـــر املصـــاحل األمريكيـــة يف الشـــرق 

أو أيـــديولوجيا داعمـــة للفهـــم املعـــنيَّ لتلـــك املصـــاحل.  )معرفـــة(معينـــة، وأمـــر إنتـــاج  األوســـط مفهومـــة بطريقـــة
ـــرئيس بـــوش يف  ـــة سياســـات ال ولـــذلك فـــإن كتـــاب لوكمـــان يف قســـمه األخـــري هـــو خطـــاب مباشـــر يف إدان

أما املستشرقون اجلدد وأما الصهاينة اجلدد فليسوا أكثر مـن مصـطاد يف املـاء العكـر مـن  )الشرق األوسط(
وتســـويغ اســـتمرار اعتمـــاد  )احلـــرب علـــى اإلرهـــاب اإلســـالمي(التنظـــري لتلـــك السياســـات بتســـويغ  خـــالل

إسرائيل وكيًال وحامياً للمصاحل األمريكية مبنطقة الشرق األوسط، واحلقيقة يف نظر زاكاري (زكريا) لوكمان 
 إليهمــا، صــاروا عبئــاً علــى (لقمــان) أنَّ إســرائيل الصــهيونية، واحملــافظني اجلــدد، واملستشــرقني اجلــدد املنتمــني

  الواليات املتحدة ومصاحلها.
*****************  
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