
  1

  

  نقاشات نظريةالدين والليبرالية: 

   هبة رءوف عزت

الواليات المتحدة مجتمع للدين فيه حضور بارز، هكذا أخبرنا أليكسس دي توكفيل منـذ أن كتـب كتابـه عـن 
الديمقراطية فـي أمريكـا فـي النصـف األول مـن القـرن التاسـع عشـر، وقـداهتمت العديـد مـن الكتابـات العربيـة 

ة المســـيحية واليمـــين الـــديني األمريكـــي وأثـــره علـــى السياســـة الخارجيـــة األمريكيـــة، مـــؤخرًا بصـــعود الصـــهيوني
فقامــت دراســات عديــدة ببحــث بنيــة الخطابــات والــرؤى الدينيــة مــن المحافظــة وصــوًال لتصــورات نهايــة العــالم 

Apocalyptic في حين انصرفت دراسات أخرى لدراسة صنع القرار السياسي داخل الكـونجرس ومجلـس ،
  خ وسبل تأثير اللوبي الصهيوني وصعود الخطاب الديني في الساحة السياسية منذ ريجان لآلن.الشيو 

هــذه الورقــة هــدفها استكشــاف مســاحة نظريــة مختلفــة، ورســم خريطــة الجــدل الفكــري النظــري ولــيس السياســي 
نتــاج روافــد  الجــاري، والنقــاش األكــاديمي العلمــي ولــيس المتــداول فــي الصــحافة واالعــالم. فالعقــل األمريكــي

شتى من أهمها األكاديميا والساحة العلميـة فـي الجامعـات، ومـن هنـا قلـق أنصـار سياسـة المحـافظين الجـدد 
مـــن تحـــوالت األكاديميـــا األمريكيـــة باتجاهـــة نقـــد السياســـة األمريكيـــة، والتضـــييق الـــذي يـــتم علـــى األصـــوات 

ا وترويعهـا بوضـعها علـى قـوائم سـوداء واتهامهـا المتوازنة والناقدة للسياسة األمريكية، وصوًال لمحاولة إرهابه
. لذا كـان النظـر فـي عـودة الجـدل بشـأن 1األمريكية «المصالح القومية»بمناصرة اإلرهاب وعدم الدفاع عن 

ــا أكثــر  ــدين فــي العلــوم االجتماعيــة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة مــن األهميــة بمكــان كــي تكــون رؤيتن ال
في البنيـة المعرفيـة واألصـوات المختلفـة للتنظيـر بشـأن الـدين والديمقراطيـة والليبراليـة شموًال واتساعًا..وتعمقًا 

  في الواليات المتحدة األمريكية.
   مراجعات الليبرالية : سياقات عودة األسئلة الكبرى

 ى تعريفهــافقــط هــي المتنــازع علــمــن حريــة ومســاواة ومواطنــة لليبراليــة أوجــه متعــددة ، ولــم تكــن مفاهيمهــا 
فـي عالقتهـا مـع مفـاهيم ومنظومـات أخـرى مثـل المنظومـة اخلها بل ثار الخالف حـول توصـيف الليبراليـة بد

، وٕاذا كانت الليبرالية  ُتخَتزل أحيانًا إلى المدرسة الفردية باعتبارها تقـدم تصـورًا يعطـي الفـرد األسـبقية الدينية
قالنيـة والحريـة التـي ينظـر لهـا باعتبارهـا قـيم وتأسيسًا على قيم الرشد والع - وجودًا وحقوقاً  -على الجماعة 

، كمــا أن الزاويــة لــم يعــد هنــاك إجمــاع عليهــاأن تلــك الــوعي بــالليبراليــة الرئيســية والمركزيــة، فإنــه مــن المهــم 
حدودها ومعايير تحديد من يمكن تصنيفهم من المفكـرين كرمـوز لهـا  أيضـًا أمـر مختلـف عليـه، فمصـادرها 

علـى سـبيل كأحد المنظرين البارزين لليبراليـة ية تتسم بالتنوع، فقد ذهب برايان تيرنر الفكرية ورموزها التاريخ
المثال إلى أن هناك ثالثة صيغ للفردية، وأن كـًال منهـا تقـدم تصـورًا للمواطنـة، األولـى هـي الصـيغة الفرديـة 

ة الفرد، وهي المقصودة المتأسسة على التنظير لحقوق الملكية الفردية باعتبارها تاريخيًا مؤشر حقوق ومكان
وبالتــالي فهــي تهــتم  ism_حــين يضــاف للفرديــة األحــرف الالتينيــة فــي نهايــة الكلمــة التــي ترمــز لأليدلوجيــة 

تاريخيـــًا بقيمـــة المســـاواة والتمكـــين مـــن الحـــد األدنـــى مـــن الملكيـــة كمؤشـــر علـــى الفاعليـــة السياســـية والمكانـــة 
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يـرة وتمتلكهـا األرسـتقراطية ثـروًة وسـلطة، والثانيـة هـي الصـيغة االجتماعية التي كانت تفتقر إليها الفئـات الفق
التــي تؤكــد علــى حريــة الفــرد وٕارادتــه المســتقلة فــي مواجهــة التقاليــد والمجتمــع وبــذلك فالحريــة والتحقــق الــذاتي 

_ ، والثالثـة هـي alityهي قيمها األساسية، وهي التي تصاغ كلمة الفردية عنـد اإلشـارة لهـا بصـيغة النعـت 
ومنهــا تســتقي الرؤيــة الجمهوريــة للمواطنــة فــي   ation_دام لفــظ الفرديــة باعتبارهــا الدافعيــة اإليجابيــة اســتخ

أن أنصــار هــذا التقســيم التقاليــد الليبراليــة تصــورها وتركــز علــى الحريــة اإليجابيــة والمواطنــة اإليجابيــة، ورأى 
  .2ضهذه الصيغ والتصورات قد تتعار 

بقيت طول الوقت موضـع تنـازع بـين المنحـى المـادي النفعـي  تها ومصادرهاروافد الفردية وتصورا والحق أن
الرومـانتيكي  والمنحى المتجـاوز المطلـق غيـر المـادي فـي التعريـف بأصـول وروافـد الليبراليـة بـدءًا مـن الرافـد

تذهب نانسي روزنبلوم فـي دراسـتها للحركـة الرومانتيكيـة إلـى أن تلـك الحركـة هـي مصـدر ووصوًال للديني. ف
اســتلهام أفكارهــا ممــا يتطلــب تبــين حــدود العقــل وأهميــة العاطفــة  لكــن قــوي لألفكــار التــي تعطــي مكانــة للفــرد

حـــول الفرديـــة وحـــدود العقالنيـــة الســـتكمال نـــواقص الفرديـــة الليبراليـــة الكالســـيكية ومعالجـــة مثالـــب الليبراليـــة 
لي نفسـه والـذي يدرسـه الـبعض مـن المـدخل البراجماتية، بل اعتبرت الرومانتيكية مدخًال لدراسة الفكر الليبرا

وأقـربهم  األخالقي الكـانطي، ويدرسـه آخـرون مـن مـدخل مدرسـة العقـد االجتمـاعي علـى تنـوع رؤى أنصـارها
، ويدرسه للبعد األخالقي والديني جون لوك وجيمس ميل والد جون ستيوارت ميل (رائد التنوير االسكتلندي)

  . 3لنفعية البنثاميةمن مدخل ا -وهو الشائع  -فريق ثالث 

والتــي -فيــه  «الــروح التعاقديــة»تجديــد الفكــر الليبرالــي الفــردي وٕاحيــاء بــرزت جهــود مــع مطلــع الســبعينيات و 
فــــي مطلــــع  «نظريــــة العدالــــة»رولــــز الشــــهير جــــون فجــــاء كتــــاب  -تســــتدعي الجماعــــة والثقافــــة بالضــــرورة

صـــار مـــن و وٕاحيـــاء روح الفلســـفة الليبراليـــة  الســـبعينيات كمحاولـــة رصـــينة لتجديـــد الفكـــر التعاقـــدي الليبرالـــي 
  الكالسيكيات الحديثة التي ال غنى عن قراءتها في النظرية الليبرالية المعاصرة.  

وقد اختار رولز أن يجعل نظريته تحت عنوان العدالة كي يؤكد على تلك القيمة في الليبرالية بعـد أن علـت 
ويطـور نظريـة  - وهـو القـادم مـن حقـل الفلسـفة – لسـفية العميقـةها الففوقها قيمة الحرية، ويرد لليبرالية نظرت

العقـــد االجتمـــاعي ليـــوازن بـــين إرادة الفـــرد مـــن ناحيـــة وٕالزاميـــة العقـــد لـــه مـــن ناحيـــة ثانيـــة بمـــا يـــدفع لتفعيـــل 
المواطنة، ويعيد االعتبار للبعـد القيمـي فـي الليبراليـة بعـد أن غلبـت عليهـا النفعيـة، مسـتلهمًا رؤيتـه مـن لـوك 

  .  4وسو وكانطور 

لــيس مفهومــًا بســيطًا بــل هــو مجموعــة  م العدالــة أنــه شــأن مفهــوم القــانونوقــد أكــد رولــز فــي تحليلــه لمفهــو 
متنوعة من التصورات ومساحات اإلدراك لهذه القيمـة فـي أبعادهـا، وأن هـدف النظريـة هـو بنـاء خريطـة لهـا 

ي تمكـن مـن ضـمان التناسـق المنشـود فـي وأين مساحة المشترك بينها، ألن هذه المسـاحة المشـتركة هـي التـ
حده األدنى بين مسارات االختيار والتحقق الفردي، بما يضمن الحرية والعدالة، وهي القيم التي يـتم ادراكهـا 
في المعاني التي تدل عليهـا، وفـي المؤسسـات التـي تجسـدها وتحميهـا، وفـي الخيـارات التـي يـتم الحكـم بهـا، 

  .5العدالة مثل المساحة االجتماعية التوزيعية وما يرتبط بها من سياسات وفي المساحات التي تتجلى فيها
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علـى وجـود مسـئولية  - بحكـم نزعتـه الكانطيـة -ورغم مركزية العقد والعقل في فكـر رولـز إال أنـه أكـد أيضـاً 
خـر ، وفـي موضـع آ6أخالقية وٕانسانية للفرد تجاه اآلخرين تدور حول الفضائل العامـة متجـاوزة للعقـل وللعقـد

يدفعــه ذلــك للقــول بضــرورة االلتــزام بالقــانون ومعارضــة العصــيان المــدني حتــى وان لــم يكــن القــانون عــادًال 
إحترامًا لمبدأ االلتزام الذي قام عليه العقد االجتماعي ابتداءًا، ما دام مبدأ العدل في ذاتـه لـم يـتم إسـقاطه أو 

  .  7كما سنرىلف معه فيه والتزر التراجع عنه رغم عدم عدالة بعض الترتيبات، وهو ما سيخت

، «الليبراليــة السياســية»وقــد طــور رولــز أفكــاره علــى مــدار عشــرين عــام وأصــدر مــع مطلــع التســعينات كتابــه 
والذي طور فيه رؤيته للفرد/ المواطن وللجماعة السياسية إلى تصور أكثر ديناميكيـة، فقـد كانـت رؤيتـه فـي 

، ورؤيـة ثابتـة للفـرد باعتبـار «المجتمـع جيـد التنظـيم»الل مفهـوم نظرية العدالة رؤية سـاكنة للجماعـة مـن خـ
التحــدي الــديمقراطي هــو ادارة الخــالف بشــأن قضــايا مــا، أي أن الخــالف موضــوعي باألســاس، وهــو مــا ال 
يتفــق والتغيــرات التــي تنامــت فــي المجتمعــات الليبراليــة والتحــوالت فــي الهويــة وزيــادة درجــة التعدديــة، فضــًال 

لليبرالية ذاتها وتعدد الرؤى بشأنها وبداخلها، لذا قـدم رولـز كتابـه الثـاني ليعـالج بعـض نـواقص عن تحوالت ا
نظريـة العدالــة وأبرزهــا فكرتـه الجديــدة حــول التعدديـة العقالنيــة التــي تحتـرم التنــوع لكــن ال تسـقط فــي النســبية 

  .  8الذاتية

مطالعتهــا القــارئ بكتابــات آبــاء الليبراليــة وال شــك أنــه ال يمكــن اختصــار نظريــة رولــز المركبــة والتــي تــذكر 
األوائــل مــن حيــث ثقــل األفكــار ورصــانة األســلوب وعمــق النظــر الفلســفي، لكــن الــذي يهمنــا هنــا هــو رؤيتــه 
المركبــة لمفهــوم العــدل والتــي تتشــابك مــع فكــرة أســس المواطنــة ومركزيــة العقــل وأهميــة الديمقراطيــة، وأهميــة 

، ويمهــد لنــا الحــديث عــن الــدين والليبراليــة فــي المجــال يــة النفعيــة الضــيقةالقــيم واألخــالق بمــا يتجــاوز الرؤ 
  الفكري األمريكي.

 من الفرد.. للجماعة.. لألخالق
نشر ديفيد ريزمان كتابًا هامًا كان بمثابـة البدايـة السـتعادة مفهـوم الجماعـة فـي الجـدل النظـري  م1950عام 

الجمـــاهير »هـــو كتـــاب  األول لعـــودة الـــدين كمنظومـــة)لشـــرط فـــي الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة (التـــي هـــي ا
، ال ليطالـب بـدور أكبـر للدولـة فـي تحقيـق الرفاهـة كمـا كـان االتجـاه آنـذك فـي نقاشـات الليبـراليين، «الوحيدة

بــل ليؤكــد علــى أن الرفاهــة اإلنســانية ال تتحقــق إال بالجماعــة االجتماعيــة ولــيس فقــط بتــوفير الدولــة للحقــوق 
ًا تحوالت االقتصاد الرأسمالي والحداثة ومـا اسـتتبعها مـن انصـراف الفـرد لذاتـه، ومؤكـدًا أن االجتماعية، ناقد

   .9محض توفير الحد األدنى من الرفاهة ال يدفع الفرد بالضرورة  للمشاركة االجتماعية والسياسية األوسع

ــــة ودرجــــة انخراطهــــا السياســــي وتحــــ ــــة وٕاذا كــــان ريزمــــان قــــد ســــعى لتحليــــل الشخصــــية األمريكي والت الثقاف
 فـي الثمانينـات-السياسية، فقد سعى روبرت بيلاله وفريق العمل معه  الستكمال هذا الجهد بعد ثالثـة عقـود

بالرصـــد االجتمـــاعي لتحـــوالت الشخصـــية والقـــيم الثقافيـــة وانعكاســـها علـــى القـــيم السياســـية وفكـــرة االلتـــزام  -
  .10السياسي الذي هو أساس المشاركة السياسية
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فمـا هـي  .بـيلاله هـو منطلقـات االنخـراط السياسـي فـي ظـل مجتمـع يشـهد تحـوًال نحـو الفرديـة وكان مـا شـغل
معوقات المواطنة الفعالة وكيف يمكن استبقاء الدافعية في ظـل منـاخ الفرديـة والنفعيـة المهـيمن علـى الثقافـة 

ليتانيـة، والتـي تشـجع وقد وجد بيلاله المشكلة األساسية  فـي تنـامي مسـاحات المـدن الكوزموبو  .بشكل متزايد
الفـــرد علـــى التفكيـــر المحـــدود المحلـــي، ورأى أن هنـــاك نـــوعين مـــن الدافعيـــة لخلـــق مـــواطن نشـــط، الدافعيـــة 
المدنية...والدافعيــة الدينيــة، ولــم يــر بينهمــا تعــارض أو تنــازع بالضــرورة، وأكــد علــى أهميــة تحويــل المنحــى 

مريكية تجـاه المجتمـع بشـكل أهلـي إلـى مواطنـة فعالـة التطوعي اإليجابي الذي ما زال موجودًا في الثقافة األ
  .11بشكل مدني

قــد ســعى لفهــم تحــوالت المجتمــع الحــداثي وتفكــك البنيــة االجتماعيــة نحــو مزيــد مــن  «بــيلاله»وٕاذا كــان كــان 
الفرديــة فــإن العنايــة برصــد انهيــار األســرة (التــي هــي وحــدة متجــذرة فــي بنيــة التصــور الــديني) وانعكاســاته 

ة وكذلك السياسية على الوالء والحضور االجتماعي للفـرد كـان االهتمـام المركـزي لعـالم االجتمـاع االجتماعي
الـــذين التفتـــوا منـــذ الســـتينيات األمـــريكيين  رواد علـــم االجتمـــاعمـــن  الـــذي كـــانكريســـتوفر الش، و  األمريكـــي

 الفرديــة اإلنســانية، وأثــررة الظــاهالليبراليــة  تعامــلالــذات الفرديــة مــع تنــامي التحــديث، وانتقــدوا  لتمركــز حــولل
على التعريف النسوي للتحـرر ومنطلقاتـه الفلسـفية وآثـاره مبكرًا التضامن االجتماعي، كما تحفظ تراجع على 

  االجتماعية.  

وقــد كتــب الش بنهايــة الســبعينات كتــابين هــامين فــي نقــد الفرديــة وفــي تحليــل ســلطة الدولــة الحديثــة خاصــة 
دمات بيد وسحبت صالحيات الجماعة السياسية وسلطتها باليد األخـرى، وكـان دولة الرفاهة التي قدمت الخ

من الـذين دفعـوا بوحـدة األسـرة فـي قلـب التحليـل االجتمـاعي والسياسـي حـين غابـت أو ُغّيبـت فـي الدراسـات 
ع االجتماعيــة وســاد االهتمــام بــالفرد والتركيــز عليــه فــي المرحلــة الســلوكية، فنجــده يقــدم بعمــق تــاريخ االجتمــا

وهيمنة الدولة عليها، بما أفقـد  «العام»السياسي لألسرة ويرصد تحوالت المجتمع الرأسمالي وصعود مساحة 
وٕاذا كـــان تـــالكوت بارســـونز قـــد رصـــد منـــذ الســـتينيات . 12األســـرة ســـلطتها علـــى الفـــرد وأدى النكمـــاش دورهـــا

عمليــة التحــديث، وتحويــل  تراجـع دور األســرة كوحــدة منتجــة فــي اإلطــار االجتمـاعي التضــامني الــذي غيرتــه
، فــإن الش قــد تتبــع 13الوظــائف المختلفــة التــي كانــت تضــطلع بهــا األســرة لمؤسســات الدولــة وبيروقراطيتهــا

تراجـــــع دور األســـــرة والجماعـــــة االجتماعيـــــة كســـــلطة تنشـــــئة اجتماعيـــــة والتـــــي تولتهـــــا المـــــدارس النظاميـــــة 
وهـــي أحـــد أبـــرز  - اعيـــة والصـــحية للمســـنينوالمؤسســـات التعليميـــة، ثـــم انكمـــاش دورهـــا فـــي الرعايـــة االجتم
بــل وفقــدانها لــدورها المركــزي فــي التوجيــه  - الوظــائف اإلنســانية التضــامنية لألســرة الممتــدة كوحــدة عضــوية

التربويون والنفسيون المتخصصـون، ولـم يبـق لألسـرة مـع تـولي الشـركات  «الخبراء»النفسي للفرد الذي تواله 
والقيام باألدوار اليومية التي كانت تقوم بها األسـرة بشـكل الوجبات السريعة واألعمال الخاصة الحديثة مهام 

  .  14سوى دور توفير العاطفة داخل هامش محدود هو كل ما تبقى لها تجاري، لم يبق

أن إقصــاء  رأىحيــث  وقــد ربــط الش بــين تفكــك النســيج االجتمــاعي وتراجــع دور الــدين فــي المجــال العــام،
عي يمهد أيضًا لسقوط السياسة بالمعنى الجماعي وبروز األهداف الفرديـة كمعيـار الدين كنسق قيمي اجتما
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(وهـو مـا يـذكرنا بموقـف جـون لـوك حـين قـال أن  للتحرك الجماعي الدفاعي والحقوقي للحركات االجتماعيـة
، وهـــي النقلـــة التـــي نتجـــت عـــن تغيـــر نـــوعي فـــي خريطـــة وطبيعـــة مـــن ال ديـــن لـــه ال عهـــد لـــه وال ثقـــة فيـــه)

التوازي مـــع التحـــوالت التـــي شـــهدتها الحقـــول األكاديميـــة فـــي جـــرت بـــات االجتماعيـــة فـــي الســـتينيات الحركـــ
نزعتهـا »أن العلـوم اإلنسـانية فـي ظـل  ورأى الشاقترابات الفهـم وأدوات التحليـل، و مجاالت االهتمام ودوائر 

  .15ة العلم األساسية، وهو وظيفلم تثمر قدرة أعلى على تفسير الواقع وال فهم مجرياته  «الليبرالية

وٕاذا كـان بـيلاله قـد مثـل الفريـق الــذي يميـل لـدور الـدين العـام فــي فهـم مقومـات الجماعـة الساسـية، والش قــد 
لمناقشـة األخـالق بـالمعنى  هاهتم بالتحوالت االجتماعيـة واالقتصـادية الهيكليـة وأثرهـا علـى الجماعـة مـع ميلـ

فإن أصواتًا أخرى دافعـت مالية باعتبارها تحدي بشكل أو آخر، المدني العام، وٕاشارة للمساحة العالمية للرأس
كتربـة للقـيم المدنيـة وتجـنح  «الجماعـة االجتماعيـة»عن ديمقراطية ليبراليـة تحتـرم النسـيج االجتمـاعي وفكـرة 

لتســـكين خطابهـــا فـــي تطـــوير نظريـــة ديمقراطيـــة تعدديـــة علـــى المســـتوى االجتمـــاعي وتحـــرص علـــى أن يـــتم 
ار األوســع لليبراليــة ولــيس باعتبارهــا معاديــة لليبراليــة، أي أنهــا أرادات توســعة تعريــف تصــنيفها ضــمن اإلطــ

الليبرالية لتضم تلـك األفكـار سـعيًا نحـو تجديـد النسـق األيـدلوجي وكـذا المنـاهج واالقترابـات التـي تتولـد عنهـا 
  مايكل والتزر.  في مجال العلوم االجتماعية، ومن أبرز هذه األصوات 

تـزر للتأكيـد علـى فكــرة العدالـة فـي نقـد الفرديـة وٕاعـادة إحيــاء الليبراليـة متوازيـًا مـع جـون رولــز، وقـد سـعى وال
، مؤكدًا أنه ال يمكن وضع معايير واحدة للعدالة تنطبـق علـى «مجاالت العدالة»وقدم فكرة خالقة هي فكرة 

العالقات اإلنسانية تختلـف كل المساحات والمجاالت، فالعدالة في المجال القضائي تختلف عن العدالة في 
عــن العدالــة فــي المجــال المــدني، ورأى أن حيــاد الدولــة ضــمانة للديمقراطيــة، لكنــه رأى فــي الوقــت نفســه أن 

  .16الدين جزء من تكوين الجماعة وال ينبغي مصادرته، وأخذ موقفًا ليبراليًا بشأن الدين كحرية شخصية

ال العلـوم السياسـية ولـيس االجتمـاع قـد قـدم مجموعـة والحق أن والتزر صوت متميز ، فهو لقدومه مـن مجـ
كمــا فعــل  أفكــار عــن الــوالء السياســي تراجــع مركزيــة الدولــة بــدًال مــن أن ينصــرف للتنظيــر لمركزيــة الجماعــة

القادمون من علم االجتماع، فكتب مبكرًا كتابه الهام عن الطاعة السياسـية وتحـدث بشـكل الفـت عـن الحـق 
الدولــة تنــاقض مفــاهيم الحريــة فــي السياســات التــي تتبعهــا، خاصــة فــي لحظــات  فــي عــدم الطاعــة إذا كانــت

الحرب، وقدم رؤية لدور الدولـة فـي حفـظ حيـاة المـواطن منطلقـًا مـن مسـلمات نظريـة العقـد االجتمـاعي قلمـا 
 .17يشير لها الجماعويون، وناقش طبيعة العقد االجتماعي ومسئوليات المواطنة

خـالق لكنـه رأى أن اإلفـراط فـي تكـوين اتفـاق أخالقـي يصـادر التسـامح والحـق فـي وقد اهتم والتزر بفكرة األ
االختالف من جهة، ويزعم أن األخالق االجتماعية والمدنية القومية هي قيم عالمية أمـر ضـد الديمقراطيـة، 

ع ، وهـو مـا توافـق مـ«السـميك»ولـيس  «الرفيـع»ومن هنا توجهه لفكرة األخالق في حدها األدنـى الرخـو أي 
  .18رؤيته الداعمة للتعددية الثقافية ولفكرة المجتمع المدني العالمي
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يلفت النظر في مطالعة التيار الرئيسـي لكتابـات النظريـة السياسـية الليبراليـة ومراجعهـا األساسـية عـدم إدراج 
قــد يــرد ذكــر الــدين هنــا أو هنــاك بضــرب مثــال أو  .اوتطورهــ يبراليــةاللقضــايا الــدين فــي صــلب الجــدل حــول 

ثقـافي  متغيـرلديمقراطيـة أو ا عنصر قـد يهـددتأكيد وجهة نظر، لكنه يأتي عادة ذكره في مثل هذه األمثال ك
قد يكون أساًسا لرؤية بعض المواطنين ويجب التعامل معـه بحـرص بـالغ، وال يـتم كتمـان هـذا الشـعور بعـدم 

أو علــى أقــل تقــدير اإلحســاس بعــدم االرتبــاط بــين قضــايا النظريــة السياســية والمتغيــر الــديني مــن  االرتيــاح
مـن ناحيـة وجـوده الفعلـي ال دوره  الناحية النظرية، فيبقى الـدين بالتأكيـد موضـوًعا رئيسـًيا فـي علـم االجتمـاع

فــي مركزيــًا ديــًدا فلــيس عنصـًرا تحالليبراليـة ، أمــا فــي مجـال النظريــة السياســية وفـي كتابــات النظريــة المنتظـر
  .الحوار الدائر

ة نظــر إليــه تاريخًيــا باعتبــاره الحــل المــأمول للنــزاع والصــراع ليبراليــوال شــك أن هــذا يعــود إلــى أن مفهــوم ال
الديني، وأنه برز كمفهوم يحقق المساواة بين األفـراد باعتبـارهم أعضـاء فـي الجماعـة االجتماعيـة والسياسـية 

وهـو مـا يعكــس بجـالء درجـة سـطوة وقــوة أسـطورة العلمنـة علـى العقــل ، «ءهــم الـدينيبغـض النظـر عـن وال»
عــن  فــي كتابــه الشــهير الصــادر فــي وســط الثمانينــاتمتــرددًا مرتبكــًا والفكــر الليبرالــي، فنجــد برايــان تيرنــر 

ل أفقــًا يؤكــد علــى أن مشــكلة البعــد الــديني فــي الهويــة أنــه رغــم كونــه يحمــ الرأســمالية والمواطنــة،ففي البــدء
عالميًا لكنه في الوقت ذاته إقصائي نظرًا لطبيعته المطلقة وال يتفق مـع جـوهر المسـاواة التـي يقـدمها مفهـوم 

، ثــم يعــود فيــرى  لقــيم لمواطنــة جــذورًا فــي القــيم المســيحية، ويشــير باهتمــام لــنص كتبــه تــالكوت 19المواطنــة
ظ بقـراءة ومناقشـة كافيـة أكـد فيـه بارسـونز علـى رأى تيرنر أنه لم يحرائد علم االجتماع المعاصر و بارسونز 

قوة أثر القـيم المسـيحية فـي المجتمـع الصـناعي الحـداثي كمـا قـدم تحلـيًال متجـاوزًا لتحليـل مـاكس فيبـر حـول 
ــدين  العالقــة بــين األخــالق البروتســتانتية والرأســمالية، مركــزًا علــى القــيم المســيحية مــن فصــل مبــدئي بــين ال

  .20ن ذلك الرؤية اإلنسانية العالميةية بين البشر، واألهم موالدولة، ومساواة أساس

أن يؤكــد أن الحـــل هـــو تحــول نظريـــة المواطنـــة إلــى نظريـــة فـــي حقـــوق تيرنـــر لكــن رغـــم ذلـــك ال يتــردد بعـــد 
اإلنســان، أي مزيـــد مــن الفرديـــة والتمحــور حـــول الـــذات ثــم االنطـــالق مــن منظومـــة حقــوق اإلنســـان لتحديـــد 

لــم يكــن اقتــران المســيحية بمفهــوم الحريــة إال فــي حــاالت اســتثنائية فــي أنــه  يــرىو  .21صــالحيات المواطنــة
  .22التاريخ

لكن القراءة المتأنية في تاريخ الفكر الليبرالي تبين أن نشأة الليبرالية لم تكن في مواجهـة الـدين كمرجعيـة بـل 
ايلور إلـــى أن كســـلطة كنســـية اســـتبدادية أو عامـــل عـــدم اســـتقرار وعنـــف مـــدني، ويـــذهب كـــًال مـــن هيلـــر وتـــ

اإللحاد أو إنكار وجود اهللا كان غير وارد لدى آباء االسـتنارة، فاأللوهيـة ومرجعيـة الـوحي كانـت أفًقـا مسـتقًرا 
لـــدى المفكـــرين الرئيســـيين، إنمـــا كـــان شـــغلهم الشـــاغل هـــو النهـــوض بكرامـــة اإلنســـان والحفـــاظ علـــى الســـالم 

قـيم المسـاواة والحريـة فـي ظـل االسـتنارة مرتكـزة  االجتماعي ووقف الحروب الدينية، وفي ذلك اإلطـار كانـت
هيلر أن المساواة لـم تكـن قيمـة إغريقيـة أو رومانيـة، بـل المسـاواة كمـا نفهمهـا آجنس على الدين، إذ تالحظ 

اليوم جذورها في الفكر الغربي مسيحية بال نـزاع وتأسسـت علـى فكـرة تفـرد األلوهيـة وتسـاوى العبـاد، وكـذلك 
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ريـــة، والتـــي تأسســـت علـــى البعـــد الغيبـــي المســـيحي والتجـــاوز الـــديني للطبيعـــة وٕاعطـــاء قيمـــة االختيـــار والح
اإلنســان القــدرة علــى العقــل والتــدبر، وأن آبــاء االســتنارة انصــرفوا إلــى تكــريس فكــرة حريــة المــذهب والعقيــدة 

وهـو ، 23لمواجهة الصـراعات السياسـية ونفـوذ الكنيسـة السياسـي دون أن يخطـر علـى بـالهم مجتمـع بـال ديـن
تايلور مؤكًدا أن هذا التحول الذي تم فـي نهايـة القـرن التاسـع عشـر مـن تهمـيش تشارلز ما ذهب إليه أيًضا 

األفــق الــديني للمعنــى والوجــود كــان نتــاج عمليــة ممتــدة مــن تــوطين المرجعيــة داخــل اإلنســان، وهــذا المنــزع 
العشـرين، ورغـم ذلـك يعتبـر تـايلور  الحلولي واالتجاه للداخل اإلنساني الفردي تجلى بشكل واضـح فـي القـرن

ــا لهــذا المعــدل مــن  أن هــذه المرحلــة فــي حاجــة للدراســة والبحــث ألن محــض التحــديث المــادي لــم يكــن كافًي
  .24العلمنة وتضاؤل المرجعية الدينية

والباحــث فــي الفكــر الليبرالــي يجــد أن قضــية الــدين قــد احتلــت أهميــة فــي العديــد مــن الكتابــات منــذ مطلــع 
  .خارج التيار العام للنظرية السياسية الليبرالية كحقل أكاديمي لكن، و الخمسينات

دين كانــت اجتماعيــة باألســاس كجــزء مــن الثقافــة األمريكيــة ومــن مقومــات روحهــا التضــامنية، لكــن فرؤيــة الــ
 الخطاب الذي نرصده هنا هو الخطاب الذي ينطلق من الدين مرجعية للفـرد/ المـواطن فـي مجتمـع ليبرالـي،

اإلنسـان األخالقـي »ولعـل مـن أبـرز هـذه الكتابـات كتـاب نيبـور فـي بدايـة السـتينيات،  لـذلك نظريـًا، ويؤسس
يمثــل نموذًجــا لالنشــغال بمكــان ومكانــة الفــرد/ المــواطن الــذي يحمــل انتمــاًءا دينًيــا/  «والمجتمــع الألخالقــي

  أخالقًيا في مجتمع علماني رأسمالي يقوم على النفعية.  

الخطـاب الـديني قـادًرا علـى الصـمود فـي المجـال  -على ما يبـدو –في الستينات لم يكن  فمع تنامي العلمنة
للتمييـــز بـــين األخـــالق الجماعيـــة والسياســـية مـــن ناحيـــة  ، لـــذلك ســـعى نيبـــورالعلمـــاني الشـــرس االجتمـــاعي

ا، واألخــالق الفرديــة، مؤكــًدا أن ظــروف االجتمــاع والسياســة قــد تفــرض خيــارات يجــدها الفــرد محرجــة أخالقًيــ
وبدًال من أن يدعو نيبور الفرد/ المواطن إلصالح السياسة واالجتماع كان اهتمامه األساسـي هـو االحتفـاظ 
للفرد باتزانه األخالقي حتى ال تذهب به هذه السياقات، داعًيا إلى التمييـز بـين األخـالق الفرديـة التـي يجـب 

  .  25تي تتأسس على المصالحأن تبقى مرتبطة بالقيم العليا والمثل، وبين قيم الجماعة ال

تســعى للحفــاظ علــى الفــرد دون  «خالصــية»ورغــم وصــفه لرؤيتــه بالواقعيــة لكننــا نــرى فــي رؤيــة نيبــور روح 
  عبء أخالقي تجاه تغيير المجتمع.  

وقد عاصر نيبور أحد أبرز المنظرين األخالقيين وهو بـول تيللـيخ، ومـا لبـث أن أصـدر بعـده بسـنوات قليلـة 
، ورأى أنــه مــا لــم تكــن األخــالق متجــذرة فــي الــدين وفــي الــذات اإلنســانية فــال «ومــا بعــدها األخــالق»كتابــه 

مجــال ألن تفلــت مــن النســبية، أي أنــه كــان مخالفــًا لــرأي نيبــور الــواقعي وأكثــر مــيًال للتأكيــد علــى أن هنــاك 
ليـل العنـف، فطالمـا في النسبية األخالقية وال يجب قبولها كمعطى اجتماعي واالكتفاء بإدارتهـا لتق «مشكلة»

  .26الدين مستبعد من مفهوم األنطولوجيا اإلنسانية فإن النفعية والنسبية ستسود
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ة بالـــدين ودور الـــدين فـــي الحيـــاة العامـــة وفـــي ليبراليـــوقـــد شـــهدت الثمانينـــات تحـــوًال فـــي االهتمـــام بعالقـــة ال
اوس عـن الـدين والديمقراطيـة السياسة، وكان من الكتابـات الفارقـة فـي مطلـع ذلـك العقـد كتـاب ريتشـارد نويهـ

في الواليات المتحدة األمريكية والذي يعد نًصا أساسًيا في أدبيات بحث هذه العالقـة، والـذي أكـد فيـه أن مـا 
ة غيـــر مســـبوقة مـــن اســـتبعاد الـــدين مـــن المجـــال العـــام ودوغمائيـــة غيصـــتشـــهده الســـاحة السياســـية الليبراليـــة 

، وأن الليبراليـة ال تـرادف تهمـيش الـوالء «المعنـى»م بـال ديـن يفقـد علمانية في إقصائه، وأكد أن المجال العا
الــديني للمـــواطنين بــل كـــرس كتابـــه نموذًجــا جديـــًدا ال يقـــدم الــدين كبـــديل، وال يكتفـــي بمناقشــة عالقـــة الـــدين 
بـاألخالق، وال ينعـي علـى الليبراليــة براجماتيتهـا وحسـب ويطالـب الفــرد باالحتفـاظ بتماسـكه األخالقـي الــديني 
في ظلها، بل يقدم نفسه كـنمط جديـد ينحـاز للمحافظـة فـي الثقافـة، وللبراجماتيـة فـي اإلقتصـاد ولليبراليـة فـي 
السياسة، أي تجاوز التصور البسيط عن ربط الوالء الديني بالمعاداة لليبرالية واالنحياز للمحافظـة والتصـور 

  األخالقي الجزئي.  

وفـي مقابـل  ،27وقد أكد نويهـاوس الحاجـة إلعـادة صـياغة الخريطـة الليبراليـة ومسـاحاتها الفكريـة مـن داخلهـا
الــتحفظ الليبرالــي الســائد مــن عــودة الــدين للمجــال العــام باعتبارهــا عــودة تهــدد المواطنــة المتســاوية والتعدديــة 

اطية واالنخـراط السياسـي لقطـاع واسـع الديمقراطية يرى نويهاوس أن عودة الدين هي شرط المشاركة الديمقر 
مــن المــواطنين كــان عازًفــا عــن السياســة ألنهــا ال تحتــرم خياراتــه الدينيــة وتهمشــها، وبــذلك فــإن عــودة الــدين 
ليست عودة للثيوقراطية بحال بل ترشيد لليبرالية وتأكيد للتعددية الديمقراطية واحتـرام للحريـة، مؤكـًدا أن هـذا 

ســه يقــوم بتجديــد الليبراليــة التــي يعــاد تأويلهــا وتعريفهــا بشــكل مســتمر، ويقــدم روافــد التيــار الصــاعد يعتبــر نف
، ومشــيًرا إلــى أن مصــادرة األفــق 28للعقالنيــة تســهم فــي صــياغة معنــى الليبراليــة فــي لحظتهــا التاريخيــة اآلن

الثيـــوقراطي  ، وأن عـــودة األفـــق29الـــديني لمعنـــى الليبراليـــة يحرمهـــا مـــن بعـــد هـــام للداللـــة وللتطـــوير والحيويـــة
االســتبدادي لمعنــى الــدين غيــر وارد ألن الخبــرة الســلبية التاريخيــة هــي صــمام أمــان يضــمن أال تتكــرر ألن 

  .30الصياغات الجديدة تجاوزتها إلى مسيحية إنسانية ديمقراطية

أن وقــد هــاجم نويهــاوس المزايــدة الدينيــة للتيــار اليمــين وأكــد أن هــواجس الليبــراليين مشــروعة لكنهــا ال يجــب 
تــدفع لقبــول شــروط التســامح الليبرالــي العلمــاني التــي تقضــي الــوالء الــديني مــن ســاحة النقــاش الــديمقراطي، 
مؤكًدا أن ارتباط الدين بالحياة اليومية وعودة السياسة للهموم اليومية للمواطن ومشاكله الحياتية هـي بعينهـا 

وال شــك أن موقــف الــدين مــن  .31مواطنــةالتــي تجعــل الــدين مرشــًحا للقيــام بــدور أكبــر فــي صــياغة هويــة ال
القضــــايا االجتماعيــــة المثــــارة التــــي تحتــــل أجنــــدة المواطنــــة االجتماعيــــة بمعناهــــا الواســــع فــــي ظــــل صــــعود 

  .الديمقراطية الراديكالية يحقق نبوءة نويهاوس التي صاغها من قرابة العقدين

طروحة األخالقية لدور الدين فـي المجـال وٕاذا كان نويهاوس كأب كاثوليكي قد قدم فكًرا متماسًكا يتجاوز األ
العام وصار أحـد أهـم رمـوز هـذا التوجـه، فـإن هـذا الفكـر مـا لبـث أن وجـد صـداه داخـل الـدوائر األكاديميـة، 
أوًال بتطــوير بــاحثين فــي مجــال الدراســات الدينيــة واالجتماعيــة ألفكــارهم لتصــبح أكثــر ارتباًطــا بواقــع الــدين 

انيــًا ببــروز اهتمــام مــن جانــب بــاحثين فــي مجــال العلــوم السياســية والقانونيــة بــدور والليبراليــة والديمقراطيــة وث
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الدين في الخيارات السياسية، ومن الفريـق األول يمكـن أن نضـرب مثـال بروبـرت واثنـاو الـذي  درس حـدود 
فقـط الدين وآليات العلمنة من منظور علم االجتماع وأبرز كيف أن مساحة ودور الـدين متنـازع عليهـا لـيس 

بين العلمانيين الليبراليين ومعارضيهم من الذين يدافعون عن دور إيجابي للـدين فـي الحيـاة العامـة والدينيـة، 
بـــل داخـــل المـــدارس الدينيـــة ذاتهـــا، وقـــدم رؤيـــة لواقـــع اإلنجيليـــة موازيـــة لرؤيـــة نويهـــاوس القـــادم مـــن خلفيـــة 

  كاثوليكية.  

 «عاًما»ام على األقل في العمل الطوعي الذي رآه عمًال وقد اعتبر أن الدين حاضر بالفعل في المجال الع
المسـيحية فـي المجـال العـام  - وليس خيرًيـا فحسـب، ورصـد تقـارب التيـارات الدينيـة علـى الخريطـة اليهوديـة

بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، ورصــد تشــكل تيــارين أحــدهما تيــار محــافظ مــن كــل الخلفيــات المذهبيــة وآخــر 
تحول الفهم للـدور العـام للـدين مـن جـدل الهـوتي إلـى خـالف فـي تقـويم التوجـه السياسـي  ليبرالي، وهكذا فقد

األمثــل، وبــذلك تــم وضــع الخريطــة الدينيــة علــى طاولــة الجــدل السياســي لتنــدمج داخلــه بعيــًدا عــن الخالفــات 
احة الطائفيـــة، ولـــذلك فإنـــه ال يـــذهب إلـــى أن دور الـــدين بالضـــرورة ســـيكون تخفيـــف حـــدة النـــزاع داخـــل الســـ

السياســية كمــا يــذهب الخطــاب األخالقــي الــديني، بــل فقــط تمثيــل هــذا القطــاع مــن المــواطنين الــذين تختلــف 
  .32رؤيتهم في الحياة عن غيرهم ممن ال يولون االنتماء الديني أهمية في ممارساتهم العامة

ـــة ـــة داخـــل أبـــرز مـــذاهب المســـيحية األمريكي ـــدين والدول ـــة  -وقـــد حـــاول واثنـــاو أن يرصـــد جـــدل ال الكاثوليكي
والبروتســـتانتية، وكيـــف أن رؤاهـــا لـــدور الـــدين تـــأثرت بتصـــوراتها حـــول الســـلطة الدينيـــة والزمنيـــة، وبالتـــالي 
حددت موقفها من عالقة الدين ليس بالمجال العام فحسب بل بالنظـام وسياسـاته، بـدًءا مـن دور أمريكـا فـي 

ماعية داخلية وانتهـاًء بسياسـات أمريكـا فـي الشـرق النزاعات المسلحة في أمريكا الالتينية ومروًرا بقضايا اجت
األوسط، وهكذا حاول أن يوضح تعقد خريطـة عالقـة الـدين بالدولـة والسياسـة فـي المشـهد األمريكـي خاصـة 
مــع صــعود االلتــزام الــدين الفــردي والجمــاعي فــي الواليــات المتحــدة الــذي أبرزتــه الدراســات المســحية، ومنبًهــا 

دينيـة علــى التســامح هــو خطـر حقيقــي لكنــه ال يعنـي تجاهــل مطالــب الديمقراطيــة إلـى أن خطــر األصــولية ال
  .33لقطاع أصحاب الوالء الديني

يهــتم  - وتخصصــه قــانون وعلــوم سياســية -وفــي المقابــل نجــد باحــث مثــل جرينافالــت علــى ســبيل المثــال 
راســــة االعتبــــارات بالــــدور المتجاهــــل والمهمــــش لالنتمــــاء الــــديني فــــي الخيــــارات السياســــية بعــــد أن ســــادت د

المصلحية للخيار السياسي الرشـيد فـي ظـل مدرسـة الخيـار الرشـيد فـي التحليـل السياسـي، ويهـتم بـأثر الـدين 
علـى الخيــارات األخالقيـة التــي ال بــد مـن أن يتخــذها الفاعـل السياســي ســواء فـي موقــع صـنع القــرار أو كــان 

لفـــردي لعقيـــدة وحســـب بـــل أيًضـــا بعالقـــة الفـــرد مواطًنـــا فـــي خياراتـــه السياســـية، ويـــربط ذلـــك ال باالنتمـــاء ا
  .34بالجماعة الدينية ومواقف الكنائس من القضايا السياسية وتأثره بها

وهـل  «الـدين المـدني»وبنهاية الثمانينات بدأت هذه الجهود البحثية من خلفيـات شـتى تتجمـع وتنـاقش داللـة 
يس الــدين، أم أن أصـله الجمهــوري كــان يقصـد بــه دور الـدين فــي المجـال العــام أو أن المصـطلح يعنــي تسـي

، ويتجــادل المهتمــون حــول الــدين 35يقدمــه بــديًال للــدين المســيحي لتكــون ثقافــة المواطنــة ثقافــة علمانيــة مدنيــة
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وعالقتــه بالسياســة ومعنــى المواطنــة، وٕان بقــي الجــدل باألســاس منحصــرًا فــي أقســام الفلســفة ودراســات الــدين 
  تمام فردي لبعض أساتذة القانون المدني والدستوري.  واالجتماع أو في أحيان قليلة كاه

وقــد شــهدت التســعينات مــا يشــبه االنفجــار فــي االهتمــام بعالقــة الــدين بالمجــال العــام وبالخيــارات السياســية 
للمــواطن، فنجــد واثنــاو بمفــرده ينشــر عــدة كتــب كلهــا تركــز علــى دور الــدين فــي المجــال العــام وأثــر صــعود 

مريكــي علــى الســياق السياســي، ونجــد جرينافالــت أيًضــا يكتــب فــي موقــف القضــاء التــدين فــي المجتمــع األ
األمريكـــي مـــن قضـــايا الـــوالء الـــديني والحقـــوق الدينيـــة، ويتنـــامى االهتمـــام بالـــدين ودوره فـــي المجـــال العـــام 

  .والمدني والسياسي

لمواطنــة الليبراليــة اهتمامــًا وقــد أولــى الخطــاب الليبرالــي الــذي يحــاول اســتعادة التقاليــد الجمهوريــة اإليجابيــة ل
بمراجعــة فصــل الــدين عــن الدولــة، ومــن أبــرز هــؤالء المنظــر الليبرالــي الرصــين جالســتون فــي تحليلــه لعالقــة 
الليبرالية بالـدين فـي مرحلـة صـعود الليبراليـة افتـرض أن فصـل الـدين عـن الدولـة اقتـرن بنظريـة للتقـدم تبشـر 

ديث، مما أدى إلى عجز العقل النظـري الليبرالـي عـن إدراك وفهـم بضعف وزوال الدين كلما زاد التقدم والتح
اإلشكاليات المرتبطة بالعلمنة بجدية عمق كافيين، بل وٕاخفاقه السياسي في الحفاظ على الحياد تجـاه الـدين 
إذ آلـــت النظريـــة السياســـية إلـــى عـــداء للـــدين والممارســـة الليبراليـــة إلـــى اعتـــداء علـــى حـــق ممارســـته العقيـــدة 

  .ير عنها في المجال العام ألن األدوات القانونية والدستورية صارت منحازة ضدهوالتعب

ورأي جالســـتون أن إعـــادة تأويـــل وتفســـير مـــذاهب آبـــاء الليبراليـــة وٕاعـــادة قـــراءة لـــوك تحديـــدًا هامـــة للغايـــة، 
الزمنيـة  فالسعي للفصل بين الدين والسياسة كان العالج المتاح في ظل هيمنة السلطة الدينيـة علـى السـلطة

وضــعف التجربــة الديمقراطيــة آنــذاك، أمــا وقــد اســتقرت الديمقراطيــة فــي المجتمعــات الليبراليــة فــإن الحاجــة 
ماســــة إلعــــادة االعتبــــار للــــدين كانتمــــاء وهويــــة لقطــــاع واســــع مــــن المــــواطنين فــــي المجــــال العــــام والمجــــال 

صـار هـذا هـو  «المجتمع السياسـيأين مكاني في »السياسي، وأنه في حين كان تساؤل الليبرالي منذ قرون 
  .  36تساؤل المواطن الذي يحمل انتماًءا دينًيا قوًيا

وقد أعاد جالستون أيضًا قراءة وتفسير الرؤية الجيفرسونية للعلمانية ونص الدستور األمريكي بشـأن الفصـل 
نــي االحتــرام والتعــاطف بـين الــدين والدولــة التــي يســتند إليهــا العلمــانيون، مؤكـًدا أن المســاواة الدينيــة كانــت تع

ــديني أو االنتمــاء  ــاد الالمبــاالة أو العــداء تجــاه الــوالء ال ــديني دون تمييــز ولــيس حي مــع كــل ألــوان االلتــزام ال
، وأنــه يمكــن إعــادة إدمــاج االنتمــاء الــديني فــي المجــال المــدني بــدون خــوف خاصــة فــي مجــال 37األخالقــي

ي جـــدل األخـــالق فـــي النظريـــة السياســـية لمواجهـــة القضـــاء، بـــل وأن هنـــاك حاجـــة متزايـــدة إلشـــراك الـــدين فـــ
 - مشــكالت واقعيــة ناتجــة عــن التفكــك علــى المســتوى االجتمــاعي وفــي ظــل مطالــب العــودة للقــيم المدينــة

الجمهورية للمشـاركة اإليجابيـة للمـواطن فـي العمليـة الديمقراطيـة، أي إشـراك الـدين فـي إعـادة بنـاء األخـالق 
  .38ستعيد معاني الحرية اإليجابية الفاعلةالعامة في ظل مجتمع ليبرالي ي

  الدين والمواطنة:
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مــا لبثــت مــع انتصــاف عقــد التســعينات أن ظهــرت أصــوات جديــدة قويــة ال تكتفــي بتحليــل المتغيــر الــديني و 
وأهميته األخالقية من منظور سوسيولوجي أو الهوتي أو إمبريقي سياسي، أو تشير له فـي معـرض رؤيتهـا 

الجمهورية لدى المواطن ومفهوم الحرية اإليجابية، بل بدأت األطروحات تـأتي مـن قلـب ألهمية العودة للقيم 
األكاديمية الليبرالية وتسعى إلى وضع المواطنة كمفهوم موضع جـدل ونقـاش ومراجعـة مـن أجـل دمـج البعـد 

ــديني للمواطنــة ولمســاحاتها الدالليــة بعــد أن انضــم التعــدد الث قــافي والنــوع الــديني فيــه بقــوة وضــم االنتمــاء ال
والميــول الجنســية، وكــان مــن أبــرز أصــوات هــذا األفــق الــديني لمعنــى المواطنــة ســتيفن كــارتر أســتاذ القــانون 
بجامعة ييل والذي صاغ خطاًبا مركًبا لدور الدين في المجال العام بعيًدا عن محض الدافعيـة األخالقيـة أو 

نيــة كمصــدر للــذات والمعنــى، بــل دفــع بأطروحتــه المســاهمة المحــدودة المعنويــة للــدين فــي صــياغة القــيم المد
في قلب جدل المواطنة الليبرالية من منطلق الهجـوم، ولـيس الـدفاع أو االعتـذار، ليؤكـد أن الثقافـة السياسـية 
األمريكيــة تهمــش الــدين وتســتهين بــه وال تســمح للمــواطن ذو االنتمــاء الــديني بالمســاهمة الكاملــة فــي العمليــة 

ا أنه ال يدعو إلى مراجعة العلمانية من حيـث هـي فصـل للـدين عـن الدولـة بـل يؤكـد أن الديمقراطية، ومؤكدً 
ما حدث تاريخًيا هو فصـل الـدين عـن الدولـة مـع بقـاء هيمنـة الدولـة علـى الـدين والتـدخل فـي الشـأن الـديني 

اليــة التــي وحريــة ممارســته فــي المجــال العــام والسياســي، وأن هنــاك حريــات دينيــة ال تســمح بهــا الدولــة الليبر 
يفتــرض حيادهــا ألنهــا تنحــاز لمعنــى ال دينــي للحريــة، وأن الــدين يجــب أن يكــون مشــارك فــي صــياغة أفــق 

ودعــا كــارتر إلــى التمييــز بــين صــعود  .معنــى المواطنــة، وعنصــًرا مــن العناصــر التــي تنصــهر فيــه وتغذيــه
نظـر فـي دور الـدين فـي المجـال اليمين الديني والقلق منـه علـى السـاحة السياسـية األمريكيـة وبـين الحاجـة لل

العام من منظور سياسي/ قـانوني ألن هـذا العـداء للتـدين فـي المجـال العـام باسـم فصـل الـدين عـن السياسـة 
قد أدى إلى ازدواجية الحياة التي يعيشها الفرد/ المـواطن المتـدين الـذي عليـه أن يتصـرف فـي المجـال العـام 

الـديني ال يمثـل أهميـة فـي خيـارات العامـة، وأن الخطـاب السياسـي  بل وأحياًنا في حياته اليومية وكأن والءه
، وكــأن الثقافــة السياســية ترشــد المــواطن إلــى عــدم أخــذ التــدين «فيــه مشــكلة مــا»يــوحي وكــأن االلتــزام الــديني 

  .39مأخذ الجد

 فــإن كــارتر قــد طــور هــذه «عــاٍر مــن القــيم»وٕاذا كــان نويهــاوس قــد وصــف المجــال العــام بــدون الــدين بأنــه 
الفكــرة ليكســبها بعــًدا قانونًيــا ودســتورًيا مــن خــالل األمثلــة التــي يضــربها مــن الســوابق القضــائية التــي تهمــش 

عارًيــا »الــدين واالنتمــاء الــديني فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة، أي يبــين كيــف أن هــذا المجــال العــام يغــدو 
الــب مثــل بــاقي الــوالءات الجماعيــة عنــد إقصــاء الــدين كخيــار جمــاعي مشــروع، ثــم هــو ال يط «مــن العدالــة

هو القيمـة الحاكمـة لليبراليـة فـي تعاملهـا مـع  «التسامح»األخرى أو الحركات االجتماعية الجديدة بأن يكون 
الـــدين بـــل يعتبـــر الـــدين ركًنـــا أصـــيًال فـــي الديمقراطيـــة األمريكيـــة وفـــي فلســـفة الدســـتور، وأن األمـــر يتجـــاوز 

  .40اجب للوالء الدينيالو  «االحترام»إلى  «التسامح»محض 

حيـث رأى أن الديمقراطيـة األمريكيـة  «العصـيان»وقد طور كارتر رؤيته بشـكل أكبـر الحًقـا فـي كتابـه حـول 
وخاصــة رؤى مؤسســي الدســتور األمريكــي كانــت تقــوم علــى إدارة النزاعــات ولــيس اشــتراط االتفــاق الــوطني، 
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، وعـدم اعتبـار «الديمقراطيـة»إطـار منظومـة لذلك نادى بحضور للمواطن الذي لديه والء ديني كشريك في 
الــوالء الــديني لهــذا المــواطن مســألة خارجــة عــن المجــال العــام أو غيــر ذات صــلة بــه أو مناقضــة للرابطــة 

ـــديني هـــي إشـــكالية  ـــوالء ال ـــة، مؤكـــدًا أن إشـــكالية القضـــاء األمريكـــي فـــي التعامـــل مـــع ال  «تفســـيرية»الوطني
لقــانون ومــن يصــوغ أحكامــه القضــائية مــن ناحيــة والجماعــات الدينيــة باألســاس، فهنــاك تنــازع للمعــاني بــين ا

التي تحتفظ لنفسها بمرجعية إضافية للمعاني والدالالت مستمدة من العقيدة الدينيـة مـن ناحيـة أخـرى، رابًطـا 
وذلـك فـي رؤيـة عميقـة وقويـة  41بـين المعنـى والتفسـير والتأويـل مـن جهـة والقـانون والسياسـة مـن جهـة أخـرى

المواطنــة وفــي تطــوير أدواتــه النظريــة والتحليليــة عبــر العقــود  «تأويــل»يــف نجــح التيــار الــديني فــي توضــح ك
الماضــية بمهــارة ليبــرز مــع التســعينات مســتخدًما لغــة منضــبطة تظهــر احترامهــا للدســتور ولتــاريخ وشــرعية 

  ي حول المواطنة.  تأسيس الواليات المتحدة لم يعد من الممكن تجاهلها في دائرة الجدل الفلسفي والنظر 

وتفاوتت الرؤى داخل الخطاب الديني بين رؤى بروتستانتية ورؤى كاثوليكية، فمن الرؤى البروتستانتية مـثًال 
ــاة  ــديني للحي رؤيــة جــيمس ســكيلن علــى ســبيل المثــال والــذي كتــب دراســة هامــة حــول أهميــة عــودة البعــد ال

أى أن الواليـــات المتحـــدة تواجـــه أزمتـــين، األولـــى العامـــة باعتبـــاره مكـــون أساســـي فـــي التجربـــة األمريكيـــة، ور 
دســتورية حيــث يــتم تجاهــل عقائــد المــواطنين واالنحيــاز فــي القضــاء للفرديــة العلمانيــة، واألزمــة الثانيــة هــي 
تقوض أسـس الجماعـة السياسـية نتيجـة غيـاب الـدين كعامـل هـام فـي خلـق منظومـة القـيم المدنيـة والمواطنـة 

الدينيــة هامــة فــي مســاحة ثقافــة المواطنــة ألنهــا جــزء ال يتجــزأ مــن وعــي المــواطن اإليجابيــة، ورأى أن اللغــة 
ــًا لــرؤى اســتنارة جديــدة تســتوعب  زتعبيــره عــن مواقفــه، واعتبــر أفكــار لــوك مرجعيــة فــي هــذا المجــال،  داعي

بمـا فيهـا  التحوالت التاريخيـة، بمـا فيهـا تعـدد أشـكال االلتـزام الـديني فـي الواليـات المتحـدة، بـل وتعـدد العقائـد
صـــعود اإلســـالم، وكـــذا تعدديـــة المرجعيـــات األخالقيـــة التـــي يجـــب إتاحـــة مســـاحة لهـــا للتعبيـــر فـــي ســـياق 
ديمقراطـي تـدبري، دون فــرض طـرف علــى آخـر التنــازل عـن قيمـه أو عقيدتــه كـدليل علــى تسـامحه، خاصــة 

  .42دارسفي قضايا الحقوق الجسدية وتعليم الثقافة الجنسية خارج الضوابط الدينية في الم

ومــن الجانــب الكــاثوليكي نجــد أصــوات مثــل ديفيــد والــش الــذي رأى أن مشــروع الحداثــة يواجــه أزمــة عميقــة، 
للفـرد، وتأليـه العـالم والطبيعـة، وفشـل فـي أن يؤسـس نسـق أخالقـي  «رد الفعـل األخالقـي»وأنه أدى النهيار 

بــل تطــوير تصــور لــدور الــدين  منفصــل عــن الــدين، لكنــه رأى أن الحــل لــيس عــودة لتــدين مــا قبــل الحداثــة،
، وكأنـــه أراد تقـــديم رؤيـــة دينيـــة عـــابرة للتقســـيم المعـــروف 43يجمـــع بـــين الوجوديـــة والتجريـــب والقـــيم المتجـــاوزة

للمــدارس الفكريــة وجامعــة لــه فــي آن واحــد، أو إعــادة تأســيس الديمقراطيــة الليبراليــة علــى قواعــدها الروحيــة، 
كانــت ســعي فــردي للتحقــق الروحــي مــع تحقيــق الــذات فــي آن واحــد فقــد أكــد علــى أن الليبرالليــة فــي جــذورها 

ـــًا مثـــال بفكـــر لـــوك، فـــالحق الفـــردي مشـــروع طالمـــا لـــم يـــدفع لتجاهـــل األبعـــاد  وأن جـــذورها مســـيحية، معطي
األخالقيــة وتمــاهي الخيــر والنفــع فــي معنــاه العــام، والليبراليــة ذاتهــا فــي نظــره بهــذا المعنــى قــد تصــبح مرجعــًا 

  .44«ما بعد ليبرالية»تمع متعدد يحتاج أطروحات جديدة أخالقيًا في مج
  خاتمة:
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لقــد أدت عوامــل مختلفــة فــي تقــديرنا لخلــق منــاخ مــوات لعــودة النقــاش بشــأن الــدين والليبراليــة، لــم تكــن كلهــا 
عوامـــل داخليـــة مثـــل تـــوحش العلمانيـــة ورد فعـــل أصـــحاب العقيـــدة الدينيـــة وبحـــثهم عـــن حقهـــم فـــي المجـــال 

زعم أن هنـــاك عـــاملين أساســـيين مـــن خـــارج النســـق، أولهمـــا الثـــورة اإليرانيـــة التـــي قلبـــت الـــديمقراطي، بـــل نـــ
توقعات علماء االجتماع بزوال الدين، وما تالهـا مـن وعـي فـي العقـل األمريكـي بـأن الثـورة كانـت قمـة جبـل 

ر األكثــر الثلــيج لصــحوة دينيــة عمــت كــل التقاليــد الدينيــة فــي القــارات الخمــس لكــن تلــك الثــورة كانــت التعبيــ
بمثلمـــا مـــا أدت قضـــية للمراجعـــة ( راديكاليـــة عنهـــا، وهـــو مـــا خلـــق اهتمامـــًا أكاديميـــًا بالـــدين والسياســـة مهـــد

  الحجاب لمراجعات عميقة وفلسفية في تعريف العلمانية في فرنسا بعيدًا عن جدل الحجاب ذاته).

الـدين عـن المجتمـع والسياسـة لـيس أما العامل الثاني فقد كان تنامي العولمـة، فقـد أكـدت بـدورها أن إقصـاء 
شــأن كــل المجتمعـــات وبالتــالي اســتلزم مراجعـــة البعــد العــالمي الكـــوني فــي اللليبراليــة رغـــم ضوضــاء أفكـــار 
فوكويامــا عــن نهايــة التــاريخ وانتصــار الليبراليــة. فعلــم االجتمــاع الــديني اغيــر أطروحاتــه بشــكل جــذري منــذ 

ثــم تراجــع بيتــر بيرجــر  45اخــل الواليــات المتحــدة فــي الثمانينــاتدراســة ســتارك وبينبريــدج عــن انتشــار الــدين د
، 46أبــرز أعــالم الحقــل المعاصــرين عــن تقــديس فكــرة أن الــدين فكــرة ســتزول واعترافــه بخطــأ ذلــك االفتــراض

  فالعولمة واالطالع على الخبرات اإلنسانية واالجتماعية لألمم األخرى كان مؤثرا في الجدل.

ر اإلنترنت في النقاش النظري، وتأسيس مساحات للجدل مؤخرًا في هذه القضـايا العامل الثالث هو تزايد دو 
فتحــت البــاب لمشــاركين مــن الفالســفة واألكــاديميين البــارزين مــن خلفيــات ثقافيــة ودينيــة وجغرافيــة متنوعــة 

، وهــو مــا ســيدفع نحــو مزيــد مــن حــول دور الــدين فــي المجــال العــام والــديمقراطي للمشــاركة فــي حــوار رفيــع
  .47لدراسات المقارنة والمراجعات المتعمقةا

مـن  ..نقـف موقـف المتفـرجينالنظري واألكاديمي نتترس خلف الخطابات األيديولوجيـة  ومازلنا خارج النقاش
  آخر.لحين إشعار وذلك  ..على أرضية جامعة وبريادة مرجعية صناعة عقل العالم وصياغة مفاهيمه
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  والصراع الدولي الدين واإلثنية بين العولمة
    

  عبد الرحمن السالمي
  

I  
بنهاية الحرب العالمية األولى تفككت إمبراطوريتان هما العثمانية والنمساوية، وتحولت 

وودرود الرئيس األميركي  طروحةالتفكك ظهرت أُ  بقاياهما إلى دوٍل مستقّلة. وبداعي هذا
وْضع ترتيبات  أمكنوبالطبع  رة.للشعوب المستعم المصير ويلسن بشأن حّق تقرير

مالئمة لكّل الشعوب واإلثنيات في البلقان والشرق اَألوسط، وتأّثرت الحلول بمصالح 
الدول المستعِمرة وبخاصٍة فرنسا وبريطانيا. وقد اصَطنع الحلفاء الحلَّ المعروف 

ي ظهرت ناجمًة عن سقوط باالنتداب، أي توكيل الدول المنتِصرة بالشعوب واإلثنيات الت
اإلمبراطوريتين؛ بشكٍل مؤقٍَّت بحجة تدريبها على بناء المؤسَّسات قبل إطالق سراحها  
إلى االستقالل. ونجم عن تلك العقبات والمطامح ظهور مشكالت جديدة؛ من مثل 

فلسطين ولة عربية واحدة في بالد الشام (المشكلة العربية، أي عدم السماح بخْلق د
وٕابراز ثالث ملّفاٍت بانتظار حلِّها فيما بعد: الملّف األرمني،  -  وسورية لبنان) واألردنّ 

  والملّف الكردي، والملّف اليهودي. 
بيد أّن المشكلة األكبر تمثّلت في بقاء اإلمبراطورية الروسية بشعوبها المتعددة، ومناطق 

. فقد زالت القيصرية نفوذها الكثيرة في آسيا الوسطى وشرق أوروبا والبلطيق والقوقاز
بسبب استيالء  . لكّن الدولة الكبيرة لم تتفّككم1917خالل الحرب عام  وسيةالر 

 مبراطوريةاإل لكوحفاظها على ت قيصرية،طورية المقدَّرات اإلمبرا الماركسية اللينينية على
 ةحالًّ ُأَمميًا للمسأل تأنها وجد عنف تحت اسم االّتحاد السوفياتي؛ بحجةالة و و بالق

                                                 
 .رئيس حترير اجمللة  
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 مًة منالروسية محرو  السيطرة ثنيات تحتاإلو  مياتقو ال عشرات وبذلك بقيت القومية.
  تقرير المصير الَنَظري والعملي. حقّ 

الحرُب العالميُة الثانيُة على البناء الروسي / السوفياتي، بل زادْته قوًة وامتدادًا،  ولم تؤثر
لنازية والفاشية اإليطالية ألن روسيا كانت من ضمن الدول التي تحالفت ضّد هتلر وا

عقد الحلفاء  م1945و 1943نهاية الحرب العالمية الثانية وبين  والصعود الياباني. وفي
عدة مؤتمرات أعادوا فيها تقسيَم العاَلم، فسيطر الروس على نصف القارة األوروبية، 

ظهر  م1947وعندما نشبت الحرُب  الباردُة بعد العام  واألميركيون على النصف اآلخر.
 -أوروبية في الغالب -بالتدريج حلفا األطلسي ووارسو. أّما األطلسي فيتكون من دول

مستقلة لكْن داخلة في التحالف الذي تتزعمه الواليات المتحدة. وأّما حلف وارسو َفَأمََّن 
للروس إطارًا لدوٍل مستقّلٍة لكْن تابعة لموسكو، باإلضافة إلى الشعوب واألقاليم الموروثة 

  ن دولتهم.م القيصرية الروسية، والتي اعتبرها الروس جزًءا أصيالً  من
II  

رئيسيَّين تسّلمت  ) على ملفَّينم1990-1950( انصبَّ الصراُع في الحرب الباردة
الوالياُت المتحدُة أحَدُهما، وتسّلم االتحاد السوفياتي الملفَّ اآلَخر. قاد االتحاد السوفياتي 

ر من االستع ملفَّ  وقادت الواليات المتحدة ملفَّ الحرية وحّق  في آسيا وٕافريقيا. ارمالتحرُّ
حتى السبعينات من القرن  تقرير المصير لإلثنيات والقوميات. وحّقق االتحاد السوفياتي

العشرين نجاحاٍت كبرى في مسألة التحرر من االستعمار، فظهرت عشرات الدول 
المتحدة، وشّكلت جبهة دعايٍة ضد  ين وانضمت لُألممتالقارتين القديم المستقلة في

 إّال علىلم يكن ممكنًا  األعَظم القوتين التالقي بين بيد أن المتحدة وحلفائها. تاالوالي
جنوب إفريقيا ( السوداء البيضاء في إفريقيا السيطرة التخلُّص من مشروعين اثنين:
إفريقيا  جنوب يفي فلسطين. ف يهوديةال الدولةالخصوص)، وٕاقامة  وروديسيا على

قائل بالحرية، أن يظلَّ الو  البشر، وروديسيا ما أمكن للتحاُلف الغربي الداعي للمساواة بين
 داء بالوالياتالسو  قليةألقلوية البيضاء ،وبخاصٍة بعد صعود نفوذ ااأل طرةداعمًا للسي
إيجاد دولة لليهود على أرض  عَظم علىتان األالقو اتفقت  في فلسطين،و المتحدة. 
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وبذلك حدث أمران: صار  .النازّية العنصرية  التي تسببْت بها المأساة إلنهاءفلسطين 
  شعب الفلسطيني.ال وتهجَّر مئات اآلالف من الدولة القومية العربية، مستحيًال إقامة

القارة اخل جمدت كلُّ الصراعات دأيضًا: ت الباردة بخالل الحر  ثالمٌر ثأ دثوح
من االشتباك النووي،  وشرق أوروبا) للخوف قوقازالالبلقان و  بخاصة فيو ( وروبيةألا

.  ءولإلصرار الروسي على عدم تغيير الحدود اإلمبراطورية السابقة رغم كّل شي
إثنية في البلقان  لكلِّ إيجاد دويلٍة ويضاُف إلى ذلك أّن الغربيين ما كانوا مقتنعين بإمكان 

الجديد  «التواُزن»مفاعيل من فقد كان  اره منذ القرن السابع عشر. وهكذاالمضطرب وجو 
مؤقَّتًا، واستمرار  وٕان يكن أوروبا القائم على قطبين فرض استقرار شبه كامل في

 يدالمنضبط في قارتي آسيا وٕافريقيا. مع بقاء الفكرتين الرئيسيتين على ق االضطراب
 وحقّ  تقرير المصير،  قطري من ولةد إثنية في إقامة مية أوو ق الحياة: فكرة حق كّل 

  والحرية.  الكفاية وجماعاٍت في داً ار البشر أف
III 

 النظام نجاحاً  لهذابة قرن الماضي الحدَّ الفاصَل بالنسال السبعينات من كانت أواسطُ 
االحتفاظ بكّل اإلمبراطورية الروسية  السوفيتي االتحاد استطاع ذلك الحين . فحتىوَفَشالً 

 َجْمعُ  . وأمكنوالبلطيق والقوقازفي شرق أوروبا  كثيرًة تابعةً  وأضاف إليها دوالً  خية،اريالت
 تحاد اليوغوسالفي.اال من ضمن فيةُساليا البإمرة صر  لقان تحتبال الجزء األوسط من

 طوريةار اإلمب عوامل: فشل الروس في إدارة دةل  عخال بالتدريج من َخَللُ وحدث ال
المظلة  تحت حرية بسب نجاح تجربة أوروبا الغربيةال ف، وازدهار فكرةالحلو 

مين الجديد الي وصعود اإلثنية، عامًال جديًا إضافًة للحساسيات الدينخول األميركية،ود
من عدة ُطُرق: التحريض  السوفيتير االتحاد َدحْ في الواليات المتحدة والمؤمن بإمكان 

، من أجل الحرية، وُنصرة القوميات الخاضعة للروس، وٕادخال الدين عنصرًا في الصراع
  .تاالسوفيَسلُّح على ياق تَ وفرض سِ 

. ففي ذلك العام الفاصل وصل إلى م1979/1980وبدأت تلك الخطوات جميعًا عام 
 رية،الحو  شعاَر اإليمان بولندي فرفع لأص من البابوية يوحنا بولس الثاني وهو كرسي
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تضامن بغدانسك ببولندا نقابة ال خالل منلية ااالضطرابات العم لعتدأثر ذلك انعلى و 
كرسّي الرئاسة  إلى لالعام أيضًا وصوفي ذلك  .عارينالتي دعمها البابا باسم الش

 وباسم اإلنجيليين الجددضًا الذي رفع أي ديد،جبالواليات المتحدة رونالد ريغان اليميني ال
في  ضيَّ ، معلنًا المُ «حرب النجوم»وفرض  اإليمان والحرية ، شعار والليبراليين الجدد

في  حينهاوأخطأ الروُس  السوفياتي). االتحادالشّر (= طوريةراهايته مع إمبن ىإل الصراع
هناك.  ين الشيوعيينيفهم هذه اإلشارات فتدخلوا عسكريًا في أفغانستان لُنصرة االنقالب

 تاالسوفيعاَلم لمقاتلة سائر أنحاء ال مسلمين من «مجاهدين»ركيون بجمع فردَّ األمي
العشرين  قرنال من ثمانيناتال اسطأو وهكذا في  .سلمةٕاخراجهم من أفغانستان المالكَفرة و 
 تحولونلمون المالمسو  العرب :تاالسوفي ضد كبرى تخوض حربَا◌ً  ديانات ثةالكانت ث

 ستان تحت قيادة الواليات المتحدة،شباُبُهم للقتال بأفغانذي مضى وال الروس، عن
  قالروسية بشر  ردوا ببولندا وزعزعوا ُأُسَس السيطرةالكاثوليك بزعامة البابا والذين تمو 

خوض سباق  علىباإلصرار غان يفي إدارة ر  روادد الذين سيطجليون الينجاإلو  أوروبا.
 كّل مكان. في ينفوذهم فعلى مكافحة و  السوفيت التمردات على نصرةعلى التسلُّح، و 

ي ف شوفتغوربا قام بها التي االنفتاح مشارف الغالسنوست، حركة وعلى ،م1986 مالعا
الصرب  سارعف يوغوسالفيا،عيم تيتو ز  ريشالاالم ، ماتالنظام الشيوعيإلنقاذ  محاولةٍ 

 ىلاالتحاد اليوغوسالفي إتفكُّك ة عمليع في سرَّ  ، مماريجبالتد وحدهملالستئثار بالسلطة 
  ولية. األ عناصره

IV 

بالفعل، تحت وقع  يتسوفيك االتحاد الوفي النهاية، وعلى مشارف التسعينات تفكَّ 
من جهة، والفشل في اإلدارة الداخلية من جهٍة ثانية. وبنتيجة ذلك  ةالضغوط الخارجي

  َحدَث ما يلي: 
حكم ذاتي  هوريات ذاتكانت جمفي آسيا الوسطى  الميةإس استقلت سّت قوميات  - 1

  القديمة. لقيصريةا طوريةبرااإلم من اءوهي أجز  ،السوفيتيتحاد اال ضمن
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دول قومية،ظهرت شرق  عودة آسيا الوسطى للظهور في شكل جانب وٕالى  - 2
 ،في األصل خليط من اإلمبراطورية  القديمةأوروبا والقوقاز والبلطيق. والدوُل هذه هي 

ويالت ود ،ء: جورجيا وأوكرانيا وروسيا البيضاالعالمية الثانية بالحر  فوز فيالائج تن ومن
  ق الثالث.البلطي

 ى وْقع انفصال بولندا ثم بقية الدول الداخلة فيه.تفكك حلف وارسو عل  - 3

وفي التسعينات نشبت الحروب بين الصرب من جهة، والقوميات التي كانت   - 4
الحتفاظ بالبوسنة الصرب كما صارعوا ل ولم يصارعداخلًةَ◌ في االتحاد اليوغوسالفي. 

شراُت حدثت مذابح ذهب ضحيتها ع ولذاوكوسوفا من جهة ثانية.  ،والهرسك من جهة
اد اليوغوسالفي أحد داخل االتح لم يبقىوفي النهاية  وتهجر الناُس بالماليين، ،األُلوف

 رب مثل الجبل األسود.صي ذلك القوميات القريبة من الغير صربيا؛ بما ف

عن حلف  تتخلّ  ٍم دولٍي جديد. لكنها بالمقابل لموأعلنت الوالياُت المتحدة عن قيام نظا
السيطرة الروسية في البلقان إحالل سيطرتها محلَّ  رفت إلىاألطلسي. ثم إنها انص

لم تستطع والتي  روسيابأوروبا والبلطيق. وذلك خالل سنوات الفوضى التي حّلت  وشرق
  .م1998ِزمام النظام بداخلها إّال بعد العام ب بالتحكم

ن عامًا عن والواقع أّن هذه الظواهر َعَنْت انهيار اإلمبراطورية الروسية متأّخرًة سبعي
النمساوية. كما عنت أيضًا زوال أكثر مكاسب و تين اُألخريين العثمانية ياإلمبراطور 

  الحرب العالمية الثانية التي حققْتها روسيا بتضحيات كبيرة.
: العامل القومي جديد في السياسات الدولية يمين مندالعاملين الق انيٍة ظهورث هةومن ج

لتقى العامالن في ملّف مثل الملّف البولندي (= قومية+ وقد ا عامل الديني.وال ،ثنياإلو 
بروتستانت الو الكاثوليك  لتناُفس بينا لة؛ مثراعيكاثوليك)، وافترقا في ملفاٍت ُأخرى ص

 المجال  يالبروتستانت ف مومثل تقد ،ثقافيةالينية و ويتها الدوه ةجديدل الالدو  على
ق أوروبا رثوذكس في شر األحساب  ليك على، وتقدم الكاثو الالتينية أميركا يالكاثوليكي ف

 الجاليات الُمهاجرة، الغربية والوسطى من طريقي أوروبا ، وتقدم اإلسالم فوالبلقان
  ية بأوروبا ضد اإلسالم والمسلمين.وتصاُعد الحساسيات الدينية والقوم

  تقدمت عدُة ظواهر:  م2008و2007العامين  وفي
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قاز من طريق : ظهور دولة ي البلقان والقو الديني فالقومي/استمرار التبلور  )1
) وأخيرًا تعرُّض الروس لجورجيا 3 -  ) استقالل كوسوفا2 -  الهرسك االتحاديةالبوسنة/

بحجة حماية إثنيتي األبخاز واألوسيت الصغيرتين، ولمنع الجورجيين واألوكرانين من 
في بولندا الدخول في الحلف األطلسي، ومنع الواليات المتحدة من نصب صورايخ 

  وتشيخيا.
والُمالحظ في أوروبا إّن الظاهرة القومية تختلط بالظاهرة الدينية، مع بروز الظاهرة 

 جحين تظهر حيويةٌ  دينيٌة قويٌة ضمن اإلسالم والبروتستانتية خار  أكثر. في اإلثنية
  البوذية بين األمرين.و أوروبا. وتتراوح الهندوسية 

سبب االختالط الذي ب، هل كان ذلك الضطرابا اويختلف الباحثون في أسباب هذ
ن األديان ومنها ؟ أم بسبب ثوراالسوفيتيأحدثْته العولمة؟ أم بسبب انهيار االتحاد 

ع أّن هذه األسباَب كلَّها ظاهرة، ويصُعُب تقديُم عامٍل على آَخر. وٕانما اإلسالم؟ والواق
واإلثنيات ما كانت لُتصبح  أّن القوميات :حُسُن في هذه الخاتمة تقديم ثالث مالحظاتي

بين ( وأّن الصراع الدولي ، وسقوط يوغوسالفيا.السوفيتي مشكلًة اآلن لوال سقوط االتحاد
. اهعلى الَثَوران وَأيقظ آمال اإلثنيات والقوميات ) هو الذي شجَّعلروس واألميركيينا

ة الدولة، وٕالى بالعودة لتقوية فكر من ضبط الثوران اإلثني والديني  أنه ال بد والثالثة
نحو  تشرذم العالم إلى ما ال نهايةيأو  فعالية النظام الدولي من خالل المؤسسات الدولية،

  .مجتمع القبليات



 1

  العالم الحديث فيالشرعية الديمقراطية 

  )غةأو مرجعيات واعدة .. تطبيقات مر (
  ياسر قنصوه

 ،فيهيحافظ النظام الحكيم على مستوى معين  ما تكون بخزان أشبه  Legitimacyإن الشرعية
  أون النظام ليس أمامة سوى الفشل إ، فنخفض مستوى الشرعية أكثر مما يجبذا أإف

: هل هى الشرعية أم السابق يمكن طرح هذا السؤال «المجازى»لتعبير ومن خالل ا .1السقوط
  ؟  Legitimized إضفاء الشرعية

 المفهوم الغامض  -1

المفهوم بكل  أوامع وشامل جتعريف الشرعية على نحو  فير منه عندما تبحث فثمة تداخل ال م
قولة أن الشرعية م ذا قبلت من حيث المبدأوإ . ه من خصائص تكشف عن المعنى الكلىما يحمل
قد تمثل كل واحدة , يرتبط بعدة مسائل ، فإن التداخل المفترض«ة بالحقممارسة للسلط»بإيجاز 

 . (ب)بسلطات تخولها الشرعية) الحكومة( أرتباط ممارسة الحكم(أ)  : امتهمنها صورة الشرعية بر 
(د) . ة لشرعية السلطة(جـ) الحيثية القانوني ي.مدى قبول الناس الالزم لشرعية الحكم السياس

ذا سلمت بهذا التداخل يواجهك إ . و ضاع سياسية معينةأو ظل  فيلشرعية ضفاء ااضرورة 
تدعى الشرعية  التينظم سؤال يتوجب طرحة : هل يجب أن تكون كل ال فيالغموض الكامن 

ن إف, ؟ وأذا كانت الصورة الشائعة للقبول الشعبى بوصفة المعيار الديمقراطى للشرعيةديمقراطية
. غير أن النفع العائد من ستمراريتهاالوقائع تؤكد تمتع نظم غير ديمقراطية بالشرعية الالزمة إل

المستوى االجرائى حيث يمكن تقييم معايير أداء النظام  فيرتباط الشرعية بالديمقراطية يتمثل ا
هم مستوى تحددها توقعات معظم الناس الذين يتوقف علي التيالسياسى عبر مهامه الوظيفية 

  .الشرعية لنظام معين اكتساب اليوبالت ،«الثقة»
المعيارية  -positive  ,2الصورة الوضعية  -1يجب التميز بين صورتين للشرعية :  -

normative . يحدد  الذيل العام و على مفهوم القب) الواقعية( وتعتمد الصورة الوضعية
س الخاضعين لسلطة معينة على هذا القبول موافقة النا ويعنى, السياسيشرعية النظام 

. مثالن الشرعيةأن القبول والطاعة ي أي, مقابل طاعتها فيممارسة هذه السلطة لمهامها 
مع مالحظة وجود القبول والطاعة , الديمقراطيوهذه الصورة هى االكثر شيوعا بالمفهوم 

                                                 
 . أكاديمي وباحث من مصر  
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لفلسفة مثل الصورة المعيارية عالم ات! و نظم غير ديمقراطية فيلى الشرعية كداللة ع
ويتضح من خالل »ممارسة السلطة بالحق  أواالخالقى  الوجهيتضمن  الذيالسياسية 

الصورة المعيارية أن أساس السلطة الحكومية هو الممارسة االخالقية من خالل الوعى 
عتراف الحكم فإن ثمة ضرورة ال في ابمسؤوليتهالقيام  فيمة و مقابل حق الحك فيبأنة 

  المحكومين بهذا الحق. 
دة من القبول أن ممارسة السلطة مستم ٕالىالليبر  – يتؤكد الشرعية بالمعنى الديمقراط -

, رتباط الشرعية بالقبولاال مفر من  فإنهوهكذا , ) من قبل المحكومينالعقالنى (الرشيد
 ٕالىالليبر –. غير أن المعنى الديمقراطى اط السلطة وأستممراريتها بالشرعيةرتباومن ثم 

وهذا ما , نظام معين أوتحقق الشرعية لسلطة ما  فياالمر الحاسم  للشرعية ليس وحدة
رتباط السلطة بالشرعية من خالل ثالثة أسس تمكن اعندما يحدد  «ماكس فيبر» يوضحه

المقابل تتيح  فيو , ممارسة السلطويةالضفاء الشرعية على ا أودعاء الشرعية االسلطة من 
  :  كاألتي األسس هوهذ, التسليم بالشرعيةالشعب إمكانية  أو يألفراد النظام السياس

هذه السلطة  دتستم  charismatic authority)الشخصية المتميزةالسلطة الكارزمية (  -1
ومن خالل النموذج , شرعيتها من الوالء للقداسة والبطولة والفرد بوصفة شخصا نموذجيا متميزا

 . هأقام أوحى به أو  الذياالخالقى 

وتقوم على شرعية االيمان الراسخ بقدسية   traditional authorityالسلطة التقليدية  -2
, القادة الذين يستمدون سلطاتهم من هذه التقاليد هؤالء طاعةإ و  ,القدم فية لالتقاليد الموغ

 . انتشار واذيوعا  األكثروهى 

يمان كتساب شرعيتها على اإلا في وتعتمد هذه السلطة legal authority القانونيةالسلطة   -3
فالقواعد الدستورية والقوانين وسلطات المسؤلين ملزمة , رق القانونية كسبيل للممارسةبالط

يحب , السياق اهذ فيو  2يقة قانونية يعتبرة الناس شرعياتحقق بطر يفما , ألنها قانونية
ون الفعل قانونيا فقد يك, legalityقانونى أو توضيح الفارق بين الشرعية وما هو مشروع 

قانونية دون  اإلباحيةفالممارسات  ،«خالقىاالال» نصوص القانون يف بدون شرعية كما
الثورة على , كون قانونيايالفعل الشرعيا دون أن  أوالمقابل قد يكون السلوك  فيو , شرعية

 .ال ينص علية القانون (شرعية الثورة) هر تغيي أونظام مستبد 

ختالف مع اقراطية ذاتها مثار تبدو الديم ,نتحدث عن الشرعية الديمقراطية الذي الوقت في  -
 ,ا من قبل القالسفة والمنظرينهسمات ديمقراطية متفق علي أودراك واع لوجود قسمات ا
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إنها الحريات لخ) ...إ, حرية النقد, حرية الصحافة, إنها الحريات المدينة : (حرية التعبير
. سيةيادة السياالسياسات والق مواجهة فيتمكن الناس من التعبير عن وجهات نظرهم  التي

 نهاإ و , proceduralyجرائية اوتمثل وجهة النظر الديمقراطية بالمعنى الغربى وحهة 
, الحر الفكري والتعبير, بات النزيهةاالسمة المميزة للديمقراطية الغربية من خالل االنتخ

 أن الوجه باعتبار, كان فهم الشرعية يستدعى الممارسة الديمقراطية وٕاذا 3األحزابوحرية 
, اإلجراءاتإرساء مالمح محددة للشرعية من خالل تلك  فيالديمقراطى صاحب االفضلية 

, حصلة شرعية النظامملكن الطاعة ليست , ويطيعونهالناس  فيقبله, يطبقها النظام والتي
 يقبلونهلكنهم ال , يخشونهامر نظام أو حد ذاتها ليست كافية ألن الناس يطيعون  في فهي»

روبرت » جزويو  .4«ة قوة يتم اضفاء الشرعية عليهافالسلط, شرعية بوصفة مالكا لسلطة
عندما يتشح نفوذ القائد بثوب »: عالقة بين السلطة والشرعية فيقولال R. DAHL «دال

: النفوذ نوع خاص من أنواع هيفالسلطة  ,فهذه عادة ما يشار إلية بالسلطة ,الشرعية
: إن السلطة بوصفها   "LUKES"«وكسلي»يؤكد  ,ية أخرىأو ومن ز  .5«النفوذ المشروع

كما , للسلطة األساسية المعانييتبعد عن »   a function of consent«دالة القبول»
وهكذا تؤكد  6«أساسيشغلت دراسى السلطة بشكل  وعن نواحٍ , التقليديتفهم بالشكل 

لقبول بوصفها دالة ا أو, التقليديالنموذج  أوالسلطة شرعيتها إما : بالنفوذ المشروع 
  بالمعنى الديمقراطى.

ئرة الغموض المسيطرة دا فيدخل نالسلطة و , الديمقراطيةو , المتالزم: الشرعية عبر الثالوث -
سباب الموحية بهذا الغموض ستنتاج بعض األا. ويمكن على المفهوم: الشرعية الديمقراطية

شرعية تحمل ال إلىظل الدعوة  فيالصورة التنافسية لألفكار الديمقراطية  –1كاالتى: 
تضع إطارا محددا للشرعية خارج فكرة تعددية مفاهيم قد تثرى معرفتنا بالديمقراطية لكنها ال

 –ال يدل على قبول االغلبية  الذي األصواتكم  في هاقد يتم أختزال التيالقبول الشعبى 
 تتطلب الشرعية الديمقراطية تمثيل الشعب على كافة - 2 –أنموذج االنتخابات االمريكية 

حاكمة تجعل ال «النخب»لها تمث التيغير أن السلطة , ةالسياسيالمستويات بالنسبة للحياة 
دالة القبول بالمعنى  فهاقد يحدث تداخل بين السلطة بوص -3. من األمر مطلبا عسيرا

 –ألمانيا  فينموذج هتلر  النفوذ المشروع أوالديمقراطى والسلطة بمعنى شرعية نفوذ القائد 
ة المطاعة تب القائد بطريقتة ديمقراطية ومن ثم يكتسب شرعيتة من سلطإذا قد ينتخ
   .المتميزة هلشخصيت
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فالنظم , الديمقراطية نسبياً المتحدة نة حتى داخل مجتمع الواليات إ:  «دال»يوضح  -
وعلى سبيل , تمتلك شرعية, تعكس مبادئ متناقضة جدا بخصوص السلطة التيالسياسية 

وهيئات الحكومة وبعض التنظيمات الدينية منظمة وفقا لمبادئ  المثال : نجد أن الشركات
فإن العديد من المواطنين  ,وبالرغم من ذلك ,وليس وفقا لمبادئ ديمقراطية ،«هيراركية»

مريكية بسبب بنائها الديمقراطى نجدهم يعترفون الذين يعترفون بالشرعية للحكومة األ
 -إن كل الترتيب سياسي يمكن تصورة كذا فوه, بالشرعية أيضا لهذه االنظمة الهيراركية

, )األثرياءحكم بلوتوقراطية (, ثةو ) أرستقراطية مور ليجاركية (حكم القلةأو ملكية , قطاعاإ
 إلىشرعية عميقة  مكان ما وزمان ما فيقد اكتسب  ديمقراطية مباشرة, حكومة تمثيلية

تبدو فيه  الذيقت الو  فيو  .7يضحون بحياتهم من أجل الدفاع عنهدرجة جعلت الناس 
النظرية  –الشرعية مرادفة للديمقراطية من الوجهه الواقعية إال أن الوجهه االصطالحية 

تجنبة بشأن مفهوم الشرعية الديمقراطية تفاصيل تكشف عن غموض ال يمكن  إلىتقودنا 
إذا كان المصدر العام للشرعية اليوم يتم  - 1األمر: متى لزم  إضفاؤهايمكن  التيو 

ظل المبادئ  فيعمال للحكومة   أو اف به على أرض الواقع بوصفه أداءً االعتر 
شعبيا تفوضيا  أوحيث يتطلب عمل الحكومة تكليفا , ة الشعبرادوخضوعها إل ,الديمقراطية

التكليف ال يتم وفق  أوحيث يتطلب عمل الحكومة بممارسة السلطة اال ان هذا التفويض 
 -2تة. خر ومع هذا يكتسب شرعيآ إلىنظام  ختلف منيإذ , مبادئ ديمقراطية محددة

سابق  فعلى سبيل المثال : يعد فشل نظام سياسي, كتساب الشرعيةااختالف وتنوع آليات 
, انجازات مختلفة عمدا الكتساب شرعيةتحقيق وعودة معيارا لبحث النظام الالحق عن  في

 إلىكذا تتحول الشرعية ه, الشرعيةبداء على مستوياتة المختلفة رتباط األاإذا يعنى هذا 
تمثل صورة شرعية  - 3. هاكتسابا(كيف)  إلىاالنجازات دون النظر  أو األداء(كم) 

السلطة على أساس القبول العقالنى من المحكومين صورة تخصيصية ال تعميمية كما هو 
على منح قبولهم العقالنى إذ يخرج من ساحة القبول هؤالء غير القادرين , مراد لها

وال يحسنون , فكرية أوألنهم ال يملكون ما يلزم من قدرات قانونية , للحكومة )الرشيد(
قبل  بعض يقد  -4 )البسيط( أويمثلون صورة المواطن العادى  إنهم, التعبير عن أنفسهم

, وجوانب أخرى, ظل الديمقراطية جوانب معينة من النظام بوصفها شرعية فيالمواطنين 
هوم الشرعية الديمقراطية باالستقرار غير أن سلوك يرتبط مف - 5بوصفها غير شرعية 

  قتصادية جديدة .وا, مثال : نظم سياسيةالنخب الحاكمة قد يهدد هذا االستقرار 
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  الشرعية الديمقراطية المباشرة  -2
  جنيف ) إلى(من أثينا 

وت على قد تصّ  الديمقراطيالسياق  فيلكنك , ك حريتكحيمن الذيإن الديمقراطية صوتك 
, . وقد بماودها الكاذبةالمضللة ووع هاالدعائية وشعارات هااللعبة بوسائل تكممتى أحُ , ادكباستع

 8«قة معترف بهاحما»الديمقراطية االثينية بأنها  – اليوناني الفيلسوف – «يسيالكبياد»وصف 
لذى يعنى باليونانية حكم الشعب  demos ديموس أوومنذ االبتكار اليونانى لمصطلح ديمقراطية 

أصبح الشعب  ,9جماعات نفوذ معينة أوطبقة  ,) أكثر من كونة حكم أى جزء منههوبنفس هلنفس(
, عامة اإلنسانيال , بالمعنى السياسيي مجتمع األثينال إلىالمواطنين هم هؤالء المنتمين  أو
ية فالديمقراط» .ألنهم ليسوا بمواطنين, عون بالديمقراطيةتالغرباء عن المجتمع ال يم أوجانب فاأل
المالك لهم حق  أوفالمواطنين , سياقها المباشرة بالمعنى اليونانى تنطلق من رؤية طبقية في

, أثينا على حد سواء فيمين يمقابل طبقة العبيد واالجانب المق في, المجتمع االثينى فيالعضوية 
شرعية للنظام السياسى أى فارق سوي خروجهما معا عن نطاق ال عدمة أووالذين ال يعنى قبولهم 

     اة !أو الديمقراطية التي تتأسس على المس
 الذي «لجان جاك روسو»الموطن األصلى  أوف الحديثة جيني إلىومن أثينا القديمة  -

وجنيف كليهما معًا ليطرح نموذجه الديمقراطى  أثينا فيالدولة  –استفاد من صورة المدينة 
إلستخالص الروح الطليقة  لةأو مح اليوناني الماضي إلى ه(المباشر). وقد جاءت عودت

 general"  كأساس لفكرتة المجردة عن اإلرادة العامة الدولةالمدينة  فيللنظام القائم 

will" الديمقراطية المباشرة. وترتبط اإلرادة العامة بالحقوق  فيتمثل صورة الشرعية  التي
إختالف  الحظ –إنها حقوق مكفولة لكل فرد بصفتة إنسانًا , يجب منحها للناس التي

كما أن اإلرادة العامة  –الديمقراطية األثينية  فيالصورة الديمقراطية عما كان سائدًا قديمًا 
 أوبالتنفيذ  شرعيتها على السلطة المنوطة فيتض اليوبالت, هى المحددة للصالح العام

مهمة بينما تتحدد , إنها المختصة بالتطبيق, إذ تمثل وظيفتها تنفيذ إرادة الشرعية, الحكومة
إرساء السياسات العامة وٕامكانية إبطال إجراءات السلطة التنفيذية  فيالسلطة التشريعية 

إذ يضع » تتحقق الحرية الفردية على أفضل وجه . –اإلرادة العامة  –هذا السياق  فيو 
ظل  فيو , وكل ما لدية من قوة قيد التوجيه األسمى لإلرادة العامة, كل واحد منا شخصه

هذا التجمع (المجتمع) يعد جزءًا ال  فيفإن كل عضو , نأو التع أور أو لتشقدرتنا على ا
ولما كان , يهب نفسه ألحد ال, يتجزأ من الكل ... وأخيرًا فإن كل إنسان يهب نفسة للجميع
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ى كل ما أو لكن ما يحصل عليه يس, ما هو حقه هذا التجمع ال يحصل إال على فيعضوًا 
  .11«حماية ما قد حصله فيمن قوة  تسبهويزيد على ذلك ما يك, يفقده

إذ , -الديمقراطية الليبرالية  –ال مكان للديمقراطية النيابية  «ظل اإلرادة العامة» فيو  -
بل ليس , يصبح كل قانون غير مصدق عليه من قبل الشعب عامة ليس باطًال فحسب

عامة ظل اإلرادة ال في  «رأو التش»أن صورة  «روسو»بقانون على نحو مطلق . ويدرك 
 اجتماعيةوفروق  الختالفاتوذلك , ليست كافية لإلتفاق حول طبيعة الصالح العام

تهديد صريح إلستمرارية عمل اإلرادة العامة وقد  إلىوقد يصل بنا األمر , قتصاديةاو 
أن يؤكد على على ذلك الشعور القوى بالروح الجماعية بين أعضاء  «روسو»ل أو ح

ووفقًا , يمكن للجميع قبولها التييتمكنوا من سن القوانين المجتمع لحدوث التوافق بينهم ل
 تحميه الذيلكل فرد بحقه الخاص في الملكية و  االحتفاظمع  «الشرعية»لهذا القبول تأتى 

, على تحققه «روسو». وهذا ما يحرص هذا الحق الخاص فيالماثلة  «امةاإلرادة الع»قوة 
ليس بوسع األقوى مهما بلغت قوتة »ا يقول ولذ, شرعية الحق من خالل اإلرادة العامة أي

والطاعة   rightحق  إلى  strengthول القوة حأن يظل سيدًا على الدوام مالم ي
obedience واجب إلىduty 12  روسو»الشرعية الديمقراطية عند  استمراريةإن» 

 في تمثل األساس ليس بمشاركة المواطنين التياة السياسية أو مرتبطة بالحفاظ على المس
. ويجب مالحظة  أن المسألة هنا ضفاء الشرعية الالزمة على الحكمالحكم فحسب ،بل إل

إمكانية التحقق  فيثير القلق تإال إنها , الديمقراطية فياة أو بقدر ما تؤكد على قيمة المس
لم يوجد أبدًا  نهإف, ) بمعناه الدقيقلنا المصطلح (الديمقراطيةأو ا تنفإذ», هالديمقراطى ذات

  .13«قراطية حقيقيةديم
وضع  فيتنبثق عن إسهام األفراد جميعا  «روسو»يمكن فهم أن الشرعية الديمقراطية عند  -

يتيحه المجتمع  الذيالمشروع  السعيظل  فيلكن , معايير محددة للصالح العام
الحصول على أكبر قدر من الثروة وما يترتب على ذلك من نفوذ  فيالديمقراطى لألفراد 

 الذيعل فكرة اإلرادة العامة كأسلوب ديمقراطى مباشر قابل للتحقق بالمعنى سياسى لن يج
الديمقراطية الليبرالية .  أورفض كل صور الديمقراطية النيابية  الذي، و «روسو» قصده

 ئفال يستطيعون حسم ش, ولهذا فنواب الشعب ليسو ممثليه . إنهم ليسوا سوى وكالء
إال , إنه ليس حراً , ولكنه مخطئ تماماً , نجليزي إنه حربصورة نهائية ... ويعتقد الشعب اإل

 14فإنه يصبح الشعب عبداً , انتخابهموبمجرد أن يتم , البرلمان عضاءأ» انتخابأثناء 
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النيابية  أوالديمقراطية الليبرالية  إلىبدفاعه القوى عن الديمقراطية المباشرة  «روسو»ومن 
ن بشأن يثيران جدًال مستمرًا حتى اآلأصبح لدينا تيارين  «جون لوك»ضحها أو كما 

ل : يقصر الشرعية على ما تتفق عليه إرادة الصالح العام من خالل إختفاء و الشرعية : األ
الديمقراطية الثانى: يؤكد على القبول الفردى كأساس للشرعية , الحكومةعلى شرعية 

 االنتخابات فيالحر  وصوته, يتمتع بها الفرد التيالليبرالية من خالل الحريات المدنية 
فقدانها بالنسبة للنظام السياسى  أوالشرعية  اكتساب إلىتشكل السبيل  التيالبرلمانية 

 .الحاكم

  الشرعية الديموقراطية الليبرالية -3
  (شرعية القبول العقالنى)

ذلك أنه  «أزمة للشرعية»العقالنية على مستوى التكامل اإلجتماعى بوصفها  أزمةتظهر  -
ن الدولة من إيجاد السبل الكفيلة للتوفيق بين المصالح المتضاربة لمواطنيها إذا لم تتمك

الذين تحكمهم فإنها عندئذ سوف تفقد شرعيتها في أعينهم ألنها فشلت في مهمتها 
  .15ثم يصبح مبرر وجودها موضع تساؤلاألساسية ومن 

من قبل المحكومين  الرائد لشرعية السلطة على أساس القبول العقالنى الرشيد التحليلجاء  -
rational consent of governed    لما الذي يعد األب الروحى  «جون لوك»على يد

من منطلق األصول العقالنية  تحليله «لوك»ويبدأ  «الديموقراطية الليبراليةب»يسمى 
انه من المعقول افتراض وجود حقوق طبيعية  قررفي, مبررات وجودها أوللسلطة السياسية 

وقد وهب اهللا قدرات ميع األفراد بفضل صفتهم البشرية وال يمكن سلبهم إياها مكفولة لج
د أن يخضع إلرادة اآلخر على الفر , ومن ثم ليس, ية للبشر كالتفكير والفهم والحريةأو متس

ولن تصبح , . وتكتسب السلطة السياسية شرعيتها عندما تستوعب هذا األمرالمتعسفة
 أوموافقتهم من خالل سلطة معنية  أولنظام سياسي  كذلك إال إذا جاء خضوع األفراد

وضعتها حكومة من قبل  التيهذه الموافقة وهذا الرضاء يعد محصلة القوانين , رضاهم
ن حرية اإلنسان في المجتمع إإذ »سلطة تشريعية تقوم على حماية حرية الناس وحقوقهم 

المجتمع » «ل بين أفرادلك القائمة على القبو هى أال يخضع ألية سلطة تشريعية غير ت
 -1مرين أعن الطريقة المثلى لتحقيق  «لوك»ويبحث  commonwealth"16" «المنظم

تعمل  التيالحكومة  أوالشرعية المكتسبة للنظام السياسي  - 2حرية الفرد وحماية ممتلكاتة 
المكتسبة للنظام  الشرعية -3على تحقيق الحرية الفردية والحماية الالزمة للملكية الخاصة 
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 إن «لوك»فراد المجتمع الخاضعين لها . ويجد أالرضا من قبل  أوالسياسي عبر القبول 
تنشأ من خاللة السلطة هو نتاج إتفاق الشعب باإلجماع على أن  الذيالعقد اإلجتماعى 

  %51نسبة  فيهذا السياق هو : هل تك فين السؤال المهم أغير , يخضع لحكم األغلبية
الواقع من غير المرجح  فيف» .على الشرعية الديموقراطيةلتأمين الحصول   %49مقابل 

أن تحيا الديموقراطية عندما تعارضها أقلية ضخمة ألن المؤسسات الديمقراطية سوف 
مها بصفة مستمرة على أقلية فرض حك إلىشاقًا إذا إضطرت األغلبية  اً تواجه مسار 

 .17«كبيرة

اإلعتراف الدائم بواسطة األغلبية حكمًا مقيدًا بأن تقيد أن يجعل من حكم  «لوك»ل أو يح -
للعقل  «لوك»ومن ثم فإننا أمام أمرين تكشف عنها رؤية , بحماية حقوق الجميع

قبول ما يفهم  الثانى :  explicit consentقبول بما هو صريح فيه  ل :واأل : االجتماعي
الشرعية  فيحن بصدد الحديث ون, وما يهمنا هو ما يفهم ضمناً tacit consent. ضمنًا 

وٕاال فكيف , قبولة لنظام الحكم لنيةومن خالل موافقة ع, إذ إنه يتوجب أن يعلن الشعب
أنه من خالل إظهار العقالء لموافقتهم على  «لوك»نتعرف على موافقتة بالفعل؟ يرى 

يكتسب ومن ثم , يحافظ على ممتلكاتهم ويمنحهم التمتع بالمنافع الخاصة الذينظام الحكم 
ويرهن تحليله العقالنى بهم هم بالعقالء  «لوك» هن ما يقصدأ. غير نظام الحكم شرعيتة
فهم وحدهم القادرين على إبداء رأيهم بل وتسلم مقاليد السلطة. لكن , أصحاب األمالك

غير المالكين ومن ثم عدم إدراكهم لما يفهم ضمنا من سياق الشرعية و , غير القادرين
 خاصة أنهم يشكلون ؟عدمها أوما هو موقفهم تجاه شرعية نظام , ولالقائمة على القب

. وٕاذا كانت الديمقراطية الليبرالية قد إستطاعت منذ وجود إجتماعى ال يمكن تجاهله
المستمدة ط الشرعية مانجلترا أن تؤكد على ن فيومنذ القرن الثامن عشر خاصة  «لوك»

إذ تتميز الشعوب  .ديمقراطية نيابية قبول المحكومين عبر من قيمة ليبرالية أصيلة:
حد معقول تخدم  إلىديمقراطية دستورية عادلة  حكومة»سمات رئيسية الليبرالية بثالث 

: »ت مل جون ستيوار  «يسميهين ومواطنون يوجد بينهم ما المصالح األساسية للمواطن
لنظم لى باو ق السمة األوتتعل .. وأخيرًا طبيعة أخالقية«مشاعر وجدانية مشتركة

بينما تتطلب السمة الثالثة اإلرتباط القوى الثابت , . والسمة الثانية ثقافيةوالمؤسسات
 .18«حق والعدلبتصور سياسى (أخالقى) من ال
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الديمقراطية الليبرالية  تالن – 20ق –ومنذ النصف الثانى من ثمانينات القرن الماضى  -
السياسية كقرينة للرأسمالية في المجال  شعبية جارفة ال ألنها أثبتت بالدليل القاطع جداراتها

 االستقرارتحقيق  فيمة كاإلشتراكية والشيوعية أو لفشل البدائل المق لكن, اإلقتصادى بالفعل
فالديمقراطية الليبرالية تبدل الرغبة غير العقالنية في » ية.النجاح واإلستمرار  إلى المفضي

خر وتحل محلها رغبة عقالنية في من اآلأيهما أعظم  باعتبار, بالفرد أواإلعتراف بالدولة 
قراطيات ليبرالية مديتكون كل الدولة فيه  الذيوالعالم , ةاأو اإلعتراف على أساس من المس

اإلعتراف بشرعية الدول الحرب حيث أن كل الدول ستتبادل  إلىسيقل فيه حتمًا الحافز 
 أياً  «يس فوكويامافرانس»وفي المقابل فكل النظم التسلطية من وجهة نظر  19«األخرى

يسارية عجزت عن تطوير شريعتها فال هي تملك اإلرادة الخيرة  أوكان من نوعها يمينية 
وعلى الرغم من  .تتمتع بها الديمقراطية الليبرالية التيا هذا القدر من المرونة هوال لدي

رع في إنتشار الديمقراطية بوصفها المصدر العام للشرعية في العالم اليوم إال أن المقت
فاألحزاب على سبيل , بالنسبة للمؤسسات السياسية هالنظام الديمقراطراطى يستشعر غربت

تعد إحدى المرتكزات الديمقراطية الليبرالية قد تطرح سياسات حزبية ال ترتبط  التيو , المثال
ن التوجه الشعبى المثير لإلهتمام أبجمهور عريض من الناخبين غير أنه يجب اإلقرار ب

نه أإال », الت تطبيقهاأو اش نحو الديمقراطية الليبرالية يعزز إمكانياتها ويدعم محواإلنده
 كسارته.وٕان صدماته اليوبالت «تشوشة»تمل يحيجب اإلعتراف بأن هذا التيار السياسي 

قيود تتيح الديمقراطية الليبرالية لألفراد والمجتمعات امكانية األنفتاح والتحرر من حقًا 
محصلة  إلىلم تضف بعد  فهي, نها ال توفر ظروفًا جيدة لشرعية مؤكدةلك, سياسية كثيرة

 القرنين الماضيين. فييكن قائمًا  المعرفة البشرية جديدًا لم

  لة)أو ديمقراطية الحوار (المد -4
  (مقرطة الشرعية الديمقراطية)

تستقر فيها  التيتلك اللحظة , المناسبة لرؤية ديمقراطية جديدة اللحظةربما تكون  -
الديمقراطية الليبرالية على أرض الهيمنة الفكرية وعلى مدى إستحواذها على مشاعر الناس 

مة أو تطرحان معهما دائمًا فكرتى المق واالستحواذالهيمنة  فكرتي إذ إن, في كل بقاع العالم
, الحالم على الدوام باإلنفتاح والتجديد اإلنسانيمن أجل أال يغيب أفق التفكير , يرتغيوال

الديمقراطية الليبرالية مالم تستطع لة) أو (المد أوتعالج ديمقراطية الحوار , يةأو هذه الز ومن 
ز أو بمعنى أكثر دقة خلق نموذج جديد يتج أو  deliberative Democracyان تقدمة
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إطارها العالمى. إنها تبحث في  فيما يالءم التعددية الثقافية  إلىاألمة  –حدود الدولة 
ادل اإلجتماعى حيث إمكانية تأسيس رابطة قوية تجمع بين اإلستقالل صياغات جديدة للتب

الذاتى والتضامن اإلجتماعى من أجل إيجاد شرعية مؤكدة قادرة على حسم المنازعات 
األفضليات  إلىلة الوصول أو حيث مح, الناشبة من جراء صراع األفكار والمصالح

الديمقراطية  -1: ية الحوار همامقراطدي فيين يولذا فإن ثمة عنصرين أساس»السياسية 
فهو صنع القرار بأسلوب جماعى من خالل إشتراك كل  الديمقراطيأما الجزء , الحوار - 2

الت أو المح أوالحوار من أجل إعطاء الفرصة للنقاشات  ويأتي, الفاعلين في الحوار
ادة العامة يبدو هذا الحديث شبيهًا بفكرة اإلر  20«صنع القرار أونية إليجاد صياغة العقال
اإلجابة الصحيحة فيما  إلىأنه يمكن الوصول  فييعتقد  «روسو»لكن , «روسو»عند 

الة وجود معيار لتحديد ماهو حيتعلق بالقضايا السياسية المثارة في المجتمع ومع إست
فإن ديمقراطية الحوار تتيح إمكانية لدى الفاعلين , مؤسسة ديمقراطية معنية هصحيح تملك

عة من المعايير تتحكم في مجمو  أوحول معيار محدد  االحوار أن يتفقو  فيالمشاركين  أو
وصنعهم لقرارات سياسية محددة مع فرصة لإلتفاق فيما يمكن إتخاذه بشأن ما  صياغتهم

  هو مختلف حوله.
مجموعة ال حد لها  أنهافيرى , عن رؤيته لديمقراطية الحوار Habrmas «هابرماس»يعبر  -

محصلة لحوار  هي وٕانما, ما هو صحيح إلىرض منها الوصول من االجراءات ليس الغ
فثمة انفتاح على كل »ين. أو حرار ومتسأديمقراطى قائم على التواصل بين مشاركين 

 إلىوثمة مشاركة منفتحة وخالفة تهدف , خطاب حر طليق فيجهات النظر و و , راءاآل
ارتباطها بفكرة  لةاو المد أواالعظم لديمقراطية الحوار  األهميةولعل  .21«عقالني إجماع

حيث ال تعنى االنتخابات والتمثيل النيابى ضمان , ايجاد الشرعية السياسية والحفاظ عليها
ما  أوالنفوذ  حابصأ أوظل تدخالت من جماعات المصالح  فياستمرارية الشرعية 

ظل  فيمرا واردا أديمقراطى يعد ، ومن ثم فإن حدوث اخفاق «بكواليس السياسة»يسمى 
فقدان الشرعية. ومن هنا  إلىالنهاية  في األمروقد يفضى , صنع القرار فيلك التدخالت ت

حيث تهتم السياسات الديمقراطية بالحوار الشعبى , يأتى التأكيد على ديمقراطية الحوار
, الواضحة بين المواطنين اةاو المسيتطلب صورة من  الذيو , يركز على الصالح العام الذي

 على الصالح العام. الشعبيالطابع  إضفاء فيتسهم  التيحهم بالطريقة والتعبير عن مصال
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 التيو , اةاو ومستمثل الصورة الديمقراطية االكثر انفتاحا  التييمكن ايجاز ديمقراطية الحوار  -
تمثل ديمقراطية الحوار  -1»خمس سمات رئيسية:  فيبمقرطة الديمقراطية يمكن وصفها 

يشارك  -2. على المدى المستقبلى هيتاستمرار ا يتوقع كم, تجمع مستقل متطور باستمرار
وجهة النظر المالئمة لما تضعه  فيـ ويعرفون بأنهم مشاركين ـ  «الحوار»تجمع  أعضاء

ووفق معايير يتم , بمثابة محصلة حواراتهم أوالجماعة من مصطلحات تحدد اطار عملهم 
ساس أ هي يناو متسفراد أبين  الحرة لةاو المد أوالتوصل اليها من الحوار وهذا الحوار 

, قناعتهم, المتباينة أفضلياتهم وألعضائه, تعددين ديمقراطية الحوار تجمع إ -3الشرعية. 
 إلىعضاء التجمع الديمقراطى أينظر  - 4حياتهم اليومية.  فيومثلهم المرتبطة بسلوكهم 

مية وجود هبوصفها مصدرا للشرعية ومن ثم يصبح من األ لةاو المد أوالحوار  إجراءات
تبدو واضحة  ألنهابل , فحسب التهماو لمدمصطلحات تجمعهم ليست بوصفها نتاجا 

وما يصلون  لةاو المدتقيم صلة بين  التينهم يضعون افضلية للمؤسسات إبالنسبة لهم. اذ 
عضاء كل واحد منهم على اليه من قرارات كدليل على عدم فقدان هذه الصلة. ويتعرف األ

, تلك القدرات المطلوبة لحوار عام بين العقول يأ, الحوار فيدرات ما يملكه االخر من ق
. ويقوم مفهوم العقل 23«جل القيام بفعل اعتمادا على ما يتوصل اليه العقل العامأومن 
 فيو , مناقشة فين االفراد أنه طالما إعلى وجهة نظر مؤداها:  public reason العام
يفسروا ويوضحوا  أنفانه يجب , لق بامور عامةلحل ما هو مختلف بينهم فيما يتع لةاو مح

ن ن االخرين قد يؤيدو أالجميع قد يتوقعون على نحو ما  إنباعتبار , اساس وجهات نظرهم
قيمة ديمقراطية  إن. 24وتكافؤ الفرص بينهم, وجهة النظر هذه بوصفها متسقة مع حريتهم

 أوجميع النزاعات  إن الوعيمع , األصوليةمعارضتها لكل النزعات  فيالحوار ماثلة 
 فيلكنها , االنقسامات ال يمكن التخلص منها عن طريق الحوار المتصل أوالصراعات 

ظل عالقة اجتماعية تربط  فيفراد يجاد ثقة حيوية ومتجددة بين األإالنهاية تمثل امكانية 
 بعضهم بعضا.

  الشرعية: مأزق التطبيق الديمقراطى -5
الشرعية على الحكم المستبد من خالل  إضفاء فية الماثلة لم تعد الصورة التقليدية للشرعي -

 التيالشعوب بالصورة  وٕاخضاع, القداسة الدينية (نظرية الحق االلهى) إسباغ أوالتقاليد 
هل »لكن , اإلنسانيةعالقاته  فيثقافاته ومتصل  فيعالم منفتح  فييمكن قبولها اآلن 

اطية شعوب راضية على حد تعبير ظل الشرعية الديمقر  فييمكن القول بأن الشعوب 
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مستوفاة ومصالحها الجوهرية  األساسيةاحتياجاتها  أن أي «رايموند آرون»المفكر الفرنسى 
وال يعنى الرضاء هنا ان , األخرىمتقة تماما مع المصالح الجوهرية للشعوب الديمقراطية 

الشعوب ألنها بل ألنه يوجد سالم حقيقى بين هذه , مبتهجون أوافراد المجتمع سعداء 
الصحيحة. وحالة السالم هذه كما يسميها  لألسبابضاعها الراهنة أو جميعا راضية ب

 - جون رولز  -واتفق  والسالم بالعجز), السالم بالقوة التيكنقيض لح(بالرضا  «آرون»
يدى أتتحقق على  أنيمكن  إنهارى أو , شروط ضرورية لسالم دائم نهاإ في «آرون»مع 

إذ تحترم تلك الشعوب مبدأ مشترك , ديمقراطيات دستورية ليبراليةظل  فيشعوب تعيش 
 .25عن الحكومة الشرعية

 أي, عدم حدوث الحرب اال مع مجتمعات غير راضية إلىتشير فكرة السالم الديمقراطى  -
لكن ثمة لعبة , مع دول خارجة على الشرعية الدولية أو, ال ترضى بما عليها من التزامات

على الصعيد العالمى تبرر االطاحة بحكومات لها شرعيتها الديمقراطية  ةلاو متدايديولوجية 
 فيأربنز , تشيلي فيحكومة الليندى , إيران فيوعلى سبيل المثال والحصر: مصدق 

ظل نزوع عالمى للديمقراطية اصبح من العسير ان تظهر توجهات  فيلخ. و جواتيماال ...إ
رفع الشعار الديمقراطى غير كاٍف الكتساب ن أغير , صريحة معادية لفكرة الديمقراطية

التحقق الديمقراطى. فقد  أونجاز اإل أوداء الشرعية مرتبطة باأل أزمةتظل  إذ, الشرعية
الشمولية القائمة على شرعية االداء تحت وطأة فشل  أوفشلت شرعية النظم الديكتاتورية 

حيث عدم القيام بالمهام , يالسياس األداءوبموازاته فشل , التنموي أواالداء االقتصادي 
 الحكومية كما يتوقعها اعضاء المجتمع.

 فيوصفها عامال مؤثرا ب, ولهذا فإن جذورها, زمات التغييرأهى الشرعية  زماتأان  -
, المجتمع الحديث فيطبيعة التغيير  في ن يكون كامناً أاستقرار النظم الديمقراطية يجب 

بنية اجتماعية  إلىحدث اثناء التحول زمات الشرعية نتاج ما يأفقد تكون فرضية 
. وتظل مسألة التطبيق الديمقراطى الذي يضفي علي نظام سياسي معين شرعيته 26جديدة

ليس  إذ»في النظم الديمقراطية المستقرة كالواليات المتحدة االمريكية.  حتى, محل النقاش
لى و كلمة األصحيحا ان الديمقراطية االمريكية تعني أن الناخب االمريكي صاحب ال

توجد عوامل واعتبارات عديدة تخرج عن سيطرة  إذ, واألخيرة في من يصبح رئيسا للدولة
بل وتقيد من دورة ... فصوت الناخب يتحدد وزنه بناء على الوالية التي , هذا الناخب

حساب  فييدلي بصوته فيها ... فالواليات المتحدة تتبع نظام أعلى األصوات ال األغلبية 
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بينما حصل المرشح , من األصوات %43بمعني أنه إذا فاز المرشح (أ) بنسبة , األصوات
أنه لم يحصل على أغلبية  فإن المرشح (أ) يصبح الفائز رغم, %42(ب) على 
بينما , . ويعود هذا أنه من الممكن أن يفوز أحد المرشحين بمنصب الرئاسة27«األصوات

شحا غيره. ومن خالل المثال السابق تتبدي مر  -من الناحية العملية  -اختارت األغلبية 
ظل  فيإذ كيف تبدو الشرعية الديمقراطية , ازمة الشرعية في أفضل حاالتها ديمقراطية

نسبة األصوات فحسب دون قبول األغلبية ! وٕاذا كان  أي, على الكم ال الكيف اعتمادها
, الديمقراطية إلىتحول ال أوالعالم العربي عن مبادرات ديمقراطية  فيثمة حديث ال ينقطع 

وكما يقول , الغرب هو تقييد الممارسة الديمقراطية فيفإن الصورة األكثر وضوحا 
قطاعات معينة من السكان من  باستبعاد -1من خالل سبيلين :  «تيموثى ميتشيل»

 .28أشكال معينة من أشكال السلطة من العملية السياسية استبعاد -2, المشاركة السياسية
فثمة حرص دائم على استحداث أشكال ديمقراطية لتوفير شرعية للحكم القائم. ومع هذا 

إنه التناقض المؤرق عند مناقشة مفهوم الديمقراطية الشرعية إذ إن ثمة هوة عميقة بين 
يحمل أكثر من  الذيوالتطبيق , توكيد المفهوم وترسيخه فيتبحث  التيالمرجعية النظرية 

 .غاو مر وجه 

  
  R. Dahl «روبرت دال»ى لعالم السياسة األمريكى تعبير مجاز  -  1

- See Frank Bealy, The Blackwell Dictionary of political science, 2004, p. 
190. 
2  - Max Weber, The theory of social and Economic organization, trans. 
by A. M. Henderson and t. Parsons, oxford univ. press, 1947, p. 328. 
3  - Ray, C., Macridis and B. E. Brown [ed.], comparative politics, the 
Dorsey press, Illinois, 1972, p. 123. 
4  - F. Bealy, p. 189. 

, مركز األهرام للترجمة والنشر, القاهرة, ت. د. عال أبو زيد, التحليل السياسى, ر. دال -   5
  .78ص , م1993

6  - S. Lukes, power: a radical view, London, Macmillan, 1974, p. 31. 

  .79ص , دال -  7
  .153ص , م1993, )22عالم الفكر المجلد (, ديمقراطية األثينيين, العبادى فيد. مصط -  8
  .74ص , المرجع نفسه -  9



 14

, ىدار الساق, بيروت, مكرم خليل, ت. آصف ناصر, تاريخ موجز للمواطنية, ديريك هيتر -10
  .46-45ص , م2007, مركز البابطين, الكويت

11- Rousseau, The Social Contract and Discourses, trans. by G. D. H. 
Cole, London, everyman, 2002 p. 192. 
12- Ibid., p. 184. 
13- Ibid., p. 239. 
14- Ibid., p. 266. 

, ت. د. محمد حسين علوم, هابر ماس إلىمن بارسونز , النظرية االجتماعية, إيان كريب - 15 
  .358ص , )224عالم المعرفة (

16- J. locke, Two treatise of Government, N. Y. Hafner press, 1947, p. 
132. 

  .79ص , دال -17
المجلس , القاهرة, ت. محمد خليل «فكرة العقل العام إلىعود »قانون الشعوب: , جون رولز -18

  .43ص , م2007, )1074وع القومى للترجمة (المشر , األعلى للثقافة
مركز االهرام , القاهرة, ت. حسين احمد امين, نهاية التاريخ وخاتم, فرانسيس فوكوياما -19

  .16ص , م1993, للترجمة والنشر
20- See. Elster, intro. In J. E., (ed), Deliberative Democracy Cambridge 
univ. press, 1998, pp. 1-19. 
21- J. Habermas, Between facts and norms: contributions to a Discourse 
theory on law and democracy, Cambridge, polity press, 1996. P. 56. 
22- J. Cohen, Deliberation and Democratic Legitimacy in A. Hamlin and 
Philip Pettit eds. The Good polity : Normative Analysis of State, Oxford, 
1989, p. 17.   
23- Ibid. ch., (11). 
24- J. rawls, political liberalism, N. Y. Colombia univ. press, 1993, p. 
218. 

  .65ص , قانون الشعوب, رولز -25
26- S. M. lipset, some social requests of democracy, American Political 
Science Review, vol. L. 111, no. 1 (March 1959) p. 130. 

الديمقراطية , نقال عن د. منار الشوربجى, التغيرات االنتخابية والنظام الحزبى, وليام ماير -27
  .53-52ص , م2004دار المحروسة , القاهرة, المقيدة: انتخابات الرئاسة األمريكية

الهئة , القاهرة, ربى ت. بشير السباعىالعالم الع فيالديمقراطية والدولة , تيموثى ميتشل -28
  .21ص , م2005, المصرية العامة للكتاب



 1

  الشرعية والمشروعية في التجربة العربية اإلسالمية

  رضوان السيد

  

  تمھيد: -1

اٌت  اك إمكاني ال ھن ي المج روعية ف رعية والمش كاليات الش ة إش ددة لمعالج داخل متع وم

اُت  ر العصور. واإلمكاني اعي، عب  –العربي اإلسالمي، السياسي واالقتصادي واالجتم

اُت أو « الموديالت»ھي  –إذا صحَّ التعبير  أو النماذج النظرية. أّما المداخل فھي المنطلق

ل أو األحداث أو المصطلحات والتعابير  رُت مودي الدالّة على النظام وفي نِطاقه. وقد اخت

م)، أّما في M.Weber )1864-1920منھج السوسيولوجي األلماني البارز ماكس فيبر 

دخل ي مرالم المية ف ة اإلس ة العربي رُت التجرب د اخت ور ، فق ن ظھ يكية (م ا الكالس حلتھ

ام  رة، والع ر للھج ام العاش ين الع ا ب داد، أي م ية ببغ ة العباس ة الخالف ى نھاي ة وإل الدول

رى في ھـ)656 َت الكب . وأعني بالتجربة أمرين اثنين: القضايا الرئيسية التي تمثّل الثواب

ي  ي الت ة، وھ ي التجرب نَن) ف داء (الُس ل االقت ات، وُمثُ ام، والتطلع اس النظ ا أس اعتبرتُھ

، واألمر اآلخر: اإلشكاليات والمصاعب ووجوه النجاح Legitimacyمشروعية النظام 

يتُھا الشرعية  والفشل من ضمن مسار التجربة في ظّل ثوابت المشروعية، وھي التي سمَّ

Legality احي ائر من ي س راف ف د واألع ّم بالتقالي ب األع ي األغل ُق ف اة ، وتتعل الحي

ة والعاّم ائل ة، الخاّص اك مس ذا فھن ا. وھك الح وإدراكاتھ ا بالمص ي جوامعھ ُق ف وتتعلَّ

اك  ي اإلسالمي. وھن التأسيس أو المشروعية في أّي نظاٍم، ومن ضمن ذلك النظام العرب

ات، راد والجماع دد بمقتضاھا تصرفات األف ي تتح ة بالمصالح، والت ائل المعلق أي  المس

ي ائل الشرعية. ولكي  األمور التي يمكن القياُم بھا، وتلك الت ا، أي مس اُم بھ ال يصحُّ القي

يكوَن واضحاً ما أقصُدهُ من وراء ھذه التفرقة أو ھذا التمييز بين المشروعية والشرعية، 

ر  اَم يسقطُ أو يتغيَّ ى أّن النظ ير إل هُ أُش اُم نفُس رُض النظ ين يتع ي ح ارق الثوابت. ف إذا ف

                                                 
  . مفكر وأكاديمي من لبنان، ومستشار تحرير مجلة التسامح 
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رى دريجي إذا ج ك الت تالل والتفك كالت االخ راف  لمش نَن واألع ى الُس روج عل الُخ

ى  ة، عل اٍت عريضٍة في األم ة من الجھات السياسية أو من فئ ة. المستقرَّ َدياٍت ُمتَطاول َم

يستحقُّ الذكر أخيراً في ھذا التمھيد أّن ھذه المفاھيم والمقوالت نِْسبيةٌ وتفسيريةٌ، وال وما 

ٍة ال تسمُح حتميات فيھا؛ وإنما األمر تحليٌل وَغلَبةُ ظٍَن، وال ي اٍم مبرم قتضي إصدار أحك

ر من  بھا تجربةٌ حضاريةٌ زاخرةٌ ومتنوّعة الشعوب والتقاليد والمراحل، واستمرت ألكث

  ستمائة عام.

اك  Max Weberماكس فيبر أّما  ه في االقتصاد السياسي، أّن ھن ٍة ل فقد ذكر في مقول

ً , يمكن الن1ثالثة أنماٍط من الشرعية ى  ظُر إلى األنظمة قياما تقراراً وتحوالً عل وثباتاً واس

ا:  اٍس منھ دي،أس نمط التقلي و ال ي  وھ تقرة ف راف المس اداُت واألع ه الع ُم في ذي تحك ال

د  اً وتصرفات. وق دأ التوريث في السلطة أساس د مب ي تعتم ة الت ة الملكي ه األنظم قصد ب

رف السيا ة للتص رى موروث اً كب وانين وأعراف ُد ق ا تعتم داُولھا، كم لطة وت ي الس س

 واالقتصادي واالجتماعي بالداخل، وأعرافاً كبرى للعالقة بالخارج والجوار والتصرف

رعيةُ أي دد ش ذلك تتح ا. وب ى  إزاءھم تناداً إل نمط اس ذا ال خٍص أو تصرٍف ضمن ھ ش

اه  األعراف ا تُج المستقرة في طريقة الوصول للسلطة، وفي طريقة التصرف من خاللھ

و فئات الناس، وتُجاه الخارج الصد نمطُ الدستورييق أو العدّو. أّما النمطُ الثاني فھ أو  ال

ديموقراطي.  لطة ال ول للس ق الوص ي طرائ ابُق ف دى التط ه بم رعيةُ في دُد الش وتتح

رى ووالتصرف السياسي، مع النّص الدستوري،  ادات األُخ وانين واألعراف والع مع الق

و  ُث ھ نمطُ الثال ام. وال اتي ضمن النظ نمطُ الكارزم ي  شخصاني.أو الال ا ف كلةُ ھن والمش

ي ال  دة والت ات الشخصية الفري تسمية ھذا النوع من السلطة نََمطاً. ألنه يعتمُد على الكفاي

ه.  تتكرر للشخص الساعي للسلطة أو الواصل إليھا من طريق دعم الجماھير أو إيمانھا ب

ة أو النازي ل ظھور الفاشية اإليطالي وفّي قب ر ت اكس فيب ة. ومن المعروف أّن م ة األلماني

ان  د ك ذا فق ي ول ا ف دي بإيطالي اتزيني أو غريبال ابليون أو م ل ن ى شخصياٍت مث ُر إل ينظُ

ا  اني، أو القرن التاسع عشر. وربم اركليز اليون ل ب ٍة مث ى شخصياٍت قديم نظر أيضاً إل
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ر  ه اعتب وم أن ة. ومن المفھ أنبياء بني إسرائيل، الذين درس سلطاتھم النبوية دراسةً متأني

ابقين؛ ذلك ى أحد النمطين الس ريٌّ عل الٌب تغيي تثنائياً، وھو انق ا أمراً اس حدث من  مثلم

ى  ل إل ا تحوَّ ا م ّن األمر يوَمھ ثاَلً. لك جانب كرومويل ببريطانيا في القرن السابع عشر َم

دي مع« نمط» نمط التقلي ى ال د أنَّ البروفسور ھَدسون في بل عاد البريطانيون إل دَّالً. بي

ائل 1971« (سياسات العربيةال»كتابه:  م وس اً لفھ ري منطَلَق نمط الفيب ذا ال م) اتخذ من ھ

ة  رن العشرين لشرعنة أنظم الحكام العسكريين العرب في الخمسينات والستينات من الق

ق  ن طري م م وري»حكمھ ر الث ل – ، ورأى«التغيي ن قب دالملك م ور عب ا رأى أن ي  كم ف

ي أنه ما ك –ثورة يوليو  دراسته عن عسكريي ة الواسعة الت كٌّ في الجماھيري ان ھناك ش

ا  ا وأميرك يا وإفريقي ى في أنحاء من أس نواتھا األول حظيت بھا االنقالباُت الثوريةُ في س

ماذا نُسّمي ثوريات أو شرعيات شخصيات مثل ھتلر وموسوليني وماوتسي  . ثمةالالتيني

اك ا تونغ وكير إيل سونغ...إلخ. والمشكلةُ األُخرى في منظومة م ذه ھو طابُعھ ر ھ س فيب

ديٌّ بحٌت أو  اٌم تقلي اك تمطٌ أو نظ يس ھن ه ل النظري البحت أو الخالص. فمن الواضح أن

رعية أي  ير ش و مص ا ھ ت. وم اتيٌّ بح ٌت أو كارزم توريٌّ بْح ه دس دث في اٍم إذا ح نظ

ُك فيھ وُن المل ي يك ا ذا اختالطٌ أو امتزاٌج بين نمطين أو ثالثة، مثل الملكية الدستورية الت

  شعبيٍة ھائلٍة بين رعاياه أو ُمواطنيه؟!

راءة : 2التجربةُ وثوابتُھا وقضاياھا -2 دينا مع بدء ق ة اإلسالمية تظھر ل ة العربي التجرب

اً  ّميناه عربي ذي س ام ال ه النظ ى أساس ّدد عل تطيُع أن نح ذي نس اّم ال ابع الع كلتان: الط مش

أوه إسالمياً. والثوابت التي قام عليھا ذاك النظام. ل ذين أنش اً، ألّن ال اَم عربي ّمينا النظ قد س

ائج تتصُل  اء نت ذا االنتم ذا األمر أو ھ ى ھ ون عل ك، ويُرتّب وَن ذل انوا يُع كانوا َعَرباً، وك

ينا النبفھمھم  مَّ ا س ة. كم ٍة ثاني اَم لسلطاتھم من جھة، وتصرفاتھم ضمن التجربة من جھ ظ

ذ ه ك ى أساس أّن مضامينَ إسالمياً ألّن القائمين عليه كانوا يعتبرون اموهُ عل م أق هُ لك، ألنھ

ٌد  م ي محَّ هُ األوُل النب صلَّى هللا –وكبريات مسائله تأتمُّ بالدين اإلسالمي الذي نشره داعيتُ

  وَخلَفوهُ ھُْم في األمانة للدعوة والرسالة والمشروع الذي يقتضي الدولة.، -عليه وسلم
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ً ارتأى كثيرون تسميةَ النظ داألساس فقعلى ھذا  و في -ام اإلسالمي نظاماً نبويا خليفياً. فھ

ة أو ة (ُملھَم لطٍة كارزماتي ٌي، ذو س هُ نب َس ويٌّ ألنَّ مؤسِّ ا ھو شأن  نظرھم نب ُموحات كم

ة،  وهُ خالف مَّ يَّ في رئاسة النظام َس وا النب ذين َخلفَ األنبياء)، وھو خليفيٌّ ألّن الصحابة ال

اء رسول هللا. لكنْ  ھم خلف وا أنُفَُس ذين  وَسمَّ ا مشكلتان: أّن الصحابةَ ال الُم ھن تشّكلت المع

ھْم  روا أنُفَُس ة، وال اعتب ةً وال كارزماتي الكبرى للنظام في أياِمِھْم ما اعتبروا سلطتَھم نبوي

ل إّن الجماعةً أو أھل  معصومين، وال أّن النبيَّ أو النصَّ اإللھيَّ  شاركا في تنصيبھم، ب

بوھم، ولذل ي المدينة ھم الذين نصَّ وا النب ا َخلَف لم–ك فھم إنم ه وس ان  -صلى هللا علي بالزم

ة»؛ وھذا معنى -صلى هللا عليه وسلم–بسبب وفاته  أي ترأسوا بعده في نظرھم « الخالف

م وليس أكثر. واألمر الثاني أّن ال ذي يترأسونه أّن ھَمَّھ مرويات عنھم في فھمھم للنظام ال

ان الُمعاصكان التميُّز أو التمايُز عن األكاسرة وال د ك م من قياصرة. وق ة»ر لھ « األنظم

اط  ي القيصري،  –أو األنم ام البيزنط ة، والنظ ارة العربي ة : اإلم ر ثالث حَّ التعبي إذا ص

دين  ي بال ام البيزنط اط النظ ون ارتب انوا يعرف د ك روي. وق اني الكْس ام الساس والنظ

اً َجبَر رون النظام الساساني عقالني ةُ، المسيحي؛ بينما كانوا يعتب ارةُ العربي ا اإلم اً. أّم وتي

ان  ة والطائف ك ورغم اقترابھا من أخالقھم وفھمھم فقد كانت إمرةً قَبَليّة. والالفُت أّن مك

ف، « َمألٌ◌َ »فيھما  ريش وثقي ة لقُ أي مجموعة من الوجھاء الذين يتزعمون البطون القَبَلي

ي إالّ  ه القَبَل نھم بطنَ ه م يخ أو الوجي الحياُت الش دى ص رروا  وال تتع وا وق إذا اجتمع

ا  ة إنم تنتاُجهُ أّن التسمية بالخالف ُن اس ذي يمك ذا فال ا. ول دة كلّھ ُق بالبل باإلجماع أمراً يتعل

ول هللا  د رس المجيء بع رك ب اءت للتب لم–ج ه وس ي -صلى هللا علي ة ف ول األم ، أو دخ

ة القيصرية النظام فقد تجنبوا فيھا المضاميُن . أّما 3مرحلة الخالفة بعد مرحلة النبوة َملَكي

ي  الجتناب المزج في سلطتھم بين الدين والدنيا، أي تجنُّب إعطاء أَنُفِِسھْم صالحيات النب

لم– ه وس لى هللا علي روية، تُ  -ص ا الكس وا فيھ ا تجنب ة. كم اه الجماع دين، وتُج اه ال ج

ى العتقادھم أّن الساسانيين كان نظاُمھُْم يقوم على الطبقات واستعباد الناس بالداخل ، وعل

م  انوا مجاورين لھ م ك نھم ألنھ نھم وع ك م الجبروت تُجاه الخارج (وقد عرف العرُب ذل
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ومنذ البداية كان لنظامھم اسمان، االسم الجديد: الخالفة، في الجاھليتين األُولى والثانية). 

اه  ىوقد عن اكم برعاي ة الح ٌق بعالق السلطة العالمية الجديدة، وإمارة المؤمنين، وھو متعل

د ال ن تقالي ك م ي ذل ادوا ف د أف زام. وق ع وااللت ر عن التواُض و يعبّ لمين، وھ عرب والمس

ذي العرب في المشيخة واإلمْ  و موسى األشعري ال ك أب ر عن ذل َق في التعبي رة. وقد ُوفِّ

ا  رميََّز بين نمطين في قوله: اإلمرةُ ھي م ه بالسيف!  ائتُم ا ُغلب علي ك ھو م ه، والُمْل في

ذا ذي أذھ ,وھك ة فال ة العربي ي التجرب ه ف دث عن ذي نتح لطويَّ ال نََمط الس ه أنَّ ال ُب إلي

وْحُي واالصطفاُء من  وة: ال اإلسالمية ليس نََمطاً نبوياً، ألنه ال تتوافَُر فيه خصائُص النب

رة  هللا، والعصمة. كما أنه ليس نمطاً عربياً، ألنّ  داخل الجزي ة ب اإلمرة والمشيخةَ العربي

ا كانت  ما كانت لھا أبعادٌ  اً، وإنم ياً عام ديولوجياً أو سياس ُل مشروعاً أي عالميةٌ، وال تحم

ا من  اصطالحاً تدبيرياً بحتاً. ثم إنه ليس نظاماً قيصرياً أو كسروياً لألسباب التي ذكْرناھ

داخل  قبل. فھو نظامٌ  ة ب ارة العربي ة باإلم أثٌّر من جھ خليفيٌّ كما سّماه الصحابة، وھو مت

يَس ب رة (ول الحيرة، الجزي ين ب أن اللخمي ا ش أثّرون أطرافھ م مت ام، إْذ ھُ نة بالش والغساس

ي ھناك بأسيادھم من القياصرة واألكاسرة)،  ة الت الية العام ة والرس وبالتوجھات الدعوي

ذا األمر  ه. ومع أّن ھ ة من معتنقي دى النُخب ه ل وْعي ب ُق ال اقتضاھا الديُن الجديُد، وطرائ

وَم ليس واضحاً، ألّن التسمية بال إّن المفھ ة خالفة ُمحايِدة؛ ف اء األربع من تصرفات الخْلف

ين أو  انوا يملكون حقّ اقھم لإلسالم ك األوائل أنھم كانوا يعتبرون أّن العرَب وبسبب اعتن

ّد  ّق وواجب م لطٍة واحدة. وح ُع العرب تحت س ان يجم التزامين: حّق وواجب إقامة كي

د، وطوراً من أجل سيطرتھم إلى خارج الجزيرة، تارةً من أجل ال دفاع عن الكيان الجدي

  نشر اإلسالم وإظھاره.

ا ھي ث اٍت م ُت في دراس د افترْض ُس مشروعيته؟ لق ا ھي أُُس د، أو م ُت النظام الجدي واب

دة  دار، ووح دة ال ة، ووح دة األم ى ثالث وحدات: وح سابقٍة أّن النظام الجديد يتأسَُّس عل

ة باعتبارھ ريم في عشرات ا السلطة. والواقع أّن وحدة األم رآن الك ةٌ في الق ُمعطًى ثابت

ة  ة في السنة الثاني اآليات. أّما طابُعھا السياسي فھو ثابٌت في كتاب المدينة أو عھد المدين
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وقد «. أمةٌ واحدةٌ من دون الناس»للھجرة، والذي جاء في مقدمته أّن المجتمعين بالمدينة 

د، َمرَّت ھذه المقولة وھذا الواقع بمرحلتين: مرح ع والتحشُّ عندما فُرض على كّل لة التجمُّ

ة، ولإلعالن  ايتھم من جھ ة، من أجل حم ى المدين الذين يعتنقون اإلسالم أن يُھاجروا إل

داد، عن انضمامھم إلى ھذه الجماعة الدينية والسياسية الجديدة. ثم  ع واالمت ة التوسُّ مرحل

لم–هللا بعد فْتح مكة في العام السادس للھجرة، وحين قال رسول  ه وس ال : -صلى هللا علي

ه ونيةٌ وإذا استُنفرتُم فانھجرةً (إلى المدينة) بعد اليوم، لكْن جھاٌد  فِروا. ومن أجل ذلك فإن

ُوفّي رسول هللا  لم–عندما تُ ه وس ا -صلى هللا علي ل الع ي أوائ م الحادي عشر للھجرة، ف

ْت، وال د ثَبَتَ د.  كانت مسألةُ األمة، وأنھا جماعةٌ سياسيةٌ ق د تأكي ى مزي اُج إل ُر واألَ تحت ْم

ّد  -صلى هللا عليه وسلم–إذ عند وفاة النبي  نفُسه بالنْسبة لوحدة الدار، د امت كان اإلسالم ق

ا  ر عنھ ا َعبَّ ٌد، كم ٌد أو داٌر جدي اٌن جدي أَ كي ذلك نش إلى سائر أنحاء الجزيرة وتُخومھا. وب

ألھل ا ما ينبغي فَْھُمهُ من قتال أبي بكٍر الفقھاُء فيما بعد، بعد أواسط العصر األُموي. وھذ

ل رِ ال وا عن اإلسالم مث دُّ د ارت انوا ق ؤالء ك َض ھ كَّ أّن بع ذلك. وال ش وا ب مُّ ْن ُس دَّة أو َم

د،  د األسدي بنج ن خويل ة وطُليحة ب جاح التميمي ة، واألسود العْنسي َس يلمة باليمام ومس

وه أَصْ◌الً. لك د اعتنق انوا ق دوا عن اإلسالم، باليمن، أو أنھم ما ك ا ارتُّ نھم م ّن بعضاً م

وإنما ما أدركوا المعنى السياسي لألمة الجديدة. والمعروف أّن بعَض الصحابة ما أرادوا 

د،  اقَ ُمقاتلة ھؤالء لخشيتھم أن ال يستطيَع ذلك الكياُن الجدي روا أّن اعتن ا اعتب م م  أو ألنھ

  الدار. األمة أو وحدةَ  يقتضيالدين الجديد 

ولذلك أيضاً وحدةَ السلطة، ْن يعتقُد (وكنُت منھم) أّن وحدةَ األمة والدار تقتضي وھناك مَ 

اً  دة ديني ة الجدي لطةَ المدين وا س ا أرادوا أن يتبع ذين م اة، أي ال انعي الزك وبكٍر م ل أب قات

ى رسول  ه إل وسياسياً. ويُروى عن أبي بكٍر أنه قال : وهللا لو منعوني عقاالً كانوا يؤدون

ذه كانت  -ى هللا عليه وسلمصل–هللا  ةَ ھ دة الثالث ا أّن الوح لقاتْلتُھُْم عليه!. إنما المشكلةُ ھن

ي موضع جدٍل ونزاٍع وإن يكْن قصيراً. إذ إّن بعَض األنصار في ال اة النب –سقيفة بعد وف

لم ان -صلى هللا عليه وس م بالرئاسة في الكي لِّموا لھ ن يس اجرين ل دما رأَوا أّن الُمھ ، وعن
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أّن ھؤالء ما كانوا يرون إخالالً  ، رفعوا شعار: منا أميٌر ومنكم أمير! ومعنى ذلكالجديد

اجرين  اُت المھ ة. وكانت إجاب ة الواحدة بالمدين رين ضمن الجماعة الديني في وجود أمي

ا  متنوعة؛ من مثل: ال يجتمُع سيفان في ِغْمد، ولن يطيَع الناُس أحداً من غير قُريش، وإنن

باٌب نخشى النزاع والف ا أس ذه كلُّھ خ. وھ ا األمر ...إل ة إذا تنازْعن ةٌ، وال تن سياسيةٌ وعملي

ر، أي  عالقةَ لھا بالدين أو ثوابت األمة. لكننا نعلُم أّن أكثرية األنصار بايعْت بعدھا أبا بك

ا  ل م ٍر من مث ي بك ى شخص أب ا عل دة السلطة، رغم اعترافھ أنھا سلّمْت بضرورة وح

ُم ادة، وما ورد في أصرَّ عليه سعُد بُن ُعب زُج  –شِعٍر للُحطيئة. كما أننا نعل ٌر تمت ذا أم وھ

ي رف –فيه وحدةُ الدار بوحدة السلطة  ان وعل يم األرض ضوا تقأّن ُكالً من عمر وعثم س

دور د ال دُّ ن تع يتھم م اتحين لخش ين الف ة ب اُس  المفتوح ات، والن لُطات أو الكيان د الُس دُّ وتع

ذا حديثو عھٍد بجاھليٍة وقَبَلي ارزاً في ة. وھك دينيُّ ب ُب ال ان الجان ة، وإذا ك ي النھاي ه ف فإن

دة  ة: أي وح دة الثالث وحدة األمة، ووحدة الدار؛ فإّن الجانَب السياسيَّ بارٌز أكثر في الوح

لَّ  رون. إذ إّن ك السلطة. ويبدو ھذا التمييُز مھماً إذا تتبْعنا ُمجريات التجربة على مدى الق

ن وللعباسيين كانوا يبدأون بمحاولة استبدالھم، أي الحلول محلَّھم في الُمعارضين لألُمويي

ام  ى الش اءوا إل السلطة. وھذا ما فعله العباسيون َمثاَلً عندما ثار ُدعاتُھم في ُخراسان وج

ى  وا إل ا طمح رين م واراً كثي ّن ث تَھم. لك قطوا دول ويين وأس وا األُم قاط فَھَزم ة »إس الدول

ة وا «العام ا طَمح دار. ، وإنم ة وال دتين: األم اظ بالوح ع االحتف ٍة م تقالل بناحي ى االس إل

ه اإلباضيةُ  م حقّق ريج التميمي بُخراسان، ث ن ُس ك الحارث ب وربما كان أو َمْن حاول ذل

رن الثالث بُعمان والمغرب، والزيديةُ  اني من الق بالديلم واليمن. وفي أواخر النصف الث

ا ا تان ھُم ان ُمنافس ة الھجري قامت خالفت ام، واألُموي م بمصر والش المغرب ث ةُ ب لفاطمي

نھم  يين لك لَّ العباس وَل مح دون الحل انوا يري ا ك اطميين إنم اُل إّن الف د يق دلُس. وق باألن

ّن  دة السلطة. لك دة أو بوح ون بالمشروعية الواح انوا يقول د ك ذلك فق ك ال عجزوا؛ وب ذل

ويي ن أُم هُ ع ُن قولُ نھم م يمك رُف ع ذي ال نع دلُس ال دةً األن ةً واح ولحاول لَّ  للحل مح

دما ضُعف العباسيون  ْت عن رٍة قام الٍت كثي ي دوي أُن ف الفاطميين أو العباسيين. وھذا الش
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ا في مناطق سيطرتھم، وعندما ضُعف  ْن مم ابقة. لك اطق سطوتھم الس الفاطميون في من

لَّ في ال ه ظ دة السلطة في دار اإلسالم، وأن دٍة يدلُّ على القوة النْسبية لثابت وح وعي لم

ق  طويلة، إقباُل كثيرين من المتغلِّبين في بعض األنحاء على تطلُّب المشروعية من طري

إرضاء الخليفة العباسي االعتراف بسلطتھم في الناحية التي سيطروا عليھا بالقوة؛ وكان 

دأ  من الواضح أّن الخليفة ال يستطيُع إزالتَھم عنھا، وإنما أرادوا بذلك االنضواء تحت مب

د عن اإلخضاع « وحدة السلطة» تعانة بالجن دالً من االس نھم، ب اھُم ع لكي يرضى رعاي

ويغاً  د تس تطيع أْن نج م. ونس كٍل دائ ي بش ذلك ف اً ل اوردي (فقھي لطانية للم ام الس -األحك

دََّث عن )، ھـ450 ذي تح ب»وال ارة التغلُّ ة «إم ا االنضواء تحت مظلّ ُن لھ ، وكيف يمك

املة،  ة الش ق مشروعية الخالف ن طري ة! « تنصيب»م ن جانب الخليف اً م ب الحق المتغلِّ

نْسبياً في الوعي والتصرف، أي أنھا ظلّت ضمن  ظلّْت قويةً « وحدة السلطة»وھكذا فإّن 

ة  دة األم دار، عوامل وفواعل المشروعية، لكنھا ال تُضاھي في ذلك مبدأي وح دة ال ووح

ا تعرض أو ذين م ا الوالل وم، أم ى الي اؤل حت ا للتس ي تعرض لُھم دار) ف دة ال اني (وح ث

للتساؤل الجدي إالّ في مرحلتين متأخرتين: مرحلة تداعي األندلس اإلسالمية وسقوطھا، 

اُء  لَّم فقھ ين س ي ح يا. فف د وإندونيس الجزائر والھن ي ب تعمار األوروب دء االس ة ب ومرحل

ددة  –وبخاصٍة بعد سقوط الخالفة العباسية ببغداد  -كثيرون،  بقيام سلطات وخالفات متع

نھم  رين م إّن كثي الم؛ ف تيالء أو ضمن دار اإلس د باالس دار للتھدي دة ال رُّض وح ع تع وم

رج « استيالء غير المسلمين على دار اإلسالم أو أجزاء منھا»االستعمار، رأَوا أّن  قد يُْخ

ببين: انقطا لمين أھلھا وإن كانوا أكثريةً ساحقةً عن دين اإلسالم ذاته، ولس ُعھُم عن المس

دةُ  د طالب ع ذلك فق ر إسالمية. ول وانين وتنظيمات غي اآلخرين، وخضوُعھُم ألحكام وق

  فقھاء، وعبر أكثر من خمسة قرون، أھل الديار المحتلة بالجھاد أو الھجرة!

ُس وھكذا، وفي الحدود  ة والنقاشات، تظلُّ أُُس ا للتجرب ي ذكرتھ والشروط والظروف الت

ة،: المشروعية ثالثة ا  وحدة األم ُب عليھ ديني، والغال ى ال دار،المعن ُب  ووحدة ال والغال
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ا كانت من والغالُب فيھا  ووحدة السلطة،دينيٌّ وسياسي، عليھا  ُل السياسي؛ أو أنھ العام

  ثوابت المشروعية في عصر قوة الدولة اإلسالمية العالمية.

كالياتھا -3 رعية وإش ايا الش ثال: 4قض داُت ال ت الوح روعية إذا كان ايا المش ن قض ُث م

دة قضايا ومشكالت  ة وثوابتھا أو من قضايا التأسيس؛ فإّن ھناك ع ْت خالل التجرب دخل

ن  ثالُث م داُت ال ت الوح ر إذا كان ٍر آخ الح. أو بتعبي رعية المص ايا ش ن قض ت م وكان

َرشية الخليفة، والشورى في الوصول ضرورات النظام؛ فإّن ھناك مسائل وأُموراً مثل قُ 

السلطة، والعالئق بين النظام والشريعة اإلسالمية؛ كانت ضمن النقاشات التي دارت إلى 

حول شرعية ھذا الخليفة أو الرئيس أو ذاك. وقد اعتبرھا البعُض من الفقھاء والسياسيين 

ر  ينية بتعبي ة أو التحس ور الحاجي ن األُم ا م ت تعتبُرھ ة ظلّ ّن األكثري رورية؛ لك ض

عند التمييز بين المصالح. فقد ذكر الشاطبي في كتابه المشھور: الشاطبي، الفقيه المالكي 

ا ھو الشريعة إنما أُنزلت لأّن « الموافقات» ذه المصالح م اد، ومن ھ صون مصالح العب

  ضروري، ومنھا ما ھو حاجي، ومنھا ما ھو تحسيني.

ة أو بني ساعدة قُرشيةُ الخ سقيفةتلك األمور التي طُرحت منذ اللحظة األولى في  أولُ  ليف

ارات  دة عب و ُعبي وبكٍر وعمر وأب ا أب ى بھ ي أْدل رأس الدولة. وكان من ضمن الُحَجج الت

ذه  ريش. وھ يِّ من قُ ا مثل: إّن الناَس ال يُطيعوَن غير ھذا الح ا فيم ر عن مثلھ ةُ َعبَّ الُحّج

رى  ري، ومصادر أُخ اريخ الطب  –بعد األُمويون كما ورد في صحيح البخاري، وفي ت

ذي كانت ذكرعندما  انوا ُوالة البيت ال د ك باً وداراً، وق وا أّن قُريشاً ھي أوَسطُ العرب نََس

ي  رَّ النب ا غي ه، وم يادة في ه –العرب تحجُّ إليه في الجاھلية، وتُسلِّم لھم بالس صلى هللا علي

لم دون ( -وس ُن خل ا اب لھ ذات حوَّ ةُ بال ذه الُحّج ده. وھ ل أكَّ ك ب يئاً من ذل ى 808-ش ـ) إل ھ

ى  نهقانو المشھور في الَعَصبية بمعنى أّن قُريشاً كانت بين العرب األكثر وعياً وعمالً عل

د أَْن  ى العرب اآلخرين وبخاصٍة بع ةُ إل ك القناع للّْت تل د تس يھم. وق لطةُ ف وَن الس أن تك

ا كانت  ظھر النبيُّ فيھم؛ ى استحقاق. وم ى شرٍف، واستحقاقاً عل ك شرفاً عل زادھُم ذل ف

وعي، ھناك بين العرب  ل ذاك ال ك مث ة تمل ر قَبَلي  وذاك االستحقاق.مجموعةٌ قَبَليةٌ أو غي
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ي  ُث المنسوبةُ للنب دأت تنتشر األحادي ذات، ب وّي بال –وبعد ذلك، وربما في العصر األُم

لم ه وس ل الحديث المشھور:  -صلى هللا علي ريش، مث ة لق ي تُعطي السلطةَ في األم والت

اس األئمةُ من قُريش، وقدِّموا قُريش ا بقي في الن ريش م اً وال تَقَدَّموھا، وھذا األمر في ق

ال  يس المج خ. ول ان ...إل ٍة أّن اثن ث، وبخاص ذه األحادي حة ھ ة ص ا لمناقش اً ھن ُمتاح

ا  انوا يعرفونھ ا ك اجرين، م ا أنَّ  –األنصار الذين اجتمعوا بسقيفة بني ساعدة مع الُمھ كم

واالقُرشيين ما  ه –ات العرب، وبالقُرب من النبي بل احتّجوا بعادبھا،  احتجُّ صلى هللا علي

ي -وسلم ة ألب ل إلى واقٍع بالبيع ، وبأنھم أوُل َمْن أسلم وھاَجر. بيد أّن ھذا األمر الذي تحوَّ

ار  ب بعض األنص ن جان كيك م رَّض للتش ا تع ده، م ن بع يين م ة القَُرش م للثالث ٍر ث بك

ام  واإلنكار من جانب جماعاتوحْسب؛ بل وتعرَّض للتشكيك  وا ع ذي ذھب ة، ال المحكِّم

دفاع عن البيت الحرام في وجه  ھـ)72-مكة لمساعدة ابن الزبير (ھـ إلى 64/65 ي ال ف

ر  ن الُزبي ون مع اب ٍة أّن ھؤالء يختلف الجيش األُموي الزاحف باتجاھه. وما بدا ألول وھل

ن  د ب اة يزي ُن ُمعاويفي شيء. لكْن عندما انفكَّ الحصاُر األُمويُّ عن مكة بوف ة، سارع اب

ر  ه من غي اتلين مع م يسأل المق ين، ول ة من القُرشيين المكي ة بالخالف الزبير لطلب البيع

ائل وأھّمھقُريٍش عن رأيھم. وقد اختلف معه ھؤالء  دة مس دون شورى، في ع ة ب ا البيع

ا من  ةُ فيھ ه، األئم اريخ اإلسالميِّ كلِّ ر الت وغادروا مكة، ليؤسِّسوا عبر التاريخ دوالً عب

ى  انوا عل ا ك ذين م يھم المسلمون اآلخرون ال ديني أو غير قُريش. وما أَنكر عل م ال رْأيھ

الفيھم. العَ  دماء ُمخ تباحتَھم ل قَّدي ھذا األَْمَر بالذات، وإنما أَنكروا على المتطرفين منھم اس

إنَّ كذا ورغم تسليم األكثرية بالطاعة لألوھ ريش؛ ف ة من قُ ذا  ئم ر من ھ ا اعتُب رف م الُع

رن ضرو رات السلطة، بل كان في القرون األُولى شرطاً من شروط شرعيتھا. وفي الق

ويني رمين الج اُم الح ر إم ري اعتب امس الھج ـ) 478-( 5الخ رطٌ  أنَّ ھ ي ش ية ھ القُرش

دة تحسينيٌّ  يس وح وليس شرطاً ضرورياً. كما اعتبر وحدة الخليفة أو أمير المؤمنين، ول

 ً ة أيضا ور المحتمل لطة، من األُم افاتُ »، وبخاصٍة إذا الس َعْت المس ذُر «َشَس ، بحيث يتع

ي  ذا يعن ا. وھ ي مشارق األرض ومغاربھ وَر بنفسه ف على الخليفة الواحد أن يُباشر األم
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دون، والمقر ُن ُخل ده اب ن بع ، وم وينيَّ زيُّ (أّن الج ـ)845-ي دة  ھ رون وح ادوا يعتب ا ع م

ول اإلمام ا سبق الق دأً أو قُرشيته من شروط الشرعية. وكم دة السلطة بقيت مب إّن وح ؛ ف

ائداً  اً س أو  معتبراً حتّى بعد أن مضت على زوالھا قُرون؛ فكذلك قُرشيةُ اإلمام بقيت ُعرف

دةُ  ، وبقيت وح شرطاً من شروط الشرعية، حتّى بعد أن قامت ُدَوٌل ليس فيھا إماٌم قَُرشيٌّ

لطان  ى الس اء، حتّ دى الفقھ اً ل ى تعمطلب روٌن عل ْت ق د أن مض راء بع ة وأُم دد األئم

وينبغي أن ناُلحظَ ھنا أنَّ المحكِّمة لم ينفردوا بإنكار شْرط القَُرشية؛ فالواقُع أنَّ المؤمنين. 

ل  ؛ ب ريشٌّ ه قُ ذلك ألن الوا ب ا ق االنفراد بالسلطة، م وّي ب كلَّ القائلين بأحقية أھل البيت النب

ة  ه فاطم ن ابنت ّي م اللة النب ن ُس ه م ا–ألن ع . -رضي هللا عنھ رن الراب د الق ذا وبع وھك

دةُ ا رت ع ري ظھ رطالھج يةَ ش ُر القَُرش اٍت ال تعتب األمر، وإن تجاھ ائم ب رعية الق اً لش

ال إّن القُرشية م ْن ق اك َم ل. فھن دين وال اختلفت في التعلي م ال داً ال بحك ا كانت شرطاً أب

ال إّن الشرعي اك من ق ين). وھن ة شرطُھا بحكم المصلحة (مثل المحكِّمة وبعض المتكلم

ا عادت شرطاً األَ  ا م ال إنھ اك من ق وحد أن يكوَن المتصّدي من أھل البيت النبوي. وھن

  ألّن الواقع تجاوَزھا، أو ألّن قانون العصبية انقلب لغير صالحھا!

م يلعب دوراً في الشرعية إالّ في ويختلف األَْمُر بالنْسبة لمبدأ الشورى.  ه ل إذ الظاھُر أن

ذين  حقبة الراشدين، وفي ة ال دى المحكِّم م ل اموا أيديولوجيات ودعوات المعارضين، ث أق

ُدوالً في بعض أنحاء دار اإلسالم. وعلى أّي حاٍل فأّن مسألة الشورى كانت غامضةً في 

ي  –المعنى والممارسة. فُعمر يقول عن خالفة أبي بكٍر  قيفة بن الذي تمت البيعةُ له في س

ي الم م ف اعدة ث وي س جد النب ا  –س ةً »إنھ ت فلت ىكان ھا وق رَّ ف  -« هللا ش د اختل وق

ايعوا  المؤّرخون والفقھاء في فھم ذلك. منھم من قال ألّن قسماً من أھل المدينة ھم الذين ب

ذلك. « ذا ُسلطةٍ »وحْسب. ومنھم َمْن قال ألّن أحداً  ْحهُ ل م يرشِّ اني ل دو أّن التفسير الث ويب

ل ھو الراجح، وھذا يعني أّن ُعمَر ما كان يعت بر العاّمةَ من أھل الشورى، أو الترشيح؛ ب

وھو على فراش الموت. من أھل البيعة فقط. أّما ھو فقد رّشحه لألمر أو استخلفه أبوبكٍر 

اره الستةُ (= ى  وأّما عثمان فقد اخت نھم عمر وھو عل ذين عي د؟) ال ّل والعق من أھل الح
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يٌّ إ ُع عل ةُ الراب راش الموت أيضاً. في حين مضى الخليف ة ف وي بالمدين ى المسجد النب ل

ذين ك ك ال ّدمتھم أولئ ع، وفي مق ه الجمي رھم من أھل الشورى افبايع د اعتب أو ن عمر ق

ألة  ي مس حاً ف يئاً واض وُل ش ية ال تق دين التأسيس ة الراش إّن حقب ذلك ف د. وب ّل والعق الح

ك ّن ذل ق الشرعية للواصل للسلطة. لك ا في تحقُّ ال  الشورى، أو مدى أھميتھا واعتبارھ

ورى  ورى ش ر الش ن اعتب ي العصر األول َم لمين ف ار المس ين كب ان ب ا ك ه م ي أن يْعن

خون  د ذكر المؤرِّ ة. وفق المسلمين جميعاً وفي المرحلتين، مرحلة الترشُّح، ومرحلة البيع

والي،  اٌت من الم ة، جماع ادة المحكِّم أنه كان بين الذين وقفوا مع ابن الُزبير إلى جانب ق

وھؤالء ما كان عندھم شيٌء ضد قَُرشية ابن الُزبير؛ ُجُدد من ذوي النفوذ. أي المسلمين ال

ين بل أخذوا عليه أنه لم يَْدُع للشورى عند وفاة  يزيد بن ُمعاوية. بل جمع القُرشيين المكي

  لتقبُّل بيعة اآلَخرين! انصرفعند الكعبة، وطلب منھم ُمبايعته، ثم 

واُر جم ان الث وي، ك اً، وطواَل العصر األُم نّة، ويأخذون يع اب والُس م الكت يطالبون بحك

ْدنا  ا ُع ا ُمعارضو العباسيين فم دون شورى. أم ا ب وا األمةَ أَْمَرھ على األُمويين أنھم ابتزُّ

ورى ة بالش ن الُمطالب يئاً ع نھم ش مع م يءنس مة الف ي قس دل ف ل بالع ف ، ب دم الَعْس ، وع

ل إّن الفقھ وار، ب ى الث راً عل يس قْص ذا ل اس! وھ ذين بالن ن اء ال م م اٌت لھ لْتنا كتاب وص

افعي ( نھم الش رن الثالث الھجري، ومن بي ن 204-النصف األول من الق د ب ـ)، وأحم ھ

ـ)، والمحاسبي (224-(ھـ)، وأبو ُعبيد القاسم بن سالّم 241-حنبل ( ون 243-ھ ـ) ينقل ھ

ب، أي  وشرطُ أو شروطُ «! طاعة المتغلِّب»النقاش إلى أُفٍُق آَخر ھو أُفُق أو َشْرطُ  المغلِّ

ى  َل عل ة: أن يحُص دون شورى وال بَيع لطة ب ين الواصُل للس دَل ب اً، وأن يع ة الحق البيع

ظَ  دّو ويحف َد الع تقّرة، وأن يُجاھ راف المس ى األع رج عل اس وال يخ الم.  الن دار اإلس

يوالحجة التي يُورُدھا ھؤالء  ة الت ُع الفتن دة الجماعة، وَمْن ى وح  جميعاً لذلك: الحفاظُ عل

ل  اش انتق إّن النق ذا ف لطة. وھك ى الس ب، والصراع عل ى المتغلِّ رد عل نُجُم عن التم د ت ق

ى  ة إل د والبيع ورى والعق ُق بالش ي تتحق ة الت رعية المبدئي ن الش رعٍة م رعية »بُس الش

ا « الشكليات»إذا صحَّ التعبير، أي أنَّ األھمَّ من « الوظيفية ُر في المصلحة العلي ھو النظ
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ي بق ة وھ تقرار والوللجماع وناُء االس ة وَص دة والعدال ك  ح ع ذل د دف الم. وق دار اإلس

ه: 478-الجوينيَّ ( م»ھـ) الذي ذكْرناهُ من قبل، في كتاب اث األَُم ول« غي ى الق ان  :إل بإمك

ي  تقرار ف ه نشر االس ؤمنين، ألن أمير الم ميته ب ب، وتس لجوقّي المتغلِّ لطة الس شرعنة س

اح الداخل اإلسالمي بعد حدوث الفوضى  روَم عن اجتي ه ردَّ ال يين، وألن وضعف العباس

  م.1071صر عليھم بآسية الُصْغرى عام تدار اإلسالم، عندما ھاجمھم وان

اٌس  كاليَّ مع الواقع التاريخي ما سادالتكيَُّف الراديبيد أنَّ ھذا  اك أُن اء، وظلَّ ھُن بين الفقھ

اولون  دةيح ة الراش ة للخالف ة التاريخي ين التجرب ق ب ائع التوفي ن وق تجدَّ م ا اس ، وم

ه: 403-ومشكالت؛ ومن ھؤالء أبو عبدهللا الحليمي ( ـ)، في كتاب َعب »ھ اج في ُش المنھ

ظلَّ ھؤالء «. األحكام السلطانية»ھـ) في كتابه: 450-، وأبو الحسن الماوردي («اإليمان

ا دامت  ةٌ م ثالث»على االعتقاد أّن المشروعية متحقق ة. « الوحدات ال ة ومتحقق ا قائم أّم

ى الشرعية  ا باإلصرار عل يمكُن معالجتُھ اإلشكالياُت الواقعيةُ التي نالت من الشرعية ف

لطة  ة العبّاسي أو أّي عباسي يصُل للس ة للخليف تخلْفهُ الباقي م يس ره، وإن ل داٍر أو غي باقت

د من أھل الشورى أو  يين، أن يحظى بالعق السابُق له. فعلى الواصل للسلطة من العباس

م  (وقد يكونون في ھذه الحالة من رجاالت الجيش الكبار من الديلم أو راالختيا التُرك)، ث

ور الذي بقي سائداً ظلّت الشكليات أو  عليه أن يْعرَض نفسه للبيعة العامة. وفي ھذا التصُّ

ةَ  إّن النزعة الوظيفي ع ف ا في الواق ة أو األعراُف ظاھرةً، أّم ي  الشروط التاريخي ھي الت

ُق  ادت: تتحقّ يطرس ي الس االنفراد ف ة ب ُغ الطاع وِّ ي تُس ُدنيا الت دودھا ال ي ح ة الشرعيةُ ف

وُمجاھدة العدو (ودائماً صلوهُ للسلطة)، وتحقيق االستقرار، (بنفسه أو بالمتغلبين الذين أو

اقي،  بالنفس أو بأُمراء االستيالء)! وإذا كانت مسألةُ الطاعة ھذه قد صارت ھي األمر الب

ا  ين موالتي ما عاد لھ ة في عصر سواد المتغلِّب ع الفتن تقرار، ومن ر حفظ االس غ غي سوِّ

ن  ل اب ٍر مث ٍه كبي دى فقي ى ل ه: 733-( جماعةاألتراك وغيرھم حتّ ـ) في كتاب ر »ھ تحري

د 808-؛ فإّن ابن خلدون («األحكام في تدبير أھل اإلسالم اھرة بع ى الق ذي جاء إل ـ) ال ھ

ة، ن جماع اة اب ن وف اً م ين عام والي األربع ي مق ح ُخر ف ن تفصيالت يس ه م ة تاريخ دِّم
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ك وَدَوران العصبية، وال  ائع الُمْل ه من طب َر ُكلَّ ر األَْم أثير وتدقيقات الفقھاء ھذه، ويعتب ت

  للفقه أو الدين أو النيات الَحَسنة في شيٍء من ذلك!

عتبُرھُم المذاھب عندما ييظلُم فقھاء  –وھو الفقيه المالكي الكبير  –خلدون والحقُّ أّن ابَن 

جاھلين بطبائع الُمْلك. إذ المشكلةُ بينه وبينھم ليس في جھلھم بطبائع العمران والملك؛ بل 

اوردي منصبَّاً في اختالف االھتمام أو اختالف األَولويّات. فقد كان  ل الم ا قب ھُم منذ م ھمُّ

ا تقرار حي ة، واس ا من جھ ى حفظھ ادرة عل رة السلطة الق ثالث، ونُص ة على الَوَحدات ال

ر  تعّدين (وھل يملكون غي انوا مس د ك تقّرة. وق ّل الشريعة واألعراف المس ي ظ الناس ف

دة ذلك؟) للتسليم بحدوث الضرر  رين: أمر الوح ى في األم اً للضرر األعل ى، تجنب األدن

ى  ذا معن ة. وھ دين والدول ين ال ة ب تقرار في العالق في األمة والدار والسلطة، وأمر االس

اُء مناقشاتھم منذ القرن ا ألتي الشريعة والسياسة. فالفقھ الكالسيكيون لرابع الھجري لمس

روَع  ون المش انوا يتبنَّ ل ك ريعة، ب ُق الش ٍة تطبّ م لدول اصٌّ بھ روٌع خ ديھم مش ان ل ا ك م

ْم  وا ھُ ك المشروع اختصُّ ا في دار اإلسالم. وفي ذل اإلسالميَّ العاّم لقيام السلطة وآلياتھ

اب السلطة بالعناية بأمر الدين والمؤسَّس لَّموا ألرب ة القضائية، والتعليم، والفتوى. بينما س

دياً.  اً أو تعبُّ بإدارة الشأن العاّم، الذي اعتبروه في األغلب األعٌم شأناً مصلحياً، وليس ديني

سُّ  ك يم ثالث، ألنَّ ذل دات ال ُل الوح داخُل الَخلَ دما يُ ةً عن يتُھم عالي د كانت حساس ذا فق ول

سيتُھم عاليةً عندما يُداخُل الَخلَُل المسائل التشريعية أو القضائية أو الدين، كما كانت حسا

اك  الوقفيّة. ومنذ ألة السياسة، وأّن ھن ة مس دى أھل الدول القرن الرابع الھجرّي شاعت ل

ا  واردةُ في مسائل تتعلُق بإدارة الشأن العاّم ال تصلُُح أو ال تكفي فيھ اُم الشرعيةُ ال األحك

ى القرآن أو في اجت داًء عل ذين رأَوا في األمر اعت اء ال ھادات الفقھاء. وقد أثار ذلك الفقھ

ع  دء َمْن اولوا في الب د ح ذا فق الشريعة وعلى مصالح الناس وعلى المؤسسة القضائية. ول

أن  ي الش دخل ف ن الت ية م لطة السياس ب أو الس َل الحاج دخُّ اجموا ت اً. وھ ائي بتات القض

يش، أو د الج رطة، أو قائ ا  صاحب الُش ريعية أو القضائية؛ إّم ي الشؤون التش وزير ف ال

بعدم عرض بعض المرتكبين في نظر السلطات على القضاء بل إصدار األحكام بأنفُِسِھْم 
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إتّباٍع لإلجراءات القضائية دونما « قضاء المظالم»عليھم، أو بإصدار أحكاٍم في مجالس 

وهُ بإبق ل ا أمَّ ّل المسائل التشريعية والقضائية المعتادة. وعندما ما استطاعوا تحقيق م اء ك

وه: فقه السياسة الشرعية،  بأيدي المؤسَّسات المختّصة؛ عمدوا الستحداث فرٍع فقھيٍّ سمَّ

ين  ا، وب ة أو ھيبتھ رورات الدول ين ض ق ب ه التوفي اولوا في ا ح ا كم ريعة وأحكامھ الش

ر ا عب ادوا عليھ ا اعت ا وكم الةُ  يفھمونھ المية. ورس ة اإلس ن عصور التجرب ة اب -( تيمي

ـ) 728 ي ھ رعية»ف ة الش اء « السياس ة والفقھ ين الدول ل ب ة والتعاُم ھي حصيلةٌ للتجرب

ت  ا انحلّ ابع للھجرة. وم ة في خالل القرون بين الرابع والس ذه الناحي ا لھ المشكالت ُكلُّھ

زي ( عصر ابن تيمية ومن بعده. ل المقري اً مث اً وفقيھ ُد مؤّرخ ُر 845-ولذلك نج ـ) يعتب ھ

اً للشريعة، ومن أسباب « أحكام السياسة»ع إتّبا راء المماليك ُمخالف من جانب بعض أُم

سقوط الشرعية عمَّن يقوُم به. وقد زعم المقريزي أّن األُمراء المماليك، وھم من أصوٍل 

ا يتّبعون تركية مثل المغول، إنما كانوا في استعمالھم للسياسة في  نھم إنم ا بي القضاء فيم

  شترعھا جنكيزخان زعيم المغول، والسياسةُ مشتقّةٌ منھا!التي ا« ةالسياس»

***  

ة  ة العربي ائل المشروعية والشرعية في التجرب وجزاً في معالجة مس لقد كان ھذا ُكلُّهُ م

اوُل  وجٌز ال يتن اإلسالمية خالل العصور الكالسيكية للنظام في المجال اإلسالمي. وھو م

ه ال يحيطُ بأط اتين المسائل ُكلَّھا، كما أن والً لھ ّدُم عرضاً مقب ه يق ي أحسُب أن ا. لكنن رافھ

  اإلحاطة واالستيفاء. باتجاهھو بمثابة ُخطاطٍة قابلٍة للتوسيع المسألتين وإشكالياتھما، 

 

                                                 
1  - 268-and Gesells. chaft, II212Max Weber: Wirtschaft  
م، لكنني لم أحتكم وقتَھا إلى منھج أوموديل ماكس 1985درسُت قضايا المشروعية في التجربة العربية اإلسالمية في كتابي: األمة والجماعة والسلطة،  -  2

  فيبر.
 كما أّن القرآن الكريم ذكر المفرد في عدة سياقاٍت، وربطه مرةً بالنبي داود. -  3
م. لكنني ما عنيُت وقتَھا بمسألة القُرشية، بل بقضيتي الشورى، والعالقة 1997درسُت قضايا الشرعية وإشكالياتھا في كتابي: الجماعة والمجتمع والدولة،  -  4

 بين الدين والدولة.
ألحكام السلطانية. ثم ذكر ذلك في كتابه: غياث األَُمم، وكالھما في علم الكالم، وليس في الفقه السياسي أو ا –في كتابه: اإلرشاد، وكتابه اآلخر: الشامل  -  5

 وھو في الفقه السياسي. 
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  اإلغريقيالشرعية في المجتمع 
  رسطوأو  أفالطونشكال الحكومات لدى أو 

  محمد عثمان الخشت
  النزعة اإلنسانيةقصور مبدأ الحرية وأوهام 

؛ فلــــم تكــــن كليــــة علــــى الحيــــاة اإلغريقيــــة الديمقراطيــــةلــــيس بصــــحيح مــــا يشــــيع مــــن رأي حــــول ســــيادة 
عــن أنهــا كانــت ديمقراطيــة  ، فضــالً ثينــاأالديمقراطيــة حالــة إغريقيــة عامــة، بــل كانــت فقــط حالــة تخــص 

 Plato خاصــة عنــد أفالطــون مرفوضــة علــى المســتوى الفلســفيكانــت وقاصــرة وحصــرية، كمــا  منقوصــة
  .ق.م.) 384-323( Aristotle وأرسطو ،.)ق.م 347–428(

يـة، الديمقراطفـي  مبدأ االنتخاب بالقرعـةهي المستمدة من  دوماً في المجتمع اإلغريقي الشرعية لم تكن و 
فــي النظــام  القــوةمــن أخــرى  أحيانــاً تســتمد و  ،لمبــدأ األوليغــاركيل وفقــاً  مــن المــال أحيانــاً فقــد كانــت تســتمد 

 حســـب الشـــرعيةشـــرف المحتـــد و  وراثـــة الطبقـــةمـــن تســـتمد ثالثـــة  ، وأحيانـــاً ونظـــام الطغيـــانقراطي و التيمـــ
  ن اإلغريقية.المختلفة التي تعاقبت على المدنماط الحكومات أل تبعاً ... األرستقراطية

، فليس بصحيح مـا النزعة اإلنسانيةبزعم غياب الدوجما الدينية وحضور فيما يتعلق  يتكررواألمر نفسه 
، سـواء علـى مسـتوى الحيـاة السياسـية كليـة علـى الحيـاة اإلغريقيـة حول سـيادة تلـك النزعـةيشيع من رأي 

  أو مستوى الحياة العامة أو مستوى رؤية الوجود.

فـي هـذا التقـويم علـى خـالف التقـويم الشـائع؛ فـإن هـذا ال يعنـي بالضـرورة أننـا ننفـي ومع أننا نسير 
؛ فقد كان لكل هذا بطبيعـة زعة اإلنسانية والنهج الديمقراطيحرية الكالم والنما من  قدرٍ حضور  كليةً 

أكبر مـن أي مكـان آخـر فـي العـالم،  في أثينا، ومع ذلك فقد كان حضوراً  محدودالحال حضور نسبي 
  سلبيات الديمقراطية األثينية ال تنفي إيجابيتها.و 

ــدير  ــالغ فــي تق ــة، وأال نب ــة األثيني ــه فقــط هــو أال نفــرط فــي التغنــي بالديمقراطي ــد علي ــد التأكي ومــا نري
  .الفكري الذي قدمتهالسياسي و النموذج 

ة تأكيــد بالضــرور وجــود الرؤيــة الدينيــة لــيس معنــاه تأكيــد ، يجــب أن نفهــم أن وحتــى ينضــبط هــذا التقــويم
على شاكلة المؤسسة الكنسية فـي العصـور الوسـطى  )المعابد كهنةد سلطة زمنية للمؤسسة الدينية (وجو 
 الكهنـوت الـدينيحضـور  وأحيانـاً ، نفسـها لعقائـد األولمبيـةل، بل معناه وجود نفوذ للرؤية الدينيـة يةبو األور 

رأي القـادة اسـتطالع ألوديسـة، ومـن اإلليـاذة واأحداث على ما يتجلى من ، في بعض القرارات المصيرية
سياسـات يعطون الغطاء الـديني المتمثـل فـي رضـى اآللهـة علـى كما كان الكهنة عند الحروب!  العرافين
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، كمـا األعمـال المـؤثرة للحكومـة والجـيشالمقدسة والطقوس والشـعائر تواكـب االحتفاالت الحكام، وكانت 
  معية التشريعية!واجتماعات الجالقضائية المحاكمات تصاحب كانت 

والساسـة  الصادرة على عدد من الفالسفة وأصـحاب الـرأيعدام أحكام السجن والنفي واإل أضف إلى هذا
  باالستناد إلى مبدأ التكفير.

 :وجــود نزعــة دينيــة عارمــةومحدوديــة النزعــة اإلنســانية و قصــور مبــدأ الحريــة تلــك الــتهم التــي تؤكــد مــن و 
 إلــى الهــرب. هاضــطر ؛ ممــا ق.م.) Anaxagoras )500-428 أنكســاجوراسالفيلســوف  تكفيــرالحكــم ب

ألبشـع هـذه المـرأة المثقفـة وتعرضـت  .لهـةاآل احتـرامعدم و الدين،  عن تعاليم بالخروجأسبازيا  كما اتهمت
  .عنها القويتمس العرض نتيجة لحسها النقدي وآرائها الحرة، ولم ينفعها دفاع بركليز  التهم التي

التـي تحفـظ  مـن الضـرر  تماثيـل اإللـه هـرمسعبثـوا بأصـدقاءه بـأن ألقبيادس سي والسياالبطل وتم اتهام 
بــأنهم وأنصــاره ألقبيــادس . كمــا تــم اتهــام هــاأنوفو وآذانهــا  الذكوريــة هاءأعضــا وقطعــوا لخصــوبة،وتعطــي ا
، كمـا قضـت عليـه بمصـادرة أموالـه وممتلكاتـهالجمعيـة األثينيـة  وحكمـت، الطقـوس اإللوريتيـة سخروا من

   .رطةإسب مه. لكنه كان قد هرب إلىبإعدا

 روتـــاجوراسبســـجن أمـــا النزعـــة اإلنســـانية عنـــد السوفســـطائيين، فقـــد كانـــت تغـــرد خـــارج الســـرب، بـــدليل 
Protagoras )481-411 مقيــاس  اإلنســان»السوفســطائي صــاحب المقولــة الشــهيرة الفيلسـوف ) .م .ق

  .1«أن األشياء غير الكائنة غير كائنةكلِّ األشياء فهو الذي يقرر أن األشياء الكائنة كائنة، و 

ـــة. ـــزال مليئ ـــا أرســـتيدس والقائمـــة ال ت ـــد جوعـــت أثين ـــت، و فق ـــادسم، و ثيمســـتكليس نف وطـــردت  ,لتي
  .أنكسانموراس

لـم المعلـم األول، ومـن بعـده أرسـطو  ،)ق.م. Socrates)469 – 399  سقراطفيلسوف الفالسفة وحتى 
باآللهــة، ومــن ثــم بــالكفر  ســقراطالجمعيــة األثينيــة لاتهــام ينســى  الوٕاذا كــان أحــد  .التكفيــريفلتــا مــن تهــم 

 بــالكفر أيضــاأرســطو  اتهــام يوجــد صــمت يكــاد يكــون مطبقــا حــول هحكمــت بإعدامــه؛ فمــن الغريــب أنــ
فــي آخــر أيــام حياتــه؛ ومــع  إلــى الهجــرة مــن أثينــا ، واضــطر باالســتناد إلــى عبــارات مــن مؤلفاتــهالــدين، ب

 طـوال األشـهر التـي قضـاها مـن حياتـهعـن أيـدي األثنيـين  لكنه كان بعيـداً ام، حكم عليه باإلعدذلك تم ال
مــن مــرض لــم يســتطع التغلــب عليــه نتيجــة معانــاة الهــروب طــوال تلــك  بعــد صــدور الحكــم، فمــات غالبــاً 

  األشهر.

ي سـواء بـالجوع أو النفـ فتهم التكفير كانت شائعة، وكان األمر يتجاوز الحكم بالتكفير إلى توقيـع العقـاب
  ؤكد عدم وجود حرية الرأي المزعومة في المجتمع اإلغريقي الكالسيكي.مما ي أو السجن أو اإلعدام!

أن  Cleisthenesكليســـثنيز  وضـــعهالـــذي  «الحرمـــان»نظـــام وفــق أعضـــاء الجمعيـــة وقــد كـــان بإمكـــان 
ياسي ومن ثم دعت ذوي الطموح الس ى كل من تظن أنه خطر على البالد،عل أعوام ةعشر تحكم بالنفي 
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كــان مــن بــين مــن حكــم علــيهم  كليســثنيز نفســه تــذكر أن وبعــض الروايــات التاريخيــة إلــى التــزام الحــذر!
  بالطرد.

؛ فقد كان للديمقراطية حضور، لكنه لـم يكـن بالضرورة نثبت العكسنريد أن ال يعني أننا  هذاكل لكن 
للنزعة اإلنسـانية وكان رات العامة. بمهات ومليئاً  وخاصاً  نسبياً  ؛ بل كان حضوراً عاماً  نموذجياً  حضوراً 

  أكبر. للنزعة الدينية حضوركان  أيضاً حضور غير أنه 

أن الــزعم عنــد اإلغريــق، مــا هــو إال مبالغــة. كمــا  للكهنــوت الــدينيمــا يقــال عــن غيــاب الســلطة الزمنيــة ف
النزعـة اإللهيـة  لم يلغاإلنسانية للنزعة نسبي الحضور ال؛ فبغياب الرؤية الدينية للعالم كلية ليس بصحيح

  .المفارقة في تنظيم العالم اإلنساني

ورغـم ، إلهياإلنسان على أنه ذو جوهر  تور ص، و إنسانيطابع  اتذ اعلى أنه اآللهة اليونان تمثلفقد 
ألنـه جعـل القـدر ؛ يفتقـد لعنصـر حريـة الـروحوجود قدر من الحرية السياسـية ؛ فقـد ظـل الـوعي اليونـاني 

فـي قـوانين اآللهـة األزليـة، عميـاء ثقة وقد كان هناك  .2هةلبما فيها اآل شياءكل األ فيحكم تتوالضرورة 
  . األلعاب واالحتفاالت تزود الوعى بذلك اإلحساس السعيد بوجود وحدة بين البشر واآللهةوكانت 

للطبيعـة. وليسـت القـوة الحقيقيـة للسياسـة  صـارتتفوقت الـروح علـى الطبيعـة، حيـث  اليونانيالدين  وفي
علـى  تمامـاً انتصـر  الـذيح هذه العقيدة من خالل اإليمان بزيوس رب األرباب والسـلطة والقـانون، وتتض

. ومـــا فيهمـــا ومـــا بينهمـــاواألرض  تالســـماوا ، وتمكـــن مـــن الســـيطرة علـــى قـــوىالعمالقـــةكـــل األقويـــاء و 
 يةصــور جســدحيــث تــم التعبيــر عــن آلهــة اليونــان فــي اليونــاني بيعــة فــي الفــن لطح مــع ارو لــاالحت وتصــ
هة شكل البشر وجسـدهم بـل وغايـاتهم! وتصـالح المعنـى ل، وغدا لآلالفني، فالروح تجلى في العمل يةحس

المــــادي بتمامــــه فــــي البــــاطني  الروحــــي، وتجلــــى الحســــيمــــع العنصــــر والعنصــــر الروحــــي مــــع المــــادة، 
  . 3الخارجي الظاهريبتمامه في  معروفاً  الداخلي وصار الباطنيالخارجي، 

ة التامـة للنزعـة اإلنسـانية عنـد اإلغريـق؟! وأيـن هـي الشـرعية الديمقراطيـة فـي كـل المـدن فأين إذن السياد
نكسـاجوراس يتسـع عقلهـا آلراء أ رغـم إيجابياتهـا لـمنية يوحتى الديمقراطية األث اإلغريقية عدا أثينا ؟!

  .وسقراط وأرسطو

مـا يسـتلزم  - شـأن السياسـي(المحـدود) فـي ال لـديمقراطيا نهجهـاالـرغم مـن  ىعلـ –تعرف أثينا ولم تكن 
رأي ليس كما والعرقية واللونية والجنسية ، كما كانت حرية اللتعددية الدينية النهج الديمقراطي من قبول ل

  ، خاصة حرية الرأي الديني. يقال في أزهى عصورها

  وازدهارها وانكساراتها نشوء الشرعية الديمقراطية
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ومعنـى وأن الشـعب يحكـم نفسـه بنفسـه. مصدر السلطات،  ةاألم في أكمل أشكالها أنالديمقراطية تعني 
خاضــعين أن يكــون للحكومــة وزراء عنهــا انتخابــًا ســليمًا صــالحًا، و  ءبانتخــاب وكــال األمــةهــذا أن تقــوم 

الضـــرائب، ومراقبـــة صـــرفها ومحاســـبة  ٕاقـــرارحـــق التشـــريع، و  األمـــة، ويكـــون لنـــواب األمـــةنـــواب  لمراقبـــة
منحهم الثقة أو سحبها مـنهم لبقـائهم أو بقـاء بعضـهم يتهم أمام النواب، و اتهم، ومسئولالوزراء على تصرف

وعلـى ذلـك فالديمقراطيـة . علـى الوضـع الـذى ترتضـيه األعمـالأو خروجهم من الوزارة، وبالجملة تنسـيق 
  .هذا هو مبدأ الديمقراطية ومعناها معناها أن تحكم الدولة بواسطة الشعب ولمصلحة الشعب.

هــو  مصــطلحمــن  ةمعربــ هــيف ؛يونــاني ا االصــطالحيأصــلهو  ،«حكــم الشــعب» هــييــًا الديمقراطيــة لغو و 
«democratia»   هـــو  المقطـــع األول :مـــن مقطعـــين يتكـــونالـــذي«demos» والمقطـــع  ,أي الشـــعب

  .الحكمأي  «kratos» الثاني

يكــون مــن األوفــق ، فربمــا الكالســيكيفــي المجتمــع اإلغريقــي  أردنــا أن نعــرف أســس وتنــوع الشــرعيةوٕاذا 
 لنظـام الحكـم درة المدن اإلغريقية خاضـعةكانت أثينا  ؛ ففي هذا القرن القرن السابع قبل الميالدالبداية ب

ـــة مســـتبد، فـــي شـــكله الرســـتقراطياأل ـــة النبال ؛ وكانـــت الشـــرعية فـــي هـــذا النظـــام تســـتمد مـــن المـــال ووراث
تعمــل بالنظــام  بــالغي الثــراءالمــالك مــن ة وراثيــة مكونــة طبقــة أرســتقراطيالطبقيــة؛ حيــث كانــت تحكمهــا 

 سـداد عنـد العجـز عـنكعبيـد  االقتصادي الربوي الذي كان من جرائه أن تفقد أسر كاملة حريتها وتبـاع 
  المديونيات للطبقة الحاكمة!

وازدادت الهوة بين تلك الطبقة والشعب الذي بلغ الذروة في الفقر، وكان القانون يشرع لصـالح األغنيـاء،  
الطبقـــة الشـــعب ينـــادي باإلصـــالح وضـــرورة إعـــالن القـــوانين ونشـــرها. وتحـــت الضـــغط ، رضـــخت فأخـــذ 

لكــن هــذه القـــوانين  .،ق.م 621قـــوانين فــي عــام ال بــإعالن «دراكــون» ، وفوضــتالحاكمــةاألرســتقراطية 
مــــن الطبقــــة المصــــلح، رغــــم أنــــه كــــان  «صــــولون»للغايــــة علــــى الفقــــراء. وعنــــدما ظهــــر  قاســــية كانــــت

، ورفــض أســاليبهم القائمــة علــى االلتــواء والطمــع األرســتقراطيين وجــه انتقــادات شــديدة إلــى األرســتقراطية،
 وخداع الشعب، كما رفض نظام الوراثة األرستقراطي.

 سياسـية واقتصـادية، لعـل مـن أهمهـا  تقسـيمه إصـالحات  ، وقام بعدة ق.م594عام  تولى حكم أثيناوقد 
وعليهـــا  حقـــوقوال ســـلطاتمجموعـــة مـــن ال جماعـــة لكـــل ،شـــرعية عـــدة جماعـــاتالمجتمـــع األثينـــي إلـــى 
. وكـــان مـــن أهـــم اإلصـــالحات انتخـــاب الحـــاكم، وأعطـــى للمـــواطنين الحـــق فـــي مجموعـــة مـــن الواجبـــات

االقتصـــادية ســـحب الشـــرعية مـــن القـــوانين التـــي كانـــت تقضـــي بفقـــدان الحريـــة نتيجـــة العجـــز عـــن ســـداد 
دفــع لعجــزه عــن  كــل مــن كــان عبــداً  وحــرر ،  عبيــد جزين إلــىالمــديونيات، فــرفض صــولون تحــول العــا

ز األرستقراطيين األثريـاء وكـان نفـوذهم أعلـى مـن نفـوذ أيـة بدرجة أقل تميّ  ومع ذلك استمر نسبياً . ديونه
  جماعة أو طبقة أخرى.
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، بل كانت خطوة على الطريق، لكـن الغريـب اطية األثينية كما تشكلت بعد ذلكتكن هذه هي الديمقر لم و 
ي ال يكـاد يسـتحق الـذ لبعض طالب من صولون أن يتخلـى عـن هـذا القـدر الضـئيل جـداً ا في األمر أن 

، ويســتبد بــالحكم! لكنــه رفــض وأصــر علــى مواصــلة اإلصــالحات ، ثــم تــرك الحكــم وصــف الديمقراطيــة
 وغادر أثينا.

لكنـه تمكـن مـن  ، Peisistratus بايسستراتوس وبعد وقت غير طويل قام أحد الطغاة بتولي الحكم وهو
 وهــو،  Cleisthenesكليســثنيز تــولى الحكــم  نــا لقرابــة عشــرين عامــا. وبعــد موتــهتحقيــق الرفاهيــة ألثي

. وبـدأت فـي عصـره الشـعبمجمـوع  مثـل خلفـه، بـل انحـاز إلـى  ، لكنـه لـم يكـن مسـتبداً أيضاً أرستقراطي 
علـى  تنظـيم أثينـا تـم إعـادة   .ق.م  508عـام ى بها الغرب بعد ذلك؛ ففـي الديمقراطية األثينية التي تغنّ 

، إلـى مجموعـة مـن الوحـدات يمثـل كـل منهـا علـى أسـاس الوراثـة ، ولـيسجغرافـي أسـاس إداري انتخـابي 
 مــنفقــط  نو المواطنــكــل عــام.  وكــان   «ةالخمســمائمجلــس » فــي   عــن طريــق القرعــةمجموعــة مختــارة 

قـوانين ويصـوتون عليهـا، الثامنة عشرة يجتمعون في الساحة العامة ويقترحون ال الرجال الذكور فوق سن
فكانـت تتشـكل  هيئة المحّلفـين. أما القرعة لتنفيذ ما تم االتفاق عليه بواسطةثم يتم اختيار بعض الرجال 
  بالقرعة وعددها غير محدود.

  هي: هوأهم سمات ،الديمقراطية المباشرةوهذا النوع من الديمقراطية هو ما يسمى ب

بحريـة  -السياسـيبمـا فيهـا الشـأن -العامة  ون المدنيةفي مناقشة الشؤ  الحقمباشرة  - 1
 .الجمعية العامةأو العامة  في الساحة

  أمام القانون.مع األفراد األحرار  المساواة - 2

  الصالحية لتولي وظائف المحلفين. - 3

، بـل خـرج منهـا الشـعبولم تكـن الديمقراطيـة بمـا يترتـب عليهـا مـن حقـوق وواجبـات غطـاء يشـمل جميـع 
فــي ذلــك الوقــت أي دور للمــرأة فــي لــم يكــن يوجــد ؛ فعشــرة ســن الثامنــة ل تحــتالنســاء والعبيــد واألطفــا

المـــواطن » حقـــوق«مفهـــوم السياســـة واإلدارة، فالديمقراطيـــة األثينيـــة اســـتبعدت المـــرأة والعبيـــد، ولـــم يكـــن 
  . 4في عصرناكما هو متعارف عليه لديهم  معروفاً 

شـــعب، فالديمقراطيـــة اليونانيـــة كانـــت تعتبـــر لكـــل ال عامـــاً  ومـــن ثـــم لـــم تكـــن المشـــاركة الديمقراطيـــة حقـــاً 
  من ساكني دولة المدينة األصليين. عشرة سن الثامنةالمواطن هو الذكر الحر فوق 

فالمواطنــة  وبنــاء عليــه كانــت الديمقراطيــة اليونانيــة ديمقراطيــة قاصــرة وحصــرية، ال تســاوي بــين الجميــع.
. فــي القــرن العشــرين إلــى ذروتــه يــد الليبرالــيالتقل مــع وصــولالعصــر الحــديث الشــاملة لــم تكتمــل إال فــي 

كـــر الغربـــي؛ وقـــد مثلـــت ومـــع هـــذا فـــإن مفهـــوم المواطنـــة اليونـــاني هـــو أصـــل مفهـــوم المواطنـــة فـــي الف
له، خاصة مع إقراره لحق المساواة بين طائفة من األفراد، وتأكيده على حقهم  اليونانية مثاالً  الديمقراطية
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غم مـن قصـور مفهـوم المواطنـة اليونـاني، إال أنـه يعـد الرافـد الرئيسـي علـى الـر . ف5في المشـاركة السياسـية
  .6ما وأنه األقرب له من حيث المعنىلمفهوم المواطنة الغربي؛ السي

  508 ســنةمــن ابتــداء  قبــل المــيالد الســادسالقــرن أواخــر فــي كانــت أثنيــا  فــيالديمقراطيــة ت ابــدايإذن ف
؛ يمقراطيـة قـد ظهـرت فـي أثينـاإلرهاصـات األولـى لمفهـوم الداف حسبما تشير المرجعيات الغربية؛  ق.م. 

بعض الفئات االجتماعية بميزة المواطنة التي تعطيهـا حـق المشـاركة فـي وضـع المبـادئ التـي  تتمتعإذ 
   وحق المشاركة السياسية، والمشاركة في المحاكمات القضائية.وتشريع القوانين،  المدينة، تحكم

أن  «'تــاريخ الحــروب البلوبوينزيــة»ه كتابــفــي  )م.ق 400-460( توســيديساإلغريقــي لمــؤرخ ذكــر ا وقــد 
، ويطبــق فيــه القــانون. وممــا يؤكــد أن يقــوم علــى حكــم األغلبيــة كانــت محكومــة بدســتور ديمقراطــي أثينــا

فــي جنــازة  األقاهــ التــي  خطبتــهفــي أثينــا كــان يؤكــد بركليــز حــاكم الديمقراطيــة  حالــة خاصــة بأثينــا أن 
 فــي  لــيس لــه مثــالدســتور أثينــا أن  -توســيديسكمــا ذكــر -يــة ز البيلوبوني فــي الحــرب قتلــواود الــذين الجنــ

المدن األخرى، وأن نظامها الديمقراطي غير موجود خارجها، وحكامهـا منتخبـون علـى أسـاس الكفـاءة ال 
  االنتماء الطبقي، وتسود فيها الحرية والحوار واإلبداع واالنفتاح. 

جــب أال نأخــذ هــذا الكــالم بحــذافيره؛ فهــو كــالم سياســي يصــف الوضــع فــي مدينــة وبطبيعــة الحــال ي
لكــن ال شــك فــي وجــود تلــك الديمقراطيــة القاصــرة التــي بــين أفالطــون وأرســطو عوراتهــا. وهــي  يحكمهــا!

أفضل من غيرها مـن نظـم الحكـم األخـرى التـي تفـوق سـلبياتها أيـة  -من وجهة نظرنـا–على أية حال 
  ي نظام ديمقراطي حقيقي مهما كان قصوره!سلبيات ممكنة من أ

مــــن العوامــــل التــــي أدت إلــــى إضــــعاف يعــــد مــــن الديمقراطيــــة  أفالطــــون وأرســــطو وال شــــك أن موقــــف 
الفشــل فـــي مواجهـــة ، منهـــا عديـــدة علـــى انتهائهــاأخــرى عوامـــل  ســـاهم مــع، حيـــث بعـــد ذلــك ديمقراطيــةال

الطمــاعين ، وســيطرة الغوغــاء الطبقــات راعوازديــاد صــ، يالنظــام الــداخلهجمــات الغــزاة، وعــدم اســتقرار 
انتحـــرت ثـــم ؛ ومـــن والجبايـــاتالضـــرائب  ، وفـــرضالجمعيـــةداخـــل  العمليـــة الديمقراطيـــةعلـــى المنحـــرفين 
االحتالل المقدوني. والـدرس المسـتفاد هنـا  تلفظ أنفاسها األخيرة إال على يدلكنها لم  بأيديها، الديمقراطية

   ال قيمة لها.ديمقراطية  بدون بشر ناضجين الأن 

فقــد  بــل بمــرور الوقــت تعرفهــا،البقعــة الوحيــدة مــن العــالم التــي كانــت فقــط مــن هــذه  ولــم تنتــه الديمقراطيــة
،  ولـم يعـد معنـاه «فلكـي هـو غيـركـل مـا »، وصـارت لـه داللـة أخـرى هـي داللتـه ديمقراطيـةال مصطلح 

بمعنــاه ، ظــل حــامال االســتهجان . وفــي الحــاالت التــي احــتفظ فيهــا «حكــم الشــعب»مثلمــا كــان مــن قبــل  
التـاليين، الفالسـفة احهما من شرَّ على ما يظهر من مواقف األفالطوني األرسطي باعتباره حكم الغوغاء! 

  وذلك حتى مطلع العصور الحديثة.بي، و الوسيط األور سواء في الحضارة اإلسالمية ، أو في العصر 
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دون بقيـة المـدن اإلغريقيـة ، ورغـم أنهـا كانـت قاصـرة،  راطيـة لـم تعرفهـا إال أثينـاورغم أن الشرعية الديمق
ال شــك أن ديمقراطيــة أثينــا المحــدودة كانــت  . لكــنلســيطرة المنتفعــين الجهــالء ةوخضــعت لفتــرات طويلــ

بـا و ، وعنـد األنظمـة الحاكمـة ألور أفضل بكثير مما حدث بعد ذلك عند الرومـان فـي العصـر الهلينسـتي
  كثير من األنظمة في عصر الحداثة!  طوال العصور الوسطى، بل أفضل من

فرغم أي نقد يمكن توجيهه إلى النظام الديمقراطي في أثينـا، تظـل الشـرعية فـي أثينـا فـي ذلـك الوقـت 
وعلــى ســبيل  بــا حتــى مطلــع الحداثــة السياســية.و ممــا تالهــا فــي أور ممــا ســبقها ، بــل وأفضــل أفضــل 

والتصــور العــام ، 7علــى حســاب الشــعب قصــوىالغايــة ال هــيالدولــة  المثــال فــي العصــر الرومــاني كانــت
اإلنسـان  اغتـرابوقد بلغ . ، وأهمها الذاتية والالمحدوديةالجوهرية ير من العناصرثلإلنسان ظل يفتقد لك

وظـــائف نفعيـــة لإلنســـان والدولـــة،  ، ال ألن اآللهــة أصـــبحت ذاتينالرومـــانيالـــدين السياســـة و منتهــاه فـــي 
ــاً وإ  ، ةاأللوهيــعلــى كــل القــوى اإلنســانية، وتمركــزت فيــه كــل ســلطات  نمــا ألن اإلمبراطــور أصــبح مهيمن

  . ية أكثر مما تملك اآللهةفسعوأصبح يملك قدرة قدرية ت

 التـيهـذه السـلطة الالعقليـة كـان هـو كإلـه، ألنـه  وُعّظـملقد تم تكريم اإلمبراطـور بوصـفه السـلطة العليـا، 
فـي اإلمبراطـور تركـز وتفـرد كـل » يقول:هذا الوضع، فعن ف ثويعبر جارودى بشكل مك. تحكم األفراد 

 هذا الكائن المحدود، وفي الوقـت نفسـه، إنـه شـقاء في بات محتشدا اإللهيسلطان البشرية المنخلع: كل 
  . 8«ته، من كل سلطته، من كل مستقبلهجرد من كل كينون الذيوألم الفرد 

اآلن سـوى مجـرد جثـث  ثيـل اآللهـةفي قوانين اآللهة األزلية، ولـم تعـد تماعمياء أصبحت الثقة » ومن ثم
، إيمـاني روحـي مضـمون أيهامدة فارقتها الحياة، ولم تعد األناشيد الدينية سوى ألفـاظ خاويـة زال عنهـا 

 الــوعي، ولــم يعــد فــي اســتطاعة األلعــاب واالحتفــاالت أن تــزود يــةروح نزعــة أيوخلــت موائــد اآللهــة مــن 
ال يتزعـزع  الـذي الذاتياليقين  نشوةلهة. ولقد تحولت بذلك اإلحساس السعيد بوجود وحدة بين البشر واآل

 أيإلى إحسـاس قـوى بفقـدان  -كيده لذاته في جرأة وشجاعةأبت الرواقي الوعير عنه على نحو ما عبَّ  -
المصـــحوب بقلـــق حـــاد .. ممـــا أدى إلـــى تـــداعى العـــالم  الشـــكي الـــوعيفـــي ضـــوء ســـيادة  إلهـــيعنصـــر 

 الـــوعيهـــو علـــم هـــذا الضـــياع التـــام. وفيمـــا يتعلـــق بهـــذا  شـــقيال الـــوعي» يقـــول هيجـــل:. 9«األخالقـــي..
، ضـاعت القيمـة الداخليـة لشخصـيته المباشـرة، والقيمـة الداخليـة لشخصـيته المتوسـطة، الشخصـية الشقي

  . 10«...المفكرة، سواء بسواء

قاء ، والشــالوضــع الــذي آل إليــه العصــر الرومــاني عــن ذلــك واليــأس واالغتــراب النــابعينلــم األالقلــق و إن 
ــ ــا فــي العصــور الوســطى؛ حيــث و ســيؤدي إلــى دخــول أور دود والالمحــدود، لمحــ، والتنــاقض بــين ايالكل ب

حيـث كـان رجـال الـدين والملـوك هـم با لقرون طويلة من افتقاد القدرة على أن تفكـر لنفسـها؛ و عانت أور 
يـد وال تختـار.  فقط الذين يفكرون ويريدون ويختارون، أما الشعوب فكانت مثل القطيـع ال تفكـر وال تر 

ومن ثم كان الجدل المسيطر هو جدل العبد والسيد. ولم تكن هناك أية شرعية لإلنسان كإنسان، فقـد 
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؛ حتـى الفلسـفة غـدت حسـب اخـتالف األحـوال الكهنـوت وأالقـوة  وأكانت الشرعية هي شـرعية المـال 
  خادمة لالهوت!

  أفالطون وأرسطو بينات مو الحك أشكال
إلـى حـد  ، فإنـه كـان واقعيـاً الفاضلة التصورات غير الواقعية في وصفه للـمدينة  فيأفالطون رغم إغراق 

كبيـر فـي تحليلـه ألشـكال الحكومــات الموجـودة علـى أرض الواقـع، وفـي كثيــر مـن األحيـان أجـد أوصــافه 
؛ حتى أنظمة عصرنا! هـذا إذا اسـتثنينا تحليلـه ن األنظمة المشابهة في كل العصورتنطبق على كثير م

إلـى أبعـد الحـدود، ولـم تسـتطع بصـيرته الفلسـفية  ومحليـاً  مؤقتـاً ذلـك التحليـل فقد كان  ؛م الديمقراطيللنظا
 !يصلحه ويجعله أفضلأن ترى ما به من مميزات، كما لم تستطع أن ترى ما يمكن أن 

هـــا مـــن األفضـــل حتـــى األســـوأ حســـب المتـــاح أمامـــه فـــي الواقـــع، رتبو  ،أفالطـــون أنظمـــة الحكـــملقـــد حلـــل 
ناء الجمهوريــة الفاضــلة المثاليــة التــي يحكمهــا فيلســوف والتــي ال توجــد فــي الواقــع، فأفضــل نظــام باســتث

إلـــى  مـــن غيرهـــا أكثـــر قربـــاً وهـــي  ،)Aristocracy األخيـــار (األرســـتقراطية حكومـــة واقعـــي عنـــده هـــو 
 أنظمـةأسوأ نظـام حكـم عنـده هـو الحكـم االسـتبدادي ، وبـين األفضـل واألسـوأ تـأتي و  الفاضلة، جمهوريته

وهــي  والديمقراطيــة. ، يــةكغار يواألول، نظــم الحكــم التيموقراطيــة :وهــي الحكــم األخــرى علــى المــدرج النــازل
  تتعاقب وفق المنطق التالي:

 Aristocracyاألرستقراطي الحكم  -1

 . مباشـرعلـى نحـو الخيـر التي تسعى إلـى تحقيـق العدالـة و  «حكومة األخيار»أو هو حكم القلة الفاضلة 
مـن الحكـم تـدخل عليـه هـذا النـوع ، ولكـن الفاضـلة الجمهوريةإلى  من غيره وأكثر قرباً  نظام عادللوهذا ا

  متغيرات تؤدي إلى تفككه واضمحالله ، مثل سوء التزاوج وفساد التربية.  

  Timocracyقراطي و الحكم التيم -2

 تملـك القـوة وتسـعى إلـىطبقـة ال تـزال فيـه ينشـأ نظـام حكـم تتغلـب األرسـتقراطي نتيجة اضمحالل الحكم 
علــى تلــك الطبقــة عنــدما تســيطر ف، علــى الطمــعويقــوم هــذا النظــام ، 11العســكريةوالغلبــة  المجــد والتفــوق

 الثـروة واليسـار والقـوة العسـكريةالذي يستمد شرعيته مـن  أي الحكمقراطي و الحكم التيمالحكم تكّون نظام 
على غيـرهم.  على أن يكون لهم الغلبةفيها ناس يتعاون الفهي مدينة التغلب التي  إسبرطة)؛(مثل نظام 

. لكــن يحــدث فيهــا ســوء توزيــع للثــروات، فتنحــل، نتيجــة ســيطرة الثــروةفيهــا راكم تــتو جمــع األمــوال وهــي ت
 األغنياء الذين ينشأ معهم نظام حكم آخر.

 Oligarchyالحكم األوليغاركي  -3
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وهـذا هـو نظـام الحكـم فـي  .12لثـروةالمـال وا، ويكون محور الشرعية فيـه هـو هو الذي يسود فيه األغنياء
 الثـروةفيهـا راكم تـتو  والتجـارة جمـع األمـوالعلى  ألنها تقوم «المدينة البدالة»بي المدينة التي سماها الفارا

في أيدي األغنياء الذي لهم وحدهم حق الحكم والوصول إلـى الحكـم، أمـا الفقـراء فلـيس لـديهم هـذا الحـق 
. لكن هذا النظام بـدوره يأخـذ فـي االنحـالل؛ نتيجـة ازديـاد طمـع األغنيـاء 13زةقاموا بأعمال مميحتى ولو 

  . وسيادة النظام الربوي، وازدياد الشباب فقرا؛ فيأخذون في التمرد وٕاثارة الشعب

  Democracyالديمقراطي الحكم  -4

التـي  الديمقراطيـةتنشـأ ومن ثـم تتغلـب األكثريـة، ، ينجح الفقراء في اإلطاحة بحكم األغنياء الفاسدعندما 
  .14تعطيهم حق المشاركة في الحكم

هـي الشـرعية المسـتمدة مـن رأي  والشرعية في هـذا النظـام، «حكم الشعب نفسه بنفسه»هي فالديمقراطية 
ن ييمتسـاو فيهـا يكـون النـاس التـي  «المدينـة الجماعيـة»قابل عند الفارابي تالديمقراطية المدينة األغلبية. و 

  ما يريد. يفعل كل منهم أحراراً 

كمـا نفهمهـا اليـوم، بـل هـي شـكل مـن أشـكال الديمقراطيـة، يمكـن أن  حقيقة ليست الديمقراطيـةوهي في ال
، وقــد تشــترى فيهــا الرئاســة النــاسقائمــة علــى أهــواء ألنهــا  الفوضــوية؛المباشــرة نطلــق عليــه الديمقراطيــة 

ث عنـــه أفالطـــون، ومـــن . وهـــذا الشـــكل الـــذي تحـــدث عنـــه الفـــارابي هـــو نفـــس الشـــكل الـــذي تحـــدبالمـــال
الواضـــح أن كليهمـــا لـــم يعـــرف األشـــكال األخـــرى للديمقراطيـــة، مثـــل الديمقراطيـــة التوافقيـــة، والديمقراطيـــة 

  الليبرالية، والديمقراطية االشتراكية. 

أن الديمقراطيـــة بعامـــة هـــي حكـــم الرعـــاع، ومـــن الالفـــت للنظـــر فـــي عصـــر الحداثـــة أفالطـــون تـــوهم لقـــد 
المفهـوم الـديمقراطي؛ ألنـه يعطـي المـواطن الحريـة التـي تعطيـه حـق الحيـاة حسـب  قـد انتقـد هالسياسية أن

ون الدولــــة حســــب السياســــية، والمشــــاركة فــــي إدارة شــــؤ  الميــــول واألهــــواء، كمــــا تعطيــــه حــــق المشــــاركة
 ، وحق الحكم القضائي مـن خـالل هيئـات المحلفـين، تلـك الهيئـات التـي تمخضـت واحـدة منهـا،15األهواء

ٕافســـاد و  بعـــد أن أســـندت إليـــه تهمتـــي اإللحـــاد )، باإلعـــدامق.م. 399 – 469ســـقراط (عـــن الحكـــم علـــى 
  . 16الشباب

الــذي يتــأثر بالخطابــة التــي  «بحكــم الرعــاع »أفالطــون أن هــذا النــوع مــن التنظــيم السياســي مقتــرن  وزعــم
وف، لفيلسـا -ر (والخـاص بالقلـة أو بالملـكتحرك عواطف الجمهـور أكثـر مـن تـأثره بـالفكر العقالنـي النّيـ

ـــة أفالطـــون) ـــديمقراطي . بـــل اع17كمـــا جـــاء فـــي جمهوري ـــر أفالطـــون النظـــام ال أحـــد أنظمـــة الحكـــم »تب
وهـو -الفاسدة، وجعله يحتل المكانة قبل األخيرة في دورته ألشكال الحكومات الفاسدة، بل جعل الطغيان

  . 18«نتيجة مباشرة للديمقراطية -سوءاو  أشد أشكال الحكم فساداً 
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عـن مسـاوئ الحكـم  اوجهة نظر نخبوية متعالية وضيقة األفق، وال تقل في مساوئه ويعكس أفالطون
؛ فهـو ال يـدرك قيمـة الحريـة وال قيمـة المسـاواة، فقـد فهـم الحريـة علـى أنهـا Theocracy19الثيوقراطي 

أو  نظيــر الفوضــى، وظــن أن النــاس طبقــات بحكــم المولــد، ولــيس بحكــم العمــل والجهــد، ومــن يولــد عبــداً 
  !20لعمال ال يمكن أن يتحول عن طبقتهأب من فئة ا يولد من

، ومــن بعــده ولة عــن موقــف أفالطــونبيــق األثينــي للديمقراطيــة هــي المســؤ وربمــا تكــون مســاوئ التط
 ديمقراطيـاً  أرسطو، لكنهما لـم يسـتطعا أن يـرى إيجابياتهـا، كمـا لـم يسـتطعا أن يريـا عوضـا عنهـا نموذجـاً 

  .آخر أقل سوءا وأكثر إحكاماً 

إذ تضـــطرب األوضـــاع العامـــة نتيجـــة الحريـــة الديمقراطيـــة ال تســـتقر، أن  أفالطـــونيـــرى  يـــة حـــالعلـــى أ
 وتنتهـي إلـى االضـمحالل؛ نتيجـة الفوضـى، ومـن ثـم ينشـأ نظـام نقـيض هـو الطغيــان.المعطـاة للغوغـاء، 

  .21فطريق الديمقراطية  يتمخض في النهاية عن االستبداد

 Tyrannyحكم الطغيان  -5

 ويــرفضب القــانون، فيغّيــ، فــاجراً  اً ظالمــ؛ ثــم يتحــول يتــه يكــون عــادالً طاغيــة ؛ وفــي بدايكــون علــى رأســه 
فــي ســبيل إحكــام  مــن الظلــم، وال يتــورع عــن التعــذيب؛ مــن الســرقة، وال يســتحي خجــلال يعــرف الو العقــل، 

  . 22سيطرته واستمراره في الحكم

ي الــذي قدمــه فــي محــاورات وهنــاك أســاس آخــر لتقســيم الحكومــات عنــد أفالطــون هــو األســاس الدســتور 
وهـــي  «القـــوانين»أخـــرى؛ فالدســـتور يفصـــل بـــين حكومـــات الهـــوى والحكومـــات الدســـتورية؛ وفـــي محـــاورة 

المحاورة ذات النزعة الواقعية والتي اقترب فيها أكثر مـن الواقـع ؛ تكتسـب الدولـة شـرعيتها مـن الدسـتور، 
 .23الجميع يحكمهاأو  أقليةيحكمها أو والدولة الدستورية قد تكون محكومة بفرد 

علـى مـن زعـم أن  الفـارابي أخـذ الكثيـر عـن فلسـفة  من مقارنة أفالطون بالفـارابي ؛ رداً  وهنا ال أرى مفراً 
السياسة عند كل من أفالطون وأرسطو، مركـزين علـى جوانـب الشـبه، ومهملـين جوانـب االخـتالف حتـى 

لخ. وعلــى يــرن...إر، وسـيمون بالكبلـو كانــت جوهريـة، مثــل بطـرس غــالي  وعبـد الــرحمن بـدوي ودي بــو 
. 24«مـن جمهوريـة أفالطـون a  versionمدينة الفـارابي الفاضـلة نسـخة»سبيل المثال يزعم األخير أن 

المدينــة الفاضــلة »الــذي يــزعم هــو اآلخــر أن  Ian Richard Nettonوهــو نفــس رأي ريتشــارد نيتــون 
  .25«فالطونمن جمهورية أ a cloneأو استنساخ   a copyللفارابي نسخة 

وهــذا خطــأ كبيــر؛ ألن ثمــة جوانـــب اخــتالف أساســية بــين  الفــارابي وأفالطـــون مــن ناحيــة، وبينــه وبـــين 
لـم يعرفـا فكـرة الدولـة العالميـة؛ إذ  نمـن الفيلسـوفين اليونـانيي أرسطو من ناحية أخرى؛ حيث نجد أن كـالً 

فإنهـا تتسـع وتتسـع حتـى تكـون »بي ، أمـا مدينـة الفـارا«المدينة -دولة»كان النموذج المثالي عندهما هو 
الفـارابي أكبر ال تتم السعادة إال فيـه. ولـذلك مـن عـدم اإلنصـاف الـزعم بـأن مدينـة  دولة عالمية ومجتمعاً 
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ـــالفارابي :26«صــورة لجمهوريــة أفالطــون ــانيين علــى تنظــيم » . ف ــم يقتصــر كــأفالطون وغيــره مــن اليون ل
األمم كلها، واجتماعها حول ملك واحد. فهـو إذن أوسـع  ر في اتحادمدينة ضيقة كأثينا وٕاسبرطة، بل فكّ 

  .  27«سياسية من أفق الحياة اليونانيةلم يخرجوا في األمور ال ممن اليونانيين؛ ألن مفكريه تصوراً 

غير كاملة. واألشكال الكاملة ثالثـة، لـم يعـرف  كاملة، وأشكاالً  وقد يأخذ االجتماع عند الفارابي أشكاًال◌َ 
 واحدة هي دولة المدينة، واألشـكال الثالثـة عنـد الفـارابي هـي: الدولـة العالميـة، والدولـة أفالطون منها إال

األمة، والمدينة. والمدينـة كجـزء مـن األمـة تعـد أدنـى وأصـغر درجـة فـي األشـكال الكاملـة لالجتمـاع عنـد 
 الرواقيين.الفارابي، في حين أنها كانت النموذج األمثل عند أفالطون وأرسطو واليونان عامة، عدا 

أن الرؤيــة العالميــة للفــارابي متســقة مــع الرؤيــة القرآنيــة إللــه عــالمي إلنســانية واحــدة.  وربمــا يبــدو واضــحاً 
وقد ظن بدوي على طريقة المستشرقين الذين يردون الفلسفة اإلسالمية إلى اليونان، أن الفارابي قـد تـأثر 

ة واحـدة يسـودها العقـل، ومـا االعتقـاد الرواقـي الكـون كلـه علـى أنـه وحـد»بالرواقيين، الذين ينظـرون إلـى 
إال المظهـر السياسـي لهـذه النظـرة الفلسـفية فـي الكـون. وعنـد  «العـالم -الدولـة»أو  «الدولـة -العـالم»في 

ه مجتمــــع كــــوني واحــــد، ودولــــة . والكــــون كلــــ«أن الكــــون بأســــره جــــوهر واحــــد، طبيعــــة واحــــدة»الرواقيــــة 
  .  28«واحدة

ه الســطور البــد مــن بيــان أن قــول الفــارابي بالدولــة العالميــة، يتســق مــع لكــن مــن وجهــة نظــر كاتــب هــذ
طبيعــة العقيــدة اإلســالمية فــي مفهومهــا عــن اهللا رب العــالمين؛ فمفهــوم اإللــه العــالمي ينســجم مــع مفهــوم 

علــى المســتوى السياســي مفهــوم الدولــة العالميــة. وهــذا مــا يؤكــده  اإلنســانية الواحــدة، وهــذا يســتلزم منطقيــاً 
. علـــى عكـــس 29«رأي إال بتـــأثير االعتقـــاد الـــدينيولعلـــه لـــم يأخـــذ بهـــذا الـــ» صـــليبا الـــذي يقـــول: جميـــل

  التصور اليهودي إلله خاص لشعب خاص، مما يستلزم منافاة فكرة العالمية. 

  في أربع، هي: «آراء أهل المدينة الفاضلة»ويحصر الفارابي المدن غير الفاضلة في 

، تـــأمين الحاجـــات الضـــروريةع: المدينـــة الضـــرورية التـــي تقـــوم علـــى المدينـــة الجاهليـــة، ولهـــا أنـــوا -1
 واللـذة المتعـة ، ومدينـة الخسـة التـي هـدفهاالثروةفيها راكم تتو  والتجارة جمع األموالوالمدينة البدالة التي ت

تحقيــق المجــد ورفعــة تهــتم ب، ومدينــة الكرامــة التــي الســعادة الحســية والخياليــة والتخمــة ومعاشــرة النســاءو 
علــى  علــى أن يكــون لهــم الغلبــةفيهــا يتعــاون النــاس لنــوال التكــريم والمــدح، ومدينــة التغلــب التــي  لشــأنا

يفعـل كـل مـنهم مـا يريـد، وهـي شـكل  ن أحـراراً ييمتسـاو فيهـا يكـون النـاس غيرهم، والمدينة الجماعية التـي 
  من أشكال الديمقراطية، كما سبق القول.

 كنها تفعل أفعال المدن الجاهلية.نظرية ألهل المدينة الفاضلة، لالمدينة الفاسقة: تأخذ باآلراء ال -2

 المدينة المتبدلة: التي تحولت من مدينة فاضلة إلى مدينة غير فاضلة. -3
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ضـالة خاطئـة عـن اهللا والوجـود واآلخـرة،  المدينة الضالة: التي ضلت طريق السعادة، فاعتنقت أفكـاراً -4
مـد علـى إليـه، ويعت أوهـم أنـه ُيـوحى لقصـوى؛ ألنهـا اتبعـت رئيسـاً ال يوصـل إلـى السـعادة ا وسلكت سـلوكاً 

  .30الغرور، الخداع، والتمويه

، فـي ؛ إذا كان يوجد تشابه في بعض النقاط بين أفالطون والفـارابي، فـإن ثمـة اختالفـات كثيـرةوكما نرى
  .31تقسيمات أنواع الحكم وأسسها

، لـيس علــى حســاب أفالطـون والتقليــل مــن وغنـي عــن البيـان أن االنتصــار للفــارابي فـي هــذا الســياق
ريادتــه، بــل فقــط مــن أجــل بيــان قيمــة الفــارابي وأصــالته أيضــا. فــرغم اســتفادته مــن الحكــيم اإللهــي 

 نسخة جديدة من جمهوريته الفاضلة.  أفالطون؛ فإنه لم يقدم أبداً 

لمعيـار كيفـي،  اً م الحكومـات وفقـ؛ فسـوف نجـده قّسـأشـكال الحكومـات عنـد أرسـطووٕاذا ألقينا نظرة على 
 المعيـــار تنقســـم الحكومـــات عنـــده إلـــى لهـــذا هـــو خدمـــة المصـــلحة العامـــة أو المصـــلحة الخاصـــة، وتبعـــاً 

ي عـددي؛ فيكـون لمقيـاس كّمـ قسمين: حكومات صالحة، وحكومات فاسدة. ويعود ليصنف كل قسم وفقاً 
ســـتة أنـــواع مـــن لمجمـــوع لـــدينا ثالثـــة أنـــواع داخـــل كـــل قســـم: حكـــم الفـــرد، وحكـــم القلـــة، وحكـــم الكثـــرة. وا

الفاســـدة ثالثـــة أيضـــا. وكـــل حكومـــة صـــالحة فـــي  الحكومـــات: الحكومـــات الصـــالحة ثالثـــة، والحكومـــات
لنـوع كـل حكومـة،  مقابلها حكومة فاسدة، ولكل منها دستور. والدساتير منهـا الصـالح ومنهـا الطـالح تبعـاً 

  . 32ومن ثم يكون لدينا ستة دساتير

  حكم الفرد :أوالً 

 نوعين: ينقسم إلى 

هــو الملــك الــذي يلتــزم بــالقوانين ويســتهدف  يحكــم فــرد واحــدفيــه  : Kingships  َمَلكــيالنظــام ال -1
  .33لجميعالمصلحة العامة ويحقق العدالة ل

هـو الطاغيـة الـذي ال يلتـزم  فـرد واحـدفيـه يحكـم : وهو نظام الطغيان Tyrannyالنظام االستبدادي  -2
امـــة وال يحقـــق العدالـــة؛ ألنـــه ال يســـتهدف إال  مصـــالحه الشخصـــية بـــالقوانين وال يســـتهدف المصـــلحة الع

  .34وجني الثروات وٕاشباع الشهوات

  حكم األقلية ثانيًا:

 ينقسم إلى نوعين: وهو أيضاً 

تلتـزم بـالقوانين تتمتـع بالكفـاءة، و نخبة قليلة صالحة حكم فيه ت : Aristocracy النظام األرستقراطي -1
  .35لجميعق العدالة لوتستهدف المصلحة العامة وتحق
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نخبـة قليلـة فاسـدة ال تسـتهدف إال جمـع الثـروات وزيـادة حكـم : فيه تOligarchy النظم األوليغاركي -2
النفـــوذ وال تلتـــزم بـــالقوانين وأبعـــد مـــا تكـــون عـــن تحقيـــق المصـــلحة العامـــة وال تعبـــأ بتحقيـــق العدالـــة فـــي 

  .36المجتمع

  حكم األكثرية ثالثا:

 وهو أيضا نوعان:

الكثــرة  أي حكــم الشــعب الــذي تحكــم فيــه:  )Politeiaالبوليتيــا (  Polityالحكومــة أو الدولــةنظــام  -1
 ويشـير أرسـطو. لجميـعحيث تلتـزم بـالقوانين وتسـتهدف المصـلحة العامـة وتحقـق العدالـة ل ؛لصالح الكل

حكـم هـذا أفضـل نظـام للو  .Politeia»37البوليتيـا »حكومـة اسـم  بــ إلـى حكومـة األكثريـة لصـالح الجميـع
الصالحة والديمقراطيـة؛  النخبةخليط من الوسط بين حكم األغنياء وحكم الفقراء، وهو  ألنه عند أرسطو؛

، بـل مـن لـيس الشـعب علـى عامتـه مـن الغوغـاء ، لكنـهجزءا مـن السـلطةالشعب حيث يمارس العامة أو 
وتعبـــر هـــذه  .38ةالســـلط الصـــالحة (ال الفاســـدة) جـــزءا مـــن تمـــارس النخبـــة تكـــون لـــديهم الكفـــاءة.  كمـــا 

الحكومة عن الطبقة الوسطى التـي تـوازن بـين مصـالح األوليغـاركيين األغنيـاء ومصـالح الطبقـة الشـعبية 
  الفقيرة التي تعبر عنها الديمقراطية.

ة ال  فاسـدوهـي  ،39ةنيـاألغلبيـة الفقيـرة المتد: هو الذي تحكم فيـه  Democracyالنظام الديمقراطي  -2
إذن  .40فوضــويةغوغائيــة و ولــذا فهــي   واألحقــاد،  ءهــوااأل بــل تســير وراء ،عقــللتلتــزم بــالقوانين وال با

فالشرعية تستمد عند أرسطو من الدستور الصالح ، ومن تنفيذ القانون ، وتحقيـق العدالـة للجميـع، وعـدم 
لكن أرسطو لم يوضح اآلليات . أو لحساب طبقة على حساب أخـرى العمل من أجل المصلحة الخاصة

صــول النخبــة الممتــازة إلــى الحكــم، كمــا لــم يوضــح آليــات القــدر الهزيــل المشــروط مــن التــي تكفــل و 
  الديمقراطية في ظل هذا النظام المختلط.

وٕاذا كانــت التوليفــة األرســطية مســتمدة مــن الواقــع اليونــاني، فإنهــا ال تملــك ضــمانات تكفــل تحققهــا مــرة 
 أخرى.

فاسـدة لتعطـي نفسـها الشـرعية بقـدر هزيـل مـن فالتوليفة األرسطية تستخدمها اآلن بعـض األنظمـة ال
الديمقراطية، لكن حتى هذا القدر الهزيل ما هو إال ديكور أو مسرحية يختـار فيهـا النظـام األشـخاص 

  محددة! المدجنة لتعلب أدواراً 

ومشــكلة أفالطــون وأرســطو أنهمــا لــم يســتطعا أن يــرى أبعــد مــن الواقــع الــذي كانــا يعيشــان فيــه، وعنــدما 
  طون في مدينته الفاضلة تجاوز هذا الواقع غرق في مثالية مفرطة غير ممكنة التحقيق!حاول أفال

  أثينا إلى مساوئ ديمقراطية الحداثة من مساوئ ديمقراطية
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ا؛ ألن محــددً  يجــب التأكيــد علــى أن الديمقراطيــة آليــة للحكــم وطريقــة لتــداول الســلطة، وليســت مضــموناً 
تلــك  كمــا أن ومــن أيديولوجيــة إلــى أخــرى.مــع إلــى آخــر، المضــمون يختلــف بــين حــزب وآخــر، ومــن مجت

، تلــك العالقــة النظــام السياســيأركــان مؤسســات و متعــددة حســب طبيعــة العالقــة بــين  اآلليــة تأخــذ أشــكاالً 
  التي تختلف من دولة ديمقراطية إلى أخرى.

تظـل هـي  )وعلى عكس ما يذهب أفالطون وأرسـط(للحكم عامة وال شك أن الديمقراطية الحقيقية كآلية 
علـى تحقيـق العدالـة االجتماعيـة؛  أقل اآلليات سوءا، أي أن سوءاتها أقل من غيرها، وأكثرهـا قـدرة نسـبياً 

تعزز حكم األغلبية التـي ال تملـك رؤوس األمـوال وال يملـك  -أو هكذا ينبغي أن تكون–ألن الديمقراطية 
،  وبالتــالي تســاعد علــى موازنــة المصــالح ياً أو اقتصــاد أو سياســياً  اجتماعيــاً  أفرادهــا كــٌل علــى حــدة نفــوذاً 

  أصحاب رؤوس األموال وذوي النفوذ والمتمتعين بشرف المحتد. بينهم وبين

(علـــى عكـــس مـــا يـــذهب أفالطـــون مـــن أن  كمـــا أن الديمقراطيـــة تعـــزز فـــرص منـــع الطغيـــان بأنواعـــه
مـا يقـول أفالطـون  على عكـس، كما أن الديمقراطية ليست فوضـى (الديمقراطية يعقبها نظام الطغيان)

)، ألنهــا تــؤدي إلــى تعزيــز الطــابع الســلمي للصــراع بــين القــوى السياســية، وبالتــالي حفــظ أيضــا وأرســطو
(مثلمـا هـو الحـال عنـد  السالم السياسي واالجتماعي. وليست الديمقراطية  هي حكم الرعاع أو الغوغـاء

السياسـي واالجتمـاعي، وتجـدد الـروح تحقـق الفـرز  في بعض أشكالها الحديثـة ، ألنها ببساطة)فيلسوفينا
السياسية باستمرار، وترسم الحدود التي تضمن الحقوق وتصون الحريات دون خلط بين ما هو عام وما 
هو خاص، بل ودون طغيان ما هو خاص بفرد على ما هو خاص بفرد آخر؛ ألنها تحدد معالم الحرية 

فهوم المواطنة حيـث كـل فـرد يسـاهم بصـوته الخاصة وفي الوقت نفسه تضمن هذه الحرية . كما تدعم م
  لخ. إ…ت المشروعة في التعبير عن رأيه في تقرير مصير بلده، وله الحق من خالل القنوا

والديمقراطية ال معنى لها دون أن تكون شاملة؛ فهي فـي النظـام السياسـي غيـر منعزلـة عـن الديمقراطيـة 
اطيــــة هــــي األســــلوب األمثــــل فــــي إدارة النظــــام فــــي ســــائر قطاعــــات المجتمــــع العــــام. وٕاذا كانــــت الديمقر 

السياســي، فإنهــا ال يمكــن أن تحقــق أغراضــها، بــل وال يمكــن أن تكــون ديمقراطيــة حقيقــة، دون أن تعــم 
ســـائر القطاعـــات، مـــن أســـفل إلـــى أعلـــى، بحيـــث تصـــير ديموقراطيـــة كاملـــة وليســـت ديمقراطيـــة مبتـــورة 

 بشــكلليســت ديمقراطيــة  -بــالمعنيين–يــف؛ حيــث إنهــا بمعناهــا الغربــي التقليــدي أو بمعناهــا الشــرقي المز 
  .كامل

هـا انتقـادات عديـدة إلـى نظـم عصـرنا مثلمـا طـون وأرسـطو يعيشـان فـي عصـرنا لوجربما لـو كـان أفال
ســـبق أن وجهـــا االنتقـــادات للديمقراطيـــة فـــي عصـــرهما. وبـــنفس منطقهمـــا الســـابق كـــان سيرفضـــان 

  ديمقراطية عصرنا لما بها من عيوب عديدة.
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فالدعايــة  كثيــرة غيــر ديمقراطيــة؛ جوانــبعلــى  الــذي يرفــع شــعار الديمقراطيــة يشــتملالمعاصــر  عــالمفال
 المنحــاز غيــر المحايــد، يضــلل الجمــاهير الممولــة مــن جماعــات المصــالح التــي تملــك األمــوال واإلعــالم

 إذا رغباتهـاحتـى وٕان كانـت قليلـة العـدد تحقيـق  القويـةمجموعات الضغط  وتملك فترة االنتخابات.  أثناء
 ،الناخبـة لألصـوات ليسـت النهائيـةكلمـة الفـي الواليـات المتحـدة متغلغلـة فـي النظـام العـام للدولـة. و كانت 

 أن لكــل واليــة باســتطاعته ، فــالمجمع االنتخــابي«  Electoral Collegeللمجمــع االنتخــابي»نمــا إ و 
 أنالحـــق  المهمـــة ولهـــم يعينـــون للقيـــام بهـــذه المجمـــع وأعضـــاءرفض الشـــخص الـــذي انتخبـــه الشـــعب. يـــ

االنتخابيـة فـي الواليـات  بحسب تقييم الكليـات «مؤهال»لم يكن  إذا ه الشعبيرفضوا الشخص الذي انتخب
 السياسـية المسـيطرة علـى السـاحة السياسـية. األحـزاب أفراد) بين باألساسالمتحدة. والتعيين يتم تقاسمه (

منصـــب رئـــيس إلـــى فـــيهم  ال ترغـــب خاصأي أشـــقويـــة عـــدم وصـــول ال األحـــزاببريطانيـــا تضـــمن  فـــيو 
الحصـول علـى تزكيـة  أنفسـهمالرئاسية في فرنسا على الذين يرشحون  يفرض قانون االنتخاباتو  .الوزراء

 يسمح لهم الدخول فـي االنتخابـات. أنلفرنسية البارزة في المجتمع قبل ت اعدد غير قليل من الشخصيا
  ديمقراطية بشكل كامل. ست فاالنتخابات في الدول الغربية أو في غيرها لي

 إال غالبـــاً  يهتمـــونال فـــي معظـــم دول العـــالم المنتخبـــة  نيـــةالبرلماالمجـــالس  أعضـــاء أضـــف إلـــى هـــذا أن
، وأولويــات الجهــات التــي الخاصــة علــى أولويــاتهم إال الخاصــة وال يركــزوندوائــرهم االنتخابيــة بمصــالح 

طيـة تراعـي األحـزاب المصـالح الفرديـة ألعضـاء وفي كثير من النظم الديمقرا .مولت حمالتهم االنتخابية
الحــزب علــى حســاب األحــزاب األخــرى، كمــا أنهــا ال تراعــي إال المصــالح الحزبيــة، وتضــعها فــي المقــام 

  األول على حساب المصلحة العامة!

 المؤسسـات الكبـرى،واألحزاب الفاشـية أو مـا يناظرهـا، و  ،في معظم دول العالم الحكومية تتسم اإلداراتو 
ها ذات طابع استبدادي مطلق السـلطة، وبيروقراطيـة، ورغبـة صـاحب أو أصـحاب  السـلطة فيهـا هـي بأن

، همنظماتـو  تضـيق الخنـاق علـى المجتمـع المـدني عـن كونهـا ، فضـالً تسـلطيةأساس الشرعية. ولذا فهـي 
هودهـا تركـز جوال  الثـروة،تبذل كـل جهودهـا لالنفـراد بمنـاطق التـأثير والنفـوذ، وتسـتحوذ  علـى مصـادر و 

إال بشــكل مظهــري دعــائي وبمقــدار ضــئيل لــذر الرمــاد فــي  العيــون لــزوم  لح العامــةاالمصــعلــى تحقيــق 
الساســة مــن كبــار  النخبــةمصــالح تحقيــق علــى  وتعمــل جاهــدة ،المظهريــة اإلعالميــة وتضــليل الجمــاهير

   صحاب النفوذ.أو  األعمالورجال وأصحاب رؤوس األموال الموظفين و 

 لكـل دولـة، ةالداخليـالسياسـة علـى مسـتوى في الدول الديمقراطية  ر غير الديمقراطيةتظهر هذا األمو وال 
دول الغـرب  العالقـات بـين تظهر أيضا وبشكل أكبر وأكثـر حـدة فـي السياسـات الخارجيـة التـي تحكـمبل 

ودول الشــرق األوســط خاصــة العربيــة واإلســالمية، وباســتثناء إســرائيل المدللــة، كمــا تظهــر فــي العالقــات 
 المؤسسات الدوليـةالمنظمات و  إنثم  الدول الغنية والفقيرة والقوية والضعيفة.و  ين دول الشمال والجنوبب

وال تمارســـها إال بالقـــدر الـــذي يحقـــق  أنشـــأتها، وتتظـــاهر بالديمقراطيـــة،تحـــت ســـيطرة الـــدول القويـــة التـــي 
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السياسـات أن  من الواضـحفومن هنا واستخدام حق الفيتو من األمثلة على ذلك. ؛ مصالح الدول الكبرى
، فالـــدول الديمقراطيـــة ديمقراطيـــة ليســـتالعالقـــات الدوليـــة  تنتهجهـــا الـــدول الديمقراطيـــة الكبـــرى فـــيالتـــي 

  .41ر ديمقراطية في سياستها الخارجيةالكبرى نفسها غي

ربما لو كان أفالطون وأرسطو يعيشان في عصرنا لوجها نفـس االنتقـادات إلـى نظـم  -مكررا–أقول إذن 
نا مثلمــــا ســــبق أن وجهــــا االنتقــــادات للديمقراطيــــة فــــي عصــــرهما. وبــــنفس منطقهمــــا الســــابق كــــان عصــــر 

  سيرفضان ديمقراطية عصرنا لما بها من عيوب.

نخبـة، وهو منطق أراه غير متماسـك؛ وقـد أثبـت فشـله؛ ألنـه ضـد مصـالح النـاس، وتأكيـد لمصـالح ال
  ز والتمحيص ويجعل البقاء لألصلح.وألنها ضد قانون االرتقاء الطبيعي الذي يعمل على الفر 

وكل من ينحاز إلى مصـالح النـاس البـد وأن يفـتح المجـال للديمقراطيـة، ويعطـي إرادة الشـعوب المسـاحة 
إال  حقيقيـاً  الالئقة بها، وفي ظني أنه ال يمكن أن يوجد نظام سياسـي يعبـر عـن مصـالح الشـعوب تعبيـراً 

  بتفعيل الديمقراطية غير المبتورة.

ون فـــي المجتمـــع اإلغريقـــي الكالســـيكي هـــي أحـــد أســـباب موقـــف أفالطـــ الديمقراطيـــة ت أزمـــاتوٕاذا كانـــ
هــو فــي  الحــل دومــاً ؛ فوجهــة نظرنــا لــم يكــن حــالً مــن الموقــف ، فهــذا وأرســطو القاســي مــن الديمقراطيــة

 .42بــل بمزيــد مــن الديمقراطيــة الديمقراطيــة ال تحــل بالقضــاء علــى الديمقراطيــة، أزمــات . إنالديمقراطيــة
هــي والتــي تشــغل العدالــة فيهــا مســاحة أوســع مــن غيرهــا، الــدول المتقدمــة والقويــة  أنالــدليل علــى ذلــك و 

بدرجــة أكبــر مــن غيرهــا علــى األقــل علــى مســتوى السياســة الداخليــة، وٕان الديمقراطيــة التــي تطبــق الــدول 
  كانت غير ديمقراطية بشكل كاف.

وتفعيــل وثــائق حقــوق اإلنســان،  بتفعيــل طيــة،عــالج مشــكالت الديمقراطيــة هــو المزيــد مــن الديمقرا إن
الـــدوائر االنتخابيـــة المتكافئـــة، و االقتـــراع الســـري، و للجميـــع، الفعلـــي حـــق االنتخـــاب و الدســـاتير المكتوبـــة، 

  التدخل في إرادة الجماهير!، وعدم العليا ، وتداول السلطةتناوب المناصبو 
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   نــــام وفلسطيــالش
  في بعض رحالت المغرب الحديث 

  
   الدكتور مصطفى عبد هللا الغاشي

  
إن زيــارة ابــن عثمــان املكناســي وأيب القاســم الزيــاين ملنطقــة الشــام وفلســطني جــاءت بعــد انتهــاء 

ــدف أداء مناســك احلــج ،مهمتيهمــا يف إســطانبول وقــد   .فكانــت وجهتهمــا الثانيــة بعــد ذلــك احلجــاز 
 .خروجهمــا مــع الركــب العثمــاين الــذي كــان يعــرب مــدن واليــة الشــام قبــل التوجــه إىل واليــة احلجــازكــان 

فرصـــة لإلطـــالع علـــى أحـــوال هـــذه الواليـــة وأوضـــاعها  املغـــربينيين ري وقـــد شـــكلت هـــذه املناســـبة للســـف
ن االجتماعيــة واالقتصــادية .. وخــالل طريــق العــودة أي مــن احلجــاز إىل ســوريا (دمشــق) توجــه الســفريا

ــــا  .إىل فلســــطني لزيــــارة القــــدس الشــــريف ومدينــــة اخلليــــل وتعكــــس املالحظــــات واملشــــاهدات الــــيت دو
مــا لــدى  انالســفريان املغربيــان حــول واليــيت الشــام وفلســطني األمهيــة الكــربى الــيت كانــت الواليتــ حتتال

  .1الرحالني من حيث بعديهما التارخيي والديين والثقايف والصويف
  

  :  2بالد الشام – 1
  : األحوال االجتماعية واالقتصادية –أ 

ونظـــرا ملوقعهـــا علـــى  ،نظـــرا ملوقـــع بـــالد الشـــام القريـــب مـــن اســـطانبول وبـــالد األناضـــول عمومـــا
يبــدو أن بــالد الشــام كانــت حتتــل مكانــة  ،الطريــق الــرابط بــني عاصــمة الدولــة العثمانيــة وواليــة احلجــاز

ملرور كان يتم عرب منطقة الشـام ممـا يعـين أن املنطقـة خاصة يف سياسة األتراك العثمانيني خصوصا وأن ا
خصوصــا وأن ركــب احلــاج الــذي كــان يعــرب  ،الواقعــة علــى طــول هــذا اخلــط كانــت حتظــى برعايــة الدولــة
ــذه  .هــذه الطريــق مســى باســم املنطقــة فعــرف بالركــب الشــامي فقــد املنطقــة وعــالوة علــى عنايــة الدولــة 

  والتجاري  الذي يرافق مرور ركب احلاج .استفادت أيضا من الرواج االقتصادي 
إال أن املنطقـــة اســـتفادت أيضـــا مـــن انفتاحهـــا علـــى التجـــارة الدوليـــة خاصـــة بعـــد توقيـــع الدولـــة 
العثمانيــة علــى عــدد كبــري مــن االتفاقيــات التجاريــة مــع بعــض الــدول األوروبيــة وعلــى رأســها فرنســا منــذ 

ىل تواجـــد عـــدد كبـــري مـــن التجـــار األوروبيـــني إ ىالنصـــف األول مـــن القـــرن الســـابع عشـــر ، وهـــو مـــا أد
فعــت توقــد أدى ذلــك إىل حــدوث رواج جتــاري كبــري ان .باملــدن الشــامية خاصــة حلــب ودمشــق وصــيدا

كثــرية الطلــب ذات قيمــة جتاريــة دوليــة   املنطقــة كانــت تنــتج مــواداأخــذا بعــني االعتبــار أن ، 3منــه املنطقــة
  عليها : كالقطن واحلرير وغري ذلك.
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بن عثمان منطقة الشـام يف طريقـه إىل احلجـاز وتـرك شـهادة حيـة عـن الـرواج التجـاري وقد زار ا
"وهي مدينة كبرية فيها مخس  : عند الدخول إليها ةفقد قال عن مدينة محا ،الذي كانت تعرفه املنطقة

ــر العاصــي املتقــدم  ،وهلــا بســاتني وأجنــات كثــرية للخطبــةوعشــرون مســجدا  وهــي مؤسســة أيضــا علــى 
علــو الواحــدة حنــو اخلمســني قــدما ،  ،وعليــه دواليــب كثــرية الســتخراج املــاء منــه يف غايــة الكــربيشــقها 

ا القطن الكثري وينسج على أشـكال وألـوان.." مـن مـرور  قـد جعلـواويبـدو أن سـكان املدينـة . 4ويزرع 
"  دينـة :الركب الشامي مومسا جتاريا ضخما ، وهذا ما يؤكده ابن عثمان عنـدما حـط الركـب رحالـه بامل

وملـــا حططنـــا الرحـــال بظاهرهـــا خـــرج أهـــل املدينـــة جبميـــع األشـــياء للبيـــع والفواكـــه املوجـــودة يف الوقـــت 
زر الـيت حيـرم النـاس وكذا األردية واإل ،والسيما املشماش احلموي منسوب إليها يف الغاية صادق احلالوة

   .5"رتي فاشرتينا منها كما فعل الناسفيها فمن هذه املدينة نش
ـا "مدينة محاة توجه السفري صحبة الركـب الشـامي با وبعد بقعـة جتـاه مدينـة محـص الـيت قـال بأ

وحسـب  .6من بقاع اجلنة لكثـرة مـا اشـتملت عليـه مـن الصـحابة واألوليـاء رضـوان اهللا علـيهم أمجعـني "
 .دينـةاملـادة األساسـية لتجـارة أهـايل املشكل اعة احلرير الذي بصنرت هتشهذه املدينة افإن ابن عثمان 

  يقول ابن عثمان :
ذه املدينة احلريـر الكثـري فقـد كـان أهلهـا جيوسـون خـال ل خيـام الركـب بثيـاب احلريـر " وينسج 

ا"  .7ول تنسج احلرير "نوذلك بالنظر إىل توفرها على ما يذكر السفري املغريب على " أربعمائة م ،يبيعو
إلنتــاج احلريــر حيــث يعــرف رواجــه مــع قــدوم  ومعـىن ذلــك أن املدينــة كانــت تتــوفر علــى إمكانيــات كبـرية

   .ركب احلاج الشامي
ـــا فيقـــدم معطيـــات  ـــا ابـــن عثمـــان مـــدة إقامـــة الركـــب الشـــامي  ويف مدينـــة دمشـــق الـــيت أقـــام 
سوسيو اقتصادية غاية يف األمهية تعكس الديناميكية اليت تعرفها املدينـة مـع حلـول موسـم احلـج خاصـة 

ولـذلك فقـد كـان علـى احلجـاج  ،احة الركـب داخـل جمـال حضـريوأن دمشق كانـت آخـر مرحلـة السـرت 
م كاخليام والدواب واملاء ...اخل مبعـىن آخـر حتـول دمشـق إىل سـوق كبـرية وجممـع بشـري  ،التزود حباجيا

يقـول ابـن عثمـان :"  .ضخم نظرا لألعداد الكبرية من احلجاج والتجار واجلنود املرافقني للركـب باملدينـة
ســواق املدينــة مســرجة  أوطلــوع الفجــر محلنــا وركبنــا األختــات حتملهــا اإلبــل وســرنا و وبعــد صــالة العشــاء 

كلهـــا عـــامرة بـــالبيع والشـــراء والـــدكاكني مفتوحـــة والســـكك ملئـــى بالنـــاس رجـــاال ونســـاء بقصـــد توديـــع 
  .8احلجاج ..."

ويف  ،وقــد كانــت مدينــة دمشــق خــالل القــرن الثــامن عشــر تعــرف ازدهــار صــناعة وجتــارة احلريــر
لسياق يذكر ابن عثمان نقال عن بائع ثياب دمشقي بأن املدينة تتوفر علـى مـا يزيـد عـن اخلمسـة هذا ا
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ــذه الصــناعةالفباإلضــافة  .9عشــر ألفــا مــن مصــانع احلريــر فقــد كانــت مدينــة دمشــق  ،شــتغال النــاس 
ا ومــن ذلــك مــا ذكــر ابــن عثمــان عــن  تعــرف رواجــا كبــريا كــان لــه انعكــاس واضــح علــى املدينــة وســكا

   : سع املدينة عمرانيا وبشرياتو 
ســـور دمشـــق القدميـــة معـــين مبـــا أضـــيف إليـــه وأمـــا خصـــوص ن" احلاصـــل أن دمشـــق بلـــد كبـــري 

فليســت غايــة يف الكــرب وإمنــا هــي متوســطة ، وأمــا مبــا أضــيف إليهــا وزيــد فيهــا خــارج الســور فهــي كبــرية 
   . 10جدا مستطيلة لناحية القبلة..."

ـا وممـا قالـه يف هـذا الصـدد " ،ينـة دمشـق وتراثهـا احلضـاريوقد أعجـب أبـو القاسـم الزيـاين مبد
مـــا ال يوصـــف مـــن احلضـــارة واملبـــاين العظيمـــة والبســـاتني املنمقـــة إىل مـــا ال غايـــة لـــه ... وبدمشـــق مـــن 

  . 11املساجد للخطب  ومن احلمامات ستون ..."
ـ  ،عشـرة خطبـةمدينـة كبـرية فيهـا حنـو اخلمسـى " اأما عـن مدينـة أنطاكيـة فيـذكر ابـن عثمـان بأ

وهي مؤسسة يف بسيط مستندة على جبل وحوهلـا بسـاتني ووادي عـذب  ،وأرضها أرض حراثة وفالحة
ــا أنــه مــن النيــل وال أصــل  .يقــال لــه العاصــي فــإن نبعــه  ،ذلكلــوقــد جــرى لســان العامــة يف خرافــة حيكو
مصــعد يف قنتــه  وباجلبــل ،وهلــذه املدينــة ســور عظــيم حمــيط باملدينــة وبعــض البســاتني .قريــب مــن بعلبــك
وهــو مــن بنيــان الــروم الــذين   ،عد اإلنســان أن يكــون ذلــك مــن عمــل اإلنــسبيســت ،ومصــوب يف شــعابه

ــا قبــل اإلســالم م مــن اهللا شــيئا ،كـانوا  ــدم يف عــدة مواضــع  ،فلــم تغـن عــنهم حصــو إال أنـه اليــوم بــه 
الســفري املغــريب أن  ويبــدو مــن خــالل مــا نقلــه عنهــا .12ل بــبعض الــزالزل واألحــداث وطــول الزمــان "يــق

ر العاصي الشيء خيوكانت تتميز مبوقعها على السهل  ،مدينة انطاكية ذات تاريخ حضاري قدمي رتقه 
  .13وقد كانت تنتج منتوجات عدة منها الدخان ،الذي جعل منها مدينة فالحية

ــا تراجعــت وضــعيتها علــى مســتويات  إال أن هــذه املدينــة حســب ابــن عثمــان وخــالل تواجــده 
ا ة :عد وإن كانـت فيهـا حضـرية فقـد غريهـا  ،فهي " اليوم ليسـت باحلـال الـذي يناسـب ذكرهـا وشـهر

 ،إال أن بناءهـــا يـــدل علـــى ضـــخامتها فكلـــه مبـــين باحلجـــارة املنحوتـــة ،الزمـــان فهـــي اليـــوم ضـــعيفة جـــدا
املني وقد وجد ابن عثمان تفسري تغري هـذه الوضـعية يف عـ. 14وأزقتها وأسواقها كلها مرصفة باحلجارة"

هـــا ريَّ " وقــد تكلمـــت يف ذلـــك مــع بعـــض أهلهــا فقـــال يل غ : األول طبيعــي ارتـــبط باجلفــاف والقحـــط:
فقـد وصـلنا يف فصـل املصـيف والـزرع يف سـنبله قـائم يف فدادينـه  ،توايل القحط والوباء وقد وجدنا بقيتـه
بـــــــالظلم والثـــــــاين سياســـــــي اجتمـــــــاعي ارتـــــــبط .  15هم الوبـــــــاء ..."دمل حيصـــــــد لقلـــــــة النـــــــاس فقـــــــد أبـــــــا
"وزادهــم عمــال اجلــور فقــد  احلكــام والــوالة علــى ســكان املدينــة : انهواالستضــعاف اللــذين كــان ميارســ

ــم فنــزل علــى رجــل مــن كبــار البلــد فأضــافه حنــوا مــن أربعــني يومــا وهــو  ،أخــربت عــن أحــد الــوزراء مــر 
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ب مالـ ،يصرف عليه وعلى أتباعه وحشمة حنو مائة لایر رومي يف كل يوم ه كلـه وقتلـه ... وبعد ذلك 
 .16وهكــذا هــي أحــوال عمــال هــذه الدولــة يــأكلون اللحــم وميتشــون العظــم جــرب اهللا حــال املســلمني "

وحســب ابــن عثمــان فقـــد كــان هلــذا النـــوع مــن الســلوك االســتبدادي انعكاســـات خطــرية علــى أوضـــاع 
  التارخيي. الشيء الذي أدى إىل تقهقرها وتراجع دورها ،املدينة اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا

وقد قدم السـفري املغـريب أكثـر مـن شـهادة علـى مـا كـان يتعـرض لـه سـكان بعـض املـدن والقـرى 
فهـو يـذكر أنـه عنـدما  ،ني مـن طـرف البـاب العـايلنـالشامية من ظلم وجور على يـد احلكـام والـوالة املعي

يقـول  .ملهـادخل قلعة املضيق بعد خروجه من انطاكية وجدها يف حالة اضطراب ومترد بسبب ظلم عا
" ... وألهلهــا إبــاء وامتنــاع فقــد وجــدناهم ممتنعــني مــن قبــول عامــل بعثــه الســلطان إلــيهم  ابــن عثمــان :

  .17"رار من العامل جلوره هكذا يقولونفومنعوه من الدخول إليهم ال خروجا عن الطاعة وإمنا هو 
قابلــــة للســــاحل ويف نفــــس الســــياق ذكــــر الســــفري املغــــريب املكناســــي مــــا عاينــــه جبزيــــرة قــــربص امل

ا مـــن البحـــر ،الشـــامي ـــا كانـــت شـــبه خاليـــة مـــن الســـكان  ،فهـــي علـــى الـــرغم مـــن كربهـــا واســـتفاد فإ
"وهــي جزيــرة   .والســبب يف ذلــك ظلــم واســتبداد الــوالة علــى الــرغم مــن تبعيتهــا املباشــرة للصــدر األعظــم

زلنا إىل برهـا يف تلـك املـدة وجددنا املاء وأخذنا منها بعض املؤن ون ،كبرية كثرية اخلصب والرخاء واخلري
ـا يـومنييفاسرتحنا من م ـا خفيفـة العمـارة فـأخربين بعـض أهلهـا أن سـبب ذلـك جـور  ،د البحـر  إال أ

والـذي يتصـرف فيهـا الـوزير األعظـم يف الدولـة العثمانيـة وهـي معينـة  .احلكام وال حـول وال قـوة إال بـاهللا
هـذه اجلزيــرة ويأخـذ خراجهـا مقطوعــة مـن الســلطان فكــل مـن يتـوىل الــوزارة يتصـرف يف  ،ملنصـب الـوزارة

ويفهــم مـن كــالم ابـن عثمــان اسـتنكاره الشــديد هلـذا الوضــع خصوصـا وأن اجلزيــرة  . 18ملـن يتــوىل ذلـك "
  فهو بذلك حيملها املسؤولية الكاملة عما جيري فيها . ،لدولةلكانت تابعة للصدر األعظم مبعىن آخر 

ــ تنــاقض شــهادته مــع شــهادة ابــن ترة يف نفــس الفــرتة تقريبــا واملالحــظ أن الزيــاين الــذي زار اجلزي
ـا كانـت تـنعم بالعـدل  ،عثمـان حـول أوضـاع اجلزيـرة "  :والرخـاء واالسـتقرارإذ يفهـم مـن كالمـه عنهـا أ

 يلا... وهــي دار مملكــة قــاض الدولــة أمحــد بــن مــروان الكــردي ســلطان اجلزيــرة وكــان رجــال مســعودا عــ
 ،وحزم قضى وطرا من اللذات وبلغ الغايـة القصـوى مـن السـعاداتاهلمة حسن السرية صاحب سياسة 

مـــع  ،ومل يـــرتك صـــالة الصـــبح يف اجلماعـــة منـــذ أدرك ،مـــا صـــادر أحـــد يف عمالـــه قـــط إال رجـــال واحـــدا
ماكـــه وربـــع  ،ربـــع ملباشـــرة دعـــاوي الشـــكايات وربـــع ألكلـــه وراحتـــه ،قســـم يومـــه علـــى أربـــع ،يف لذاتـــه ا

وكـان لـه ثالمثائـة وسـتون  .وثلـث لعيالـه وثلـث لنومـه ،لثالت : ثلـث للعبـادةوليله  ،لتدبري امللك والرعية
والواضح أن الزياين الـذي كـان يـالزم كبـار رجـال  .19والرحبة والرما واملوصل " ،كل ليلة بواحدة  ،جارية

والسياســية داخــل الدولــة  االجتماعيــةالدولــة يف تنقالتــه كــان يتجنــب احلــديث عــن الكثــري مــن املســاوئ 
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ولــذلك فعنــد حديثــه عــن جزيــرة قــربص اقتصــر احلــديث فيهــا عــن حاكمهــا دون اإلشــارة إىل  ،انيــةالعثم
ا وأوضاعها أما ابـن عثمـان فيظهـر مـن خـالل حديثـه عنهـا أو عـن بـاقي املـدن والقـرى الشـامية  .سكا
حراز وبناء على ذلك فقد جاءت " رحلته اإل ى ملعرفة األوضاع احلقيقية للدولة .صقيتأنه كان يسأل و 

" غنيـــة باملـــادة التارخييـــة مـــن خـــالل تتبعـــه ألوضـــاع أنطاكيـــة الـــيت عانـــت مـــن اجلفـــاف والقحـــط والوبـــاء 
فقــد أشــار إىل  ،ممــا كــان لــه األثــر الكبــري علــى الوضــعية االجتماعيــة والدميوغرافيــة ،والظلــم واالســتبداد

فة إىل خلـــو احلمـــام مـــن ظــاهرة خطـــرية تتعلـــق بعــدم وجـــود اليـــد العاملـــة الفالحيــة حلصـــاد الـــزرع باإلضــا
العـــاملني بـــه ( صـــاحب الكـــيس ) بعـــدما كـــان عـــددهم يصـــل إىل ســـتني رجـــال قضـــى علـــيهم الوبـــاء أو 

  اضطروا إىل اهلجرة .
واعتمادا على ما يقدمه ابن عثمان فيبدو أن منطقة الشام وعلى الرغم من الصـورة الـيت حـاول 

فباإلضـافة إىل مـا سـبق ذكـره عـن  ،جـد صـعبةالسفري املغريب أن يعكسها عنها كانت تعاين من وضعية 
ــا والــذي  مدينــة أنطاكيــة واجلزيــرة فــإن عــودة ابــن عثمــان إىل دمشــق بعــد احلــج تزامنــت وانتشــار الوبــاء 
يبدو أنه تسبب يف كارثة إنسانية حسب األرقام اليت يقدمها السفري : " وقد وقع يف هذه السـنة مـوت  

ــم كــانوا يــدفنون حنــو اخلمســمائة يف كــل يــوم ، وقــد  فقــد ،كثــري بالشــام يف مــدة غيبتنــا مبكــة حكــي أ
ويقصد بذلك الفقهـاء والعلمـاء الـذين   20ن تالقينا معهم انتقلوا إىل رمحة اهللا تعاىل ..."مموجدنا كثريا 

ــم قبــل خروجــه مــن املدينــة باجتــاه احلجــاز وممــا هــو جــذير باملالحظــة أن ابــن عثمــان حتــدث يف  .التقــى 
مث عن الوباء الذي ضرب دمشق عند عودته  ،ز عن الوباء الذي ضرب مدينة أنطاكيةطريقه إىل احلجا

باإلضــافة إىل   ،مــن احلــج ومعــىن ذلــك أن ظــاهرة الوبــاء بالشــام كانــت تتــزامن وفــرتات القحــط واجلفــاف
ا كانت سريعة االنتشار غيـاب  ةوهذا ما يفسر انتقال الكارثة من أنطاكيـة إىل دمشـق خـالل فـرت  ،كو

ـذه الكارثـة  ،ثمان يف احلجابن ع وقد تكون مناطق أخرى مل يزرها السفري املغريب قـد أصـيبت بـدورها 
.  

ومــن القضــايا احلساســة الــيت انتبــه هلــا ابــن عثمــان املكناســي خــالل تواجــده بــبالد الشــام فســاد 
ــا زلــت " وقــد ن قــد قــدم صــورة لســلوك القضــاة وظلمهــم لألهــايل:ف ،القضــاء وانتشــار الفســاد والرشــوة 

نازلة بدمشـق وذلـك أن القاضـي سـجن رجـال حكـم لـه حـىت يـؤدي عشـر الشـيء املتنـازع فيـه كمـا هـي 
ـا البلـوى  ،عادة قضاة املشرق نسأل اهللا السالمة والعافية من هـذه الورطـة الـيت وقعـوا فيهـا فقـد عمـت 

م بـدنياهم متفقـني وباعوا آخر  ،يف القسطنطينية وبالد الرتك والشام والعراق ومصر ومجيع بالد املشرق
وال تسرت فليس للوعظ فيهم عمـل وال تـأثر  استحياءعلى ذلك من غري توقف وال تأمل وال ختوف وال 

ا عندهم جباية عن أصول فيسمونه باحملصول فتجد القاضي يناضل على قبضه ويصـول مـن غـري  فكأ
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 ،ويــزاد للجلــيس واحلاجــبحــق واجــب  كأنــهارتيــاء وال اســتحياء وال حشــمة وال اعتبــار بعــار أو وصــمة  
 ،فإن كانوا مع إظهارهم هلذا األمر جليته معتقدين حليته فقد باؤوا بالصفقة اخلاسرة وجوه يومئذ باسرة

  . 21فيا حسرتا على األحكام الشرعية املرضية املرعية فقد ضاعت حقوقها وساغ عقوقها "
كاه ابن عثمان من نفـس ومن الصور األخرى اليت تعكس بشاعة القضاء يف بالد الشام ما حا 

مــات أحــد مــن احلجــاج إال بعــث أصــحابه يف  امــطريقــه إىل احلــج "... وذلــك أنــه مهخــالل القاضــي 
ورثتــه قــائمون موجــودون بــل رمبــا مــرض أحــد فثقــف متاعــه قبــل و احلــني فيحصــون متاعــه ويأخــذ عشــره 

ون أنــه حقهــم موتــه ويناضــلون علــى هــذا وخياصــمون عليــه إن ظهــر مــن يصــدهم عنــه ولــو بشــفاعة ويــر 
فقـــد ، نفـــذه هلـــم الســـلطان فـــإن كـــانوا مـــع هـــذا يعتقـــدون احلليـــة فهـــو كفـــر وال حـــول وال قـــوة إال بـــاهللا 

ال بعادة أو قـانون مصـطلح عليـه إضاعت األحكام الشرعية يف هذه الديار املشرقية فال جتد أحكامهم 
  22وإن سلكوا فيها على املنهاج الشرعي فبأقل رشوة يستمالون عن احلق "

  
  :   األحوال الثقافية والدينية –ب 

حـول رحلـة ابـن عثمـان املكناسـي وهـو يف طريقـه إىل  إبـدائهاإن املالحظة األساسية الـيت ميكـن 
وإذا كــــان وراء كــــل خطــــاب  ،احلجــــاز هــــي أن خطابــــه خيتلــــف عمــــا كــــان وهــــو يف حضــــرة اســــطانبول

قــه إىل احلــج ختتلــف متامــا فــإن الشخصــية الــيت نكتشــفها يف خطــاب ابــن عثمــان وهــو يف طري ،شخصــية
وهــو مــا ينســجم إىل  ،إذ حتــل شخصــية املثقــف والعــامل واملتصــوف ،عــن شخصــية الســفري والدبلوماســي

كدبلوماســــي مل يعــــد هنــــاك مــــا يــــربر اســــتمرار التقيــــد   تــــهفبعــــد انتهــــاء مهم ،حــــد بعيــــد وهــــدف الرحلــــة
يب القاســم الزيــاين ســوف ولــذلك فــإن حــديث ابــن عثمــان كمــا هــو الشــأن أل ،بــالربوتوكول الدبلوماســي

والواقـع أن إرهاصـات هـذه الشخصـية الصـوفية  .يركز على ما هو ثقايف وديين أكثر مـن أي شـيء آخـر
بــدأت مــع ابــن عثمــان وهــو يف اســطانبول عنــدما قــام بزيــارة ضــريح الصــحايب أيب أيــوب األنصــاري مــن 

عثمـان علـى زيارتـه أكثـر مـن  ولذلك حرص ابـن ،حيث كونه يشكل معلمة دينية وثقافية كبرية باملدينة
نيـة وذخـرا قـرب أيب أيـوب األنصـاري صـاحب رسـول ت" وكفاهـا شـرفا وفخـرا مـا حازتـه دون غريهـا  مرة :

أمـا  .وقد ذكـر علـى أنـه يوجـد خـارج املدينـة وتشـكلت حولـه عمـارة كثـرية23اهللا صلى اهللا عليه وسلم "
فلة مشتملة علـى ذخـائر مـن األواين الفضـية عن مدفنه فيصفه السفري املغريب بكونه عبارة عن " قبة حا

  24سك العظام لوقد الشمع وما أشبه ذلك "واملنارات واحل
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وواضح من الوصف الذي يقدمـه ابـن عثمـان أن قـرب أيب أيـوب األنصـاري كـان حيظـى باهتمـام  
د والــيت تنســب إىل الســلطان حممــ ،كبــري ســواء علــى املســتوى الرمســي مــن خــالل الزينــة الــيت يتــوفر عليهــا

  25الفاتح عقب فتح القسطنطينية أو على مستوى العامة الذين كانوا يزورونه من أجل التربك
ســي وأيب القاســم الزيــاين مبســاجد املدينــة بعــدا دينيــا وثقافيــا اويعكــس اهتمــام ابــن عثمــان املكن
  سبق وأن حتدثنا عنه يف الفصل السابق .

يـارة التـربك بقبـور بعـض املشـاهري مـن ويف طريقه إىل احلجاز حرص ابن عثمان املكناسي على ز 
ومــن ذلــك مــا ذكــره عنــدما حــل بقريــة "ســيدي الغــازي" القريبــة مــن مدينــة  ،العلمــاء وأقطــاب الصــوفية

يقـول ابـن عثمـان  –" وقـد زرنـا  اسكشهري حيث زار قرب أحـد الصـاحلني يـدعى جعفـر ولقبـه الغـازي :
ي ومل أقـف علـى مـن عـرف قالء الدين السـلجو ضرحيه وتربكنا  برتبته وأخربت أن الذي بىن ضرحيه ع –

  26يا "فاشبه تعريفا 
الصــوفية والثقافيــة مــن  هوعنــدما حــل مبدينــة قونيــة الرتكيــة حــرص ابــن عثمــان علــى إشــباع رغباتــ

ـدف التـربك :" وملـا فرغنـا مـن الصـالة دخلنـا   ضـرحيهخالل زيارته قرب أحد األولياء يدعى مـال هنكـار 
واملالحظ أن قرب هذا الويل كـان عبـارة عـن زاويـة ، ،  27الشيخ وبعض ذريته "فإذا ضريح منور فيه تربة 

"وهلم من يقوم  :رحيه وعلى طريقته ، يقول الزياينوهذا ما يفسر كثرة األتباع  الذين يسسهرون على ض
وعادة املتـويل مـنهم علـى الزاويـة أن جيعـل  ،بأمر زاويتهم يف كل وقت وهلم وظيف على الدولة العثمانية

فكلمـــا تعــني الســـلطان للملــك هـــو أول مـــن يبايعــه ويقلـــده الســـيف  ،وكيلــه مقـــام أيب أيــوب األنصـــاري
  28 وحينئذ يبايعه أهل الدولة ..."

ذه املدينة أن الطقوس الصوفية ألهـل الزاويـة هـي  ويضيف ابن عثمان الذي تصادف تواجده 
"وهـو مـن   :األتبـاع وحضـور الشـيخ مـعفبعـد جت .األكثر انتشارا باألناضول وخاصة العاصمة اسـطانبول

يبـة وسـكينة ووقـار وقعــد مبقعـد معـني لـه وصــعد تفــأ ،ذريـة هـذا الـويل القــائم يف الوقـت بـأمور الزاويـة ى 
آيـــات مـــن القـــرآن ويفســـرها بلغـــة الـــرتك ، وذكـــر شـــيئا مـــن التوحيـــد  يقـــرأوجعـــل  تـــهرجـــل مـــن فـــوق مرتب

حلضـرة فأخـذوا يف نقـر دفـوف ورنـة مـزامري مجاعـة والوعظ وأخذ يف ذلك مدة ، مث شرعوا يف اسـتعمال ا
وا تومهمــا ســام ،منعزلــون يف ناحيــة ، مث قــام الشــيخ ومجاعــة مــن الفقــراء وجعلــوا يطوفــون يف ذلــك اجملــال

والــه برؤوســهم بســكينة ووقــار ، مث دخــل الفقــراء امليــدان وجعلــوا يــدورون وتركنــاهم  قــرب الشــيخ إال أومــأ
  . 29رنا ..."على ذلك وانصرفنا لقرب وقت سف
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ولقد تعـددت زيـارات السـفريين املغـربيني إىل قبـور األوليـاء والصـاحلني والعلمـاء والشـيوخ عنـدما 
ــاحــال بواليــة الشــام علــى اعتبــار  رغبتيهمــا  إشــباعفانطالقــا يف  ،تشــكل تراثــا ثقافيــا وصــوفيا للمنطقــة أ

  دية .ما كانا يف اسطانبول يهتمان باملظاهر الدنيوية واملا الروحية بعد
بل وميكـن القـول علـى أن االهتمـام املتزايـد البـن عثمـان املكناسـي وأيب القاسـم الزيـاين بـالرتاث 

يف حــني   .يف العمــق عــن شخصــيتهما الصــوفيةشــف كيالد الشــام بالروحــي والصــويف خــالل تواجــدمها بــ
لصـا منــه بعــد وســرعان مــا خت ،مل تكـن الشخصــية الدبلوماسـية إال لباســا مظهريــا فرضـته املهمــة السـفارية

وعلى هذا األساس أصر ابن عثمان عندما دخل مدينة محص على البدء بزيارة من فيهـا مـن  .انتهاءها
وعلــيهم الصــالة والســالم فبــدأنا برتبــة اجملاهــد الضــرغام  نبينــاتنا الصــحابة الكــرام علــى ا" املشــاهري ســاد

الوليــــد ... فتربكنــــا بزيارتــــه ي العظــــام ، ســــيف اهللا أيب ســــليمان خالــــد بــــن ز صــــاحب الفتوحــــات واملغــــا
  .30عبد الرمحان بن خالد " هومشاهدة تربته ومعه ولد

ويذكر ابن عثمان على أنه بعد زيارته لقرب الصحايب خالد بـن الوليـد توجـه لزيـارة قـرب عبـد  اهللا 
كمــا حــرص علــى زيــارة قــرب التــابعي كعــب األحبــار (    .بــن عمــر بــن اخلطــاب حســب زعــم أهــل املدينــة

وقـرب جعفـر الطيـار ( جعفـر بـن أيب طالـب بـن عبـد املطلـب  ،ع بن ذي هجن احلمـريي )كعب بن مان
بــن هاشــم ) وهــو أخ علــى بــن أيب طالــب. باإلضــافة إىل ذلــك يــذكر الســفري ابــن عثمــان أنــه زار قــرب 

وعمـــرو بـــن أميـــة  ،صـــنحممـــن الصـــحابة : كعكاشـــة بـــن  اكبـــري   ااخلليفـــة عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز ، وعـــدد
مث توبـــان مـــوىل رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه  ،ن أيب وقـــاص ، وأيب موســـى األشـــعريالضـــمري ، وســـعد بـــ

ــى  ،وسـلم .وقـرب دامـس أيب اهلـول مـوىل كنـدة وقــرب عبـد الرمحـان بـن أيب بكـر الصـديق ... اخل . وقـد أ
ابــن عثمــان زيارتــه ملدينــة محــص بقولــه :" احلاصــل هــذه البلــدة بقعــة مــن بقــاع اجلنــة لكثــرة مــا اشــتملت 

  .31من الصحابة واألولياء رضوان اهللا عليهم أمجعني "عليه 
 ،أمــا يف مدينــة دمشــق فقــد كانــت زيــارة الســفريين املغــربيني لعــدة معــامل تارخييــة وثقافيــة ودينيــة   

" أول مـا بـدأنا بـه بعـد حـط الرحـال أن  وأول من بدء بزيارتـه قـرب نـيب اهللا حيـىي عليـه الصـالة والسـالم :
مث قـــام بزيـــارة قـــرب  .32هللا حيـــىي بـــن زكريـــاء علـــى نبينـــا وعليـــه الصـــالة والســـالم "توجهنـــا لزيـــارة قـــرب نـــيب ا

ن اكمــــا تــــربك الســــفري   .الصــــحايب عبــــد اهللا بــــن مــــرادس "فتربكنــــا بزيارتــــه ومبشــــاهدة تربتــــه نفعنــــا اهللا بــــه"
"مبصحف سيدنا عثمـان بـن عفـان رضـي اهللا تعـاىل عنـه طلبنـاه مـن القـيم عليـه فأخرجـه لنـا مـن خزانتـه 

  .33 ..."ه ، رضي اهللا عنه وال زال كما هونا املوضع الذي سقط عليوقبل
نظــرا لبعــده الروحــي والثقــايف  ،وقــد حظــي جــامع األمــويني بزيــارة ابــن عثمــان املكناســي والزيــاين

ــذا اجلــامع قــدم وصــفا لــه يعكــس درجــة االفتتــان بــه "وهــذا و والتــارخيي.  مــن كثــرة إعجــاب ابــن عثمــان 
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وهو كبري فطولـه مـن اجلـدار الـذي  ،إلسالم وأجلها وأمجلها وأكثرها عمارةاملسجد من أعظم مساجد ا
ســـتمائة قـــدم ورمبـــا تـــنقص أو تزيـــد بقليـــل الخـــتالف  هعـــن ميـــني املســـتقبل إىل جـــداره الـــذي عـــن يســـار 

لــه ثــالث بالطــات  ،إىل جــدار آخــر املســجد ثالمثائــة وســبعة وثالثــون قــدما هوعرضــه مــن حمرابــ ،األقــدام
 ،ان ومخســون قــدما وعــرض الصــحن مثــل البالطــات ثالمثائــة وســتة ومخســون قــدماعــرض كــل بــالط اثنــ

وكلــه علــى أعمــدة الرخــام عــايل الســمك ولــه مــن  ،وعــرض بــالط آخــر الصــحن مخســة وعشــرون قــدما
 ،األبــواب أربعــة رحــم اهللا بانيــه ومطهــره مــن رجــس الشــرك والشــك ومنقــذه مــن أيــدي الكفــرة املعتــدين

  .34ية إىل يوم الدين "وأبقاه عامرا بامللة احلنف
 560تأكيد انتمائه الصويف كانت زيارة ابن عثمان املكناسي لضريح حميي الدين بـن عـريب (لو 

م ) فيلسوف التصوف . ويبدو السفري املغريب مـن خـالل حديثـه عـن  1240 – 1165/ ـه638–
لمـاء والصـوفية وأمـا مجهـور الع …ابن عريب متصوفا بل ومدافعا عن فلسفة ابن عـريب يف التصـوف :" 

  .35"أنه يف العلوم الظاهرة فريد وحيدفقد أقروا بأنه إمام أهل التحقيق والتوحيد و 
 ،وباإلضافة إىل ابن عريب يقدم الزياين أمساء مقابر ومقامات أخرى زارهـا يف طريقـه إىل احلجـاز

قــرب أمســاء  و  ،وقــرب بــالل بــن ربــاح ،ومــن ذلــك حســب مــا يــذكر يف الرتمجانــة : مقــام هــود عليــه الســالم
وفاطمـــة بنـــت  ،وزينـــب بنـــت علـــي ،وســـكينة بنـــت احلســـني ،وقـــرب عبـــد اهللا بـــن جعفـــر ،بنـــت أيب بكـــر

وميمونــة  ،وأم ســلمة ،وأم حبيبــة زوج النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم ،وعبــد اهللا بــن زيــن العابــدين ،احلســني
  .36... إىل غري ذلك من األمساء واألعالم

ن فـإن ابـن عثمـان ان املغربيـاات واألضرحة اليت زارها السفري وعلى الرغم من العدد الكبري للمزار 
  يتأسف لعدم متكنه من زيارة مواقع أخرى إما لبعدها أو خلوفه من االفرتاق عن الركب .

باملالحظــــة يف هــــذا اإلطــــار أن ابــــن عثمــــان باإلضــــافة إىل القبــــور واألضــــرحة  جــــديروممــــا هــــو    
ـــا إل  افإنـــه يبـــدو أيضـــا مثقفـــا عاملـــا ذ ،غباتـــه الروحيـــة والصـــوفيةباع ر شـــواملـــزارات الـــيت حـــرص علـــى زيار

وهــذا مــا تؤكــده املصـادر اإلســالمية الــيت اعتمــد عليهــا للتعريـف بــالكثري مــن األمســاء الــيت  ،اطـالع واســع
ي حـرص ابـن عثمـان علـى زيـارة ضـرحيه، ومن ذلك تعريفه بالشيخ عبد الغين النابلسي الـذ ،أشار إليها

" وهــذا الشــيخ كــان مــن العلمــاء العــاملني ومــن أهــل الطريقــة العــارفني مــن أهــل الظــاهر  :وممــا قــال فيــه
  .37والباطن مشارك يف العلوم ..."

ــا ابــن عثمــان املكناســي نــذكر : العــارف بــاهللا أرســالن  ومــن مجلــة األمســاء األخــرى الــيت عــرف 
رفني بـاهللا تعـاىل مـن أهـل على زيارة قربه :" كان هذا الرجل مـن العـاعثمان الدمشقي الذي حرص ابن 

وكــان مــن  ،املائــة السادســة معاصــر لســيدنا القطــب موالنــا عبــد القــادر اجلــيالين رضــي اهللا عنــه ونفــع بــه
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كمــا عــرف ابــن عثمــان بامللــك نــور .  38العلمــاء أهــل الظــاهر والبــاطن ولــه رســالة يف علــم التوحيــد ..."
  .  إسالميةعدة مصادر  الدين الشهيد حممود السلجوقي وقدم ترمجة له اعتمادا على

ـدف احلـج كـان البـن عثمـان املكناسـي لقـاءات   ،وجريا على عادة املغاربة الـذين زاروا الشـرق 
وقــد ذكــر أمســاء الــبعض مــنهم " كالشــيخ ســعد الــدين احلنفــي حفيــد الشــيخ  ،مــع بعــض علمــاء الشــام

ده هــذا ســلك مســلك وحفيــ ،اهللا تعــاىل ورضــي عنــه هالقــدوة العمــدة ســيدي عبــد الغــين النابلســي رمحــ
وقـد  .أسالفه يف الدين واالعتكاف على قراءة العلـم ولـه مشـاركة يف علـوم صـاحب وقـار ومسـت حسـن

توجهنا إىل زيارة جده سيدي عبد الغين املذكور فأدخلنا إىل مكانـه وأكرمنـا أكرمـه اهللا  وأراين رحلـة لـه 
دي عبد الغين منهـا تـأليف يف حليـة وأطلعنا على عدة تآليف لسي ،فيها حنو جده احنإىل بيت املقدس 

  .39سمات يف الوقت بطابة ومنظومة عدد فيها منافعها ومساه الصلح بني اإلخوان "العشبة امل
كمــا التقــى ابــن عثمــان "بالفقيــه اللبيــب احلبيــب األديــب كمــال الــدين الشــيخ حممــد بــن حممــد 

دخلنـا إىل بيـت لـه يف املسـجد  اجتمعـت معـه يف جـامع األمويـة وأ ،الدمشقي املشـهور بـالغزي الشـافعي
  .40كبري يف ناحية الصحن يقعد فيه بقصد املطالعة واإلفتاء "

اجلزاعــي والــذي دارت بينــه  إمساعيــلوقــد كــان لقــاء الســفري املغــريب أيضــا مبفــيت احلنبليــة الشــيخ 
  وبني ابن عثمان نقاشات طويلة .

  
  
  
  
  
  
  : فلسطين – 2
  

ا مـن مـ القاسـم الزيـاين إىل فلسـطني يف طريـق عودلقد جاءت زيارة ابن عثمان املكناسي وأيب
فلســـطني قبـــل الســـفريين  وازار  ينآخـــر مغاربـــة هنـــاك رحالـــة أن وجتـــدر اإلشـــارة إىل  .أداء مناســـك احلـــج

 م.17، وأبـــو ســـامل العياشـــي خـــالل منتصـــف القـــرن م1739العـــامري  التلمســـاين عـــام  اومهـــ نياملغـــربي
ـــدف اإلطـــالع  علـــى أحواهلـــا وميكـــن القـــول علـــى أن زيـــارة هـــؤالء إىل ا ألراضـــي الفلســـطينية مل تكـــن 

بقدر ما كان اهلدف الزيارة بغرض التربك بقبور وأضرحة ومزارات مقدسـة وعلـى  واالجتماعيةالسياسية 
رأسها القدس الشريف ، وقد صرح ابن عثمان بذلك قبـل بـدء الزيـارة :" وأقمنـا بعكـة تسـعة أيـام حـىت 
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للســفر واشــتغل رئيســه بإصــالح البحــر وتعاقــدنا مــع صــاحبه وعينــا املــدة  عــني املركــب الــذي حيملنــا يف
لزيـــارة القـــدس الشـــريف والتـــربك مبشـــاهدة شـــؤونه واالســـتعداد للســـفر، وتوجهنـــا يف خـــالل هـــذه املـــدة 

، مبعــىن آخــر أن 41..."علــى نبينــا وعلــيهم الصــالة والســالمن هنالــك مــن األنبيــاء مبــاملســجد األقصــى و 
إال أن ذلـك مل مينـع رحالتنـا مـن اإلشـارة بـني الفينـة واألخـرى إىل بعـض  ،صـويف اهلدف هو روحاين  أو

ه إىل قوالسياسية ولو بشكل عابر ، ومن ذلك ما أشار إليه ابن عثمان وهو يف طري االجتماعيةالصور 
وأعطـى لـذلك مثـال صـاحب قلعـة  ،القدس الشريف من سوء العالقـة بـني والة فلسـطني والبـاب العـايل

ول ابــن عثمــان :" وهــذا الرجــل صــاحب هــذه القلعــة حتــت نظــر وزيــر الشــام مــوىل عمــل هــذه يقــ ،ســنور
فهــو مييــل إىل االســتقالل واالســتبداد منفــذا ألوامــر  واالنقيــادالناحيــة علــى يــده لكنــه غــري كامــل الطاعــة 
منـه فـإذا  والوزير أيضا ال يقدر على نزعه فهو قانع مبا يأيت .أمريه لكنه ال يتالقى معه خوفا على نفسه

  .42أتى الوزير إىل ناحية بالده خيرج منها إىل ناحية أخرى حىت يرجع الوزير ويرجع"
وقبل أن يصـل ابـن عثمـان إىل مدينـة القـدس حـط رحالـه مبدينـة نـابلس :" وهـي بلـدة متوسـطة 

 وماؤهـا كثـري ذات بسـاتني إال أن ،بني جبال مرآها حسن وبناؤهـا كلـه باحلجـارة املنحوتـة حسـن املنظـر
وقـد حـرص  .43أزقتها كثرية العفونات والطريق إليها من القلعة املتقدمة يف صعود وهبوط وحجارة ..."

م وقرأنــا الفاحتــة  ــذه املدينــة علــى زيــارة مــدافن " أوالد يعقــوب عليــه الســالم فتربكنــا بزيــار ابــن عثمــان 
"....  

 نظــرا ملكانتهــا الدينيــة لقــد شــكلت مدينــة القــدس هــدفا يف زيــارة ابــن عثمــان املكناســي والزيــاين
فبـابن عثمـان  ،ولذلك فقد تعمدا يف رحلتيهمـا ذكـر تفاصـيل زيارتيهمـا هلـذه املدينـة املقدسـة ،والتارخيية

ملعاملهـــا :" وللقـــدس الســـور احلصـــني مبـــين باحلجـــارة يف غايـــة الكمـــال  مبـــدأ حديثـــه عنهـــا بوصـــف عـــا
والثـــاين  بـــاب  ،ول ومنـــه دخلنـــا بابـــا العمـــودواألبـــواب احلصـــينة الغلـــق فعـــدد أبوابـــه ســـتة : األ واإلتقـــان

، والسادس باب اخليل داوودالزاهرة والثالث باب األسباط ، والرابع باب املغاربة ، واخلامس باب النيب 
"...44.  

على أن ابن عثمان وجمرد  وصـوله  إىل القـدس بـادر إىل زيـارة املسـجد األقصـى ونفـس الشـيء    
وعرفـت   ،الذي بارك اهللا تعـاىل حولـه ،م الشريف واملسجد العظيم احلنيففعله الزياين :" مث قصدنا احلر 

ــذا شــرفا وفخــرا ،املســجد األقصــى ومــع املعــراج واألســر ،كــل أمــة فضــله  ،فرأيــت بقعــة هلــا نــور ،وكفــى 
 ،ومقام ختطر فيه خطرات وتعرض مقامـات ،وشرف معلوم مذكور ، مسجد له حرمات ،وفضل مأثور

عنــــه  روتقصــــ االلتفــــات،ومكــــان ال ميكــــن عنــــه  ،وتســــتجاب بــــه دعــــوات ،وحمــــل تفــــيض عليــــه بركــــات
إىل طيـــب الرتبـــة  ،قـــد مجـــع شـــرف املقـــدار ،ولكـــل يف تصـــنيف حماســـنه  البـــاءات واأللفـــات ،الصـــفات
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وفاقــت مــآثره  ،فــال منظــر حياســنه ،وراقــت حماســنه ه،ة البقــاع تفــاخر يــفأ ه،وشــهرة مفــاخر  ،وفضــيلة الــدار
    .45سليم الود سلم وحيا واطلع نور البشر يف أفق احمليا " وامنع بكل ،مجيع من يكاثره

ــاأمــا عــن  هندســة املســجد األقصــى فقــد اجتهــد الســفري  ن يف تقــدمي معاملــه ممــا يــرتجم ان املغربي
وأول ما بدأ به ابـن عثمـان املكناسـي حديثـه عـن قبـة الصـخرة :" وهـو بـالط  .ا بشكله ومجالهمإعجا

هلـا  ،ويف وسط هذا البالط قبـة الصـخرة املباركـة وهـي مثمنـة الـدائرةواسع جدا يف وسط مسور املسجد 
أربعــة أبــواب عظــام جملــدين بالصــفر ويف داخــل هــذه القبــة قبــة أخــرى مرفوعــة علــى أعمــدة الرخــام دائــرة 
 ،بالصخرة وبني األعمـدة شـبابيك مـن الصـفر يف علـو حنـو قـامتني هلـا أربعـة أبـواب مـن نفـس الشـبابيك

ا شباك مـن خشـب علـوه أقـل مـن القامـةفدخلنا من الشباك  فأشـرفنا  .املذكور خالفينا الصخرة حميط 
ووضــعت أصــابع يــدي يف  ،ان بالشــباك املــذكورقــمنــه علــى الصــخرة وملســناها علــى ســبيل التــربك مــن طي

  .46أثر أصابع امللك حيث أقام الصخرة ملا مالت بالنيب عليه الصالة والسالم ليلة اإلسراء ..."
بـو القاسـم الزيـاين املسـجد األقصـى " أعظـم مبـاين الـدنيا " فطولـه سـبعمائة ومثـانون وقد اعتـرب أ

"وأبوابــه مخســون بابــا  ،أمــا ســواريه أربعمائــة وأربعــة عشــر ســارية .ذراعــا وعرضــه أربعمائــة ومخســون ذراعــا
نتـه قد أسس باحلجارة العظيمة وألواحها الكبار املنحوتة اهلائلة ب ،يطوف به سور سعته ثالث خطوات

غري أن الزيـاين يعقـب علـى كالمـه بـأن " املفتوحـة اآلن مـن أبوابـه إثنـا ،  47اجلن لسليمان عليه السالم"
ان واللجـني مغمـد يـفيهـا بـاب مصـفح بالعق ،احملسـن املـرقش ،ر بابا كل باب منها لـه الوجـه املـنقششع

ابــان مــن اجلهــة الشــرقية ومهــا ب ،وبــاب التوبــة ،ومنهــا بــاب الرمحــة ،وأعجــب النظــار ،ا راق األبصــارمــ
"48.  

ســتة عشــر منهــا  ،وقــد الحــظ ابــن عثمــان أن القبــة تقــوم علــى أربعــني عمــودا مــن الرخــام الفــائق
أمـــا حيطـــان القبـــة فمكســـوة  .وســـتة عشـــر عمـــودا آخـــر حتمـــل الســـقف احملـــيط بالقبـــة ،دائـــرة بالصـــخرة
سالم أكثر تأنقا من صنعة هـذه ولذلك فقد اعترب ابن عثمان أنه مل ير " يف بالد اإل .بالرخام املصقول

  .49القبة "
بــة ليطلــع علــى هندســتها وممــا هلــا وقــد أتيحــت البــن عثمــان املكناســي فرصــة التجــول أســفل الق

وقــد  ،ومــن داخــل القبــة األوىل احنــدرنا إىل ســفلي الصــخرة بــأربع عشــرة درجــة فصــارت الصــخرة فوقنــا"
ــا وحتتهــا عمــود مــن رخــام قــ ــا كأنــه مقــيم هلــاأحــاط جبوانبهــا  بنــاء  متصــل  وعنــد  ،ائم حتتهــا متصــل 

ا ــا تــرب لســا وقــد أحــس ابــن .  50املــدراج أيضــا عمــود طرفــه يف بعــض املــدراج وطرفــه اآلخــر متصــل 
  فحرص على الصالة وقراءة القرآن والدعاء فيه . ،عثمان بسهو وروحانية املكان
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الصخرة باآليات القرآنية كآيـات والزينة اليت زينت فيه  ،وقد أعجب السفريان املغربيان باحملراب
ـا زار الرحـالني  .من سورة اإلسراء باإلضـافة إىل أقـوال بعـض املـؤرخني وبعـد زيـارة قبـة الصـخرة والتـربك 

يئتهأجامع املسجد األقصى حيث  وحمرابه الـذي يـروى أن " املهـدي يصـلي فيـه وينـزل عيسـى  ،عجبا 
  .51به ..."عليه السالم فيجده قائما يصلي بالناس فيقتدي 

ـــذا احملـــراب أدى فيـــه الصـــالة والـــدعاء    راد بعـــض يـــومل يـــنس إ .وحرصـــا مـــن ابـــن عثمـــان للتـــربك 
ا تؤرخ لعمليات التجديد اليت قاقبالعبارات اليت كتبت يف  ا بعض السالطني  مة احملراب واليت يبدو أ

  الح الدنيا والدين ".امللك الناصر ص املظفر"وعبد اهللا يوسف من أيوب أبو  ،: كامللك الناصر
حمــراب  ومــن األمــاكن املقدســة األخــرى الــيت زارهــا ابــن عثمــان املكناســي وأبــو القاســم الزيــاين :

واملكان الذي كان حيكـم  ،باإلضافة إىل تربة سليمان عليه السالم ،52املسيحومهد السيد السيدة مرمي 
تأسـف ابـن حيـث م السيدة مرمي بنت عمـران ومقا .وتربة نيب اهللا داوود فيه نيب اهللا داوود عليه السالم،

  عثمان لتسليم مفتاح قبتها للنصارى واعترب ذلك من مفاسد الدولة العثمانية .
ويضــيف ابــن عثمــان إىل هــؤالء قــرب " الشــيخ حممــد العلمــي مــن ذريــة ســيدنا  عبــد الســالم بــن 

  والتارخيية .... وغريها من األمساء واملواقع الدينية  رمث ضريح نيب اهللا عزي ،مشيش"
ـم ابـن عثمـان املكناسـي أثنـاء تواجـده بالقـدس  أما أمساء بعض العلماء والشيوخ الـذين التقـى 

" الشـــيخ الربكـــة القـــدوة العـــارف بـــاهللا تعـــاىل : فقـــد أورد أنـــه التقـــى بشـــيخ الطريقـــة القادريـــة  ،الشـــريف
وقـــد أخـــذت عنـــه وصـــافحين  ،بـــاخللوة القادريـــة واخللوتيـــة املـــأذونشـــيخنا أبـــو الســـعود حممـــد و أســـتاذنا 

 قطــب يتمبصــافحة شــيخه يف الطريقــة الســيد مصــطفى كمــال الــدين الصــديقي الدمشــقي البكــري اخللــو 
وتتضـمن . 53وأخذ أيضـا عـن السـيد عبـد القـادر القـادري شـيخ السـجادة القادريـة ببغـداد ..." ،عصره

  .54فية يف فلسـطنيرحلة ابن عثمان ترمجة مستفيضة للشـيخ مصـطفى البكـري وهـو أحـد أقطـاب الصـو 
وقـد أورد ابـن عثمـان  ،كما اجتمع بالشيخ مصطفى بن الشـيخ أيب السـعود املشـهور بقصـائده الشـعرية

  البعض منها .
ـــم الســـفري املغـــريب بفلســـطني فإنـــه يبـــدو  وعلـــى الـــرغم مـــن قلـــة الشـــيوخ والعلمـــاء الـــذين التقـــى 

  .هرة ثقافية وصوفية كبرية بفلسـطنيمرتاحا ملا حققه خصوصا وأن األمساء اليت ذكرها كانت تشكل ظا
ــذه الواليــة يعكــس الســيطرة التامــة لظــاهرة  كمــا أن اختصــار حــديث ابــن عثمــان علــى رواد التصــوف 

  التصوف يف الشرق العريب خالل القرن الثامن عشر .
ـاوقبل مغادرة ابن عثمان ملدينة القدس أثىن على ساكنيها نظرا   :للمعاملة الطيبة اليت عـاملوه 

وألهل بيت املقدس بشاشة وطالقة وأخالق حسنة وميل إىل مؤانسة الغريب ومسامرته واحملادثـة معـه  "
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م وأدام ســـقياهم  ،والســـيما إن كـــان مـــن هـــذا اجلـــنس العلمـــي فلهـــم اعتنـــاء بـــه كثـــري حيـــاهم اهللا وببـــا
  .55ورياهم وإىل مكارم األخالق يسرهم و هيأهم "
د انتبــه إىل حضــور الدولــة العثمانيــة باألراضــي  املقدســة ويبــدو أن الســفري املغــريب ابــن عثمــان قــ

إدخـــال اإلصـــالحات عليـــه وترميمـــه: ب ،الفلســـطينية مـــن خـــالل اعتناءهـــا بـــالرتاث املعمـــاري يف القـــدس
ذا احلرم الشريف بل وكذا حرم مكة واملدينة اعتناء عظـيم وأثـر جسـيم فمهمـا " وهلذه الدولة العثمانية 

م اهللا تعــاىل وأبقــاهم و أمســاهم يف معــارج املــآثر ســقط شــيء منــه إال أعــادوه  ومــا تالشــى جــددوه صــا
 ،كما سـبقت اإلشـارة  فقطومل يقتصر اعتناء الدولة العثمانية باألماكن املقدسة .  56احلميدة وأرقاهم "

 وذلك من خالل الصدقات أو من طرف الباب العايل ةوإمنا كان أهل بيت املقدس يلقون عناية خاص
هلــم هنالــك زيــادة علــى إصــالح مــا يف احلــرم مــن البنــاء الصــدقة اجلاريــة علــى مــن يف القــدس " و  :الوقــف

ور وآنيتهــا بالطعــام علــى فــوعينــوا هنالــك زاويــة تظــل علــى طــول اآلنــاء أعشــارها ت ،مــن األبــاء واألبنــاء
 له من هذه الصدقة حظ أو نصيب صار ملكـا يـورث عنـه احنازومن  ،الفقراء تدور يف العشي والبكور

وهــذه احلســنة جاريــة قــد مضــت . فــإن أراد بيعــه يف حياتــه فهــو كــبعض شــيئاته  ،بيراض والتعصــفبــال
عليها من الدهر أحقاب يتبع أثرها منهم صاحل األعقاب وكل مـن أتـى مـن ملـوكهم عـن هـذا الـنهج ال 

  .57"جيوشهم وأعالمهم رحييد وال ينقص بل يزيد أدام اهللا تعاىل أيامهم ونص
رة الــيت قــدمها ابــن عثمــان املكناســي عــن الدولــة العثمانيــة باألمــاكن املقدســة إال أن هــذه الصــو 

ومثـال ذلـك مـا شـاهده بقريـة  ،وتتعلق بظلم واستبداد الوزراء والـوالة ،الفلسطينية تواجهها صورة أخرى
ــم  التشــكي مــن الــوزراء  اكثــريو   –يقــول ابــن عثمــان  –ســنجيل الــيت أكــرم أهلهــا الســفري املغــريب " إال أ

ا اهللاو  م أكلـــوا اللحـــم وامتشـــوا العظـــم  ،الـــوالة الـــذين يولـــون أمـــرهم مـــن قبـــل الدولـــة العثمانيـــة صـــا فـــإ
يف مجيــع اإليالــة فكــل مــن مررنــا بــه يشــتكي مــن  موهــذه ســري .واســتفوا املــخ وال حــول وال قــوة إال بــاهللا

  ألعشار .فقد كانوا يرهقون الفالحني بالضرائب ويتعسفون يف أخذ الزكاة وا،  58"جورهم
الســفري املغــريب وعــرب عــن اســتنكاره لــه توليــة بعــض الــوزراء للنصــارى  ظإال أن املشـهد الــذي أغــا

علــى بعــض القــرى "فتجــد النصــراين  يســتلزم للــوزير خــراج القريــة ويتــوىل قــبض ذلــك مــن املســلمني يف 
  .59مهانة واألمر هللا"

املدينة الـيت تضـم عـددا كبـريا مـن وبعد مدينة القدس كانت زيارة ابن عثمان ملدينة اخلليل وهي 
ني القـدس واخلليـل حيـرص علـى بـ ال أن املالحظ أن ابن عثمان وعلـى طـول الطريـقإاملزارات املقدسة ، 

أمــا يف بيــت حلــم فقــد زار  ،ومــن ذلــك قــرب راحيــل أم يوســف عليــه الســالم ،زيــارة عــدد كبــري مــن املواقــع
يـه السـالم " فزرنـا املكـان عنـد مواجهتـه وقرأنـا الفاحتـة املكان الذي ازداد فيه نيب اهللا عيسـى بـن مـرمي عل
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تربــة نــيب اهللا يــونس . وقــد شــبه ابــن عثمــان مدينــة اخلليــل  طريقــهكمــا زار يف   .60ودعونــا اهللا هنالــك "
ـذه املدينـة توجـه ابـن . 61مبكة املكرمة " وهو أشـبه شـيء مكـة عنـد أول نظـرة مؤسـس علـى جبـال " و

خليــل الرمحــان عليــه  إبــراهيم، ســيدنا األنبيــاء األعظــم واملــالذ األفخــم أىبعثمــان لزيــارة :" ... املقصــد 
كنـــا باملقـــام عنـــد ضـــرحيه وقرأنـــا عليـــه ســـورة رب الســـالم ، فـــدخلنا املســـجد وملنـــا ذات اليمـــني إىل قبتـــه وت

سـحاق إوقرب نـيب اهللا  ،ويف نفس املسجد زار ابن عثمان قرب زوجته. 62ودعونا اهللا هنالك ..." إبراهيم
مث تربــة نــيب اهللا  ،عليــه الســالم إســحاقمث ضــريح نــيب اهللا يعقــوب بــن  ،ةقــوقــرب زوجتــه ري ،ه الســالمعليــ

ويف كــل هـــذه املقامـــات كــان ابـــن عثمــان حيـــرص علــى الـــدعاء والتـــربك  .يوســف الصـــديق عليــه الســـالم
  والصالة .

 والــذي يبــدو مــن خــالل ،ومل يفــت ابــن عثمــان والزيــاين وصــف أكــرب وأقــدس مســجد باخلليــل
،  كــان يلقـى عنايــة خاصــة مــن طـرف البــاب العــايل علــى اعتبـار أنــه مكــان مقــدس  هحـديثي الســفريين أنــ

ــا هــذا املســجد عنــد الفلســطينيني عامــة والدولــة  كمــا تعكــس زينتــه ومجالــه املكانــة الرفيعــة الــيت حيظــى 
بـالكبري  لـيس"وعند بداية وصفه للمسجد يذكر ابـن عثمـان املكناسـي بأنـه :  .العثمانية بشكل خاص

 ،غري أن الالفـت لالنتبـاه يف مسـجد اخلليـل زينتـه ومجالـه. 63فمساحته مقدار ما كتب يف دائرة جداره"
ومـن بنـاءه مـا شـئت  ،" فرأيـت مـن حسـينه عجبـا ولعل هذا ما دفع أبـو القاسـم الزيـاين إىل القـول فيـه:

الرفيع وشـباك  دب حافلة من احلديله أبوا ،وال تلحق أثاره العالية ،ال تدرك مبانيه السامية ،فضة وذهبا
مــن األحجــار الضــخام العظــام اهلائلــة املنحوتــة باهلنــدام عــددت يف طــول احلجــر  ،بنــاء بالرخــامو بــديع 

 ،أسس ذلك املسجد العظيم عليهـا ،ومنها ما هو أقصر وأصغر ،الواحد أربعة وثالثني شربا وفيها أكرب
أحـدق  ،سـعةلبـديع الصـنعة كبـري املسـاحة وا ، رفيعـاوباطنة منهـا فجـاء جامعـا بـديعا هـائال ةوبناء ظاهر 

والعلــو  ،قــد مجــع  احلســن واحلصــانة ،والصــنع الوســيم ،جبميــع ســور جليــل وبنــاؤه مــن الصــخر اجلســيم
الغريــب  ،... وداخــل املســجد جتــاه القبلــة مبــين بالرخــام اجملــزع الرفيــع املخــرتع املختلــف األلــوان ،واملتانــة

  .64..."د افرغ فيه الذهب اإلبريز الصوانق ،الرتصيع صنوان وغري صنوان
املســـجد طالـــة حـــىت قبـــور األنبيـــاء املـــدفونني بداخلـــه :" ويف وســـط  ةوحســـب الزيـــاين فـــإن زينـــ

ـا مـن التعـاليق املذهبـة حـقـد  ،عليـه السـالم إبـراهيما لنبينـاملسجد الكرمي الرتبة املقدسة تربة اخلليـل  ف 
. والظـاهر 65ابيح الفضية والذهبية واملموهة كل حسن رائع رائق"واملص ،واحللل املطرزة ،والستور امللكية

وهو مـا يعكـس  ،حسب الزياين أن املسجد كان يستقبل عددا كبريا من الزوار من أجل التربك والصالة
" وما بني املسجد الكرمي والقبـة اجلوفيـة  :ى به املسجد عند املسلمني  قاطبةاالهتمام الكبري الذي حيظ

ويف املسجد جمتمع الوفـود الـواردين واملقيمـني مـن األغنيـاء والفقـراء  ،يكون فيه ،جدا صحن عظيم كبري
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على توايل  ،وضيافة اخلليل عليه السالم يف كل يوم بعد صالة العصر ،واألمراء والكرباء للضيافة املباركة
  .66أحقاب الدهر ..."

إيــالؤه األمهيــة القصــوى  وممــا هــو جــدير باملالحظــة أثنــاء تواجــد ابــن عثمــان بالشــام وفلســطني
ويتأكــد لنــا ذلــك أثنــاء  ،بــل االنتصــار لــه ممــا جعــل رحلتــه " اإلحــراز " زاخــرة بالبعــد الصــويف ،للتصــوف

مـــد شـــيخ الطريقـــة القادريـــة اخللوتيـــة حموعـــن الشـــيخ أيب الســـعود  .حديثـــه عـــن ابـــن عـــريب ودفاعـــه عنـــه
أســطورية مل  شــعبيةمبعتقــدات  األحيــانعــض وبــل يف ب ،باإلضــافة إىل إميانــه العميــق بالكرامــات واألوليــاء

  .67حيكم فيها العقل والنقد
ويفهم من إكثار ابن عثمان املكناسي احلديث عن التصوف باملشرق العثماين انتشار الظـاهرة 

وهــو مــا  ،والعنايــة اخلاصــة الــيت كانــت تلقاهــا مــن طــرف البــاب العــايل منــذ تأســيس الدولــة العثمانيــة ،بــه
ومـــا يفســـر ذلـــك حمافظـــة  ،الزوايـــا كـــان هلـــا دور كبـــري يف نشـــوء وتطـــور الســـلطنة يـــدفع  إىل القـــول بـــأن

ــم يف  مواجهــة الكثــري مــن  الســالطني العثمــانيني علــى عالقــتهم بالزوايــا ورجــال التصــوف واالســتعانة 
وقـــد قـــدم ابـــن عثمـــان املكناســـي أمثلـــة لـــذلك : كمســـامهة دراويـــش التصـــوف يف فـــتح  ،احملـــن والشـــدائد
وعلى هذا األساس يبدو أن التصوف كان قد متكن من الشرق العثمـاين خـالل القـرن . 68القسطنطينية
مما يعين سيطرة نـوع مـن التفكـري الـذي يـؤمن بالكرامـات واألوليـاء والصـاحلني ودورهـم يف ، الثامن عشر

ريب وحولــه تشــكلت ثقافــة العصــر الــيت تفاعــل معهــا الســفري املغــ .احليــاة االجتماعيــة والسياســية والثقافيــة
  اإلحراز. وبدا وكأنه جزء منها وهذا ما عكسته رحلته

ويف اخلتـــام  فيبـــدو أن زيـــارة ابـــن عثمـــان املكناســـي وأيب القاســـم الزيـــاين باإلضـــافة إىل العـــامري 
ــدف التــربك باملقامــات املقدســة الــيت تضــمها املنطقــة  ،الشــام وفلســطني يــيتالتلمســاين إىل وال  ،كانــت 

ولذلك فإن الصورة اليت عكسها الرحالة املغاربة  ،كري مع علماءها وشيوخهاوكذا التواصل الثقايف والف
  عن الشام وفلسطني صورة ذات قيمة روحية أو مبعىن آخر ذات مضمون صويف .

وميكن القول على أن هذه الصورة كان هلا تأثري كبري على طريقة حديث ابن عثمـان املكناسـي 
ارته املتكررة شفعلى الرغم من إ ،وحلب وفلسطني واخلليلاملدن اليت زارها كدمشق  نعلى اخلصوص ع

فـإن ذلـك ال  ،ن ميارسهما والة الدولـة العثمانيـة علـى األهـايل والسـكاناإىل الظلم واالستبداد اللذين ك
بل إن ابـن عثمـان اعتربهـا  ،يرق إىل حجم حديثه عن الزيارات والكرامات والقبور واألضرحة اليت زارها

بقعـــة مـــن بقـــاع اجلنـــة لكثـــرة مـــا اشـــتملت عليـــه مـــن الصـــحابة واألوليـــاء رضـــوان اهللا " –أي املنطقـــة  –
  .69عليهم أمجعني "
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ـا مـع  إذا كان ابن عثمان يبـدو سـفريا يف اسـطانبول بـالنظر إىل الدبلوماسـية الـيت كـان يتعامـل 
ا إىل حـد ميكـن سطانبول باجتاه احلجاز يبدو متصـوفا روحانيـإفإنه عندما غادر  ،رجال الدولة العثمانية

مما يؤثر بدون شك يف طريقة النظـر إىل األشـياء كمـا يف  ،القول بأن هناك شبه قطيعة بني الشخصيتني
سـطانبول تبـدو كعاصـمة للدولـة العثمانيـة مبـا حيملـه ذلـك إوبناء على ذلـك فـإذا كانـت  ،جهاانتإإعادة 

منــاطق تــؤرخ  ،منــاطق مقدســةمــن أبعــاد سياســية وحضــارية فــإن الشــام وفلســطني واحلجــاز ومصــر تبــدو 
وهـي أيضـا منـاطق العلـم والتصـوف والكرامـات  ،لعالقة اإلنسان باهللا مـن خـالل تـاريخ الرسـل واألنبيـاء

 ...  
  
  
  
  
  

  
  ھوامش
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  عليه ماله وما البنك اإلسالمي
  عاطف علبي

  
الم.  الواقع الد الع إن البنوك اإلسالمية قد أصبحت حقيقة واقعة ليس فقط في حياة األمة اإلسالمية ولكن في جميع ب

ار، الي التعامل بشكل إيجابي مع  لقدغدت واقعا ملموسا فعاال يتخطى إطار التواجدإالى آفاق التفاعل واالبتك وبالت
  ت العصر التي يواجھھا عالم اليوم؛ لذلك ال بد من التعرف عليھا.مشكال

ل ف اال يكف ا فع ا توظيف البنك اإلسالمي ھو مؤسسة نقدية مالية تعمل على جذب الموارد من أفراد المجتمع وتوظيفھ
ار الق ي إط ا ف ا ونموھ الميةتعظيمھ ريعة اإلس تقرة للش د المس لواع ة ويعم عوب األم دم ش ا يخ ى تن ، وبم ة عل مي

ال لبنك اإلسالمي ھو منشأة مالية تعمل في إطار إسالمي وتستھدف تحقيق ا»وكذلك  اقتصادياتھا. الربح بإدارة الم
  .1«حاال وفعاال في ظل إدارة اقتصادية سليمة

ا  البنك»ويعّرف كذلك بأن  اإلسالمي ھو مؤسسة مالية لتجميع األموال وتوظيفھا في نطاق الشريعة اإلسالمية بم
  .2«ع ووضع المال في المسار اإلسالمي، وتحقيق عدالة التوزيسالمياإل جتمع التكافليخدم م
يم تعمل في إطار الشريعة اإلسالمية, تستھدف التنمية و أجھزة ماليةالبنوك اإلسالمية ھي »أو بأن  زم بكل الق وتلت

ي  ال ف جاءتاألخالقية الت ة رأس الم ى تصحيح وظيف ا الشرائع السماوية وتسعى إل زة .وھي ي المجتمع.بھ أجھ
وك من وظائف تيمن حيث إ ,اجتماعيةتنموية  ه البن وم ب ا تق وم بم امالتنھا تق ة من حيث إسير المع ا ، وتنموي نھ

ع وتستھدف تحقيق التنمية فيه, تمعتضع نفسھا في خدمة المج ا يحقق النف ، وتقوم بتوظيف أموالھا بأرشد السبل بم
راد من حيث إ زة إجتماعيةأجھوقبل كل شىء. وھي  للمجتمع أوالً  دريب األف نھا تقصد في عملھا وممارستھا إلى ت

ام دخار ومعاونتھم في تنمية أموالھم بما يعود عليھم وعلى ترشيد اإلنفاق وتدريبھم على االعل ى المجتمع بالنفع الع
ى أداء الزك فضالً والمصلحة،  ا في عن اإلسھام في تحقيق التكافل بين أفراد المجتمع بالدعوة إل ا وإنفاقھ اة وجمعھ

  .3مصارفھا الشرعية
ة وكن ة البوصلة النظري ع بمثاب ة فكما نرى فإن ھذه التعريفات األربعة تتكامل لتصبح في التعريف الراب ك العملي ل

، من خالل وظيف األموال في األسواق المالية. وھذا يجعل البنك اإلسالمي عبارة عن أداة لتلمن يريد أن يعمل بھا
أمين الف ودعين ت تثمار أرص للم والھم بأفضل المجاالتالس راً  ،م ل أداء نظ ه بتحلي ه وقيام ي ا لخبرت لشركات الت

ذي مّك ؛بنبغي االستثمار بھا ري ال امود الفق دوالسيما وأن ھذه األسواق المالية تشكل الع ة ن ال ة من تنمي ل المتقدم
  .اقتصادياتھا

  ي؟ولذا يطرح علينا دائماً ماذا نعنى بالبنك اإلسالم
خالق  وتعالى ھوأنه لإلجابة على ھذا السوأل ال بد أن ننظر إلى الحقيقة الدائمة المتمثلة في أن هللا سبحانه  والواقع

ذه الموجودات  ال أحد ھ ان الم ھذا الكون، وأن اإلنسان ما ھو إال مستخلف في إدارة موجودات ھذا الكون..ولما ك
  .4ا تأتي أھمية البنوك اإلسالميةنومن ھ ، بد من توظيفه في أحسن المجاالتفال

، وذلك في توظيفه على مراعاة وظيفة المال الحقيقيةالبنوك اإلسالمية تصبح أمينة إن ف ما سبق فبناء على تعريفه،
  .إلسالمية بما يحقق نموھا وتقدمھالخير األمة وخير الشعوب ا

وك ا ة بتصحيح المسار االھذا كما أن البن ا من تسيير نشاطھا قتصادي لألمإلسالمية كفيل ا يمكنھ ة اإلسالمية بم
ا بالشك ،االقتصادي بيسر ق تكاملھ ذي يعظم من إضافة إلى تدعيم كيانا تھا اإلنتاجية وظروفھا السوقية وتحقي ل ال
ا االقتصادي اون والتكامل أدائھ ات التع ق عالق اج بغرض تعمي ادة اإلنت ة وزي ع اإلنتاجي ا من رف الي يمكنھ ، وبالت

المدول العالم اإلسال بين االقتصادي الد الع ائر ب ين س ا وب ر .مي وبينھ ا تعتب وك اإلسال كم ى البن ا أعل مية بطبيعتھ
ل النشاط البنوك ربحية ر مخاطرة؛ االقتصادي، على اعتبار أن قدرتھا المرتفعة تتجه نحو تموب  والتجاري األكث

  األمر الذي ينسجم والقاعدة اإلقتصادية:الربحية=المخاطرة.
ھذه البنوك اإلسالمية بتمويل الشركات اإلنتاجية في القطاعات السلعية كالزراعة والصناعة وإلسكان.  لذلك قامت

ادة  ى اإلسھام في زي ذي أدى إل ة، األمر ال ة اليدوي ة للصناعات الصغيرة والحرفي دمت خدمات تمويلي ا ق كما أنھ
رد وتحسين مس ذه االناتج القومي اإلجمالي، وبالتالي الزيادة في دخل الف ا فباستخدام ھ وك تويات المعيشة. وھن لبن

ربحاإلسالمية صيغة المضاربة (  عقد بين طرفين على أن يدفع أحدھما ماله إلى األخر ليتاجربه، وما حصل من ال
من التدخل في النشاط اإلقتصادي  يوزع بينھما على حسب ما يشترطان) والمشاركة (في الربح والخسارة) تمكنه

  مراقبته، وبالتالي تحقيق ربحية أعلى للنشاط.الممول  وتوجيھه و
ودكما أن البنوك اإلسالمية عملت على تع ر الموظف من النق ائض غي ة الف زة  سواء، بئ دخرات مكتن ك م ان ذل أك

وال بالشكل اقتصاديةومحبوسة عن التعامل أو كانت موظفة في مجاالت غير  ذه األم . كما قامت بإعادة وظيف ھ
ة والبشرية في أسھمتھا. وإنتاجھا وبذلك الذي يعظم من إنتاجيت وارد المادي ا. تشكيل الم ذا فإنھ وازن  ول تحقق الت

  .قتضيات التكافل اإلجتماعي البشريمن التناسب بين الربحية وم اً كبير اً تحقق قدر يوبالتال، االقتصادي

                                                 
  ن .أكاديمي من لبنا  
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امالت المشكوك كل البعد ع فإن البنوك اإلسالمية تلتزم في معامالتھا بالحالل واال بتعاد أما عملية تشغيلھا ن المع
ا، حيث إ تمد مشفيھ ك اإلسالمي يس يد ن البن ا , يالفكر اإلسالمروعيته من تجس ذلك عدم التعامل بالرب ا –وك رب

الذي ھو السمة  واتقوا هللا لعلكم تفلحون} عفةيا أيھا الذين آمنوا ال تأكلو الربا أضعافا مضا{ -النسيئة وربا الفضل
ك اإل زة للبن الميالممي م واال، بغس به الظل ن ش ال م ر الم مات رض تطھي ن س ية م مة أساس و س ذي ھ تغالل ال س

القروض الربوية، التي يقوم بھا البنك غير اإلسالمي،على اعتبار أن عدم التعامل بالربا يجعل من البنك اإلسالمي 
بة، من خ ة مناس ى مجاالت تدريجي التوظيف إل ه يتجه ب ة تجعل ادة تنموي داً أداة ترشيد ورش دفع عائ ا ي ً  اللھ با  مناس

ال هلمجموع المودعين لديه، وبالت تمن علي ذي اؤئ ال ال ة الم ً  ,5ي تنمي ى إدارة  وأيضا ار من يقومون عل حسن اختي
ار األ د من حسن اختي ة للتأك ود الالزم ذل الجھ ر ب وال عب والاألم يتولون إدارة األم ذين س ين  سواء، فرادال من ب

نم من بين عمالئه الذين الموظفين في البنك اإلسالمي أو  زات ت ع بممي ا, فھي تتمت م إلدارتھ سيتم إتاحة األموال لھ
  عن كيفية عملھا على النحو التالي:

ا -1 وك األعم ة وبن وك التجاري وك اإلسالمية دور البن ؤدي البن ةت وك التنمي تثمار وبن وك اإلس ي ل وبن ، فھ
ى اآلجال القصيرة ا عل ى األجال بالتالي متعددة الوظائف وال يقتصر عملھ ة، وال عل البنوك التجاري ، ك

  .لك فھي شاملة ومتخصصة في آن واحدوبذ ، كالبنوك المتخصصة،لة والمتوسطةالطوي
انتتعامل البن ال -2 د واإلئتم ائج وك اإلسالمية بالفوائ ى أساس المخاطر والمشاركة في النت ل تعمل عل ، ب

  .بالربح أو الخسارة سواء
ا  إن العالقة بين البنوك اإلسالمية -3 املين معھ وارد أو مستخدم سواءوالمتع انوا أصحاب الم يھا ليست أك

  .عالقة دائنية ومديونية؛ بل ھي عالقة مشاركة ومتاجرة
ديونإن ا -4 اجر بال وك اإلسالمية التت لع، ولكنھلبن ي س اجر ف ات وتت ي عملي ا ، ا تشارك ف ى أنھ دم بمعن تق

ً  تمويالً    .عينيا
  .اإلسالميةتستمد مبادئھا من الشريعة  اجتماعية اقتصادية اإلسالمية ھي مؤسسات ذات رسالة البنوك -5

ا  سواء، ي جزء اليتجزأ من النظام المصرفيوبذلك فالبنوك اإلسالمية ھ أكان ذلك على مستوى الدولة التي تعمل بھ
اتائلة المصرفية المحلية والعالمية. فھي أعضاء في العه البنوك أم على المستوى العالميھذ دة  ، وتحكمھا عالق وطي

  .6اإلسالمية فيما بينھا ومع الغير ومستمرة في الحدود التي التتعارض مع أحكام الشريعة
بةلديھا قدرات ھائلة في مجال تعبئة المدخرات وفي توظيف ولذا ى  ،ھا في مجاالت اإلستثمار المناس ي تعمل عل الت

؛ األمر تحول إلى طاقات ضخمة وغير عاديةتوإنه من الممكن لھذه البنوك أن  تنمية الدولة وزيادة رفاھية شعبھا.
  .7ا ومردودھااإلقتصادي واإلجتماعيالذي يسھم باإلسراع في ھذه التنمية وتعميق زيادة عائداتھ

ع ي ا والواق حة ف ورة واض د وبص كل متزاي دأت بش المية ب وك اإلس ة البن رن أن تجرب ن الق رة م نوات األخي لس
ام. فلم يعد المنصرم ا مقصوراً  االھتم الم اإلسالميع بھ ى الع ذي أخل ل، ال نظم المصرفية بشكل كام ، ذ يطور ال

 ً ه أيضا نظم؛ ولكن ذه ال لمة ھ ى أس درج إل دأ وبالت ة ظھور المصارف  ب دول األوروبي د بحيث شھدت بعض ال يمت
المية،التي تع دياإلس رفي التقلي ان المص ل الكي ل داخ اھرة م ى أن ظ افة إل اد. إض وك  االقتص المي والبن اإلس

وك ية في إطارھا قد احتلت مساحة واسعة من النقاش حولھا داخل الھيئات اإلقتصادية الدولاإلسالم ة وداخل البن ي
  .8األوروبية ذاتھا

ى نش ي مرت عل ثالث تجاربوھنا باإلمكان توصيف التجارب الت وك اإلسالمية ب دأت أ ،أة البن ول األمر حيث ب
م كانت )م1963 بمصر سنةفي ميت غمر  االدخاري على شكل بنوك ادخارية (البنك أة البنك ؛ ث اعينش  االجتم

ة السعودية م1971سنة  االجتماعيبنك ناصر اإلسالمي ( ة العربي )، ثم البنك اإلسالمي للتنية (في جدة في المملك
ي  .ارھا أحد أعضاء المؤتمر اإلسالمي)معمقة قامت بھا مصر باعتب بناء على دراسة م1974سنة  تال ذلك بنك دب

نة اإلسالمي  نة 1975س ي السودان س نة 1977م فبنك فيصل اإلسالمي ف ويتي س ل الك م 1977م فبنك التموي م ث
  م وغيرھا.1978البنك اإلسالمي األردني للتمويل واإلستثمار سنة 

م ن ث ات أ وم م العقب ا رغ ت وجودھ وك اإلسالمية أثبت ارب للبن دة تج رن المنصرم ع ن الق ات م و شھدت الثمانين
  .ت قي طريقھاالصعوبات التي وقف

وك اإلسالميةفي نقص الكوادر البشرية ال أوالً وتتلخص ھذه الصعوبات  اً ؛ الزمة للعمل في البن في اإلعالم  وثاني
وك اإلسالمية ى التوضيح والشرح, المحدود عن البن اج إل دة تحت رة جدي ل فك ي تمث اً ؛ الت وك  وثالث في موقف البن
ائض  ورابعاً ؛ لى وقت قريب ،غير مستعدة لإلعتراف بھاالتي كانت إ, المركزية من البنوك اإلسالمية في وجود ف

المية وك اإلس دى البن ر ل يولة كبي ن الس اً ؛ م ى  وخامس المي عل ك اإلس ه البن ذي يوزع د ال بة العائ ر نس ي تقھق ف
رة و وسادساً ؛ التوظيف الطويل األمد ة في القدرات الھائلة لألجھزة المالية العالمية على اإلعالم المضاد لفك حرك

ين  وسابعاً ؛ تمكنت من إحداث تيار اليتعاطف مع النوك اإسالمية, البنوك اإلسالمية اب التنسيق ب في ضعف وغي
  .9حاد الدولي للبنوك اإلسالميةبالرغم من وجود اإلت, مجموعة البنوك اإلسالمية

دان حسب, ومع ذلك أصبح العمل المصرفي اإلسالمي حقيالتقة قائمة وتجربة ناجحة ولو نسبيا دورھا , البل وم ب تق
  .إلستثمار بالوسائل غير التقليديةفي تجميع المدخرات وتوجيه األموال نحو ا



 3

ول أع يتساءل المرءبعد ذلك و ا يق ذا النجاح سوف يستمر ويتصاعد كم ذه المؤسسة اإلسالمية من ھل ھ ضاء ھ
  قتصاديين؟اال

يفترض مرور فترة من الزمن طويلة نسبيا. وھنا  عليهالتفاؤل كون أي نظام جديد للحكم  يستوقفنا التعليق على ھذا
  عملنا على االطالع على الكثير من األدبيات في الموضوع؛ األمر الذي مكننا من تسطير ما يلي:

ة دور  ان للحكوم ة ك ادرات فردي تينات بمب ل الس لقد بدأت الحركة المصرفية اإلسالمية بصورة متواضعة من أوائ
م تطورت ھذه الحركة ونمت بفضل تشجيع حكومات بعض الدول اإلسالمية وسن بعض سلبي فيھا تقريبا، ومن ث

  مناسبة على التشريعات المصرفية. القوانبن الخاصة وإدخال تعديالت
ي تشمل معظم -1-نظر الجدول رقم مؤسسة مصرفية إسالمية حاليا (ا 50تعمل أكثر من و ) في مختلف الدول الت

شركتان قابضتان دوليتان كبيرتان على عدد من البنوك اإلسالمية وھما دار المال  أنحاء العالم اإلسالمي، وتشرف
راد،  ل مجموعة من األف اإلسالمي ومجموعة البركة، في حين أن معظم المؤسسات األخرى قد تم تأسيسھا من قب

  .وفي بعض البنوك تشارك الحكومة بنسبة معينة في رأس المال
ا ي تع ن المصاعب الت رغم م ى ال ا، وعل ي استعرضناھا آنف المية والت ا المصارف اإلس دني منھ ذه  فق نجحت ھ

ين  ا بخطى سريعة، حيث يتب المصارف في حشد مبالغ كبيرة ونمت الودائع في جميع المصارف اإلسالمية تقريب
ي المصارف األخرى، وحيث أدى  و ف دة من النم ي حاالت عدي و النسبي للمصارف اإلسالمية أفضل ف أن النم

ع أن  ھذاالنمو ع. ومن المتوق الي الودائ وك  تسھمالنسبي الجيد إلى زيادة حصة المصارف اإلسالمية من إجم البن
ع  ر، والتوزي ى الفق ود القضاء عل اإلسالمية بشكل إيجابي في تحقيق نمط من النمو يتناسب بشكل أفضل مع جھ

دخل.  ا  تشير معظم الدراساتحيث العادل للدخل والثروة وإيجاد الفرص الكافية من الوظائف ذات ال ي اطلعن الت
ة،  عليھا ة التنموي ل ذي الطبيع ا لنشاط التموي ا كافي ولي اھتمام م تستطع أن ت إلى أن معظم المصارف اإلسالمية ل

 نه وصل فيكان من نصيب قطاع التجارة، حيث إ حيث من المالحظ أن معظم التمويل الذي قدمته ھذه المصارف
ل ومن اجمالي التمويل.  %90كثير من البنوك إلى ما نسبته  ديم التموي ى تق وك اإلسالمية عل لقد ركزت معظم البن

ائدً  وي س ب التنم ن الجان م يك نة، ول ھر وس تة أش ين س ه ب راوح مدت ذي تت ل وال ط األج ير والمتوس ي القص ا ف
مي حصل تحول في العمليات التمويلية لصالح عملياتھاالتمويلية. لكن مع مرور الزمن وازدياد  خبرة البنك اإلسال

ى جانب توسيع قاعدة العمأل  التمويل األطول أجالً  وتوجيه عناية أكبر للمتطلبات التنموية للزراعة والصناعة، إل
ه ب  بإيالئ اعيالجان غيرةالحجم  االجتم ناعات الص ر للص اعدات أكب ديم مس ق تق ن طري ك ع ر، وذل ة أكب عناي

  في توليد الوظائف الجديدة. اعدوالنشاطات التي تس
ا  تعتبر البنوك اإلسالمية مؤسسات حديثة بالنسبة للتاريخ الطويل للعمل المصرفي المعاصر، والتتناسب إنجازاتھ
ة في  وك اإلسالمية العامل ى البن ا الفكر اإلقتصادي اإلسالمي، حيث يؤخذ عل مع اآلمال الكبيرة التي يعلقھا عليھ

وك إطار البنوك التقليدية بأ ذه البن د  من ھ ل العدي ة، حيث تمي وك الربوي نھا تسير في طريق التقليد لما تقوم به البن
ى  ي تعمل عل ة الت ة الھام تفادةإلى التركيز على االئتمان المصرفي وإعطاء التسھيالت للمنشآت التجاري من  االس

ا المجتمع والتي تسھيالت النظامين اإلسالمي والتقليدي والتقوم بتشجيع إنشاء االمشروعات الج ي يحتاجھ دة الت دي
  العاطلة وحل العديد من المشاكل. من شأنھا تشغيل القوى العاملة

ا رغم السعي من  ا بينھ اون المشترك فيم ق التع كما يؤخذ على ھذه البنوك عدم انفتاحھا بعضھا على بعض لتحقي
وك اإلسالمية وتقريب ب ة البن وك من بعض، حيث إ عضھابعض البنوك كالبنك اإلسالمي لجمع كلم ع البن ن جمي

ال ا ا أن الم وك اإلسالمية. كم دولي للبن اد ال ي االتح ة ليست أعضاء ف زال يتسرب اإلسالمية العامل إلسالمي الي
وت اال ه لللبي دل توجھ رب ب ي الغ ة ف تثمار العامل وارد االس اج لم الم اإلسالمي المحت ك ع ى ذل تثمار. إضافة إل س

واردات من فالتجارة البينية في العالم اإل ل ال ى تموي ل اإلسالمي عل سالمي التزال معطلة، حيث يقوم نظام التموي
  أفضلية لمنتجات العالم اإلسالمي.الدول األجنبية دون إعطاء أي 

نتشار الذي حظيت به منذ أكثر من ربع قرن من الزمن، على المستوى البنوك اإلسالمية، بالرغم من اال أن الواقع
ذ ا، وذلالوطني واإلقليمي وك د من ديمومتھ ا والتأك ى مدى نجاحھ م عل دولي، من الصعب االحك اط لك ال ك الرتب

ففي الواقع اليمكن الحكم على نظام سياسي بشكل واقعي  قيامھا في بعض البلدان كإيران والسودان بشكل خاص.
  قتصادي فالمصرفي. وتاريخي، إال بعد مرور فترة طويلة وطويلة جدا من الزمن لقيامه، وبالتالي على نظامه اإل

ورة،  -على سبيل المثال-االشتراكي نقول ھذا سيما وأن النظام  ر الث في روسيا القيصرية والتي غدت آنذك على أث
اريخ  ر مصير سير الت اإلتحاد السوفياتي، ھذا النظام الجديد الذي تمكن من أن يشكل معسكر، ويشارك في تقري

 70تتزعمه الواليات المتحدة األميركية، ھذا النظام تفجر بعد حوالي  للبشرية، كقطب مشارك للقطب اآلخر الذي 
ه:الج ي كتاب يلريه ف ار س رال بي ه األمي ال ب ذي ق وليتيكي ال انون الجيوب الي للق عا بالت ا، خاض يوبوليتيكا عام

  . 10والجيوستراتيجيا
ً ن الصعب الحكم على مدى نجاح البنوك اإلسالمية بعد تجربة متقطعة  بناء عليه م ا ً  تاريخي ا ى وجغرافي ك عل ، وذل

ى  د ظھرت إل ا،  وق اعتبار أن ھذه البنوك غير موجودة في بعض البلدان اإلسالمية، وقليلة في البعض اآلخر منھ
ول إھذا باإلضافة إلى العديد من الثغرات التي تمك .وجود منذ حوالي نصف قرن ليس إالال وك ن من الق ذه البن ن ھ

  ليست إسالمية مئة بالمئة. 



 4

  بعض أدبيات ھذه البنوك اإلسالمية.  فيإلى اطالعنا  استناداً بعض الثغرات  ويمكننا عرض
م االأوال:  ية رس ام لنس ي نفس المق دة ) وف ر الفائ و نظي دة ( وھ تخدام عوضا عن الفائ ل االمصاريف  %1س مقاب
ة أودارية التي يتقاضاھا بنك ناصر االاإل ل مصاريف إداري ا باسم مقاب اعي وخرجھ ره جتم فھي , استخدام أو غي

  بالنسبة لبعض الفقھاء ربا وخرجھا فقھاء آخرون  وأخذوا بھا. 
ً ثانيا:  دأ المشاركة  تعارضٌ , لسالمتھا من أية خسارة أليس في نظام التأمين على الودائع تحت الطلب ضمانا مع مب

  ائدة تتنافى مع الشرع. في الربح والخسارة الذي يقوم عليه البنك اإلسالمي، وبالتالي يعتبر بمثابة ف
ي /ثالثا:  وى المستشار الشرعي للبنك اإلسالمي األردن ات الضمان ( فت ى خطاب د  الشيخجواز أخذ أجرة عل عب

ا إسالمية التتقاضى أجرا  اك بنوك يما أن ھن الحميد السائح، أخذت بھا بنوك دلة البركة )، تعارض مع الشرع، س
ا حق   %30و 25تراوح بين على الضمان، ولكنھا تشترط غطاء جزئيا ي وذلك في صورة وديعة دون مقابل، ولھ

  التصرف بالعائد من استثمار ھذه الوديعة كيفما تراه مناسبا. 
ه السلعة  يتعارض مع الشرع؛ أن البيع بالتقسيط أو ألجلرابعا:  اع ب ذي تب حيث يتم البيع بسعر أعلى من السعر ال

  نقدا. 
ذي رأى بعض الفقھاء والقضاة خامسا:  ا ال د حرم الرب رآن ق روا أن الق ا، واعتب ضرورة التفريق بين الفائدة والرب

اتيون أو أصحاب  م البرغم ة، وھؤإل ھ ة الحديث ة المالي دة الناتجة عن األنظم يس الفائ ل اإلسالم، ول ائدا قب كان س
ا تص ة شرعا إذا شكل النظرة المرنة، الذين يعتبرون أن العمليات المبنية على الفائدة تعد قانونية، ولكنھ بح محرم

  المبلغ المضاف على القرض نظير المبلغ األصلي أو أكثر. 
رأيھم تساعد  االقتصادضرورة استخدام الفائدة لتطوير ھؤالء البرغماتيون كما يرى  بالد اإلسالمية، فھي ب في ال

ل ا وال، لتموي ع رؤوس األم ك من خالل تشجيع اإلدخار وتجمي ة، سالفي خدمة ھذه البالد، وذل تثمارات اإلنتاجي
  يعمل على تأخير التطور اإلقتصادي للبلدان اإلسالمية.  إلغاءھاوبالعكس فإن 

دة. ويعتبر ھؤإل الفقھاء ھذه النقطة بمثابة ثغرة كبيرة في النظام المصرفي اإل اء الفائ ى إلغ ائم عل ونحن سالمي الق
قبل بالرق مع الحض على المعاملة الحسنة وحتى  - نرى ھنا أن اإلسالم، على غرار ما فعلت اليھودية والمسيحية

دهللا عبقرية الرسول العرب تجليالعتق. ويبدو لنا أن في ذلك  ن عب د ب لم–ي الكريم محم ه وس كون  ،-صلى هللا علي
ه  ى النظام المصرفي بفائدت وم عل وم فالنظام اإلقتصادي يق ا الي رق. أم ى ال وم عل ان يق النظام اإلقتصادي آنذاك ك

دة كانت حوالي المعتدلة  وى األزھرلفائ )؛ واليمكن  %7العادلة ( لنتذكر تأسيس بنك مصر أيام طلعت حرب وفت
رق والنظام  ين نظام ال وازاة ب اس أو الم ى سبيل القي ا عل دة. ويمكنن ذه الفائ أي نشاط إقتصادي من دون ھ القيام ب

  و المؤسسات. المصرفي القبول بالفائدة العادلة مع شجبناالكلي للربا لدى األفراد أ
ا:  ً سادس ا الم عموم دين اإلس ر  ي ھم غي لع واألس ائع والس ع البض ودةبي اجر، إال أن المصارف  الموج وزة الت بح

تقبليّ  ليم مس ة لتس د مجاز ينص  اإلسالمية لھا الحق بذلك لتأمين نشاطاتھا، حيث تحصل على دفعات نقدي وفق عق
ات  ةً على كافة الشروط الموافقة للعقد، من أسعار وكمي ك صراحة في  ونوعي ى ذل بضائع، ويكون منصوص عل

  العقد. 
دة، في حين م1/5/1985في سابعا:  ، منعت البنوك اإلسالمية من قبول أية ودائع بالعملة المحلية على أساس الفائ

العمالت م1978أن النظام المصرفي اإلسالمي الباكستاني الذي تم أسلمته في العام  ع ب  سمح باستمرار قبول الودائ
ةاألجنبية على أساس الفائدة، واستمرار  ى القروض األجنبي د عل ع الفوائ ه يسمح بشراء  دف وفي اإلطار نفسه فإن

ا رة في النظام المصرفي اإلسالمي، (الحسم) أوراق تجارية ومستندات دفع بسعر أقل من قيمتھ ذه أيضا ثغ ، وھ
  وذلك في حال األخذ بالشرع وبمبدأي الحالل والحرام. 

ي ع ثامنا: ة وشھادات المضاربة الت ل شھادات المشاركة الؤقت تاني  تقب لمة النظام المصرفي الباكس ة أس ن عملي
ستحقاق، ونسبة الربح و الخسارة وطريقة وشروط تبين تاريخ اال, ه الحكومةضمن إطار تحدد, تصدرھا الشركات

  سداد مقبولة. 
البنوك ھذه ھي بعض الثغرات التي استخرجناھا خالل بحثنا الدؤوب ف ة ب ارير المتعلق د من المراجع والتق ي العدي

المية ال دان اإلس ة البل ي كاف د ف د ال توج رات ق ذه الثغ أن ھ م ب ع العل ذا م المية. ھ ام الصرفي اإلس ع النظ ي تتب ت
رة ، وخالل فترة زمنية وأخرى، وحيث إفھي تختلف بين بلد وآخر اإلسالمي، ن ھذه البنوك التزال في مرحلة مبك

  العمل المصرفي اإلسالمي. من مراحل 
 ً ود في  ھذا والبد من اإلشارة أيضا ذا يع ع الحال للظروف إلى عدم وجود نموذج موحد للبنوك اإلسالمية، وھ واق

ةقتصادية، الموضوعية، اال ة  االجتماعي الي الدول بالد، وبالت اة المجتمع وال ا في حي ذلك لمدى تأثيرھ ة، وك والديني
ا فالحكومة. وھذا ما يفسر الثغ د م د تتواجد في بل ا، وحيث ق رات المتواجدة في البنوك اإلسالمية ككل حسب رأين

ر؛ و ي آخ د ف ة التطور االوالتتواج دى درج ى م ود إل ك يع اعيقتصادي والسياسي ذل ديني ( واالجتم لبا أو وال س
  إيجابا). 

د تجلت بشكل واضح ومع ذلك فھناك بعض اإليجابيات البارزة ولو على المستوى النظري البد من تسجيلھا،  وق
ة  ى تجرب ذا باإلضافة إل ديني. ھ في تجربة ميت غمر والقائمة على القطاع التعاوني واھتمامه في تنمية المجتمع ال

ة قإيران األوضح في محاولة أسلمة اال ى ثالث وم عل اوني والخاص,قتصاد والتي تق ذا  طاعات: الحكومي والتع ھ
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وك اإلسالمية ھي  ى باإلضافة إلى كون البن ؤدي عل ك ي ة ). فكل ذل ة وخاصة ومختلطة ( ودولي ى عام ل عل األق
  من جراء حفظ المصلحتين العامة واخاصة.  االجتماعيستقرار المستوى النظري إلى اال

ا حصل  ة (إذا م ة اإلجتماعي ر من العدال ى شىء كبي تح عل ھذا مع اإلشارة إلى أن ما عرفناه بالنسبة إليران قد ينف
  لتي عرفھا اإلسالم قبل ان تعرفھا اإلشراكية.ا, على أرض الواقع)

ة اال ة من بناء عليه فإذا كانت العدال افاإلسالم  االشتراكيةجتماعي ان أسبق منھ و  ك ة ول ة إجتماعي بمضمونه عدال
ا يتخطى  ة الشريفة تشكل م ة واألحاديث النبوي ة الكريم ات القرآني د من اآلي اك العدي على المستوى النظري. فھن

ا اجتماعية مناقلة االالعدا ا وجدت وال تعرفھ ة بشكل بية أخالقية م اء الديمقراطي وم والتي فشلت النتف شتراكية الي
ة ء المتعمدة أحيانا في التخطيط االرئيسي فيھا ولألخطا قتصادي والعضوية أحيانا من جراء عدم وجود الديمقراطي

  العام وبشكل فظ واستبدادي.  وانتفاء الحافز المادي لدى الناس وللتطرف في عدم حفظ الخاص من
ول ة لمختلف  :نخلص أخيرا إلى الق اك تغطي إن وجود نظام عمل مصرفي إسالمي متكامل يتطلب أن تكون ھن

أن يكون نشاطھا  ة في ظل النظام المصرفي الشامل ب وك اإلسالمية العامل زم البن احتياجات المجتمع، بحيث تلت
واردات يجب أن تعطى موجھا لتنمية التعاون مع دول العالم اإلس المي والبنوك اإلسالمية العاملة فيھا. فبالنسية لل

بة  ر بالنس ذلك األم المي، وك د إس ي بل تج ف و من ا ھ ل م ربح لك اركة وال عير والمش ل والتس ي التموي لية ف األفض
ة دان إسالمية أخرى باألولوي ة مع بل في  للصادرات. كما من الضروري أن تحظى المشاريع المشتركة والمتكامل

  التمويل والتنفيذ. 
  
  

*  *  *  
  .55، ص م1977، دار الشروق، جدة اإلسالمية البنوكالدكتور شوقي إسماعيل شحاتة،  -  1
دد  -  2 المية، الع وك اإلس ة البن راء م1979آذار  ،5مجل ة لخب ة العلمي اص بالحلق ر الخ ن التقري ال ع ، نق

  التنظيم في البنوك.
ار -  3 د النج دكتور أحم وك اإلسال، عن اال الوا؟ االلبن اذا ق اھرة  مية: م وك اإلسالمية، ألق دولي للبن اد ال تح

  .10-9، ص م1982
راك -  4 وك اإلسالمية، دار إيت دكتور محسن الخضيري، البن ة ال ة الثاني ع، الطبع اھرة  ،للنشر والتوزي الق

  .13م، ص 1995-ـھ1416
  .28-19)، ص4سابق (ال المرجعاإلسالمية،  البنوكالدكتور محسن الخضيري،  -  5
عن  ةالصادراإلسالمية،  المصارفالدولي للبنوك اإلسالمية،  االتحادإسماعيل حسن محمود، مستشار  -  6
ين ا ي البحرين ب ة ف اد المصارف العربي وان :م28/9/1987و 26تح ك تحت عن تقبل المصارف  ، وذل مس

  العربية والمستجدات.
  . 342)، ص 4ق (ر محسن الخضيري، المرجع السابالدكتو -  7
رام اإلقتصادي تحت  -  8 اب األھ ولي، كت الدكتور محمد األنصاري، إسماعيل حسن، سمير مصطفى مت

  من المقدمة.  3، ص م1988عنوان: البنوك اإلسالمية، العدد الثامن، الصدر في تشرين أول  
دكتور -  9 اري ال د األنص رام اإلقتمحم ولي، أألھ طفى مت مير مص ن، س ماعيل حس ول ، إس ادي، ح ص

  وما بعدھا. .106)، ص 8، المرجع السابق (-الصعوبات التي تواجه البنوك اإلسالمية
يةلجيوبوليتيكا والجيوستراتاألميرال بيار سيلرية، ا -10 ي (عن الفرنس )، يجيا، تعريب الدكتور عاطف علب

  .م1993ة والبحوث والتوثيق، بيروت مركز الدراسات اإلسترتجي
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  الكمالية وتسييس اإلسالم

  بوبي س.سيّد

  

الم:  -1 تتباُب اإلس ة: اس ة الخالف ةً مؤسس ة مھم ةُ الخالف دو مؤسس اريخ  ال تب ي الت ف

رةٌ م). وھذا ما دفعت إلي945-632اإلسالمي؛ باستثناء الحقبة األولى ( اٌت كثي ه دراس

المية متع ة اإلس ن التجرب المي، وم اريخ اإلس ن الت ت م تّى، جعل يالٌت ش ددةً وتحل

ةً ال يمكن  وُمشكلةً، وال تظھر فيھا الخالفة كأولوية في غالب األحيان. لكّن ھناك حقيق

الق؛  ى اإلط ةً عل ةُ مھم ا المؤسس ت فيھ ا كان ي م والي العصور الت م ت ا، رغ إنكاُرھ

ي نقصُدھا ةُ الت د  والحقيق ي محم ين موت النب ه ب لم–ھي أن ه وس ام  -صلى هللا علي ع

ى 632 ارس 3م وحت ام آذار (م اً. 1924) ع غوالً دائم ة مش ُب الخالف ان منص م، ك

ى  ياعُ ضَ فَ  ا أّدى إل ع أو الخامس للھجرة، م رن الراب د الق المعنى السياسي للمنصب بع

اُوز سؤال  االستغناء عنھا كمؤسَّسة. ه أن ولذا يكوُن علينا لتج ة أو الجدال حول األھمي

ة اإل المي، والتجرب اريخ اإلس ي الت لطة ف ة الس تفحص بني لطة ن ألة الس المية. ومس س

د  ي محم صلى –بسيطة في اإلسالم بمعنًى من المعاني، فقد كانت كلھا موظَّفة في النب

يس  ّي ل وحي اإللھي والنب ى ال ةٌ عل الة اإلسالمية قائم هللا عليه وسلم. صحيح أّن الرس

ة اإلسالم.أكثر من مبلِّغ، لكّن  ي ھي ا النبيَّ بتبليغه يكشف عن ماھي ي فصورةُ النب لت

دت اإلسالم ومثَّلَْتهُ. ما اعي إليه ومؤسِّسه من دمعلن الخطاب أو الھي العالقةُ بين  وحَّ

س  ر مؤسِّ ي أعتب ة؟ إنن ٍة ثاني ن جھ خُص م هُ ذاك الش ُس ذي يؤسِّ اب ال ة، والخط جھ

يةً شارعالخطاب جھةً  ا  ، فھ ه. أم الي ھويت ّدد حدود المجتمع السياسي وبالت ي تح الت

هُ  ذي تُنتج ُل ال ي  العم ا ف ريعة ويتَّمثلُھ ل الش ارع يمثّ ريعة. فالش و الش ه فھ ر عن أو تعبّ

دما الوقت نفسه.  ه، لكن عن وفَّى ويُسھُل ضبطُ الجھد بين الشارع والشريعة في حيات يُت

 يصبُح السؤاُل السياسيُّ حاداً.
                                                 

   :ترجمةٌ ملّخصة للفصل الثالث من كتابNew york  –London  –Boby S. Sayyid: Eurocentrism and the Emergence of Islamism 
 .226- 207، ص 2007
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دم يتين عن لطة والشرعية السياس ةُ بوصفھا مصدراً للس دأت الخالف د ب اتلق ي  ا م –النب

وُت الشارع والدةً للشريعة, أي إّن 632في العام  -هللا عليه وسلمصلى  ان م ذا ك م. وھك

ا النبّي ھو الذي  موتَ  ل إّن لھ دة، ب رة مجرَّ ةً أسَّس اإلسالم. وليست تلك فك ةً  أھمي تطبيقي

ك جمعُ أيضاً: يبدأُ جمُع القرآن و د ذل دأُ بع م يب ي، ث وي،  ترتيبُهُ مع موت النب الحديث النب

يَّ الُسنّة (تقاليد النبي). مادام وتشكُّل  ك،  الشارع قد غاب فإّن المجتمع السياس ٌد بالتفكُّ دَّ مھ

ولذلك تتحول الشريعةُ إلى مؤسسة للحفاظ على األمة والدولة. فالحاجةُ إلى الشريعة إذن 

الته،  ى رس ي إل ة من النب د لألم دأ الموحِّ ي المب وُت النب ل م تبدأُ مع غياب الشارع. لقد نق

ى فحضر تدعي الحاجة إل ى الشريعة تس ان الشارع الغائب. والحاجة إل ت الشريعة مك

ة  ان يقتضيھما وجود األم لين، ألنَّ الشريعةَ ال تتكلم. وھكذا تظھر وظيفت مفسِّرين ومؤوِّ

ذا السياق  ووجود دولتھا: وظيفة القيادة، ووظيفة شرح الشريعة أو االجتھاد فيھا. وفي ھ

ك في الجديد فإّن اإلسالم يصب ي. ويظھر ذل ذا ال يكون إالّ بموت النب اً. وھ ح داالً رئيس

د  د، فق ة أُُح وَم وقع ون ي ي نشرھا المكي ائعة الت ا توقَّف الش ل، فم د قُت يَّ ق اعوا أّن النب أش

ل من أجل اإلسالم أو في  ي ب اتلون من أجل النب المسلمون عن القتال، وقالوا إنھم ال يق

ى  سبيل هللا! فالمشكلة ھي إذن أنّ  اإلسالم صار الدالَّ الرئيس، والبد أن يجري العمل عل

ق  اء، من طري ة والعلم ذلك: الخليف ذي يقومون ب تحديد ھوية المجتمع وأھدافه العليا. وال

  تكريس سلطة الخالفة.

رى و راي دوس أَي كةٌ،  1البي لطةٌ متماس ة، وھي س ي التنفيذي لطة النب وا س اء ورث أّن الخلف

ل النب ذلك محَّ وا ب ٍن، إالّ فحلُّ ر ممك ذا غي و  ي. وھ اء، ول ھم أنبي م أنفس انوا ھ وا اإذا ك دَّع

ذا  ي. وھك ألنفسھم السلطةَ نفسھا لغامروا أو خاطروا باألُفق االستطرادي الذي أسَّسه النب

ِرُض ال يستطيع الخليفة أن يشّرع، لكنه يستطيع أن  يؤّدي دوَر القاضي والَحَكم، حين يَْع

محلَّ الشارع؟ ومن يستطيع تفسير الشريعة؟ ومن يستطيع أن  األكفأ للتكلمالسؤال: من 

د. يكوَن َخلَفاً في األمرين؟ وقد انقسم المسلمون حول ھذه األسئلة ، وتبلورت فَِرٌق فيما بع
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ة أو المج ا رأفقال أھل السنة إّن األم ي، بينم ُف النب ذي يخلُ ه ھو ال الشيعة أّن  ىتمع كلَّ

  ن ُساللة النبي ھو الذي يستطيع أن يخلُفَهُ فقط.فرداً معصوماً أو شبه معصوٍم م

ي استمر  ة، والت ر المثالي ة غي اُحرُ وبعد ھذه البداي اً في النقاشات أو في  التن ا قرون حولھ

اء  تضاءلالواقع السياسي والسلطوي،  ة أو سلطتھا، وصار الخلف وذ الخالف دريج نف بالت

ام مجرد صورة، بينما سيطر مكانھم غلمانُھُم األتراك.  دالرحمن  929وفي الع ن عب م أعل

ة المشارقة ي أمي اً بلقب الناصر الثالث سليل بن ةً متلقّب ه خليف ة، نفَس ذلك , ومن قُرطب وب

ل ھوالك د قت الَم اإلسالم. وبع ي ع ان ف ام  وصار ھناك خليفت ة العباسي ع م 1258للخليف

ام  ك ع ام الممالي داد، أق اھر1261ببغ ورياً بالق ةً ص ر خليف ياً آخ ام م عباس ي الع ة. وف

اً 1517 م استولى العثمانيون على مصر، وأخذوا الخالفة أيضاً، لكنھم ما أظھروا اھتمام

  بالتلقُّب بھا إالّ في القرن الثامن عشر الميالدي.

ا  ةً ألنھ ت مھم ا كان ة م وجز، أّن الخالف تعراض الم ذا االس د ھ تنتاج بع إّن االس ذلك ف وب

ى الشريعة، سلطةٌ سياسيةٌ تقود الجيوش، وتفرض ال ا عل ةٌ لقيامھ ل ھي مھم ضرائب. ب

ة  ا الھوي كلت حولھ ي تش ة الت ي النقط س. فھ ارع المؤسِّ ع الش تمّر م رابط المس ا ال وأنھ

ة  دما كانت الخالف ة اإلسالمية. وعن  موجودةً اإلسالمية العالمية، والوحدة الثقافية والديني

ة. كانت عماد البنية السياسية اإلسالمية، فكان اإلسالم يوصف اً ملتصقاً بالدول ه داالًّ رئيس

  رت لإلسالم ثباتاً واستقراراً نِْسبيَّْين.وھكذا فإّن مؤسسة الخالفة وفّ 

ت:  -2 الُم المنفل ل، اإلس اء ورّدة الفع ي اإللغ ام  3ف اًء 1924آذار ع ى إصرار م وبن عل

تحق  ألة تس ت المس د كان ة. وق ر الخالف وطني الكبي س ال ى المجل ال، ألغ مصطفى كم

ر  التأجيل د غي ا استغرق التمھي بسبب تعقيدھا. لكّن مصطفى كمال كان مستعجالً، وم

ي أراد تشكيل  ى السلطنة، الت اً القضاَء عل ه طبع سنٍة واحدٍة بالكاد. كانت األولويةُ لدي

لھا 1922وقد فعل ذلك بعد االنتصار على اليونانيين عام كبديٍل عنھا.  تهسلط م؛ إذ حوَّ

ان يخش أوالً إلى ملكيٍة دستوريةٍ  د ك ة. وق ى الخالف  ىثم أْلغاھا بتاتاً، واتّجه للقضاء عل

ن  ه م املين مع م الع المية. ألّن معظ ة واإلس ل الخارجي ة قب ل الداخلي ن ردود الفع م
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ا جزًءا مدنيين وعسكريين  ا باعتبارھ ادين عليھ انوا معت نشأوا في ظّل تلك السلطة وك

ة في : يمكن اعتبDeringil2من دينھم وھويّتھم. يقول  ار الفترة من إعالن الجمھوري

ي  م1923نيسان  23 ة ف اء الخالف ا 1924آذار  3وإلى إلغ رة تحضير انشغل فيھ م فت

ألة  بحت مس اً. وأص ه مع وطني وخارج س ال ل المجل ام داخ رأي الع داد ال ال بإع كم

ه  اٍل ومناوئي ين كم لٌّ إذ استخدم  –الخالفة مسألةً رمزيةً في الصراع على السلطة ب ك

ال ُس◌َ من ا ه كم وَّ ة! ش اً ديني ه ضد السلطة لطرفين حجج ذكير بعمل ة بالت ة الخليف مع

ال  ار مصطفى كم ورات باعتب ع المنش ة لتوزي ائرات اليوناني تخدام الط ة، واس الوطني

رة الف ال متمرداً. وفي فت ين كم ةٌ ب اٌت طويل ة دارت مماحك ين السلطنة والخالف صل ب

ج مصطفى وصوعبدالمجيد بشأن شروط المنصب ولباسه  د تركزت ُحَج الحياته. وق

ه  ور: أن ة أم ي ثالث ة ف د الخالف ال ض ة أوالً:كم الم بالخالف ةَ لإلس ود ال عالق ، ووج

ي وجود  وثانياً:اإلسالم ال يقتضي وجود خليفٍة له.  أّن الخالفة المرتبطة بالسلطة تعن

وَد إالّ لألمة زمن الحديث ال وج ات. وفي ال ة ذات دولة متعددة اإلثنيات والقومي /الدول

لمين،  اء كل المس اريخ مسؤوليات وأعب ر الت راك عب د تحمل األت القومية الواحدة. وق

اً:حتى العرب وقفوا في الحرب ضدَّھم. وخسروا وما كسبوا شيئاً، ف إّن منصب  وثالث

د وأعراف مصطَنَعة ك  الخالفة وما يحيط به من تقالي لُّ ذل اس؛ ك ى اللب رة إل من الفك

ف وم ي التخلُّ ارة. يعن م والحض اداة العل ْن ع ق لك م، وال تلي ةُ العل ادي الخالف اذا تُع لم

ال ب العصر الحديث؟ ألنھا ذات تقاليد غير أوروبية وغير غربية في نظر مصطفى كم

ألة وُمشايعيه. إنھم يريدون أن يكونوا أوروبيين تماماً في مسألة الدولة/األمة ، وفي مس

د  المجتمع المدني الالديني إالّ بالمعنى ة. وق ألة الھوي األخالقي العام الذي له صلةٌ بمس

رة أن  اً: فك دة عروض رفضھا جميع داخل والخارج ع اتورك من ال ُعرضت على أت

ة،  ه الخليف يكون الخليفةُ صورياً وال سلطةً له وإنما ھو رمز، وفكرة أن يكوَن ھو نفُس

ا ُزهُ بتركي ي شريف يكون مرك ة عرب ين خليف ى تعي ا.  وفكرة أن يوافق عل أو خارجھ
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ورفض الرجل ھذه األفكار كلَّھا كما رفض الدولة الطورانية أو اإلسالمية، وأقام دولةً 

 قوميةً تركية.

يس وكما يمكن أن نتوقَّع ف قد كانت ردة الفعل عنيفةً وفي سائر أنحاء العالم اإلسالمي، ول

ومي.  بين العواّم األتراك فقط. فقد أنھى إلغاء الخالفة احتمال تأسيس حيّز إسالمي غير ق

ائل  ا بقي حاضراً إالّ في مس ائي لإلسالم. وم وكانت تلك إشارة إضافية إلى التفكك النھ

اليون أّن  ر الكم األحوال الشخصية، والھوية العامة الدينية واألخالقية الغامضة. فقد اعتب

ي قامت في أنحاء شتى من ا الم اإلسالم ال يتالءُم مع الحداثة، بخالف المحاوالت الت لع

ادة تأسيس  ة إع ل محاول ين ردود الفع ن ب ان م ة. وك اٍت متفاوت ت نجاح اإلسالمي وحقّق

ة،  ادة الخالف اولوا إع الخالفة التي أبدى رغبةً فيھا فؤاد ملك مصر. كما أنَّ الھاشميين ح

ذلك لكنھم ما و ة. وك اء الخالف ى إلغ ا أرضاً. واعترض التونسيون بوضوح عل جدوا لھ

لمون الھن ل المس كلوا فع د ش انوا ق ذين ك ة»ود ال اء الخالف ة إحي ام « حرك م، 1919ع

د  اً بع ر تواُزن ا من أجل سياسات أكث ودعموا تركيا في الحرب، وضغطوا على بريطاني

د  ا الحرب. وق الحرب، ألنھم كانوا يخَشون على الخالفة وعلى اإلسالم إذا خسرت تركي

ة  اً بالھوي اجتمع على ذلك السنة والشيعة بالھند البريطانية، ألنھم رأوا في ذلك شأناً متعلق

ايو)  ار (م ؤتمراً في أي اء م اھرة نظمت مجموعة من العلم ي الق م 1926اإلسالمية. وف

أن اٍد بش يد رضا باجتھ ى رش ة. وأدل تعادة الخالف ؤتمرون باس ه الم ب خالل مصائر  طال

ة رغم الخالفة وأھميتھا بال ال بسقوط الخالف د إقب لَّم محم اه، أسفه نسبة لإلسالم. وس وأس

ى  المي إل الَم اإلس ل الع ال بتحوي م»وق بة أُم در « ُعص اؤھا بق اون أعض ة يتع أو رابط

ي  ى عل لمين. ومض داً للمس ان مفي ا ك ائٍس م ٍع ب ى واق واح  عل ن النُ دالً م ان ب اإلمك

داً عن دالرازق بعي ا تأدعب ة م ان ما رأى أّن الخالف دين، وال ك ى ال ة عل ذ البداي ْت من سس

ة ھي اإلسالُم يقتضيھا.  اده عن الدول ديثيين كانت خصخصة اإلسالم أو إبع دى التح فل

  الوسيلة الُمْثلى للنھوض به وتجديده.
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، قطعوا العالقة المترّسبة بين اإلسالم وسلطة الدولة، وھي عندما أْلغى الكماليون الخالفة

ادة يا األلف عام. وقد أدى قرارھم من حالعالقة التي تجاوز عمرھ ى إع بوا إل ث لم يحتس

يط اإلسالم ٍي  .تنش ٍب سياس اً بترتي اد مرتبط ا ع دين اإلسالمي م ي ال لطوي ف داّل الس فال

  تاريخي، وصار ادعاؤه أو ادعاء تفَسيره وتوظيفه أسھل بكثير.

ى عن الأّدى فصل اإلسالم ): 1945-1923تحديث اإلسالم: أسلوب أتاتورك ( -3 دولة إل

م  ه. ففي خطاب القََس وُن اإلسالم جزًءا من ديل ال يك ظھور الحاجة لخطاب سلطوي ب

االحترام »الرئاسي قال أتاتورك:  ع ب دة ... تتمت ة جدي د، ودول د، ومجتمع جدي د جدي بل

ة أعطى «. في الداخل والخارج ه المعتدل اع في بعض خطابات ال االنطب مصطفى كم

ين  ه 1924و  1923ب ا يم أن ه إنم ى ال تُسيّس الم حتّ الح اإلس د الفصل لص ة ري الدول

ذي أرادهُ  ل ال اٍف. ب ٍه ك ن صحيحاً بوج م يك ك ل ّن ذل الحھا. لك تعماله لص يء اس وتُس

ى في المجال الخاّص،  مصطفى كمال مطاردة اإلسالم بحيث ال يشْكل أّي منافسة حت

اإلصرار من خالل  ھذاالعتقاده أنه يشّكل عقبةً أمام التقدم الفردي والمجتمعي. ويبدو 

انون يضع  قوانين المجلس الوطني وقرارات الحكومة. ففي يوم إلغاء الخالفة صدر ق

م أُلغيت 1924سائر المؤسسات التعليمية تحت إشراف الحكومة. وفي نيسان (أبريل) 

ام  وش، 1925المحاكم الدينية. وفي الع بس الطرب ّرم لُ ذي يح ة ال انون القبع م صدر ق

ام ويحّد من ليس  ت الطرق الصوفية. وفي الع ه ُحلّ ام نفِس م 1926الحجاب. وفي الع

م ُسحب اعتراف الدولة باإلسالم، 1928بحذافيره. وفي العام  طُبّق القانون السويسري

اليون  فما عاد اإلسالم في الدستور ديَن الدولة، وأُقّرت األبجدية الالتينية. وقد قال الكم

دة ا الجدي يس تركي دون تأس م يري ة  إنھ ة والقومي ع : العلماني تراتيجيات أرب ى اس عل

ان األو ب. والعنوان ديث والتغري ي والتح ا ف ر عنھم رى التعبي ھام»الن ج تة  إس الس

(وھي: الجمھورية والقومية والشعبية واشتراكية الدولة والعلمنة والثورية)، « للكمالية

 في الخطاب الكمالي. أما العنوانان األخيران فيترددان أقلّْ 
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د ت الع وق اليين) عن ر الكم ة بتعبي ة (الالييكي ن فلمن ة ع ل الدول يس فص رھم ل ي نظ ف

ردي  ل الف ر العق ذلك تحري ل ك ب، ب الم فحْس ات اإلس ات مؤسس اھيم والممارس ن المف م

وا أن  م دما حرَّ ريعي عن ال التش ي المج ك بإصرار ف ابعوا ذل د ت ة. وق المية التقليدي اإلس

جٍد  ن مس ر م د أكث ّي الواح ي الح ون ف ى يك ا حت ٌد بتركي جٌد جدي ْبن مس م يُ د، فل واح

ة  ة، والجث ز الظالمي ه رم الم بأن ال اإلس ا وصف مصطفى كم راً م ينات. وكثي الخمس

  المطھَّرة التي تسّمم حياتنا، وعدّد الحضارة والعلم!

ع  د للمجتم ي الوحي رعي والعلم نمط الش ا ال اليون باعتبارھ ا الكم ة فنظر إليھ ا القومي أم

ك عل تالسياسي؛ وذل نمط الوس دة فى ال د أْنھت معاھ تالي. فق ام فوس م حرب 1648اليا ع

ا ألول  ام. وظھرت فيھ ة من خالل الحّك ديني للدول الثالثين سنة، وكّرست مبدأ الوالء ال

اُوز فكرة الربط بين الشعب واألرض والدومرٍة  يلةً لتج ة وس د كانت القومي ذا فق لة. وھك

ة، وإ ة العثماني ة للدول ة القومي اني التعددي وذج العثم ان النم اً. ك ر تجانُس ع أكث اء مجتم نش

ودةً،  – الي للدولة/األمةفُمناقضاً للنموذج الوست وفي حين اُعتبرت تعددية العثمانيين محم

تيعاب  رآھا الكماليون دليالً على التفكك، وأرادوا القضاَء عليھا بتاتاً فاستعصى عليھم اس

لَّ « التركي»رى اختراع األكراد في النموذج الوستغالي ھذا. لقد ج لَّ مح لم»ليح ؛ «المس

ة»ألّن التابعية اإلسالمية تُخالُف  اريخ التركي في «. منطق األم ؤتمران للت د م د انعق وق

م إلحالل التركية محّل العثمانية، واعتبار الھجرة إلى األناضول 1937و 1932العامين 

ي ارات الت ر الحض وَّ ةً، وط ةً قومي أ دول اً أنش الً عبقري توعبھا  فع ودةً واس ت موج كان

  ودمجھا.

ةٌ مع اإلصالحات أما الركن الثالث  ه قطيع ى أن ه عل د في د جرى التأكي وھو التحديث، فق

ة في وجه  ة المجتمع والدول العثمانية وليس استمراراً لھا. فاإلصالح العثماني أراد تقوي

ى الخصوصية والھو ة اإلسالمية أوروبا بإجراءات في الجيش واإلدارة؛ مع التأكيد عل ي

د الغرب،  للدولة والمجتمع. أّما التحديث الكمالي فالُمراُد به التغريب بالتحديد، وليس تقلي

رب رية. والغ ف والالعص ي التخل المية تعن ة اإلس اخه. فالھوي ل استنس دم  ب ي التق يعن



 8

ة  لَّ الھوي لَّ مح ذافيره ليح خ الغرب بح د من نَْس ان الب ذلك ك اني. ول وجي واإلنس التكنول

  لتقليدية للمجتمع والدولة.ا

لمين خارج تركيتأثير الكمالية:  -4 ى المس ر عل أثير كبي . اكان لبرنامج مصطفى كمال ت

ال ساطع 1941-1925فقد حاكى رضا خان ( ة. وق به تام اةً ش ) بإيران الكمالية محاك

الحصري إّن إصالحات كمال أتاحھا التقدم التاريخي! وأبدت أكثر األنظمة اإلسالمية 

ھاب االستعمار في تكويناتھا معالم عديدة من الكمالية. ولذلك يمكن الحديث عن بعد ذ

ة،  ة الثاني د الحرب العالمي ابُهُ ظاھراً الكمالية في العالم اإلسالمي بع م يكن التش وإن ل

ة والنظام، وال  ام الدول للعيان. ذلك أّن تلك األنظمة ال تعتبُر اإلسالم داالَّ رئيسياً في قي

ه ب رف ل تراتيجية تعت ة إس ك األنظم ت لتل ا كان الطبع م اّم. وب أن الع ي الش أّي دوٍر ف

ه واحدة، بل اتخذت مْنحيَ  ْيِن رئيسيَّين: منحى استبعاد اإلسالم، أو منحى االستيالء علي

إيران.المنحى األول  وتحويل معانيه. ة ب رة البھلوي فاإلسالم في  كان إستراتيجية األُس

ت دة اس ه عقي اه وابن ة انقطاع أو تحريف نظر رضا ش ان بمثاب د ك ة، وق عمارية غريب

د  ران. وق ة إلي ة العريق ة اآلري ة الحقيقي بب فللھوي دم بس ق التق ي تحقي ران ف لت إي ش

استيالء العرب الساميين عليھا وتقييدھا باإلسالم. واستندت ھذه اآلراء إلى حب رضا 

ه  ات الِعرْ شاه وابن ات للعرب. وفقللخطاب ة بعض الفئ ة، وكراھي -1971ي األعوام ي

ةٌ 1977 ةٌ عربي ادت أنظم د ع ديم. وق ران الق اريخ إي ى ت اه إل ا ش د رض اد محم م ع

راق،  ل مصر والع العنف وإسالميةٌ أُخرى إلى التاريخ السابق لإلسالم مث يس ب وإْن ل

  .نشاھيالشاھاإليراني 

ة؛ شبه المؤلف: إستراتيجية فيسّميه ى االستيالء والتحويل منحأما المنحى الثاني،  الخالف

د  لم–مثل أن ينسب الحاكم نفسه إلى النبي محم ه وس أمير  -صلى هللا علي أو أن يتسمى ب

دّ  ؤمنين أو أن ي ة. والتّ اعي الم ن الديموقراطي دالً م ورى ب اع الش اوالت  ب ر مح تنحص

ا  اليين م إّن الكم ٍة ف ٍة تاريخي استبعاد اإلسالم بھذين النمطين، ولكنھما األبرز. وفي مفارق

تطاعو ز اس ن مرك اه م تھم إي الل إزال ن خ ل م الم، ب ن اإلس ية ع فة السياس زع الص ا ن
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سيّسوه، أي طردوه من المجال السياسي الظاھر فانتشر في تشكيالتھم للنظام السياسي 

د أصبح اإلسالم  اردين: لق ول شريف م ودة. يق ابالً للع وافراً وق ة وصار مت الثقافة العام

ة االجتما ا ألّن التعبئ ي تركي وى ف اأق دم اآلم ص ع م تقلّ ة ل ن  نعي وا م ْن أُخرج د َم عن

  .3مكانتھم التقليدية، بل على العكس فاقمْتهُ 

رز  uLacla4يشرح التوافر والسيطرة:  -5 بروز النزعة اإلسالمية على النحو التالي: تب

ا  تُبعد فيھ ي اس ات الت ي المجتمع اعي ف ام االجتم ة ألّن النظ ٍد للكمالي الموية كتح اإلس

ذاإلسالم يصبح ف دة: ل تقرار الوحي  لكوضوياً إلى درجٍة يصبح فيھا اإلسالم نقطة االس

ھي الوحيدة التي تعُد باالنتظام. ويقترح الكالو تصبح الخطابات القائمة حول اإلسالم 

دى قبول آخر: يعتمد  مؤِھالً  ا ل الخطاب على ِصدقيته أو على المصداقية التي يتمتع بھ

ه ي ببين: أن ذا مشكٌل لس دما الجمھور. وھ د عن ة السياسية وبالتقلي يالت بالثقاف به التعل ش

ط لكشف  اج فق اھز ويحت لطوي ج ي أّن الخطاب الس ك يعن م إّن ذل ة، ث تضُعُف الحج

م  اً. ث النقاب عنه. والواقع أن التوافر ال يكفي، بل البد من الحاجة إليه وأن يكوَن مالئم

ة  ة الكمالي ّل األنظم ل ھناك السؤال: لماذا يحل اإلسالم مح ات أخرى مث يس خطاب ول

  الديمقراطية االجتماعية أو اللييرالية؟!

ة لق د اقترحُت أّن اإلسالم ُعبّر عنه بدايةً بوصفه داالًّ رئيسياً، وأّن اإلسالموية ھي محاول

ات  ّك ثب ة ليف اء الخالف إعادة التعبير عن ھذا الداّل الرئيس في نظاٍم سياسي. وقد جاء إلغ

ادة تنشيط اإلسالم بوصفه العالقة المترسبة بين اإل ك إع سالم والدولة، وكانت نتيجةُ ذل

  خطاباً سياسياً.

 

                                                 
م. وھو ما يذھب إليه كلٌّ من باتريشيا كرون ومارتن 1996، عدد مايو، Past and Presentقالته: الدولة والدين في المجتمعات اإلسالمية، بمجلة في م -  1

 وھو غير صحيح. God's Caliph, 1986ھانيدز في 
2  - ean History Quarterly, April 1993 Deringil, S. The Origins of Turkish nationalism in Ottoman history; in: Europ 
3  - Mardin, Serif (1993): Turkey, Islam and westernization; in C. Caldecola (ed): Religion and Societies> Berlin: 

mouton. 
4  - Laclau, Ernesto: New Reflections on the Revolution of Our Time. London 1990 



  لمؤسسات الزكاة النظام المحاسبي الموحد
  (أول تصور نظام متكامل)

  د. سمير أسعد الشاعر
إن تنمــيط األعمــال يســهل مكننتهــا كمــا يزيــد مــن منفعتهــا، للمؤسســة وللمجتمــع المحــيط. 
كيــف ال ونحــن نشــهد عولمــة االقتصــاد واألعمــال والشــركات، فكــل مــا ال ينســجم أو يتســق واألطــر 

ن التنمـــيط إلـــى التوحيـــد إلـــى الترميـــز، فالمكننـــه، يصـــبح متقادمـــًا. وحتـــى نبقـــى العلميـــة الحديثـــة مـــ
ــا التقــادم، ينبغــي أن نخــرج للعــالم االقتصــادي بالصــورة التــي يفهمهــا، ال بــد أن  متقــدمين وال يطالن
نضــع لمؤسســاتنا أنظمــة ماليــة محاســبية موحــدة. فالنــاظر إلــى كتــب السياســات واإلجــراءات، يــرى 

ا لكل الجوانب اإلدارية بتفاصيلها، كما تعتمد هذه الشركات الشـبكات الحسـابية شدة التوصيف فيه
الموحــدة، األمــر الــذي يمكنهــا مــن إعــداد ميزانياتهــا المجمعــة علــى المســتوى العــالمي، والقطــري، 
والمحلــي. فالعصــر عصــر المعلومــات، والمعلومــات مصــدر اتخــاذ القــرارات، ولــيس أوســع مضــخة 

 تلمحاســـبية. والزكـــاة اليـــوم ال يعلـــم أثرهـــا وال مضـــاعفاتها فـــي االقتصـــادياللمعلومـــات مـــن الـــنظم ا
المحليـة أو اإلقليميـة وال حتـى العالميـة، كـل ذلـك بسـبب نقـص المعلومـات الفنيـة الممكننـة والمعـدة 

  بطرق فنية تسهل احتساب آثارها االقتصادية على جميع المستويات.
ت وخاصــة بعــد ظهــور الوحــدات االقتصــادية واليــوم تتزايــد الحاجــة باســتمرار إلــى معلومــا

المعقدة، والتغيرات العالمية الضخمة والسريعة، لذلك ينبغي أن نطـور نظـام للمعلومـات بحيـث يـتم 
تجميــع وتشــغيل ومعالجــة البيانــات بطــرق تمكــن مــن إنتــاج مختلــف المعلومــات للمســتخدمين مــن 

  خارج وداخل الوحدات االقتصادية.
لمحاســـبي أحـــد األنظمـــة الفرعيـــة لنظـــام المعلومـــات والـــذي ينـــتج ويمثـــل نظـــام المعلومـــات ا

  بيانات ذات طبيعة خاصة.
وعمومًا نشأ نظام المعلومات المحاسبي نتيجـة الحتياجـات اإلدارة إلـى معلومـات صـحيحة 
ومالئمــة فــي الوقــت المناســب وتحمــل معنــى وداللــة لتســاعد فــي عمليــة التخطــيط والتنفيــذ والرقابــة 

  .)1(ة االقتصاديةعلى أنشطة الوحد
لقــد أظهــرت كتابــات العديــد مــن المحاســبين ضــرورة ربــط األنظمــة المحاســبية بــالتطورات 
االقتصادية التي تحدث داخل المجتمع، فالنظام المحاسـبي يقـوم فـي زمـان ومكـان معـين، ويتكـون 

  من عناصر قابلة بطبيعتها للتغيير ألنها ليست مجردة عن الزمان والمكان.

                                                 
م، 2003، الدار الجامعية، اإلسكندرية، د.ط، دراسات في األنظمة والمشكالت المحاسبية، عبد العال، د.أحمد، محمد، د.أحمد، المليجي، د.إبراهيم )1(
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  ن من ثالث عناصر:فالنظام يتكو 
  األول: يتفق مع فلسفة النظام(اإلسالم).

  الثاني: نوع من التنظيم القانوني واإلداري للوحدة المحاسبية(مؤسسة الزكاة).
  .)1(الثالث: نوع الفن يتوقف على ما إذا كان تسجيل المعامالت يتم يدويًا أو آلياً 

لمهنيــــة فــــي مجــــال المحاســــبة ولتحقيــــق ذلــــك الــــربط، تحــــاول الــــدول والهيئــــات العلميــــة وا
والمراجعة، توحيد وتطوير األنظمة المحاسبية بما يحقق الموائمة بين نوعية المخرجات المحاسـبية 
وبــــين احتياجــــات مســــتخدمي تلــــك المخرجــــات ســــواء علــــى مســــتوى الوحــــدة المحاســــبية، أو علــــى 

ســب لزيــادة داللــة مســتويات تجميعيــة أعلــى داخــل المجتمــع، والــذي يــؤدي إلــى تــوفير المنــاخ المنا
المعلومــــات المحاســــبية وســــهولة إمكانيــــة إجــــراء المقارنــــات وتــــوفير إمكانيــــة التجميــــع اإلحصــــائي 
للمعلومات الفردية بما يخدم احتياجات المستويات االقتصادية داخل المجتمع، وتحقيق الـربط بـين 

 حسابات الوحدة االقتصادية وحسابات الدخل القومي.

للتوحيــد لغــرض زيــادة كــل مــن داللــة المعلومــات وقابليتهــا للمقارنــة  وتــزداد األهميــة النســبية
والقضاء على المشاكل اإلحصـائية الخاصـة بتركيـب وٕاعـداد الحسـابات المجمعـة علـى المسـتويات 

  االقتصادية المختلفة.
ظهـــرت حركـــة التوحيـــد المحاســـبي فـــي الـــدول األجنبيـــة فـــي أواخـــر القـــرن التاســـع عشـــر، 

بي في الفترة الحالية يمثل اتجاهًا عامًا في معظم الدول، وذلك حتى تكـون وأصبح التوحيد المحاس
األرقــام المحاســبية لهــا دالالت كاملــة، للقضــاء علــى المشــاكل التــي تنشــأ بــين المشــروعات بعضــها 

  .)2(البعض أو بين المشروعات والهيئات الخارجية
يـت المـال واحـدة، ومـن ثـم ولقد كانت المفـاهيم واألسـس والمبـادئ المحاسـبية المتبعـة فـي ب

ال تــؤثر مســألة قــيم مختلفــة ألغــراض مختلفــة مــا دام هنــاك توحيــد فــي أســاس قيــاس كــل مــن تلــك 
القـــيم. وعلـــى ذلـــك فـــإن توحيـــد المبـــادئ المحاســـبية هـــو مـــن أهـــم مقومـــات نظريـــة المحاســـبة فـــي 

  اإلسالم. ومهمة لنا اليوم وغدًا ليظهر أثرنا في االقتصاد المحلي والعالمي.
ثـــل النظـــام المحاســـبي الموحـــد مرحلـــة جديـــدة وتاريخيـــة فـــي تطـــور وظيفـــة المحاســــبة، يم

ــــى المؤسســــة  ــــر المــــالي عل ــــات ذات األث ــــب العملي ــــم التســــجيل وتبوي ــــم تعــــد فقــــط عل فالمحاســــبة ل
الســتخالص النتيجــة، بــل أصــبحت واحــدة مــن أدوات التحليــل المــالي الهــادف إلــى إجــراء تخطــيط 

صــادية وعلــى مســتوى الدولــة، والهــادف أيضــًا إلــى القيــام بالتوجيــه ســليم علــى مســتوى الوحــدة االقت

                                                 
 وما بعدها. 5م، ص1988، دار النهضة العربية، بيروت، د.ط، دراسات في األنظمة المحاسبية الخاصةالصبان، د.سمير،  )1(

 .36م، ص1996 -هـ 1416، 1، مكتبة وهبة، القاهرة، طسالمأصول المحاسبة المالية في اإلعطية، د. محمد كمال، ) 2(



 3

والرقابـــة وتقيـــيم النتـــائج عـــن طريـــق البيانـــات الماليـــة التـــي تقـــدمها المحاســـبة فـــي الوقـــت المناســـب 
  . )1(وبالصورة المالئمة مؤكدة بذلك استجابتها للتطور االقتصادي

دمــــة المؤسســــة وخدمــــة وينبغــــي اســــتحداث نظــــام محاســــبي موحــــد يــــؤدي تطبيقــــة إلــــى خ
  المتعاملين معها وخدمة العالم اإلسالمي.

  على مستوى المؤسسة يؤدي تطبيق النظام المحاسبي الموحد إلى:
توحيـــد مضـــمون الحســـابات والكشـــوفات الماليـــة بشـــكل تســـهل معـــه عمليـــات المقارنـــة بـــين  .1

 الفترات المالية.

ا لالختالفـــات الفكريـــة ثبـــات األســـس المحاســـبية المعتمـــدة فـــي المؤسســـات وعـــدم خضـــوعه .2
 المالية بين العاملين فيها.

اســـتخالص النتـــائج الماليـــة بســـرعة ووضـــوح وتحقيـــق الرقابـــة علـــى العـــاملين فـــي اإلدارة،  .3
 ومتابعة التطور الجاري بصفته المنطلق األساسي في رسم السياسات المالية.

 .)2(ذ القراراتمعاونة اإلدارة في ممارسة وظائفها، السيما في مجال الرقابة، واتخا .4

تـــوفير القـــدر الـــالزم مـــن الحمايـــة واألمـــان فـــي العالقـــات الخارجيـــة القائمـــة بـــين المؤسســـة  .5
 والمحيط االقتصادي واالجتماعي الذي تعمل فيه. 

، فإن تطبيق النظام المحاسبي الموحد يوفر لإلدارة أساسـًا وعلى مستوى المتعاملين مع المؤسسة
ســة، كمـا يســاعد الجهـات الخارجيـة علــى تكـوين صــورة سـليمة عــن ثابتـًا للرقابـة علــى أعمـال المؤس

  المركز المالي للمؤسسة يكون لها األثر الكبير في قرارات التمويل.
  ، فإن تطبيق النظام المحاسبي الموحد يؤدي إلى:وعلى مستوى العالم اإلسالمي

 خاص.إيجاد لغة مشتركة بين جميع العاملين بهذا النظام في القطاعين العام وال .1

توحيد مضمون الحسابات بحيـث تتوحـد المنطلقـات المحاسـبية فـي كـل حسـاب ممـا يـوفر  .2
 إعداد خطة عامة مبنية على معطيات عامة وموحدة.

 إعطاء ضمانة لجميع المؤسسات بعلنية واستقرار القواعد المتبعة في تحديد النتائج. .3

القتصادية العاملة تخـدم إيجاد معلومات متجانسة وقابلة للمقارنة على صعيد القطاعات ا .4
 السياسات اإلنمائية للدولة.

 وضع اإلحصاءات االقتصادية واالجتماعية. .5

                                                 
 وما بعدها. 9م، ص1989، مركز الصف االلكتروني، بيروت، د.ط، البيانات المالية في إطار التصميم المحاسبي العامنجا، غسان،  )1(

 وما بعدها. 7م، ص1990، دار المنال، بيروت، د.ط، الدليل التقني للتصميم المحاسبي العامعبد اهللا: محمد،  )2(
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الســماح للمؤسســات بتزويــد الهيئــات االقتصــادية المحليــة والعالميــة بإحصــاءات ودراســات  .6
 مالية واقتصادية.

  تعريف النظام المحاسبي:
ات اإلداري فـــــي الوحـــــدة يعـــــرف بأنـــــه ذلـــــك الجـــــزء األساســـــي والهـــــام مـــــن نظـــــام المعلومـــــ  

االقتصــادية فــي مجــال األعمــال الــذي يقــوم بحصــر وتجميــع البيانــات الماليــة مــن مصــادر خــارج 
وداخـــل الوحـــدة االقتصـــادية ثـــم يقـــوم بتشـــغيل هـــذه البيانـــات وتحويلهـــا إلـــى معلومـــات ماليـــة مفيـــدة 

 .  )1(لمستخدمي هذه المعلومات خارج وداخل الوحدة االقتصادية

هـو تطبيـق لنظريـات ومبـادئ المحاسـبة بدراسـة الطـرق العمليـة  -فـي ذاتـه-اسبيوالنظام المح
  والمناسبة في تسجيل المعلومات وتلخيص البيانات وعرض النتائج.

والمفـــاهيم المحاســـبية(تمثل بيئـــة عمـــل المحاســـبة) مـــن  وعـــة مـــن المبـــادئملمج ضوســـنعر 
م الفكــر تفمنــذ عــدة قــرون أهــ وجهــة نظــر إســالمية تتفــق فــي معظمهــا والقــائم مــن الوضــعي اليــوم،

المحاســبي فــي اإلســالم بعدالــة دالالت البيانــات المعروضــة واتخــذ فــي ســبيل ذلــك بعــض المبــادئ 
  واإلجراءات العلمية الموحدة نعرضها بإيجاز فيما يلي:

مــــال زكــــاة حتــــى يحــــول عليــــه اللــــيس فــــي « يقــــول الرســــول  ) الفتــــرة المحاســــبية:1( 
اســـبة فـــي اإلســـالم عقـــد حســـاب الزكـــاة علـــى الحـــول وهـــي الســـنة اعتمـــدت المحوبـــذلك  )2(»الحـــول

القمريــة أو الهجريــة، وكانــت موازنــة بيــت المــال تعــد ســنويًا ويــتم محاســبة العمــال فــي أنحــاء الــدول 
  اإلسالمية سنويًا، واعتبرت هذه الفترة موحدة في المحاسبة لدى الفقهاء المسلمين.

عامالت في المال غير المتقوم، وهو المال الذي يقر اإلسالم أنه ال م ) المال المتقوم:2(
ال يجــوز االنتفــاع بــه شــرعًا مثــل الخمــر والربــا، وال تســجل بياناتهــا فــي الــدفاتر، وتقتصــر الــدفاتر 

  والسجالت المحاسبية على تسجيل وحصر المال المتقوم.
صـل رأس المال في الفكـر اإلسـالمي تعبيـر يقصـد بـه (أ ) القيمة الجارية مع الحيطة:3(

المال) وهـو يمثـل ذلـك الجـزء مـن الثـروة الـذي يخصـص للتجـارة عنـد بدايـة المشـروع، أمـا األمـوال 
المستثمرة في المشروع فتعـرف فـي مراجـع الفقهـاء المسـلمين (مـال التجـارة) وهـو مفهـوم أوسـع مـن 

س مفهــوم رأس المــال، ألنــه يمثــل إجمــالي الموجــودات المســتثمرة فــي المشــروع، أو بعبــارة أخــرى رأ
  المال في نظر رجال اإلدارة في الفكر المعاصر.

: الربح تابع ورأس المال أصل، فال يسـلم الـربح بـدون سـالمة رأس )3(ويؤكد اإلمام الزيلعي
  المال.
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وتقوم األصول في المحاسبة اإلسالمية على أساس القيمـة الجاريـة دون النظـر إلـى الـثمن 
، أي مــدى إمكانيــة إشــباعها لحاجــات اآلخــرين، وهــو األول (التكلفــة) ألن القيمــة أساســها االنتفــاع

َفَمـــا َرِبَحـــْت أمـــر ال ينظـــر فيـــه إلـــى الماضـــي وٕانمـــا إلـــى الحاضـــر والمســـتقبل وذلـــك لقولـــه تعـــالى 
  .))1ِتَجاَرُتُهمْ 

ه البيــع بالقيمـــة االســـتبدالية ألن مـــيقويفســر اإلمـــام الطبــري ذلـــك أن الــربح يتحـــدد بمقارنــة 
  بديلة عند بيع السلعة الحاضرة.التاجر يلزمه شراء سلعه 

نيــة وعــروض التجــارة فــي نهايــة الفتــرة علــى قوقــد اتبــع الفقهــاء المســلمون تقــويم عــروض ال
  .)2(نية بالقيمة االستبداليةقأساس القيمة الجارية، فتقوم عروض التجارة بالقيمة البيعية وعروض ال
لتي تعتمد عليها اإلدارة فـي وهذا يؤدي إلى توحيد أسس القياس وسهولة إعداد المقارنات ا

إصـــدار قراراتهـــا، وهـــذا مـــا نـــادى وينـــادي بـــه رجـــال المحاســـبة فـــي الفتـــرة الحاليـــة (توحيـــد البيانـــات 
المحاسبية) ورجال االقتصـاد الـذين يعتبـرون أن الميزانيـة فـي المحاسـبة المعاصـرة مضـللة ألنهـا ال 

البيانـــات الـــواردة فـــي الميزانيـــة الحاليـــة تأخـــذ اثـــر التغيـــرات فـــي القـــوة الشـــرائية للنقـــود، ممـــا يجعـــل 
  بوحدات تعد مختلفة القيمة.

في ظل هذا المبدأ يفترض المحاسـب أن المشـروع  ) االستمرارية مع استقالل الفترات:4(
ســـوف يســـتمر فـــي ممارســـة نشـــاطه مـــن ســـنة إلـــى أخـــرى ألجـــل غيـــر مســـمى، ولهـــذا فإنـــه تحـــت 

ار نتــائج المشــروع دوريــًا خــالل حيــاة المشــروع اعتبــارات عمليــة أصــبح لزامــًا علــى المحاســب إظهــ
  (سنة مثًال).

وقــد أخــذ الفقهــاء بهــذا المبــدأ فــي تنــاولهم زكــاة التجــارة مــن حيــث إنهــا حوليــة، وفــي تحديــد 
حصــص الشــركاء، ولتفــادي حــدوث ضــرر مــن تأجيــل إظهــار نتــائج أعمــال المشــروع حتــى نهايــة 

ة لحصـول النمـاء والوصـول إلـى الـربح المـددي حياته، وقد اختير الحـول (سـنة هجريـة) مـدة تقديريـ
  .)3(دون االلتفات إلى الربح الحقيقي

وقرر الفقهاء المسـلمون اخـتالف ميزانيـة التنـازل عـن ميزانيـة االسـتمرار، حيـث أن ميزانيـة 
التنـــازل هـــي قائمـــة المركـــز المـــالي للمشـــروع عنـــد تســـليمه للغيـــر مثـــل تصـــفيته أو بيعـــه أو دخـــول 

ة االستمرار فهي قائمـة المركـز المـالي السـنوية المسـتمرة، وهنـاك حاجـات مختلفـة شريك، أما ميزاني
  تدعو إلى تقسيم حياة المشروع إلى فترات قصيرة تكون في العادة سنة.

                                                 
  .16) البقرة، اآلية 3(
  .57هـ، ص 1402) د. محمد كمال عطية،نظم محاسبية في اإلسالم، 1(
  .104ص  ) د. شوقي اسماعيل شحاتة، محاسبة زكاة المال علمًا وعمًال، القاهرة،2(
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اتبــع الفقهــاء المســلمون توحيــد  ) توحيــد وحــدات القيــاس ومعــدالت األحكــام الشــرعية:5(
  يم المعامالت بين الناس.وحدات القياس (الوزن والكيل والنقد) حتى تستق

واتبع اإلسالم معدالت موحدة في الزكاة والمواريث والديات وغيرهـا، وبـين الفقـه اإلسـالمي 
طــرق موحــدة لحســاب الوعــاء الخاضــع للزكــاة مثــل ملــك النصــاب وحــوالن الحــول علــى النصــاب، 

  واع المال.وتوفر النماء تحقيقًا أو تقديرًا، ثم حدد معامالت ثانية لحساب الزكاة في أن
الشريعة الغراء حصص الورثة وطريقة توزيع التركات بطريقة حسـابية عاليـة، وهـي  توبين

 فـرضتفضل نظم التوريث المتبعة في الـدول غيـر اإلسـالمية. وقـد نصـت الشـريعة السـمحاء علـى 
  ديات في القتل العمد والقتل الخطأ.

عـًا موحـدًا فـي اإلسـالم مثـل تقـارير كانت التقارير الدوريـة تأخـذ طاب ) التقارير الدورية:6(
الزكاة وٕايرادات الزورع واألرباح القابلة للتوزيـع، وكـان يقـوم محاسـب بيـت المـال بحسـاب اإليـرادات 
والنفقـات فـي فتــرات دوريـة حسـب طبيعــة نـوع اإليـراد، كمــا كـان يقـوم بإعــداد مجموعـة مـن التقــارير 

  رات دورية، وتعد بطريقة موحدة.والقوائم المالية التي تعرض على المسؤولين في فت
تتســــم الشــــريعة اإلســــالمية بإتبــــاع أحكــــام موحــــدة ثابتــــة، وأصــــول تشــــريعية  ) الثبــــات:7(

واضــحة ومبــادئ فقهيــة صــالحة لكــل زمــان ومكــان، وال زال بــاب االجتهــاد والقيــاس مفتوحــًا لــذوي 
  .العلم في الفروع التفصيلية لمقابلة التطور االقتصادي المستمر في العالم

  :)1(العوامل السلوكية في المحاسبة
إن اإلســالم يهــتم بالعوامــل الســلوكية وتحفيــز العنصــر البشــري والعمــل علــى إنصــافه ماديــًا 
ومعنويــًا، باإلضــافة إلــى مراعــاة اإليمــان بالهــدف واالقتنــاع التــام بــالتطبيق، وفــي ذلــك يقــول أميــر 

هــل الــدين علــى ســالمة دينــي فــبمن المــؤمنين عمــر بــن الخطــاب رضــي اهللا عنــه (إذا لــم أســتعن بأ
ويقصـد  )أستعين) فيقول له أبو عبيدة رضي اهللا عنهما (أما إن فعلت فأغنهم بالعمالة عن الخيانـة

بذلك تحديد أجر الكفاية وتـوفير األمـن االجتمـاعي لهـم ويشـاركهم فـي تحديـد معـدالت األداء حتـى 
  يزيد إخالصهم في العمل.

  بسلوك اإلنسان في اإلسالم ما يلي:ومن المبادئ المحاسبية الخاصة 
يـرى المحاسـبون المعاصـرون أن المشـروع لـه شخصـية مسـتقلة  ) الشخصية المعنوية:1(

عـن شخصـية صـاحبه أو أصـحابه، وال بـد مـن مراعـاة ذلـك عنـد إجـراء القيـود المحاسـبية، والفقهـاء 
اتر والســـجالت تمســـك المســـلمون أقـــروا للشـــركة الذمـــة الماليـــة المســـتقلة عـــن ذمـــة أصـــحابها، فالـــدف

                                                 
 .49-45صعطية، د. محمد كمال، )1(
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إلثبات العمليات ذات األثر على المشروع وليس إلثبات العمليـات ذات األثـر علـى مالكـه باعتبـار 
  أن المشروع له شخصية مستقلة عن شخصية صاحبه أو أصحابه.

يمنـع اإلسـالم التـدليس أو اإلخفـاء أو الغـش فـي الحسـابات،  ) اإلفصاح في البيانـات:2( 
عمليــات المشــبوهة فـــي حســابات مختلفــة، ويقــرر اإلســالم ضــرورة اإلفصـــاح مثــل إدمــاج بيانــات ال

الكامـــل للبيانـــات الماليـــة التـــي يجـــب أن تعبـــر بوضـــوح عـــن كـــل مـــا يحويـــه المشـــروع مـــن أصـــول 
والتزامات ونتائج األعمال. وذلك قياسًا على مـا فعلـه أميـر المـؤمنين عمـر بـن الخطـاب رضـي اهللا 

.. أقـام العاشـرين يجمعـون الزكـاة علـى مـداخل المـدن والمسـالك عنه (لمـا رأى الضـعف فـي أدائهـا.
  هر ويعلن حالئذ من غير تنقيب أو تجسس).ظوالثغور، فما كان باطنًا ي

فـي المحاســبة المعاصــرة فـي أواخــر القــرن  –مبـدأ اإلفصــاح  –وقـد ظهــر هـذا المبــدأ الهــام 
  .)1(العشرين أي بعد حوالي أربعة عشر قرنًا من ظهوره في اإلسالم

إن القيـــاس المحاســـبي فـــي الفكـــر اإلســـالمي يهـــدف إلـــى تحقيـــق العدالـــة  ) اإلنصـــاف:3(
والتوصــل إلــى قيمــة عادلــة لألشــياء وفقــًا للغــرض منهــا، تأسيســًا علــى القاعــدة اإلســالمية "ال ضــرر 

  وال ِضرار" والتي تعتبر ركيزة أساسية لكل المعامالت والعالقات في اإلسالم.
ئ المحاســبة اإلســالمية، وهــو أن ينتصــف المــرء مــن نفســه كمــا واإلنصــاف مبــدأ مــن مبــاد

ـــات  ىينتصـــف لهـــا، وبمقتضـــ ـــاك إنصـــاف فـــي المعـــامالت والبيان ـــدأ ينبغـــي أن يكـــون هن هـــذا المب
  والمعلومات.

ومــن عالمــات اإلنصــاف ظهــور المركــز المــالي والبيانــات الــواردة فيــه صــحيحة، وأن تقــوم 
ي أن يكــــون الــــربح الظــــاهر هــــو ربــــح حقيقــــي بعــــد األصــــول بوحــــدات نقديــــة متجانســــة، كمــــا ينبغــــ

  المحافظة على رأس المال الحقيقي.
وهــذا المبــدأ يؤخــذ بــه عنــدما يكــون األخــذ بــه أكثــر نفعــًا مــن عــدم  ) األهميــة النســبية:4(

األخــذ بــه ســواء علــى المســتوى الفــردي أو المســتوى القــومي، وســواء كانــت للنفقــات أو اإليــرادات، 
  ية النسبية ما يلي:"ومن أهم معايير األهم

 .صعوبة التمييز في عالقة الشيء بتوابعه أو توجيهه محاسبيًا بأسلوب دون آخر  
 .التسامح بدون خداع أو إكراه، بسبب الضآلة كميًا وماليًا  
  إنعــدام األثـــر أو يكـــاد ينعـــدم فــي أخـــذ الشـــيء فـــي الحســبان أو تجاهلـــه أو إجـــراء التســـوية

  بطريقة دون أخرى.
 لقيد أو التحليل أو التوجيه في الدفاتر المحاسبية.عدم اقتصادية ا  

                                                 
  .69) د. محمد السيد عبد الكريم، ص 1(
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 .دفع الحرج أو المشقة عامة  
يقــر اإلســالم أنــه ينبغــي أّال يقتصــر غــرض المشــروع علــى  ) المســؤولية االجتماعيــة:5(

تحقيــق أقصــى عائــد اقتصــادي فقــط، بــل ينبغــي الحصــول علــى أكبــر عائــد اجتمــاعي أيضــًا. حتــى 
أفضــل معــدالت للتنميــة فــي كــل جوانــب الحيــاة باعتبـــار أن يــتمكن المشــروع مــن الحصــول علــى 

اإلنســـــان ينبغـــــي أن يكـــــون هدفـــــه تعميـــــر األرض والمحافظـــــة علـــــى دوران عجلـــــة الحيـــــاة. ويقـــــوم 
المحاســب بالتوجيــه المحاســبي الســليم للتكــاليف االجتماعيــة التــي ينبغــي علــى المشــروع القيــام بهــا 

 لسليم للمجتمع اإلسالمي.بجانب األهداف الخاصة بحيث يتحقق التوازن ا

  :)1(وميزتها عن المحاسبة الوضعيةاإلسالمية السمات التي اتصفت بها المحاسبة  أما
يســـتمد حســـاب المـــال فـــي اإلســـالم قواعـــده األساســـية مـــن القـــرآن والســـنة، ويتســـم بالثبـــات  -1

فــي والموضــوعية وعــدم قابليتــه للتغييــر، وينحصــر مجــال االجتهــاد فــي القواعــد الفرعيــة أو 
  الطرق واإلجراءات واألساليب المحاسبية دون األسس واألحكام.

على المحاسب أن يدرك تمامًا أن المال الذي يحاسب عليـه هـو مـال اهللا، وعليـه أن يسـجل  -2
حركتـه مـن دخـل وصـرف فـي ضـوء القواعـد اإلسـالمية، وأن اهللا سـوف يحاسـبه يـوم القيامــة 

المحاســب ينبغــي أن يتصــف مــل، ولــذلك فــإن عــن مــدى قيامــه بهــذا العمــل علــى الوجــه األك
  باألمانة والصدق والحيدة والعدل والكفاءة.

يتعلـــق حســـاب المـــال فـــي اإلســـالم بالعمليـــات المشـــروعة، وأي عمليـــة غيـــر مشـــروعية مثـــل  -3
الربا واالتجار فـي الخمـور ولحـم الخنزيـر لـيس لهـا مجـال فـي اإلسـالم، وبـذلك يتسـنى إتبـاع 

ـــد وعـــرض البيانـــات الماليـــة بطريقـــة أفضـــل مـــن المحاســـبة فـــي النظـــام  نظـــم موحـــدة فـــي قي
  الوضعي، والتي اتبعت نظم محاسبية موحدة في الفترة المؤخرة.

يعتبــر المحاســب مســؤوًال أمــام المجتمــع واألمــة اإلســالمية عــن مــدى التــزام المشــروع بأحكــام  -4
ًا عن تحقيـق الوحـدة الشريعة اإلسالمية فيما يتعلق بجانب المعامالت، كما أنه مسؤول أيض

  االقتصادية لألهداف المجتمعية أو ما يطلق عليه (المسؤولية االجتماعية).
يهــتم حســاب المــال فــي اإلســالم بــالنواحي الســلوكية للعنصــر البشــري العامــل فــي المشــروع،  -5

مـن وضـع مؤشـرات تقيـيم  أن يؤخذ في االعتبار عند تصميم الـنظم المحاسـبيةويعني ذلك 
  .)1(يز العنصر البشري والعمل على إنصافه ماديًا ومعنوياً األداء وتحف

لذلك، فإن المحاسبة في اإلسالم لها أصول ثابتة تميزها عن المحاسبة المعاصـرة رغـم أن 
  األخيرة قد أخذت منها الكثير.

                                                 
 .22صعطية، د. محمد كمال،  )1(

  .23، ص 1402) شحاتة، د. حسين، المحاسبة في اإلسالم، مجلة االقتصاد االقتصادي، دبي، ربيع الثاني 1(
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حـّث اإلســالم علـى ضــرورة قيـد المعــامالت الماليـة مــن شـراء وصــرف  أصـول المعــامالت:
  ع اإلجراءات السليمة في القيد حسب اآلتي:وبيع وتداول مع إتبا

اهتم اإلسالم بـالتوازن فـي كـل األمـور، ومـن ذلـك تـوازن الواجبـات  التوازن الحسابي: -1
مــع المســؤوليات وتــوازن المصــلحة العامــة مــع المصــلحة الخاصــة، وتــوازن المــوارد واالســتخدامات 

  المالية.
يمنــع اإلســالم األعمــال الضــارة بــالغير كمــا يحــرم تــداولها، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن اإلدارة و 

  الجماعية تلزم األفراد بتأدية المصالح العامة لكونها من فروض الكفاية.
ورغم أن اإلسالم يحترم الملكيـة الفرديـة لألمـوال فإنـه يطالـب أصـحاب األمـوال أن يوجهـوا 

م صــالح المجتمــع، ألن اإلســالم يعتبــر أن المصــالح العامــة مقدمــة أمــوالهم إلــى الطريــق الــذي يخــد
. كمــا يــوفر )1(علــى المصــالح الخاصــة تنفيــذًا للمبــدأ الفقهــي(درء المفاســد مقــدم علــى جلــب المنــافع)

  اإلسالم الحرية االقتصادية لألفراد بما ال يضر الصالح العام.
الية ترسم المـوارد التـي تـؤدي لقد وضع اإلسالم األصول الجوهرية ألحكم وأعدل سياسة م

إلى بيت المال لينفق بها على كافة المصـالح العموميـة، وهـذا يتفـق مـع (قاعـدة عموميـة الميزانيـة) 
المعروف في المالية العامة الحديثة، كما رسم أوجه اإلنفـاق الرشـيد ال سـيما فـي االتجـاه الحكـومي 

  .)2(العشرين، ولم تبلغ به غايته المرجوة بعد تسع إليه الدولة الحديثة إّال في فجر القرن مالذي ل
  دقة القياس: -2

اهتم اإلسالم بضبط القياس ألنه يوفر العدالة والرقي والسعادة والرخـاء للمجتمـع ويستشـهد 
  .ُتْخِسُروا اْلِميَزانَ  ُموا اْلَوْزَن ِباْلِقْسِط َوالَ َوَأِقيبقوله تعالى: 

درجة التقدم بين دول العالم تعتمد أساسًا علـى ويرى علماء الرياضيات المعاصرين، أن 
ــاس ــدم وســائل القيــاس، وأن اســتخدام وســائل القي ــة تق ــى دق ــة يعتمــد عل ، وأصــبح تطــور الرقاب

واضـــحًا أن عناصـــر النشـــاط التـــي ال تخضـــع للقيـــاس، ال مجـــال ألن تخضـــع للرقابـــة، وقـــد كـــان 
عات. واهـــتم الفقهـــاء المســـلمون القيـــاس المحاســـبي مـــن أهـــم مقومـــات الرقابـــة الماليـــة علـــى المشـــرو 

  بضرورة مراعاة الدقة في قيد الحسابات، ولتحقيق ذلك نشأت عمليات مراجعة الحسابات.
النقــــود عــــامًال مشــــتركًا لجميــــع  مثــــلفــــي المحاســــبة اإلســــالمية ت القيــــاس النقــــدي: -3

راحـل الــدورة المعـامالت الماليـة، باعتبـار أنهــا تمثـل وحـدة القيــاس للقيمـة، ويجـري العمـل بهــا فـي م
المحاســـبية، وفـــي ذلـــك يقـــول ابـــن رشـــد القرطبـــي: (وذلـــك أنـــه يظهـــر فـــي الشـــرع أن العـــدل فـــي 
المعامالت إنما هـو مقارنـة التسـاوي، لـذلك لمـا عسـر إدراك التسـاوي فـي األشـياء المختلفـة الـذوات 

                                                 
  م. 1975، 27د اإلسالمي، القاهرة، ص ) د. محمد فاروق نبهان، االتجاه الجماعي في تشريع االقتصا2(
  .5م، ص 1972) د. ابراهيم فؤاد أحمد علي، الموارد المالية في اإلسالم، القاهرة، 3(
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ديــة القيــاس ، ولقــد مثلــت نظريــة المحاســبة التقلي)1(جعــل الــدينار والــدرهم لتقويمهــا، أعنــي تقــديرها)
  النقدي على فرض خاطىء وهو ثبات القوة الشرائية للنقود.

أمــا فــي اإلســالم حيــث يكــون الهــدف مــن القيــاس هــو التوصــل إلــى قــيم عادلــة حتــى تكــون 
القوائم المالية صادقة ومعبرة، ويتبع مبدأ القيمة النقدية اإليجابية في الزكـاة أيضـًا، فلـو أراد التجـار 

العـروض مـن غيـر تقـويم لكـان لهـم ذلـك. ولكـن إذا كـان علـيهم ضـرر مـن إخراج زكاتهم من نفس 
القطـــع ترخصـــوا فـــي القيمـــة، أي أن اًألصـــل هـــو إخـــراج الزكـــاة مـــن نفـــس المـــال وٕاذا كانـــت النقـــود 
تيسيرًا له فإن ذلك رخصة للمزكـي، واليـوم رخصـه للكثيـر مـن مؤسسـات الزكـاة، مـع مراعـاة القيمـة 

  الجارية للعروض.
ـــاريخي: التســـجيل -4   حـــرص اإلســـالم علـــى كتابـــة وتســـجيل المعـــامالت مهمـــا كـــان  الت

 َتْسَأُموا َأْن َتْكتُُبوُه َصِغيًرا َأْو َكِبيًرا ِإَلـى َوال﴿حجمها وذلك منعًا من النسيان أو غيره، فيقول تعالى: 
ويعنـي التسـجيل التـاريخي للعمليـات  )2(﴾ْرتَـاُبوا تَ ُم ِللشَّـَهاَدِة َوَأْدَنـى َأالَأَجِلِه َذِلُكْم َأْقَسُط ِعْنَد اللَِّه َوَأْقـوَ 

أن يــتم إثبــات الحــوادث الماليــة فــي لحظــة وتــاريخ حــدوثها أوًال بــأول، وعنــدما أنشــىء بيــت المــال 
جعــل لنفقاتــه وٕايراداتـــه ســجالت يــدون بهـــا كــل وارد ومنصـــرف أوًال بــأول مــع بيـــان اليــوم والشـــهر 

ات أو مصـــروفات تقـــوم علـــى أســـاس مســـتندات والســـنة وكانـــت حســـابات بيـــت المـــال ســـواء إيـــراد
ر شـلإليرادات والمصروفات وتتمثـل المسـتندات فـي الرسـائل والكتـب والوصـوالت وغيرهـا، وكـان يؤ 

على هذه المستندات بعالمة خاصة لمعرفـة الـذي يـتم إثباتـه فـي الـدفاتر. وكـان التسـجيل فـي بيـت 
. وال شـك )3(فو ب نـوع الـوارد والمصـر المال يتم على أساس نقدي وعينـي أي بالكميـة والقيمـة حسـ

  أن هذه اإلضافات تساعد على زيادة الدقة في الدفاتر وسهولة الرقابة على المخزون.
تعني الموضوعية صحة البيانات أو األرقام العتمادهـا علـى  الموضوعية المستندية: -5

تهـا، وفـي ذلـك حقائق موضـوعية، وفـي المحاسـبة تعتمـد األرقـام علـى مسـتندات صـحيحة تؤيـد إثبا
  .)4(﴾َوَأْشِهُدوا ِإَذا تـََبايـَْعُتمْ ﴿يقول اهللا تعالى: 

  أهم المستندات المعتمدة في بيت المال:من 
(أ) مســتند خــارجي يعطــي لمــن يقــوم بســداد أو تســليم أي شــيء لبيــت المــال، وكــان يطلــق 

  عليه (البراءة) ألنه يبرىء ذمة الشخص الذي يورد الشيء.

                                                 
  .ه 1386، القاهرة 13) ابن رشيد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ص 1(
  .282البقرة، اآلية   )2(
  .2012-208د. محمود مرسى الشين، ص   )3(
  .282البقرة، اآلية   )4(
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فــي الــديوان كــي يســتخدم بعــد ذلــك فــي التســجيل بــين فــروع بيــت (ب) مســتند داخلــي يعــد 
المــال حتــى يمكــن تســليمه للغيــر، وهــذا المســتند الــداخلي يســمى (الشــاهد) ألنــه يشــهد 

  .)1(على تسليم الشيء
كــاة فــي عــام واحــد، وقــد أمــر عمــر ز زمــة لعــدم تكــرار أداء اله اليولقــد كانــت األدلــة المســتند
ر (جـامع أمـوال العشـور) عـدم تحصـيل الزكـاة ممـن يقـدم صـكًا بن الخطاب رضـي اهللا عنـه العاشـ

  .)2(يثبت فيه أنه قد أداها كاملة
ويقصــد بالموضــوعية حــدوث العمليــة يقينــًا، وأن قيمــة قياســها صــحيحة، وقــد ورد فــي آيــة 

  ) من سورة البقرة، ما يشير إلى طريقه ضمان موضوعية المستند بالشهود.282الدين (رقم 
يــــرى ضــــرورة أن يكــــون التقــــويم فــــي آخــــر الفتــــرة فــــي عــــدلين  )3(لشــــافعيكمــــا أن اإلمــــام ا

(شـــاهدين) ألنهـــا شـــهادة بالقيمـــة، والشـــاهد فـــي ذلـــك ال بـــد مـــن تعـــدده حتـــى تكـــون العمليـــة مؤكـــد 
  حدوثها.

تهدف المحاسبة إلى قياس نتائج األعمال عـن الفتـرة،  :)6(المقابلة بين النفقات واإليرادات
وقيـــاس ربحيـــة المشـــروع وتحديـــد نصـــيب صـــاحب أو حصـــة كـــل مـــن  عـــاء الزكـــاةو وذلـــك لتحديـــد 

أصــحاب وأصــحاب المصــالح فيــه، ويعتمــد القيــاس علــى مقابلــة اإليــرادات والنفقــات لتحقيــق ذلــك، 
  وتهتم المحاسبة في اإلسالم بقيام وعاءين هما:

وهو يمثـل صـافي النمـاء، ويشـمل األربـاح غيـر المتحققـة مثـل أربـاح  عاء الزكاة:و األول: 
  تقويم بضاعة آخر المدة بسعر السوق.

استبعاد األرباح التي  دوهو يمثل الوعاء السابق بع عاء األرباح القابلة للتوزيع:و الثاني: 
لم تتحقق بعد، ويسمى هذا المبدأ لدى الفقهاء المسلمين (نضوض المال) أي عودتـه إلـى صـورته 

  كاء. النقدية، وهذا شرط ليصبح الربح قابًال لتوزيع على الشر 
هــذا التمــايز بــين أســلوبا عمــل المحاســبتان ال يمنــع مــن وضــع نظــام موحــد للمؤسســات اإلســالمية، 

  ومنها مؤسسات الزكاة، يستوفي الشروط العلمية ويحقق الغرض منه.
  النظام المحاسبي الموحد لمؤسسات الزكاة:

ن الواحــد مســتهل الربــع الثــاني مــن القــرن الخــامس عشــر الهجــري، الموافــق مطلــع القــر  فــي  
والعشرين فتـرة العولمـة، واالقتصـاديات الضـخمة، والشـركات المتعـددة الجنسـيات، وعـالم الكمبيـوتر 

                                                 
  .215د. محمود مرسي الشين ص    )1(
  .64د. محمود السيد عبد الكريم، ص    )2(
  .576نقًال عن الفقه على المذاهب األربعة، ص  65د. محمود السيد عبد الكريم، ص   )3(
 .31صعطية، د. محمد كمال، )6(
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النظـام واإلنترنت، البد أن تكون صورة المؤسسات اإلسالمية متجانسة مع بيئتها التقنية والعلمية، ف
وبرمجيـات، إلـى علـم  ، ينبغي أن يجمـع تقنيـات العلـم، كمبيـوترالمحاسبي الموحد لمؤسسات الزكاة

المحاسبة أصوًال ومبادئ ومفاهيم مـع عـدم إهمـال الخصوصـية الشـرعية للنظـام المـالي اإلسـالمي، 
ـــا حاجـــات شـــعوبنا، وضـــرورة قيـــام مؤسســـات عصـــرية  وهـــذا النظـــام ضـــرورة علميـــة تفرضـــها علين

ثارنــا الماليــة باإلضــافة إلــى طاعــة اهللا بــأداء فريضــة الزكــاة، وكــذلك لنشــعر المســلمين واآلخــرين، بآ
  واالقتصادية واالجتماعية.

إذًا البد من اعتماد المكننة وعلوم الحاسب المختلفة، وعلوم المحاسـبة، لبنـاء النظـام بالصـورة التـي 
  تليق باإلسالم.

  مواصفات نظام المعلومات المحاسبي:
لتـــوافر النجـــاح وتحقيـــق األهـــداف مـــن النظـــام، البـــد أن يتصـــف النظـــام ويتمتـــع برنامجـــه   
  باآلتي:
 بالمظهر والشكل األنيق. -

 بالبساطة والوضوح والفهم. -

 بالمرونة والقابلية للتطوير. -

 باإلمكانات التقنية العالية من حيث: -

o  .قدرته على استيعاب عمليات ضخمة 

o .التعامل مع كم هائل من المعلومات، سيتراكم بمرور الفترات المالية  
 لتاريخين:بتوافر إمكانية إعداد البيانات الختامية با -

o .الهجري 

o .والميالدي 

 بميزة تنوع وتعدد تقاريره(المالية واإلدارية واالقتصادية وغيرها). -

 بإمكانات التحليل والمقارنة على عدة فترات مالية للحسابات والنتائج. -

 بمزايا إحصائية (تقارير وبيانات). -

  منافع نظام المعلومات المحاسبي: 
  تقسم إلى مجموعتين هما:، من المنافعنظام معين مجموعة  يترتب على وجود

  المجموعة األولى: المنافع الملموسة 
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تلـــك المنـــافع التـــي يمكـــن قياســـها كميًا(نقـــدًا) أو تحويلهـــا لنقديـــة وتتمثـــل أهـــم ويقصـــد بهـــا   
  المنافع الملموسة في:

يترتــب علــى اســتخدام نظــام كــفء للمعلومــات المحاســبية : تخفــيض مســتويات المخــزون .1
عالة على المخزون تبقية فـي حـدوده الطبيعيـة، ويترتـب علـى ذلـك انخفـاض تحقيق رقابة ف

كلـــف االقتـــراض لتمويـــل الشـــراء وبالتـــالي الفوائـــد، وتخفـــيض إيجـــار المخـــازن ومصـــروفات 
 النقل والمصاريف اإلدارية المتعلقة بالمخزون.

بات نظام معلومات يعتمد على األجهزة والحاسـإن استخدام تخفيض المصاريف اإلدارية:  .2
اآلليــة يــؤدي إلــى تخفــيض ســاعات العمــل اإلداريــة وعــدد العــاملين، ممــا يخفــض بالنتيجــة 

 المصاريف اإلدارية.

يــؤدي اســتخدام نظــام المعلومــات إلــى تحســين اإلنتاجيــة ويتــأتى ذلــك   تحســين اإلنتاجيــة: .3
إمــا عــن طريــق زيــادة الخــدمات وتخفــيض تكــاليف تشــغيل أوامــر الخــدمات، وزيــادة ســرعة 

 لبات المستحقين.تلبية ط

  المجموعة الثانية: المنافع غير الملموسة
ويقصد بها تلك المنافع التـي ال تقـاس فـي شـكل نقـدي أو تحويـل نـاتج القيـاس إلـى نقديـة،   

  وتتمثل أهم المنافع غير الملموسة لنظام المعلومات المحاسبي في: 
 تحسين الخدمات المقدمة للمستحقين. .1

 تحسين الرقابة المالية. .2

 ير المعلومات اإلدارية.توف .3

 زيادة سرعة اتخاذ القرارات. .4

 تحسين صورة المعلومات. .5

 زيادة سرعة استدعاء المعلومات. .6

 نمطية تشغيل المعلومات. .7

  عناصر نظام المعلومات:
يقصـــد بالعناصـــر المكونـــه لنظـــام المعلومـــات األجـــزاء الماديـــة للنظـــام والتـــي تضـــمن قيـــام   

  زاء كل من: النظام بوظائفه. وتتضمن هذه األج
 األجهزة. .1

 وسائل حفظ وتخزين البيانات. .2
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 البرامج. .3

 قاعدة البيانات. .4

 إجراءات التشغيل. .5

 العنصر البشري. .6

  مخرجات النظام المحاسبي الموحد:
 .تقارير تشغيلية(عن الماضي والحاضر) .1

 تقارير وصفية(لحالة وظروف النشاط). .2

 تقارير النشاط(عن نتائج األحداث). .3

 يلية، تقديرية للمستقبل).تقارير تخطيطية(تحل .4

  تقارير رقابية(مقارنة الفعلي بالمخطط). .5
  مخرجات النظام المحاسبي الموحد:خصائص 
إن مخرجــات النظــام لــن تعتبــر معلومــات إال إذا كانــت ذات معنــى "مفيــد" لمســتخدم هــذه   

المخرجـــات، وحتـــى يمكـــن أن تضـــيف المعلومـــات إلـــى معرفـــة مســـتخدميها، ال بـــد أن تتـــوافر فيهـــا 
  بعض الخصائص منها:

 المالئمة. .1

 الوقتية. .2

 السهولة والوضوح. .3

 الصحة والدقة. .4

 الشمول. .5

  القبول(شكًال ومضمونًا). .6
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  خريطة الحسابات: التصنيف والترميز 
يصـــعب الحـــديث عـــن نظـــام المعلومـــات المحاســـبي دون ذكـــر خريطـــة الحســـابات وٕابـــراز   

المحاسبية فـي الوحـدات االقتصـادية بجميـع أهميتها والدور الحيوي الذي تلعبه في تشغيل البيانات 
أنواعهــا وأحجامهــا. وخريطــة الحســابات عنصــر أساســي مــن عناصــر مســار المراجعــة الــذي يعتبــر 

  بدوره من أهم عناصر الرقابة الداخلية المحاسبية.
وتعـرف خريطـة الحســابات بأنهـا قائمــة مـن الرمـوز تشــتمل علـى الحســابات التـي يتضــمنها   

لمحاســبي مصــنفة وفقــًا ألســس معينــة. وعــادة مــا تكــون األســس المســتخدمة فــي نظــام المعلومــات ا
تصنيف الحسـابات ممثلـة للفئـات التـي سـتقدم بهـا معلومـات النظـام المحاسـبي. فمـثًال يـتم تصـنيف 

  الحسابات التي تظهر في الميزانية العمومية إلى خمس فئات أساسية وهي:
  حسابات الميزانية:

  ل وباقي حقوق الملكية( الرساميل الخاصة).الفئة األولى: رأس الما
 الفئة الثانية: األصول الثابته.

 الفئة الثالثة: األصول المتداولة غير المالية(المخزون والذمم).

 الفئة الرابعة: األصول المتداولة المالية(الصندوق، البنوك،....). 

 الفئة الخامسة: االلتزامات.

 حسابات قائمة الدخل أو النتيجة:

 فئة السادسة: النفقات.ال

 الفئة السابعة: الواردات.

ويعاد تصنيف كل فئة من هذه الفئات إلى العديد من التصنيفات الفرعيـة. وتحتـاج عمليـة 
التصـنيف بالضـرورة إلـى اسـتخدام نظــام معـين "للترميـز" حيـث يــتم تخصـيص رمـوز معينـة (أرقــام) 

خريطــة الحســابات، باإلضــافة إلــى تمييــز  وفقــًا لخطــة نظاميــة لتمييــز التصــنيفات المختلفــة داخــل
  العناصر داخل التصنيف الواحد.

وتعتبر خريطة الحسابات أداة مفيدة للغاية في تشغيل البيانـات المحاسـبية. فهـي تسـهل مـن عمليـة 
تسجيل وترحيل العمليات المحاسبية، كما أنها تسهل من عملية إعداد القوائم المالية والتقارير التـي 

ام المحاســـبي لالســـتخدام الخـــارجي. يضـــاف إلـــى ذلـــك أن خريطـــة الحســـابات تســـهل يخرجهـــا النظـــ
بدرجة كبيرة عملية تجميع، تحليل، تلخيص، وتقريـر المعلومـات المحاسـبية وفقـًا لمراكـز المسـؤولية 
في نظام المحاسبة اإلدارية. فمثًالً◌ يمكن حصر مصـاريف مشـروع معـين باسـتخدام رقـم المشـروع 
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ل مشروع أو باب إنفاق. كمـا يسـهل أيضـًا اسـترجاع هـذه البيانـات بعـد تخزينهـا ثم يتم التلخيص لك
  ألغراض المقارنة وتحليل اتجاهات المصاريف بأبوابها.

  
ســــيعتمد فــــي بنــــاء خريطــــة الحســــابات كونــــه األســــهل فــــي الممارســــة اليدويــــة  التبويــــب العشــــري:

ــ ةواإللكترونيــ ى صــعيد الــدول والمؤسســات. فضــًال عــن أنــه المعتمــد فــي جــل أنظمــة الحســابات عل
  وسيتخذ الشكل التالي:

  حسابات ذات رقم واحد. الفئات:  
  حسابات ذات رقمين. الحسابات الرئيسية:  
  حسابات ذات ثالثة أرقام. الحسابات الفرعية:  
  حسابات ذات أربعة أرقام أو أكثر. الحسابات المساعدة:  

  الفئة  األولى: رأس المال
  رأس المال 10

  سةرأس مال المؤس 101
  رأس المال غير المدفوع 1011
  رأس المال المدفوع 1012

  احتياطات 11
 نتائج مدورة 12

  نتائج مدورة (فوائض) 121
 نتائج مدورة (عجز) 122

  الفئة الثانية: األصول الثابتة
  األصول الثابته غير المادية 21

  الشهرة 211
 مصاريف التأسيس 212

213 .. 

  األصول الثابتة المادية 22
  األراضي 221
 المباني 222
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 تجهيزات عامة 223

 أدوات صناعيةتجهيزات فنية معدات و  224

 آليات النقل 225

 أصول ثابتة مادية أخرى 226

 أصول ثابتة  مادية قيد الصنع 227

 استثمارات 228

    أصول ثابتة مالية    24
  سندات ملكية( أسهم/ حصص شراكة) 241
 أصول موقوفة لصالح مؤسسة الزكاة    25

 الفئة الثالثة: األصول المتداولة غير المالية(المخزون والذمم).

  استهالكية مخزون مواد أولية ولوازم 31
 مخزون مواد وبضائع جاهزة لالستخدام 32

 مخزون ..... 33

 مخزون مستلزمات اإلدارة 34

 الذمم المدينة 35

  الذمم العادية 351
  قروض ممنوحة 3511
 زكوات، تبرعات، أو تعهدات مستحقة  3512

 أوراق قبض 3513

  الذمم المشكوك بتحصيلها 352
  المستخدمون 36

  حسابات المستخدمون المدينة 361
  سلفات ودفعات للمستخدمين 3611
  حجوزات 3612

  مؤسسات الضمان االجتماعي 37
  الدولة والمؤسسات العامة  38
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  ذمم  -الدولة والمؤسسات العامة 381
  ضرائب –الدولة والمؤسسات العامة 382
  إعانات غير مقبوضة–الدولة والمؤسسات العامة  383

  ايرادات مستحقة غير مقبوضة 39
 البنوك،....). الفئة الرابعة: األصول المتداولة المالية(الصندوق، 

  سندات التوظيف 40
  المؤسسات المالية 41

  شيكات وقسائم برسم القبض 411
  بنوك 412
  مؤسسات التمويل 419

  الصندوق 43
  التحويالت الداخلية 48

    الفئة الخامسة: االلتزامات.
  الموردون 50

  ذمم دائنة 501
  أوراق الدفع 5015
  فواتير للدفع 5018

  ذمم دائنة مختلفة 503
  ائنون مختلفوند 504

  الفئة السادسة: النفقات.
  مصارف الزكاة60

  الفقراء والمساكين 601
  العاملين عليها 602
  المؤلفة قلوبهم 603
  في الرقاب 604
  الغارمين 605
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  في سبيل اهللا 606
  ابن السبيل 607

   مشتريات 61
  مشتريات احتياجات 611

  مصاريف إضافية على مشتريات   6113
  نقليات  6114
  وم ومصاريف مختلفةرس 6115

  مؤونات واستهالكات 62
  أصول ثابتة مؤونات هبوط621
  أصول متداولة مؤونات هبوط 622
  استهالكات......... 623

  أعباء مستخدمين 63
  رواتب وأجور المستخدمين 631

  العموالت والبدالت المدفوعة 6311
  أعباء اجتماعية( الضمان االجتماعي) 635

  مصاريف التشغيل 64
  اية دع 641
  إيجار وكهرباء وهاتف  642
  مصاريف إدارية مختلفة643

  ضرائب ورسوم ومدفوعات مماثلة 65
  تقديمات لمؤسسات صديقة  66
  مشاريع  67
  أعباء مالية  68
  أعباء مختلفة أخرى 69

  الفئة السابعة: الواردات.
  زكاة 70
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  زكاة الثروة النقدية والذهب والحلي 701
  الصناعيةو  زكاة الثروة التجارية 702
  زكاة الثروة الزراعية 703
  زكاة الثروة الحيوانية 704
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  المفكرون األحرار في اإلسالم

  واڤدومينيك أور

  قراءة رضوان السيد

  

ٍة  ٍة ثاني رجعيين من جھ ظھرت أطروحةُ األحرار والليبراليين من جھة، والمحافظين وال

في تاريخ اإلسالم الثقافي، لدى المستشرقين األوروبيين في منتصف القرن التاسع عشر 

و موج ا ھ ك م ان أصل ذل ا ك يالدي. وربم اريخ الم يحي وت ر المس اريخ التفكي ي ت وٌد ف

إّن  ا في المجال اإلسالمي ف امن عشر. أّم التفكير اليھودي منذ القرنين السابع عشر والث

ذين  الليبراليين من وجھة نظر المستشرقين كانوا بالدرجة األولى الفالسفة اإلسالميين، ال

د ون  ىعن ساروا على ُخطى الفالسفة القُدامى مثل أفالطون وأرسطو. وق م األوروبي بھ

ا  رن التاسع عشر وم ات الق بعينات وثمانين أمثال الفارابي وابن سينا وابن رشد. وفي س

ة  افي: المعتزل اريخ اإلسالم الثق رين األحرار في ت راليين والمفّك وا بأولئك الليب بعد أَلحق

رجعيين، مث افظين وال اعرة المح الف األش ون بخ م عقالني ا أنھ روا وقتَھ ذين اعتب ل ال

ي الكاثوليك في القرنين الثاني عشر والثالث عشر! وتطورت مناقشاُت ھذا الملّف يالھوت

رون  دأ كثي ين ب الميتين، ح ربين الع ابين الح ة م ي حقب ٍة ف رين، وبخاص رن العش ي الق ف

ة  فةُ والمعتزل ان الفالس إذا ك اريخ اإلسالمي. ف ي الت اد ف ة واإللح ائل الزندق يناقشون مس

ي الح دين ف عيفي ال ق ض اوالت التوفي نھم بمح عف دي اء َض اولون إخف ا يح ة؛ وإنم قيق

روا  المستحيلة بين اإلسالم والفكر اليوناني؛ فإّن ھناك أفراداً ما جاملوا وال وفَّقوا بل أظھ

ادھم  رى أو بسبب إلح د أُخ اقھم لعقائ ا بسبب اعتن أو أَْخفوا عداوتَھم للدين اإلسالمي، إّم

ء الذين جرى االھتماُم بھم في ھذا السياق ُكلٌّ من ابن وعدم إيمانھم بأي شيء. ومن ھؤال

ه اختلف مع  دو أن ْن يب ديقاً، لك ان زن ا ك ان مسيحياً وم المقفَّع، وُحنين بن إسحاق (وقد ك

                                                 
  Dominique Urvoy, les Pemeuss libres dam L'Islam clanique, 2007. 
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ه البلخي،  دي، وَحيُّويَ ن الراون وّراق، واب بعض رجال الدين المسيحيين)، وأبي عيسى ال

  لول. ابن كمّونة، وريمونوأبي بكر الرازي، وأبي العالء المعّري، و

رن الماضي، بسبب  بعينات من الق ذ الس ه من اُم ب ّف أو تراجع االھتم ذا المل ي ھ وقد نُس

ّن  ة. لك دين والزنادق أن الملح ى بش ة وحتّ ول المعتزل فة وح ول الفالس ار ح ر األفك تغي

ّف أب على العودة لذلك اليك أورفوا األستاذ بجامعة تولوز دمستعرباً فرنسياً ھو دومين مل

على سبيل المراجعة والقراءة النقدية ومكافحة األصولية اإلسالمية، كما يقول! وكان من 

  نتاج ذلك أخيراً كتابه: المفكرون األحرار في اإلسالم.

ْدَت أّن  يبدأُ أورفوا كتابه بدايةً طريفةً  امن عشر لوج رن الث ى الق بالقول إنك لو رجْعَت إل

د وليتروا المسالصورة السائدة ھي عن أُناٍس نق درو وف ل دي ا مث و  يحية أو عادوھ وروّس

نْ  كيو. لك ه،  ومونتس رن نفِس ود للق دداً تع ر ع ات أكث اك مؤلَّف ْدَت أّن ھن َت لوج و دقّْق ل

امن والعاشر  وتنشغُل بالدفاع عن المسيحية. ويمكُن قوُل الشيء نفِسه عن القرون بين الث

ائدة ع ورةُ الس الم. فالص اريخ اإلس ي ت يالدي ف رٍة الم ارٍة مزدھ تتٍب وحض ٍن مس ن دي

وَن  هُ، دون أن يك دُد مذاھبُ ذي تتع دين، ال ياته أو تتأسُس على ال اك خالٌف حول أساس ھن

ائد  شذوَذ◌ٌ  عنه. لكّن ھذا االنطباع غير دقيٍق أيضاً. فقد كان ھناك أفراٌد خرجوا على الس

  لمسيحي واليھودي.باتجاھاٍت مختلفٍة، وليس السائد اإلسالمي فقط؛ بل أيضاً السائد ا

يحية  ة والمس د اليھودي ات التوحي أن خصوصيات ديان أمالٍت بش ي ت ف ف ويمضي المؤلّ

فاإلسالم. ثم يصّرح بأنه يريد بحث أفكار مصائر أفراد في الديانات الثالث في العصور 

ذين  ون بشيء، واآلخرين ال ذين ال يؤمن الوسطى ينتمون إلى إحدى فئتين: الجاحدين، ال

دون ال طدمون ينتق ة فيص راك والحري ن الح د م اً للمزي ه طلب ن داخل دينيَّ م ائد ال س

  عن ارتطام الملحدين. يقلُّ باألرثوذكسيات ارتطاماً ال 

ر  ارھم ومصائرھم الكاتب المعروف، ومنشئ النث وا لبحث أفك وأوُل الذين يتفرغ أورف

ام  والي الع ن ح ذي عاش م ع (وال ن المقفَّ دهللا ب مَّى عب ي المس عيالعرب ى  نتس رة إل للھج

ام  اق اإلسالم 140حوالي الع ل اعتن ُمه قب ان اس ية وك ع من أصول فارس ن المقف ـ). اب ھ
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ي  ل ف ه األُّم. وعم ب لغت ى جان ا إل ة، فأتقنھ ة العربي ل الثقاف ي ظ ّب ف د ش ه. وق روزب

ر المنصور  الديوانين ي جعف ام أب ولًى ألحد أعم ان م (اإلدارتين) األُموي والعباسي، وك

ة العب ين الخليف ه ( ب ر باغتيال ذي أم و ال ه ھ ال إن اني، ويق ي الث ـ). 139و  137اس ھ

رجم  ة»والمعروف أّن ابن المقفَّع ھو مت ة ودمن ة السياسية الم« كليل ى الحكاي شھورة عل

د تُرجمت من  ة، وكانت ق ى العربي ألسنة الحيوانات من الفھلوية (الفارسية الوسيطة) إل

ن « الفھرست»فارسية. ويذكر ابن النديم في ال إلىقبل في القرن السادس الميالدي  أنَّ اب

ام «مزدككتاب »المقفَّع ترجم  ه كسرى أنوشروان ع يٌّ قتل م 528، وھو إصالحيٌّ إيران

الي لخروجه على الز اب ضاع، وبالت ّن الكت ه، رادشتية التقليدية. لك ان في ا ك رُف م ال نع

ع  ن المقف ل اب أوھ ف مس اقش المؤلّ دَّه. وين ه أو ض ق لة المع يص لمنط ة أو التلخ ترجم

ن  دينا من المنسوب الب د. ول ه محم ى ابن ع وإل أرسطو، والتي تُنَسُب إلى عبدهللا بن المقف

ة وِحَك ر بالغي ر (فِقَ الة الصحابة، واألدب الكبي ع رس ذي )مالمقف ، واألدب الصغير (ال

د ة!). وق ة ودمن م ا أثبت إحسان عباس أنه مأخوٌذ من األدب الكبير ومن كليل وناتھ  لمؤلّف

ة،  ة (أي المانوي ع بالزندق ن المقفَّ ون اب ر. الالحق يٌّ آخ لٌح فارس و مص اني، وھ بةً لم نس

يس  واالتھام بالزندقة عنى دائماً آنذاك اعتناق المانوية سراً، أي االرتداد عن اإلسالم، ول

يّ اإللحاد). ونسبوا إليه أنه قلَّد القرآن أو نقده (بحسب القاسم  ـ). 246- بن إبراھيم الرّس ھ

لقرآن ربما كانت ألسباٍب دينية، كما أّن معارضته لوال يبدو أّن المنصور قتل ابن المقفع 

، وكذلك بعض الفقرات «كليلة ودمنة»في مقدمة « برزويهباب »مخترعةً فيما بعد. لكّن 

ي  ر»ف ان أو «األدب الكبي ى األدي ا حت رُض عليھ ة تُع ة معتدل ى عقالني دعو إل ا ت ، كلّھ

ه نصوُصھا.  اب برزوي ارن المؤلّف ب اب ويق ذا بكت وھر وبو»ھ وھو سيرةٌ ، «اسفدبلَ

ة الطابع  وذا ُزھدي ى أّن قصة ب لبوذا مترَجمة إلى عدة لغاٍت منھا العربية. وھو يذھب إل

اً  وا حين ذھب أورف دياً. وي يس ُزھ ي ول ع عقالن ن المقف ر الب ا األدب الكبي روح، بينم وال

ّكيٌّ  إلى أنّ مذھب األستاذ جوزف فان أس  زوٌع ش زوع ھو ن ك الن دلٌ ذل دى  معت انتشر ل

لكنه يعود فيناقش بإسھاٍب ما نسبه القاسم الخاصة من األطباء المثقفين بالثقافة الھيللينية. 
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اب ا ابُھاً مع ب رآن، وياُلحظُ تش ي معارضته للق ع ف بن إبراھيم الرّسي الزيدي البن المقف

ه  ذهبرزوي ر. ويالحظُ أّن ھ ع األدب الكبي ن الشذرات  وم ُل من اب ا تجع ْت فإنھ إذا صحَّ

المقفَّع مانوياً وليس ناقداً للنّص اإلسالمي من الداخل، كما أنه ليس شّكياً متطرفاً ال يؤمُن 

  بشيء.

ك  د ذل ىوينصرُف المؤلُّف بع ة»دراسة  إل رجم المشھور. « حال ن إسحاق، المت ين ب ُحن

ري  ار البص ابي عّم ي كت النظر ف ذلك ب ّدم ل ه يق انلكن طوري: البرھ يحي النس ، المس

ث الھجري/ رن الثال ن الق ة م ائل واألجوب ير والمس ان يش ي البرھ يالدي. ف ع الم التاس

ى أنّ  الث البصري إل ي ث ي أن تلب ان ينبغ ان بالبع األدي ي: اإليم ان ھ ات لإلنس ِث حاج

ة. وھو يالحظ أنّ  ق السعادة الدائم د لتحقي ة، والسْعي الجاھ ة المتبادل  والحساب، والمحب

التواطؤ والمخا القوة أو ب رت ب ا انتش يحية إنم دا المس ا ع ديانات فيم ائر ال ة واس اع تّ تل ب

أمون  ن الم اش زم يٌّ ع و عرب حاق فھ ن إس ين ب ا ُحن ائد. أّم ع الس ير م الح بالس المص

الحيرة  وقدھـ)، وھو ينتمي أيضاً إلى المسيحية النسطورية، 248-198(والمتوكل  د ب ُول

ى وعرف م، 808ھـ/102عام  د جاء إل ة(؟). وق ة والفارسية واليوناني السريانية والعربي

اً مشھوراً.  ان طبيب ه ك ل وألن ط، ب ة فق بغداد وصار قريباً من الخلفاء ليس بسبب الترجم

د د الحظ وق ته، وفق ع كنيس ٍة م رَّ بمحن ه م ه وكتب ى منزلت اد إل ه ع ت، لكن بعض الوق وة ل

ه إسحاق لّف عن إدخال حم. ويتحدث المؤ873ھـ/260وترجماته، وتوفي عام  ين وابن ن

ة وعن السريانية ة عن اليوناني ى الترجم ديدة  ,للمصطلح العلمي إل ٍب ش ه لكت ى نقول وإل

ان  ا ك ه م ين رغم أن ذا الفصل عن ُحن وا ھ اذا أورد أورف ة لم ين في النھاي األھمية. ويتب

وان  ة»شّكاكاً. إذ ترك حنين نصاً بعن ة الديان ة إدراك حقيق ى من ضمن إ« كيفي ة عل جاب

ان من جاب عليھا أيضاً فيما بعد قُسطا بن لوفُمراسلة مع صديقه ابن المنّجم، أ ذي ك ا، ال

ين ( روم الَملَكي ـ/309-ال الم: 912ھ حة اإلس ى ص دليل عل ول إّن ال نجم يق ن الم م). اب

ول  ارتقاؤه بالعرب، وإعجاز القرآن. وُحنين ال يجيبُ  ا يق  –ُمباشرةً ، لكنه يقول أخذاً كم

ا  اظرة بم ى خصمك في الُمن من مقدمة كتاب البرھان ألرسطو إنه ال يجوز أن تحتّج عل
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رى، أي  لم يؤمْن أو يقتنع به، وھو ال يقول بإعجاز القرآن. وكذلك األمر في الحجة األُخ

ى الصحة أو السواد.  ة عل ك حّج تخلُّف العرب، ففي مثل حالتھم يسھُُل إقناُعھُم وليس ذل

ك والطريف أنَّ ُحن ىيناً يَصيُر بعد ذل م  إل ات صحة المسيحية بحجج معكوسة فھي ل إثب

ُل  بالمرغوباتبالقوة، وال دعت لإليمان  تُفرضْ  نفس، وھي ال تقب بل بأموٍر شاقٍّة على ال

ا!  إّن صحتَھا ال مجال للشّك فيھ ذا ف الجاه بل التواضع والُعزلة؛ وقد نجحت مع ذلك، ول

باب  ر األس ه ذك ل إن ة،ب ى  الالمعقول يحية عل ان بالمس س اإليم ى تأسُّ دلُّ عل ي ت والت

درس الكاتب  م ي ه. ث اإلعجاز: الوحدانية والتثليث، وحمل العذراء، وصلب المسيح ودفن

اب  فة»كت وادر الفالس اوُل « ن ين ويح ً لُحن ا ه عناصر  عبث ين في ة»أن يتب ر « علماني غي

  إسالمية دون جدوى.

ّدي  ف التح درس المؤلّ ث ي ي الفصل الثال ر الف دأي الخي اإلثنين، أي مب ائلين ب وي (الق ثِْن

تيين  والشّر) ى الزرادش لإلسالم من مثل الزرادشتية والمانوية والمزدكية. وھو يرّكز عل

كتبوه في الدفاع عن مبدأ اإلثنين ومعارضة التوحيد اليھودي واإلسالمي. وقد الحظ وما 

ة)المؤلّف أنه رغم اھتمام المتكلمين المسلمين بالرّد على  نھم  المانوية (الزندق خاصةً، لك

ة  ى الثِْنوي تية أيضاً وعل ى الزرادش ان عل ٍر من األحي ي كثي وا ف ام. ويالحظ ردُّ كٍل ع بش

عر أنه في كثيٍر من األحيان يردُّ المتكلمون على أقّل  –تبعاً لفان أس  –المؤلّف  بھة تُش ُش

ى بالتأثر بالثنوية من مثل ما اتھموا به صالح بن عبدالقدوس ا ذھب المؤلّف إل لشاعر. وي

انوا  ين ك ّن المتكلم ويين. لك اء شكوكيين ثن ى بق ل عل أنه بعد القرن الرابع الھجري ال دلي

ذين  دامى ال يئاً عن ھؤالء القُ ا ش يستمرون في الرد على الفئات المنقرضة، وبذلك عرْفن

لمين يتھمون يقول الكاتب إّن المتكلمين . والردودما كنا لنعرَف شيئاً عنھم لوال تلك  المس

وا م ردُّ ة، ألنھ م بالثنوي اد. أحياناً أسالفاً لھ ا انتق ھا دونم دوٍء أو أوردوا نصوَص ا بھ  عليھ

ارون ال ن ھ د ب و عيسى محم ا أب ين ھم ـ/247-وّراق (ومن ھؤالء يذكر رجل م)، 862ھ

ن الراون والي واب حاق (ح ن إس ى ب ن يحي د ب ـ/245-205دي أحم ق 895-ھ م). وال يتف

اريخ لى اعتزال الوراق المؤّرخون ع ه بت أو تشيُّعه أو مانويته، بل يتفقون على سعة علم
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يحية وبعض  ة والمس ب ضد اليھودي ل كت ط، ب ة فق ب ضد المانوي م يكت و ل ان. وھ األدي

ن ولم يبق من مؤلّفاته شيء، لكّن الراّدين عليه وبخاصٍة الفرق اإلسالمية أيضاً.  ى ب يحي

 ً االت  عدي المسيحي اليعقوبي أورد نصوصا ه: مق ه في كتاب رّد علي كثيرةً له في سياق ال

ورد  ان ي ٍر من األحي ه في كثي وّراق الرئيسية أن ةُ ال ا كانت تھم الناس واختالفھم. وربم

هُ صاحب  يردً الرأي أو القول دون أن  ه. ويتھُم لُِّم ب و « االنتصار»عليه، كأنما ھو يس أب

َدم اإلثنالحسين  ان أس الخياط المعتزلي بأنه قال بِقِ ّن ف ة). لك ور والظلم وتوماس ين (الن

ذلك  يذھبان إلى أنّ  وَن موضوعياً، ول د أورد الرجل أُسيَء فھُمهُ، وھو إنما أراد أن يك فق

ه: أحياناً مقاالٍت مجرَّ  ر كتاب ى »دة عن المانوية وعن غيرھا. وقد أمكن جمُع أكث رّد عل ال

ن النصارىال ثالث م َرق ال يحيي«فِ الل ردود المس ن خ ُدهُ عل، م ه. وينصبُّ نق ى ن علي

د. لكنْ  اجم  عقيدتي الثالوث والتجسُّ يُنَسُب إليه أيضاً أنه نقد َشعيرة الحّج في اإلسالم، وھ

  الحجج أو األدلة التقليدية على نبوة النبي.

و أشھُر  دي فھ ى « المالحدة»أّما ابن الراون ه درس عل ال إن اريخ اإلسالمي. ويق ي الت ف

و حفصشيٍخ صوفي ھو أ دَّاد ( ب ق 252-الح ه واعتن م ترك زال، ث ق االعت م اعتن ـ)، ث ھ

ذھب  .«فضيلة المعتزلة»رداً على كتاب الجاحظ:  «فضيحة المعتزلة»التشيُّع، وكتب  وي

د  رج بع ه خ ة. وأن ين المعتزل ابات ب فية حس ب ضحية تص ل ذھ ى أّن الرج ان أس إل ف

ام ھـ من بغداد، و245 ل ع وفي قب ا ت ى الشرق، وم اد إل ـ270ع اٌب اسمه  ھ ه كت ذي ل ال

دامغ» ي « ال ي أيضاً ف اط المعتزل ه الخيَّ ا وردَّ علي ه وقتھ ا «. االنتصار»كتب اد وربم ع

ا  ه ربم ى خصومه. لكن رّد عل تفزازي في ال لوبه االس ى أس اد إل ة أو اإللح اتھاُمهُ بالزندق

ابن الراوندي أيضاً بالوّراق الذي ربما قابله ببغداد أو قرأ كتبه. ويالحظ المؤلّف أّن تأثر 

ّن « التاج»كتب كتاب  اً، لك زال معتزلي ا ي ان م دما ك في نُصرة المعتزلة على طريقته عن

ائي ( اب نعت 303-أبا علي الجب ه أيضاً كت الَم. ول دم الع القول بق ه ب ه واتھم ـ) ردَّ علي ھ

وات.الحكمة   وكتاب الفريد أو الفرند، واألول في حكمة هللا ومقتضياتھا، والثاني في النب

اب  ا كت دى خصومه فھُم ه ل ھُر كتب ا أش د»أم اب: «امغال د»، وكت رُّ تعين «. الزُم م يس ث
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رد  اب الزم ة سترومزا عن كت ة للكاتب ن المؤلّف بمقال وراق واب ين ال ان حواراً ب ه ك وأن

  من ابن الراوندي على الوّراق ضد المانوية. الراوندي، ويتضمن رداً 

رن الثالث الھجري) وينتقل الكاتب فجأةً إلى رجٍل يھودي اسم ه البلخي (من الق ه حيوي

ه. عصره،  اشتبك مع يھود لكّن الباحثين ال يعرفونه إالّ من خالل رّد سعديا غاوون علي

ه  رح حيوي ؤال»ط ائتي س ى الت« م ا عل زيالً منھ ان ُم وراة للفتي ر الت وراة، واختص

ه في ال وا عن ذين كتب ود ال اب اليھ د اختلف الكتّ نصف األول من األساطير الصادمة. وق

ة القرن العشرين بين  تية أو المسيحية أو اليھودي ة لصالح الزرادش اعتباره تاركاً لليھودي

  الربية وحسْب.

تقلة للتطوير»بعنوان: في الفصل الرابع  ي  «ثالثة أشكال مس درس المؤلّف حاالت: أب ي

 –ٍن فلسفي ھـ) الذي أراد إقامة دي313-257بكر الرازي (نھاية القرن الثالث الھجري) (

ه الشھير: 456-وابن حزم ( ي كتاب ين »ھـ) الذي كتب فصالً ف لالفصل ب  «والنحل المل

الء  ي الع ة أب ة حال ة الثالث ة، والحال ة طريف يين بطريق وديين أندلس ه آراء يھ عرض في

ّري ( ـ449-المع روف ب ديوان المع ي ال عاره ف ن خالل أش ـ) م زم»ھ ا اليل زوم م أو « ل

ين من  ات. ويتب ا اللزومي ي كتب عنھ ين الشخصيات الت امع ب ذا الفصل أّن الج راءة ھ ق

ة  عر بالحري ة تُش أورفوا أمران: اإلحباط تُجاه السائد من الدين، ومحاولة الخروج بانتقائي

ه. و ِت نفِس ي الوق ة ف ي الطب والمنطقي فية، وف يرة الفلس ي الس رازي ف د ال ك عن دو ذل يب

ي ال تشروضه آلراء اآلخرين والروحاني، أّما عند ابن حزم فيبدو ذلك في ع ا دُّ الت د فيھ

ه  ي مذكرات ا ف اً، كم وديأحيان ن يھ ري ع ين يُخضع المع ي ح بابه. ف ي ش ا ف ين عرفھم

راً وأسً المقوالت الدينية الرئيسية ألح   ال مذھباً جديداً. كام العقل وبديھياته، ُمظھراً تذمُّ

مقاربة موضوعية للظاھرة  ونحو –وفي الفصلين األخيرين: الوحدة الصادقة أو الكاذبة 

رن  ه آخرون في النصف األول من الق الدينية؛ يعود أورفوا إلى تأملية تُشبه ما ذھب إلي

ي  قوط ف م الس امس الھجري، ث رن الخ ى الق ار الحضارة اإلسالمية حت رين: ازدھ العش

تم ي اس ة الت نية التقليدي ية الس اھر.األرثوذكس ور ظ دون تط ةً ب اً طويل و  رت قرون وھ
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ذين عاشوا في ُر ذلك على اليقصُ  المسلمين، بل يجعله مطّرداً لدى اليھود والمسيحيين ال

يعرُض ومضاٍت فيھا حركيةٌ  ، والذين سيطر فيھم وعليھم التقليد أيضاً. لكنهديار اإلسالم

ة»ونقٌد في الفصل األخير:  ةً « نحو مقاربة موضوعية للظاھرة الديني درس أمثل دما ي عن

ونللتقابُس واالنفتاح  ل رام رن الثالث عشر،  حتى في العصور المتأّخرة مث ول في الق ل

نة اليھودي في كتابه:  ثالث»وابن كموُّ ل ال ة « تنقيح األبحاث للمل وب أيضاً بالعربي المكت

  ھـ).679في القرن الثالث عشر (

مفيد؟ إنه يعرض باألحرى لمجاٍل بحثٍي شَغل عشرات المستشرقين في  كتاب أورفواھل 

ة، القرن الع ة بحت دوافع للبحث غربي ه. والنموذج وال ي النصف األول من دأ ف شرين، وب

ة،  ذه التعددي وھي تُلقي باألحرى أضواء على تعددية التفكير الديني، وتشھد الستمرار ھ

  رغم أّن ھدفھا الوصوُل إلى غير ذلك.

 



  التشريع اإلسالمي للوقف
  ية الفكـرـوأثره في استقالل

  

  أحمد عوف عبد الرحمن

  أھمية الوقف في اإلسالم

حـبس العـين عـن تمليكهـا »، ويقصـد بـذلك 1«تحبيس األصل وتسبيل المنفعـة»يعرف الوقف بإيجاز بأنه 
هنـاك مـن زاد علـى ، و 2«ألحد مـن العبـاد، والتصـدق بالمنفعـة علـى الفقـراء، أو علـى وجـه مـن وجـوه البـر

تكــون هــذه المنفعــة أو ريــع الوقــف لــيس مقصــورًا علــى أفــراد بعيــنهم  كــالواقف وذريتــه  أن طذلــك باشــترا
، 3ة تعود بالنفع علـى جمـوع المسـلمينوأقربائه أو الفقراء فحسب، وٕانما يمكن أن يشمل جهات خيرية عد

ودور لرعايــة األيتــام، ، 4وأربطــةقــف عليهــا، مــن مســاجد، ومــدارس، يو فتنوعــت األغــراض والجهــات التــي 
الســبيل، وتســبيل المــاء، وحفــر اآلبــار، والمصــحات، حتــى بلــغ األمــر رعايــة الحيــوان، مــن خيــول  وأبنــاء

  .5.. وغيرهاعمياء هرمة وقطط

ولقد كان للوقف اإلسالمي دوره الكبير في خدمة الدعوة اإلسالمية ، ورعاية العلم وطالبه، وحفظ كرامـة 
ن المؤسســـات الحضـــارية اإلنســـانية، كالمســـاجد، ودور العلـــم، والمستشـــفيات، ومواســـاة العلمـــاء، واحتضـــا

ها مــن خــالل مواردهــا التــي ال األرامــل والفقــراء واليتــامى، وكانــت األوقــاف كفيلــة برعايــة مجتمعــات بأســر 
  .6تنضب

قفوهـا و أكـي يسـتمر نفعهـا علـى الجهـات التـي  رصون على صيانة أوقـافهم مـن بعـدهم؛وكان الواقفون يح
عليها؛ ليستمر الثواب الذي يقصدون، فوضعوا الشروط، وعينوا النظار عليها، وكتبوا الوصايا فـي ذلـك. 

ار يختارون من ذوي العلم والتقوى والصالح، ومن ذوي األمانة والمخافة مـن اهللا؛ كـي ال يقـع وكان النظّ 
  .7أموال األوقاف أو تعطيل لمواردهاتفريط أو تعّد على 

نظـام الوقـف بهـا، وعمـق التحـوالت التـي طـرأت عليـه ؛ إال أنـه ظـل  كثرة التطورات التـي مـرّ  وبالرغم من
خاصتهم، مـع تمتعـه بدرجـة كبيـرة مـن االسـتقاللية  أمرًا متعلقًا باإلرادة الحرة لمؤسسيه من عامة الناس و

يـة، واطـراد ممارسـته والفاعلية التي كفلتها لـه أصـوله الشـرعية مـن ناحيـة، وأحكامـه الفقهيـة مـن ناحيـة ثان
  .8الثة، وذلك في معظم فترات تاريخهفي الواقع من جانب فئات اجتماعية متنوعة من ناحية ث

ويمكــن إيجــاز أهميــة الوقــف فــي أنــه يمثــل رعايــة لألبنــاء وصــلة لألرحــام، باإلضــافة إلــى أنــه صــورة مــن 
. وال تقتصـر 9مجتمعـات المسـلمةصور التعاون على البر والتقوى، ودعم للمرافق العامة التي تحتاجهـا ال

أهميته وثمرته فـي اإلحسـاس بمنفعتـه الدنيويـة فحسـب، وٕانمـا تظهـر بجـالء فـي دوام منفعتـه وثبـات أجـره 

                                                 
 . باحث من مصر  
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ـا َجَعَلُكـم مُّْسـَتْخَلِفيَن ِفيـِه َفالَّـِذيَن  َوَرُسـوِلهِ  آِمُنـوا ِباللَّـهِ { قـال تعـالى:للواقـف حتـى بعـد وفاتـه.  َوَأنِفقُـوا ِممَّ
  .10}َوَأنَفُقوا َلُهْم َأْجٌر َكِبيرٌ  نُكمْ آَمُنوا مِ 

وٕاذا نظرنــا إلــى الوقــف فمــا هــو إال مــن جملــة المصــالح والطاعــات التــي رغبــت بفعلهــا الشــريعة، وحثــت 
. والوقـف مـن 11-عـز وجـل-هـا اإلنسـان لنيـل رضـا اهللا على القيام بها؛ فهو قربة مندوب إليها يتقـرب ب

لمستوى التحسيني إلى المستوى الحـاجي أو الضـروري أيضـًا؛ ذلـك حيث األغراض التي يؤديها، يتعدى ا
فضــل أأنـه مــن المقــرر فـي الشــريعة اإلســالمية أن األمـر الــذي يتوصــل بـه إلــى أفضــل المقاصـد هــو مــن 

األمور، فإذا كان مقصوده ضروريًا أخذ حكم الضـروري، وٕاذا كـان مقصـوده حاجيـًا أخـذ حكـم الحـاجي.. 
فالوســيلة إلــى أفضــل المقاصــد هــي أفضــل الوســائل، والوســيلة إلــى »: لســالموهكــذا، قــال العــز بــن عبــد ا

  .12«أرذل المقاصد هي أرذل الوسائل

، 13وثمة اختالفات متعددة بين نظام الوقف ومؤسساته، وبين أنظمة العمل التطوعي في صيغها الحديثة
تداعياته المعنوية والمادية. ومن أهم هذه االختالفات ذلك االختالف الذي يتعلق بمنبع نشأة كل منهما و 

فبينمــا نبــع نظــام الوقــف مــن فكــرة إيمانيــة دينيــة هــي فكــرة الصــدقة الجاريــة ، نجــد أن المنبــع األساســي 
للعمل التطوعي وأنظمته المعاصرة هو عبارة عن فكرة مادية دنيوية. واختالف منبع النشأة أمر مهم..!! 

  .!!تؤكد تلك األهمية.والتداعيات المترتبة عليه في التطبيق العملي 

دون إذن  14علـــى تلـــك األنظمـــة مـــن حيـــث تمتعـــه بالشخصـــية االعتباريـــة «الوقـــف اإلســـالمي»يمتـــاز و 
مؤسسـة »؛ إذ كان هـذا النظـام يتـيح للفـرد أن يحـوِّل ملكيتـه الخاصـة أو جـزءًا منهـا إلـى  السلطة اإلدارية

لهـا شخصـيتها المسـتقلة بشـكل وتصـبح ، وأن يضع بنفسه أهدافها في إطـار المقاصـد الشـرعية،  «خيرية
  .15مباشر

هنـاك أوجـه تشـابه بـين الصـيغ الحديثـة للعمـل التطـوعي،  –أعـاله  –ومع أوجه االخـتالف المشـار إليهـا 
وبين نظام الوقف ومؤسساته، وذلـك فـي عـدد مـن الجوانـب التـي يـتلخص أهمهـا فـي: القيـام علـى أسـاس 

فضــــًال عــــن تعــــدد  ،16اتي، والتمتــــع باالســــتقالل اإلداريذمبــــادرات أهليــــة، واالعتمــــاد علــــى التمويــــل الــــ
خيريــة األنشــطة واألعمــال والمشــروعات التــي تــتم مــن خــالل تلــك الصــيغ أو تتولــد عنهــا لتحقيــق أهــداف 

  .17ومنافع عامة كثيرة ومتنوعة
  .دور الوقف في التنمية الفكرية

اْقـــرْأ ِباْســـِم َربِّـــَك الَّـــِذي { ال تعـــالى:الـــدين اإلســـالمي هـــو ديـــن التفكيـــر والنظـــر وديـــن العلـــم والمعرفـــة. قـــ
وتلك أول آية كريمة نزلت من كتاب اهللا، وهـي تعـد مفتـاح العلـم أيـًا كـان نوعـه. والقـرآن الكـريم . 18}َخَلقَ 

بــل إن  ث واحــد يقــف فــي طريــق العقــل وتقدمــه؛يدومجــاميع الســنة النبويــة لــيس فيهمــا آيــة واحــدة أو حــ
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-عز وجـل–يث النبوية تدعو إلى النظر والتأمل والتفكر في بديع خلق اهللا اآليات القرآنية وكذلك األحاد
.  

وٕالى جانب اآليات واألحاديث التي تأمر بالتفكير وتحض علـى التـدبر، هنـاك آيـات وأحاديـث تنهـي عـن 
الظـــن، والقــول دون علــم، وتبــين أن الـــذين ألغــوا عقــولهم واتبعــوا ســـواهم دون التقليــد، وتحــذر مــن اتبــاع 

يكفــل لإلنســان كاألنعــام أو أضــل ســبيًال، وهــذا يقطــع بــأن اإلســالم ديــن العلــم والفكــر، الفكــر الــذي برهــان 
  .19حياة كريمة تليق بمكانته السامية في الكون، ورسالته النبيلة في الحياة

وٕانزالـه منزلـة الفريضـة أن منـاط التكليـف والثـواب والعقـاب هـو العقـل،  من دالئل احترام اإلسالم للتفكيرو 
الــذي هــو أداة التفكيــر والنظــر والتمييــز بــين الحــق والباطــل. وأن المجتمــع اإلنســاني قبــل اإلســالم كــان 

تبـدل وجـه الحيـاة،  ة األوثـان، فلمـا بـزغ فجـر اإلسـالممتخلفًا فكريًا، حيث سادت الخرافات واألوهام وعبـاد
انتــه فــي قيــادة الحيــاة، وكــان وأخــذت تتهــاوى أعــالم الخرافــة والجهالــة والضــاللة، وتبــوأ العقــل المــؤمن مك

المسلمون خير صورة معبرة عن ذلك، فقد كانت لهم أصالتهم الفكرية النابعة من أصالة إيمـانهم وصـدق 
  .20خمًا، يشهد لهم بالنبوغ واإلبداعيقينهم، وخلفوا لنا تراثًا علميًا وفكريًا ض

علـــم، والحـــض علـــى التـــزود منـــه وٕاذا كانـــت آيـــات القـــرآن الكـــريم، وأحاديـــث الرســـول العظـــيم فـــي طلـــب ال
من أهم األسباب التي دفعت العلماء لإلقبال في شغف وحرص بالغين على الدراسـة والبحـث  , باستمرار

والتــأليف، فــإن هنــاك عوامــل أخــرى ســاعدت علــى ازدهــار الحيــاة الفكريــة والعلميــة فــي تــاريخ المســلمين، 
  ..!! 21نظام الوقفوعلى رأس هذه العوامل المساعدة 

كــل مظــاهر النشــاط العلمــي  دور الوقــف فــي التنميــة الفكريــة والعلميــة ال مــراء فيــه، فقــد كــان مــن وراء إن
في كل أرجاء الدولة اإلسـالمية حيـث بلغـت األمـوال الموقوفـة علـى العلـم والعلمـاء مـن الكثـرة حـدًا بالغـًا، 

ارس متعـددة يعلـم فيهـا ومن هنا لم تكن تخلو مدينـة أو قريـة فـي طـول العـالم اإلسـالمي وعرضـه مـن مـد
. وكــان أغنيــاء المســلمين يتســابقون إلــى وقــف أمــوالهم الطائلــة علــى 22عشــرات مــن المعلمــين والمدرســين

طلبة العلم، وعلى كبار العلماء المنقطعـين للبحـث والـدرس والتنقيـب، كمـا كـانوا يقفـون أمـواًال كثيـرة علـى 
  .23ية تيسيرًا للبحث واإلطالعلعلمإنشاء المكتبات وعلى تزويدها بمختلف المصنفات ا

ولقــد أشــارت المصــادر التاريخيــة الكبــرى فــي مواضــع متفرقــة منهــا إلــى أن عالقــة األوقــاف بمنــابر الفكــر 
المســلمون أن  تعــَود والعلــم قديمــة العهــد، وثيقــة الصــالت، تكــاد ترجــع إلــى العهــود األولــى لإلســالم، فقــد

ومــا بهــا مــن معاهــد علميــة وعلــى دور الكتــب، وتعهــدها جانبــًا مــن أمــوالهم علــى إنشــاء المســاجد  يوقفــوا
تهم مـــن كبـــار تذبالعمـــارة والتجديـــد، وعلـــى اإلنفـــاق علـــى حلقـــات العلـــم، التـــي يعقـــدها الطـــالب حـــول أســـا

  .24العلماء في المساجد، وحول األساطين
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علــيم العبــادات، وفــرض التســالم، حيــث وضــعه فــي مقدمــة شــعائر ومــا أشــاد ديــن بــالعلم كمــا أشــاد بــه اإل
على جميع المسلمين والمسلمات، وفـرض إعالنـه علـى العلمـاء وتوعـد بالعقـاب الشـديد مـن كـتم علمـًا أو 

حـدد  –صـلى اهللا عليـه وسـلم–وأعجـب مـن هـذا أن النبـي  ذويه، أو من قصر في طلبه. احتكره لنفسه و
أمــوالهم علــى دور  فــال عجــب إذا تســابق المســلمون إلــى وقــف .أتباعــهعامــًا واحــدًا لمكافحــة األميــة بــين 

، 26والمفضل بن أبـي الفضـائل ،25وأقدم وثيقة لهذه األوقاف، رواها لنا بنصها المقريزي .العبادة والتعليم
والجـامع راشـدة  هـ على األزهر الشريف وجامع المقـس وجـامع 400وقفها الحاكم بأمر اهللا الفاطمي سنة 

الحكمـة عنايـة فائقـة، فقـد جمـع فيهـا نحـو مائـة . وكان الحاكم يعنـي بـدار 27الحاكمي وعلى دار الحكمة
باألكاديميــة العلميــة، دعــا إليهــا الحــاكم  أشــبهألــف كتــاب مصــنفة فــي جميــع المعــارف اإلنســانية، وكانــت 

وأبـاح الـدخول إليهـا , بأمر اهللا القراء والمنجمين وأصـحاب النحـو واللغـة واألطبـاء، وأجـرى علـيهم األرزاق
اتهم مــن محبــي المطالعــة، ليقــرءوا أو ينســخوا مــا شــاءوا، وجهــز لهــم مــا لســائر النــاس علــى اخــتالف طبقــ

يحتاجونه من المواد واألقالم واألوراق، وكثيرًا ما كان يستدعي علماءها إليه، ويطلب منهم المنـاظرة بـين 
المحاضـــرات العامــة بـــدار  بإلقــاءويخلـــع علــيهم الخلـــع ويمــنحهم الهبـــات، وكــان يـــأمرهم , حريــةفـــي يديــه 
  .28والفكرية بين الجماهير المحتشدة وٕاقامة المناظرات العلمية الحكمة

إن بناء اإلنسان وتهذيب أخالقـه وفكـره، وٕاعـداده إعـدادًا تربويـًا فاضـًال، هـو مـن أهـم متطلبـات وأولويـات 
التنمية باعتباره مادة النمو في هذا العالم، ومن هنا ركز اإلسالم على بناء الشخصـية المسـلمة؛ ليضـمن 

البنيــان واســتقرار أركانــه، وقــد تكفلــت األوقــاف باإلســهام فــي هــذا البنــاء الحضــاري لألمــة، حيــث  ســالمة
حملت المساجد مشاعل العلم والمعرفـة لتقدمـه إلـى العـالم شـرقًا وغربـًا مـن الـبالد العربيـة واإلسـالمية مـن 

ق وحلــب، والقــاهرة، خــالل المراكــز العلميــة التــي كانــت تابعــة لألوقــاف بالبصــرة والكوفــة وبغــداد، ودمشــ
والقيــروان وتــونس ومــراكش، واألنــدلس، وبــبالد مــا وراء النهــر، وغيرهــا. حيــث قامــت تلــك المراكــز بــأداء 
رســــالتها تحمــــل الهــــدى اإللهــــي إلــــى عامــــة النــــاس، وتقــــدم مختلــــف المعــــارف الكونيــــة الضــــرورية منهــــا 

ي، والجامعة المستنصـرية، وجـامع والتكميلية في حلقات الدرس بجوامع األزهر والفسطاط، والجامع األمو 
  .29القيروان وغيرها من عواصم األمة وثغورها

 –بـــدءًا مـــن القـــرن الســـادس الهجـــري  –أســـهم الوقـــف فـــي تأســـيس المـــدارس الوقفيـــة، واتبـــع فيهـــا كـــذلك 
األسلوب المتكامل في التعليم الذي يحتوي على جميع الخـدمات الالزمـة للعمليـة التعليميـة والمكملـة لهـا، 

  .30ل الخدمات الطبية ومكتب لرعاية األيتاممث

ولــم يقتصــر الوقــف علــى دعــم المؤسســات التعليميــة وتســييرها فقــط، بــل تطــورت أســاليب دعمــه للعمليــة 
التعليميــة ليواكــب التغيــر فــي الحاجــات التعليميــة، فقــد كــان االهتمــام فــي القــرن العشــرين بتــوفير البعثــات 

 31جامعـات حيـث أسسـت أول جامعـة مصـريةوكـذلك فـي دعـم الالدراسية لطلبة العلم فـي خـارج مصـر. 
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م، وعقــــد اجتمــــاع جمعيــــة المكتتبــــين للجامعــــة فــــي ديــــوان عمــــوم 1908بــــدعم مــــن األوقــــاف فــــي عــــام 
  .33ة أم درمان اإلسالمية في السودان. كما أسهمت األوقاف في تأسيس جامع32األوقاف

يـر فــي إنشـاء العديـد مــن المكتبـات العلميـة لتكــون أمـا فـي الجوانـب الثقافيــة فقـد كـان للمســلمين اهتمـام كب
وقفًا على طلبة العلم والراغبين من المسلمين، ولكي تكون رافدًا للحركة الفكرية والتعليمية، وأحد مصـادر 
الثقافة ونشر العلم في المجتمع. فإشـاعة الثقافـة لعمـوم النـاس مـن خـالل المكتبـات العامـة تعـد مـن أكثـر 

  .34فائدة؛ لكون المكتبة العامة تقوم بوظيفة نشر العلم وبث المعرفة بين الناس الممارسات الثقافية
  استقاللية الوقف وترشيد الفكر

، وأساســها هــو ارتكــاز الوقــف «االســتقالل»إن مــن أهــم ســمات عمليــة التكــوين التــاريخي لألوقــاف ســمة 
ي من ناحية أخرى، يستوي فـي على عنصر اإلرادة الفردية للواقف من ناحية، واستناده إلى سلطة القاض

إذ بمجـرد إنشـاء  مع وقف الشـخص العـادي؛ –بصفته الشخصية أو بكونه حاكمًا  –ذلك وقف السلطان 
، كما أن «الحرية»الوقف، تصبح له شخصية مستقلة. ومن المعروف أن األصل في اإلرادة الفردية هو 

لــد بــإرادة حــرة، ويســتظل بســلطة ، وعلــى ذلــك فــالوقف يو «االســتقالل»األصــل فــي ســلطة القاضــي هــو 
مستقلة، مع مالحظة أن اإلطار القيمي الذي يحكم هذين األصـلين هـو إطـار المقاصـد العامـة للشـريعة؛ 

  .35تلك المقاصد التي تتمثل في حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ المال، وحفظ النسل

  التأسيس الفقهي الستقاللية نظام الوقف أوًال :

اء الشـــريعة اإلســـالمية ومجتهـــدي المـــذاهب الفقهيـــة متفقـــون جميعـــًا علـــى أن الوقـــف فـــي أصـــل إن علمـــ
 م متفق على أن الوقف متى صح ولـزم، كما أن معظمه36«هللاوطاعة  ةقرب»وضعه الشرعي عبارة عن 

خرجــت ملكيتــه مــن ملــك الواقــف وصــارت علــى حكــم ملــك اهللا تعــالى، أمــا منفعتــه فتملكهــا جهــات البــر 
الشــرعي مــن ات طبقــًا للشــروط التــي يضــعها الواقــف فــي حجــة وقفــه، بشــرط أال يتجــاوز المقصــد والخيــر 

  .37ال يحرم حالالً يحل حرامًا و  نظام الوقف نفسه فال

ترعرع نظام الوقف، وتوطدت أصـوله، وكثـرت مؤسسـاته، وصـار يمثـل قـوة ماديـة إلـى جانـب قوتـه  بذلك
لخدمـــة أغراضـــها، ودعـــم مركزهـــا.  تيالء عليـــه وتوظيفـــهاالســـالمعنويــة التـــي يمكـــن أن تغـــري أي ســـلطة ب

بـــذل فقهاؤنـــا جهـــودًا عظيمـــة لتأســـيس  ومؤسســـاته مـــن غـــارات الطـــامعين فيهـــاولتحصـــين نظـــام الوقـــف 
استقاللية نظام الوقف على النحو الذي يحفظ حرمته ويضمن له االسـتمرار واالسـتقرار الالزمـين لتحقيـق 

س كبــــرى وفــــرت نوعــــًا مــــن الحمايــــة الشــــرعية لنظــــام الوقــــف الغايــــة منــــه، وذلــــك مــــن خــــالل ثالثــــة أســــ
احتــرام إرادة الواقــف، واختصــاص القضــاء وحــده بســلطة اإلشــراف العــام  :هــي األســسوهــذه ومؤسســاته. 

  وتفصيل ذلك كما يلي:. على األوقاف، واالعتراف للوقف بالشخصية االعتبارية
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وقف قربة اختيارية يضعها فيمن يشاء، وبالطريقة التي يختارها، والوقـف الواقف في وقفه حر مختار، فال
تبرع بالمنفعة، فحقوق المستحقين فيه تتعلق بالمنفعة ال بالعين عند أكثر الفقهاء، والمنفعـة قابلـة للتقييـد، 

دة ونظــام التوزيــع تعينهــا إرا ولــذلك كــان نظــام المصــارف فــي الوقــفبالزمــان والمكــان، وطــرق االنتفــاع، 
الواقــف ، فيكــون التقســيم وتعيــين المصــارف بمقتضــاها، وطــرق االنتفــاع علــى النحــو الــذي يختــاره هــو، 

وكتـاب الوقـف الـذي تحـرر فيـه إرادة الواقـف تحريـرًا كـامًال يعـد دسـتور الوقـف  .ويدونه عند إنشاء الوقف
األوقـاف هـي الطـرق وما ال نص فيه تنفذ فيه األحكـام الشـرعية الخاصـة باألوقـاف، وطـرق تفسـير كتـب 

شـرط الواقـف فـي تفسـير النصـوص الشـرعية، ولـذلك شـاع بـين الفقهـاء هـذه الكلمـة:  التي يسلكها الفقهاء
  .38ا يلتزم في تفسير النصوص الشرعية، أي يلتزم في طريق تفسيره م كنص الشارع

ي ضـمان بقائهـا فـ أسهمتوبإقرار الفقهاء حرمة شروط الواقف، توفرت لألوقاف ومؤسساتها حماية قوية 
فشـلت كـل المحـاوالت  مبـدأ المحافظـة علـى شـروط الـواقفيناستمرار عطائها. وبتمسك الفقهاء والعلمـاء بو 

وتسـخيرها لخدمـة سياسـاتهم. ويمكـن  لـذين حـاولوا السـيطرة علـى األوقـافالتي بذلها السـالطين واألمـراء ا
ســتمرت األوقــاف، ولمــا كــان لهــا ذلــك نــه لــوال موقــف العلمــاء مــن محــاوالت حــل األوقــاف لمــا اإ : القــول

األثــر الواســع، ذلــك أن المحافظــة علــى األوقــاف فــي حــد ذاتهــا شــجعت الكثيــرين علــى وقــف ممتلكــاتهم. 
المجتمـع، إذ كـان فضًال عن أن شروط الواقفين في كثير من األحيان كانت أساس كثير من التقاليد فـي 

الحقيقـة تثبيـت لمفـاهيم معينـة أصـبحت بمـرور الحرص على تنفيذ شرط الواقـف سـنة بعـد أخـرى هـو فـي 
  .39ابتة تغلغلت في شتى نواحي الحياةالزمن تقاليد ث

  اختصاص القضاء بالوالية العامة على األوقاف -2

يحتاج الموقوف إلى من يقوم برعايته، ويحافظ عليه بإصالح ما يتهدم منـه أو العمـل علـى كافـة مـا فيـه 
اســتغالله بكــل طــرق االســتغالل المشــروعة، وٕانفــاق الغــالت فــي وجوههــا، بقــاؤه صــالحًا ناميــًا، ثــم يقــوم ب

وتوزيعهــا علــى مســتحقيها، وكــل ذلــك ال يكــون إال بواليــة قائمــة عليــه، تتصــرف فيــه بالمصــلحة، وتحفــظ 
  .40أمواله باألمانة، وتوزعها على أصحابها بالعدالة

ء وحــده دون غيــره مــن تصــاص القضــاعلــى األوقــاف هــي مــن اخ «الواليــة العامــة»ولقــد قــرر الفقهــاء أن 
. وأن هذه الوالية تشمل واليـة النظـر الحسـبي أو مـا يسـمى باالختصـاص الـوالئي، كمـا 41سلطات الدولة

. وذلــك 42تشــمل واليــة الفصــل فــي المنازعــات الخاصــة باألوقــاف أو مــا يســمى باالختصــاص القضــائي
لــة وعــدم تفويــت المصــلحة الشــرعية، وأيضــًا لكــون القضــاء أكثــر الجهــات اســتقاللية ومراعــاة لتحقيــق العدا

  عدم تمكين أية سلطة من التدخل لالستيالء على األوقاف، أو إساءة توظيفها.

  43معاملة الوقف كشخص اعتباري -3
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الشخصــية االعتباريــة فــي نظــر القــانون هــي صــفة يمنحهــا القــانون مجموعــة مــن األشــخاص أو األمــوال 
ذه المجموعــة شخصــًا جديــدًا متميــزًا عــن مكوناتهــا، ويكــون أهــًال قامــت لغــرض معــين بمقتضــاها تكــوِّن هــ

أمـــا الشخصـــية االعتباريـــة فـــي نظـــر الفقـــه اإلســـالمي فـــإن هـــذا  .44لتحمـــل الواجبـــات واكتســـاب الحقـــوق
االصـــطالح لـــم يكـــن معروفـــًا بنصـــه فـــي الفقـــه اإلســـالمي ولـــم يـــرد فـــي كتـــب الفقـــه اإلســـالمي بمذاهبـــه 

، وٕان 45بهـا الفقهـاء فـي كثيـر مـن األحكـام افى مع القواعـد الشـرعية، بـل أخـذالمتعددة، لكنها فكرة ال تتن
علـى  لقـرار بهـا، وٕان عـدم التسـمية ال يـدلم يسموها بهذا االسم، وبنوا بعـض األحكـام التـي تـدل علـى اإل

  . 46وٕانما العبرة بالمفاهيم واألحكامعدم المسمى، 

شخصــية بحكــم أنهــا مســتقلة وقائمــة بــذاتها؛ كانــت ومــع إقــرار الشخصــية االعتباريــة للوقــف، فــإن هــذه ال
، الطـامعين بمثابة ضمانة تشريعية للمحافظة على استقاللية وحماية األوقـاف مـن أن تعبـث بهـا أطمـاع 

 –تنهـدم بمـوت الواقـف  للوقـف ال «ذمـة مسـتقلة»وأولئك الذين تكررت اعتداءاتهم على األوقاف. فوجود 
كـان مـن شـأنه أن يحفـظ حقوقـه فـي حالـة تعرضـه  –ظارة عليـه مـن بعـده ط لهم النوال بانقراض من اشتر 

 راغبين فــي األجــر علــى وقــف أمــوالهم؛ لعلمهــم أنهــا باقيــةلالغتصــاب. ومــن جهــة أخــرى شــجع النــاس الــ
  !!..وأجرها مستمر

إرجاعــه إلــى  –كلمــا أتيحــت الفرصــة  –كــان مــن الممكــن  مــن األوقــاف فــي فتــرة مــن الزمــان ضــاعومــا 
علــى الخيــرات والمنــافع العامــة، حيــث اســتمرت للوقــف شخصــيته القانونيــة المســتقلة، ولــم  راؤهوٕاجــأصــله، 

 «الوقـف»يتمكن أحد حتى من مجرد االدعاء بانـدماج الذمـة الماليـة للوقـف فـي ذمـة ماليـة أخـرى. وبقـي 
  .47«حق اهللا»و «مال اهللا»منظورًا إليه على أنه 

  إلسالمي الرشيداستقاللية الوقف ونهضة الفكر اثانيًا : 

ــــة، وأعمالهــــا الخيريــــة، وعلماءهــــا، ومجاهــــديها، «األمــــة»إن  ــــة، وجهودهــــا الطوعي .. ومؤسســــاتها األهلي
  هي التي أبدعت حضارة اإلسالم...!! بها، ومدارسها وتياراتها الفكرية،ومذاه

ــوملمفتوحــة، وإ فــي الــبالد ا تقــود الفتوحــات؛ لكــن نشــر اإلســالم واللغــة العربيــة «الدولــة»كانــت   بــداع العل
صـــناعة  «الفـــتح والجهـــاد»بـــل لقـــد كـــان  ؛«األمـــة»كانـــا صـــناعة  –أي إقامـــة الحضـــارة  –وتطبيقاتهـــا 

وتعقبـًا ألعـداء  ،للثغور حمايةً  ة التي ترعي الرباط في سبيل اهللا، تقوم عليهما مؤسساتها الطوعي«األمة»
  ..!!48اإلسالم

بخلقـه  هـو اهللا سـبحانه وتعـالى ل فـي الدولـة اإلسـالميةوات واألمـواللثـر  –مالك الرقبة  –فالمالك الحقيقي 
مســـتخلفة عـــن اهللا عـــز وجـــل فـــي هـــذه  – «األمـــة» –لهـــا، وٕافاضـــته إياهـــا فـــي هـــذا الوجـــود.. واإلنســـان 

 –ملكيــة المنفعــة  –الثــروات واألمــوال، لهــا فيهــا الحيــازة واالنتفــاع واالســتثمار، بواســطة الملكيــة المجازيــة 
  عمار األرض وفق الشريعة اإلسالمية الغراء.على النحو الذي يحقق إ
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التـــي تطلـــق حـــوافز  –المجازيـــة  –فالمالـــك لألمـــوال والثـــروات هـــو اهللا.. ولإلنســـان فيهـــا ملكيـــة المنفعـــة 
  .49إبداعه في التنمية واالستثمار، وفق عهد االستخالف

ويـل هـذه الصـناعة ، فلقـد اقتضـى تم«األمـة»لكن.. أما وقد جاءت صناعة الحضارة اإلسـالمية بواسـطة 
سـتبداد ، وتـرده اال، التـي تحـرر المـال مـن «الطـوعي»و «األهلـي»و «التمويـل االجتمـاعي»قيام مؤسسة 

  خالصًا لملكية اهللا؛ ليكون وقفًا على العمل الحضاري العام..!!

لحضـارتنا اإلسـالمية  تضـمنمن صناعة الحضارة اإلسالمية، فإنها قـد  «األمة» وعندما مكنت األوقاف
 –كذلك مكنت األوقاف، علماء األمـة  االزدهار عمرًا لم تماثلها فيه حضارة من الحضارات األخرى. في

تتـوج مـن » «سالطين األمـة»من االستقالل الفكري ، األمر الذي جعلهم  –على اختالف ميادين العلوم 
صـــناعة  ؛ ليقـــودوا«ســـالطين العـــارفين»و «ســـالطين العلمـــاء»و «حججـــه»و « شـــيوخ اإلســـالم» «بيـــنهم

  .. !!50م، ولتعلوا مكانتهم، وترجح كفتهمظالحضارتها، وليصدوا عنها ال

فبهــذه المؤسســة التمويليــة اإلســالمية األم، أعــاد اإلنســان المســلم األمــوال والثــروات إلــى مالكهــا الحقيقــي؛ 
  وليرتقي بذلك درجات على سلم العبودية هللا عز وجل. من إيجاب ضوابط الشرع في مصارفها،ليض

لكبيـــرة، فـــي مصـــر وســـوريا مـــن األوقـــاف ا أوقـــاف «104»ي دراســـة تحليليـــة عـــن األوقـــاف شـــملت وفـــ
م، تبـــين أن 1947م إلـــى 1340ســـتانبول واألناضـــول، علـــى مـــدى ســـتمائة ســـنة، مـــن ســـنة وفلســـطين وإ 

منها كان وقفـًا  %35منها كان وقفًا لعقارات في المدن، من أسواق ودكاكين ومنازل وغيرها، وأن  58%
ــيهم فــإن لعقــار  ات فــي الريــف مــن أرض زراعيــة وحــدائق، والبــاقي أمــوال نقديــة. ومــن جهــة الموقــوف عل
ــًا خيريــا، و 55% ــًا، و %25كــان وقف ــًا أهلي أوقــاف مختلفــة، والبــاقي لــم تحــدد نوعيتــه.  %14.2كــان وقف

 %9علـى المـدارس والكتاتيـب، و %19والمسـاجد، و علـى الجوامـع %38والنسبة لألوقاف الخيريـة كـان 
علـــــى الفقـــــراء  %5، وعلـــــى الحـــــرمين الشـــــريفين %5زوايـــــا، وعلـــــى التكايـــــا وال %7علـــــى األســـــبلة، و

  .51والمساكين، والباقي منوعات

ويظهر من هـذا البيـان أن هـدفًا أساسـيًا مـن أهـداف الوقـف كـان يتعلـق بتمويـل العمليـة الثقافيـة والنهضـة 
لــى المــدارس والكتاتيــب كــان مجموعــه مــن الفكريــة، وأن الموقــوف علــى الجوامــع والمســاجد والموقــوف ع

مـن األوقــاف المختــارة. ويمكـن أن يضــاف إلــى هـذا المجمــوع، الموقــوف علــى  %57العينـة الســابقة يبلــغ 
  من األوقاف. %69الحرمين الشريفين، والموقوف على التكايا والزوايا، فيكون المجموع الكلي 

لــيس أمــر تــوفير للمصــادر الماليــة التــي يمكــن  مــر هنــا لــيس أمــر تمويــل فقــط، أيولنــا أن نتصــور أن األ
منها اإلنفاق على رعاية تلك الخدمات، ولكنه أمـر إدارة أيضـًا. فـإذا كـان التمويـل يجـري مـن ريـع أعيـان 

ــذاتي أتقــوم  فــإن إدارة هــذه األعمــال واألنشــطةالوقــف،  يضــًا بوصــفها إدارة ذاتيــة. ومعلــوم أن التمويــل ال
  .ىًا من االستقاللية للعمل المؤدواإلدارة الذاتية يكفالن قدر 
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الوقف قديمًا على األزهر الشريف مثًال وعلى المعاهد والكتاتيب كفل ألي من هذه الجهات الموقـوف  إن
ن االنجـذاب لتـداول كبير ع بعيدة إلى حدٍ  عليها قدرًا من االستقالل ، وجعل مناهجها التعليمية ومباحثها

  ..!!52الحكومات وتغير الدول

ألوقـــاف كـــان ال يمكـــن أن تقـــوم قائمـــة للمدرســـة، فاألوقـــاف هـــي التـــي ثبتـــت أركانهـــا، ودعمـــت وبـــدون ا
وأســهمت فــي  –أيضــًا  –نظامهــا، ومكنتهــا مــن القيــام برســالتها فــي اســتقالل تــام، كمــا نهضــت بالكتاتيــب 

ة دعمهــا مــن أجــل المحافظــة علــى اللغــة العربيــة وتثبيــت مبــادئ الثقافــة اإلســالمية فــي وقــت كانــت سياســ
الغزاة منصّبة على تعليم اللغات األجنبية، بل صار التـدريس فـي جميـع المـواد بتلـك اللغـات، مـع مـا فـي 
ذلك من إجحاف باللغة العربية، إلى جانب عدم االهتمام بدراسة مبادئ الدين اإلسـالمي أو حفـظ القـرآن 

  الكريم أو األخذ بأصول التربية اإلسالمية.

دعائم فكرية وثقافية متنوعة فـي المجتمعـات اإلسـالمية علـى مـدى قـرون لقد أسهمت األوقاف في إرساء 
  طوال من أهمها:

  االستفادة من المساجد في التعليم بإيجاد زوايا العلم وحلقات الدرس وكذلك الكتاتيب. -

 تشييد المدارس وتعيين المدرسين فيها واإلنفاق على طلبة العلم. -

ــــ - ــــوفير مصــــادر المعلومــــات ف ــــة بت ــــات العناي ــــق المكتب ي المســــاجد والمــــدارس والمستشــــفيات عــــن طري
  .53الوقفية

العـــالم وحققـــت اســـتقاللية الوقـــف أمـــرين مهمـــين ســـاعدا علـــى أن تكـــون تلـــك النهضـــة شـــاملة لكـــل  ،هـــذا
  لية وعزة ومنعة من هيمنة الدولة:كفلت للعلماء والطالب استقالو اإلسالمي، 

فـي العلـم مهمـا يكـن مركـزه االجتمـاعي، ومـن ثـم كانـت  فهو إتاحـة الفرصـة لكـل راغـباألمر األول: أما 
وكان التنـافس بـين طـالب العلـم الـذين مثلـوا كـل قطاعـات المجتمـع مـن  بين الجميعالمساواة في الدراسة 

  قوة دافعة لمواصلة النهضة العلمية..!! -بما أعطوا من علم  - عوامل نبوغ عدد كبير منهم، وكانوا

العلمـاء والطـالب بالحريـة االقتصـادية واسـتقاللهم عـن أجهـزة الدولـة وعـدم  هـو تمتـع األمـر اآلخـر:وكان 
ألن تلك االسـتقاللية  ؛54الحياة الفكرية ونموها ازدهارأثره المهم في  وقد كان لذلك ،حاجتهم المادية إليها

ؤلفــات العلمــي بــين المــدارس واالتجاهــات الفكريــة المختلفــة، فكثــرت الم تنــافسوجهــت العقــول لالبتكــار وال
والمصنفات والمطارحات والمنـاظرات، ممـا حـدا بـبعض العلمـاء إلـى وضـع دسـتور للحـوار العلمـي والنقـد 

  .55أو ما عرف بأدب البحث والمناظرة المنهجي،
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إن الحياة الفكرية في تاريخ الحضارة اإلسالمية مـا كـان لهـا أن تبلـغ مـا بلغـت مـن العطـاء والعبقريـة لـوال 
راء نهضــة هــذه الحيــاة وتنميتهــا، ومــا حققتــه فــي تــاريخ البشــرية مــن إبــداعات الــذي كــان مــن و  «الوقــف»

  قادت إلى الحضارة المعاصرة..!!
  نحو نھضة وقفية واعدة

كال والصـــيغ لقـــد عمـــل الوقـــف علـــى إثـــراء المجتمـــع اإلســـالمي بمؤسســـات علميـــة وثقافيـــة مختلفـــة األشـــ
سـالمية وازدهارهـا. وعلـى الـرغم مـن ذلـك كلـه األثر الواضح فـي بنـاء الحضـارة اإل والمناهج، مما كان له

، ومنظمـات «نوبـل»افتتن بعـض البـاحثين بمجموعـة مـن المنظمـات والمؤسسـات المعاصـرة أمثـال جـائزة 
، وغيرهــا مـــن المؤسســات العلميـــة التــي تبـــدو أن أهــدافها طوعيـــة «روكيفلـــر» حقــوق اإلنســـان، ومؤسســة

. األمـر الـذي يتطلـب إبـراز الصـورة المضـيئة التـي أخـرىوخدمية عامة، ولكنها تحمل فـي طياتهـا أهـدافًا 
تشــــملها المؤسســــة الوقفيــــة فــــي ظــــل الــــدين اإلســــالمي والتــــي تمتــــاز بخاصــــية الســــبق التــــاريخي لجميــــع 
المنظمات والمؤسسات المعاصرة في هذا المجال، فضًال عن األهداف التعبدية التي يرجو أصحابها بهـا 

  ..!!56وجه اهللا عز وجل

والتصـرف فيـه بعيـدًا عـن األحكـام  ,اإلسـالميةالوقف بنوعيـه، وانحسـار أثـره فـي حيـاة األمـة  ومع انقطاع
الفقهيــة المشــروعة.. مــع كــل ذلــك، نالحــظ نشــأة ألــوان مــن الوقــف تــدخل فــي مجــال تنميــة الفكــر والعلــوم 

كال صــورة والثقافــة، وتشــجيع طاقــات اإلبــداع علــى اســتمرار العطــاء واالبتكــار، وتأخــذ هــذه األلــوان واألشــ
الجائزة السنوية مثل جائزة الملك فيصل العالمية في مجال خدمة اإلسالم والدراسـات العلميـة بوجـه عـام، 

  .57ووقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري لصالح جائزة خدمة الدعوة والفقه اإلسالمي

يغًا معاصــرة تعــالج إن األمــة اإلســالمية اليــوم بحاجــة علــى تجديــد وظيفــة الوقــف اإلســالمي ليشــمل صــ
قضــايا األمــة، وتهــتم بشــئونها، وتحــل مجموعــة مــن مشــاكلها؛ لتواكــب هــذه المؤسســة تطلعــات األمــة فــي 

  بناء صرحها الحضاري المنشود.

القانونيــة لنظــام األوقــاف قــد قامــت بأســر نظــام الوقــف داخلهــا وعزلتــه عــن  /وٕاذا كانــت البنيــة التشــريعية 
فــي إضــعاف الميــل االجتمــاعي نحــو إنشــاء أوقــاف  - امــل متعــددةضــمن عو  - الحركــة الحــرة، وأســهمت

نقد اجتماعي وشرعي وقانوني، وٕالى إعـادة النظـر فيهـا وتعـديلها حتـى  إلىجديدة، فإن تلك البنية تحتاج 
ليقوم بدوره التـاريخي األصـيل فـي بنـاء  من جديد؛ «حرية الوقف»تتهيأ عوامل الثقة االجتماعية وتنطلق 

  ..!!58لمتسربل بأموال المساعدات والمنحوتمويلها وحمايتها من خطر الغزو ا مؤسسات مجتمعنا

وألن الوقف يمثل أساسًا راسخًا من أسس دور األمة في التقدم والحضـارة، فـإن إحيـاءه يـدعم هـذا الـدور، 
 ، ويأخــذ بيــدها فــي تبليــغ ونشــرالفكريــة المتطرفــة هجمــات التــدفع عنهــا  نويســاعد األمــة اإلســالمية فــي أ



 11

كلمة اهللا بين الناس، وٕانقاذهم من أوزار اإللحاد والوثنية والضالل، والتيه في ظلمات الماديـة ومـا أفرزتـه 
  .59من قلق نفسي وضيق بالحياة

إن الــدعوة إلــى إحيــاء ســنة الوقــف يجــب أن يتســع مجالهــا، وذلــك بالحكمــة والموعظــة الحســنة، بأســلوب 
ر والوجــدان، ويكشــف فــي جــالء عــن وظيفــة المــال فــي علمــي يجمــع بــين العقــل والعاطفــة ويخاطــب الفكــ

ـــل بعـــودة تلـــك الســـنة الحميـــدة، واتســـاع آفاقهـــا ومواردهـــا، إلـــى أن يتبـــوأ الوقـــف مكانتـــه  الحيـــاة، ممـــا يعجِّ
  السامية في حياة األمة.

  

  
المقنــع فــي فقــه إمــام الســنة  ،«هـــ620»ابــن قدامــة، عبــد اهللا بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة المقدســي  -  1

طبعـــة  ،307، ص 2ن حنبـــل، المؤسســـة الســـعيدية، الريـــاض، المملكـــة العربيـــة الســـعودية، ج/حمـــد بـــأ
 بدون رقم.

 ،7ص  دي، الوقف في الشريعة والقانون، دار النهضة العربية للنشر، بيـروت، لبنـان،يكن، زه -  2
 الطبعة الثانية.

، «3»لســنة ا ،«4»العــدد  انــة العامــة لألوقــاف بدولــة الكويــت،تصــدرها األم ،«أوقــاف»مجلــة  -  3
اإلعـالم فـي توعيـة الجمهـور دور  م، الحيزات، محمد ابن عبـد العزيـز،2003هـ/ مايو 1424ربيع األول 

 .43ص  بالوقف،

انظـر:  األربطة أو الُرُبط: مفردها رباط، وهي نوع من المباني العسكرية يأوي إليـه المجاهـدون. -  4
إحيـــاء التـــراث العربـــي، بـــدون مكـــان أو  ارد الموســـوعة العربيـــة الميســـرة، إشـــراف/ غربـــال، محمـــد شـــفيق،

 .861ص  ،1طبعة أو تاريخ نشر، ج/

 115هـــ، ص 1405الســباعي، مصــطفى، مــن روائــع حضــارتنا، المكتــب اإلســالمي، بيــروت،  -  5
 طبعة بدون رقم. وما بعدها،

يــة والثقافيــة، فــي الماضــي الوقــف وأثــره علــى النــاحيتين: االجتماع العرجــاوي، مصــطفى محمــد، -  6
 .12ص  عة دون رقم أو سنة نشر،طب والحاضر،

م، 2001هـــــ / نــــوفمبر 1422، شــــعبان «1»الســــنة  «1»العــــدد  وانظــــر : مجلــــة أوقــــاف، مرجــــع ســــابق،
 . 142ص  للوقف،الشخصية االعتبارية  ، محمد بن أحمد،العكش

 . وانظــر: األهــدل: مــن أحكــام النــاظر،142، المرجــع الســابق، ص «1»العــدد  مجلــة أوقــاف، -  7
 .«17» إلى «12»و  «9»

هــ / 1419 ،1دار الشـروق، القـاهرة، ط/ غانم، إبراهيم البيومي، األوقاف والسياسة فـي مصـر، -  8
 .65ص  م،1998

 .44ص  ،«3»السنة  ،«4»العدد  مجلة أوقاف، مرجع سابق، -  9

 .«7»اآلية رقم  سورة الحديد، -  10
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، طبعــة غــدادب حكــام الوقــف فــي الشــريعة اإلســالمية، مطبعــة اإلرشــاد،أ الكبيســي، محمــد عبيــد، -  11
 .1ج/ ،134م، ص 1977بدون رقم، 

الم، عز الدين عبد العزيز السلمي، قواعد األحكـام فـي مصـالح األنـام، دار الكتـب ابن عبد الس -  12
 طبعة بدون رقم أو تاريخ نشر. ،46، ص 1ج/ العلمية، بيروت، لبنان،

غة ، وصــي«االســتئمان»، وصــيغة  «المؤسســة الخيريــة»مــن أهــم تلــك الصــيغ الحديثــة: صــيغة  -  13
 .66ص  . انظر: غانم، إبراهيم البيومي، مرجع سابق،«الجمعية»

الشخصية االعتبارية: صفة يمنحها القانون مجموعـة مـن األشـخاص أو األمـوال قامـت لغـرض  -  14
معين، بمقتضاها تكوِّن هذه المجموعة شخصًا جديدًا متميزًا عن مكوناتها، ويكون أهًال لتحمـل الواجبـات 

، مرجـع ســابق، العكــش، محمــد «1»العــدد  مـن التفاصــيل انظــر: مجلـة أوقــاف،يــد واكتسـاب الحقــوق. لمز 
 وما بعدها. 125ص  بن أحمد، الشخصية االعتبارية للوقف،

 .68ص  غانم، إبراهيم البيومي، مرجع سابق، -  15

نالحظ أن معظم المنظمات األهلية والجمعيات صارت تعتمد علـى التمويـل األجنبـي أكثـر مـن  -  16
 الذاتي. اعتمادها على التمويل

نــدوة إدارة وتثميــر  التفاصــيل انظــر: الســيد، عبــد الملــك، الــدور االجتمــاعي للوقــف،لمزيــد مــن  -  17
جــدة، المملكــة العربيــة  المعهــد اإلســالمي للبحــوث والتــدريب، البنــك اإلســالمي للتنميــة، ممتلكــات الوقــف،

 «فــي أوروبــا الغربيــة القطــاع الثالــث»هـــ وانظــر: ألــن أنســيو وأمــور نــاردون (وآخــرين): 1410 الســعودية،
دراســة فــي الكتــاب الصــادر عــن منظمــة التحــالف العــالمي لمشــاركة المــواطنين (ســفيكوس) تحــت عنــوان: 

 وما بعدها.  313ص م،1994، القاهرة، الطبعة العربية، «مواطنون: دعم المجتمع المدني في العالم»

حـول أهميـة األوقـاف  م1996ن سـنة وانظر : أعمال الندوة التي عقـدها المجمـع الملكـي األردنـي فـي لنـد
 . «غير منشورة» ودورها الثقافي في التاريخ اإلسالمي

 من سورة العلق. «1»اآلية  -  18

، القسـم «قضايا إسـالمية»سلسلة  ودوره في تنمية المجتمع اإلسالمي،الوقف  الدسوقي، محمد، -  19
هـــ/ 1421وقــاف، مصــر، وزارة األ ، يصــدرها المجلــس األعلــى للشــؤون اإلســالمية،«65»العــدد  الثــاني،
 .11ص  م،2000

، «2»الســــنة  ،«2»العــــدد  . وانظــــر: مجلــــة أوقــــاف، مرجــــع ســــابق،12المرجــــع الســــابق، ص  -  20
 وما بعدها. 95ص  الهيتي، عبد الستار إبراهيم، الجامعة الوقفية اإلسالمية،

 .14ص  المرجع األسبق، -  21

 .129ص من روائع حضارتنا، مرجع سابق، -  22

هــ 1384عيد العلم العاشر وزارة األوقاف في  بوزارة األوقاف المصرية،إدارة الوثائق والمكتبات  -  23
 .24ص  م، طبعة بدون رقم،1964/ 

 نفس الصفحة. المرجع السابق، -  24

 وما بعدها. 273ص  ،2المواعظ واالعتبار، ج/ -  25

 .501ص  سالطين المماليك، -  26

 هـ 395هي دار للكتب أنشأها الحاكم بأمر اهللا الفاطمي سنة  -  27

 .27ص  في عيد العلم العاشر، مرجع سابق، وزارة األوقاف -  28
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 وما بعدها. 96ص  ،«2»السنة « 2»مجلة أوقاف، مرجع سابق، العدد  -  29

سلســـلة نـــدوات  لوقـــف والتنميـــة فـــي الماضـــي والحاضـــر،لمحـــة عـــن ا الخوجـــة، محمـــد الحبيـــب، -  30
 ص م،1996هــــ / 1417لنـــدن،  آل البيـــت ومؤسســـة الخـــولي الخيريـــة، مؤسســـة الحـــوار بـــين المســـلمين،

147. 

 حاليًا. «جامعة القاهرة» هي -  31

 وما بعدها. 264ص  غانم، إبراهيم البيومي، مرجع سابق، -  32

إيــرادات األوقــاف اإلســالمية ودورهــا فــي إشــباع الحاجــات العامــة، بحــث  أحمــد، مجــذوب أحمــد، -  33
المعهــــد  ،«دور األوقــــاف اإلســـالمية فــــي المجتمــــع اإلســــالمي المعاصـــر فــــي الســــودان» مقـــدم إلــــى نــــدوة

 .69ص  –م 1994هـ /1415ي للبحوث والتدريب، ماإلسال

سلســلة الدراســات  لعمــل األهلــي والتنميــة االجتماعيــة،إســهام الوقــف فــي ا العمــر، فــؤاد عبــد اهللا، -  34
هــــ 1421بقة الكويـــت الدوليـــة ألبحـــاث الوقـــف، األمانـــة العامـــة لألوقـــاف، دولـــة الكويـــت، الفـــائزة فـــي مســـا

 وما بعدها. 28ص  م،2000/

 .89مرجع سابق ص  البيومي، األوقاف والسياسة في مصر،راهيم غانم، إب -  35

طبعـــــــــة ديـــــــــوان عمـــــــــوم األوقـــــــــاف المصـــــــــرية،  الخصـــــــــاف، أبـــــــــو بكـــــــــر، أحكـــــــــام األوقـــــــــاف، -  36
 .32ص  م،1904هـ/1320

 .53ص  المرجع األسبق، -  37

 .145ص  أبو زهرة، محمد، محاضرات في الوقف، مرجع سابق، -  38

 .373ص  مصر، مرجع سابق،ي األوقاف والحياة االجتماعية ف أمين ، محمد محمد، -  39

 .56ص  غانم ، إبراهيم البيومي، مرجع سابق، -  40

 .336ص  أبو زهرة، محمد، مرجع سابق، -  41

 . وانظــر: ابــن خلــدون، مقدمــة ابــن خلــدون، القــاهرة، كتــاب الشــعب،56المرجــع األســبق، ص  -  42
 .198ص  بدون تاريخ نشر،

 .56ص  غانم، إبراهيم البيومي، مرجع سابق، -  43

 لبحث.من هذا ا «23»هامش  -  44

 المرجع السابق. ،«1»السنة  ،«1»العدد  يد من التفصيل: انظر: مجلة أوقاف،لمز  -  45

لتــزام العامــة المــدخل إلــى نظريــة اال ،3ج/ ، الفقــه اإلســالمي فــي ثوبــه الجديــد،الزرقــا، مصــطفى -  46
 بدون تاريخ نشر. ،264، ص 6في الفقه اإلسالمي، ط/

 .61هامش ص  غانم، إبراهيم البيومي، مرجع سابق، -  47

 .124ص  م، مرجع سابق،2000معية الخيرية اإلسالمية بالقاهرة، الج عمال ندوة الوقف،أ -  48

 .127ص  المرجع السابق، -  49

 وما بعدها. 120ص  المرجع األسبق، -  50

ص  البشــري، طــارق، التطــوير التشــريعي لنظــام الوقــف، أعمــال نــدوة الوقــف، المرجــع الســابق، -  51
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مركــز  ،«اســتبطان للمــوروث الثقــافي »المكتبــة العربيــة  ســاعاتي، يحيــى محمــود، الوقــف وبنيــة -  53
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  .«يكون طعامك من ضربة فأسك

 .34ص  الدسوقي، محمد، مرجع سابق، القسم الثاني، -  55

 .89ص  مرجع سابق، ،«2»السنة  ،«2»العدد  مجلة أوقاف، -  56

 .50ص  مرجع سابق، القسم األول، الدسوقي، محمد، -  57

 .499ص  غانم، إبراهيم البيومي، مرجع سابق، -  58

  .93ص  سابق، مرجع الدسوقي، محمد، القسم الثاني، -  59



  التأسيس االجتماعي والتكون السياسي  
  العقد االجتماعي والشرعية لدى هوبز وروسو

  
  سعيد بنسعيد العلوي

  

  تمهيد
من أزمنة العصور الوسطى إىل العامل احلديث مبوجب حتوالت كيفية يف مستويات  حدث االنتقال

البعض منها أسرع يف شىت ومشل بنيات خمتلفة. مل تكن تلك التحوالت متوازية بالضرورة، فقد كان 
ائية بني نظامني يف املعرفة والوجود إال  خطوه من البعض اآلخر، مثلما أنه مل حتدث قطيعة تامة و
برتاكم خربات وجتارب من جانب أول، وبفعل ثورات متفاوتة األمهية مل تكن لتخلو من 

الزمان، وليس ما  انتكاسات تعقبها من جانب ثاٍن. هي إذن سريورة امتدت عرب قرنني اثنني من
يعرف بعصر النهضة سوى بعض من تلك السريورة. ميكن القول، بكيفية أخرى، إن ولوج العصر 

وبالتايل يصدق احلديث عن مداخل خمتلفة ومتنوعة  - احلديث َمتّ من دروب ومسالك خمتلفة 
آخر خمتلف احلداثة. ويف مقالنا هذا نريد أن نقف عند أحد أوجه التحول تلك من زمان إىل زمان 

عنه، بل وخمالف له، والتحول حدث يف مستوى الوجود االجتماعي من جهة أوىل، ويف مستوى 
النظام السياسي من جهة ثانية. ذلك أن رجة قوية أحدثت شرخًا عميقًا يف كل من بنية النظام 
السياسي وبنية النظام االجتماعي فعملت على إرساء قواعد جديدة، صلبة، لتصورين جديدين 
لكل اجملتمعي والسياسي. ال نرى غضاضة يف القول إننا، يف الفرتة موضوع حديثنا (القرنان السابع 
عشر والثامن عشر)، أمام ميالد فهم جديد لكل من اجملتمع والسياسة. لنقل باألحرى إننا أمام 

ا خمالفًا ملا كان عليه، قرونًا عديدة قبل ذلك  وهذا من ميالد للمجتمع، يف صورة جديدة غدا 
جانب أول، كما أننا أمام ظهور معىن جديد للسياسة (موضوعاً ومنهجاً وقوانني) سعى إىل ضرب 
الداللة اليت ظل العمل السياسي يكتسيها طيلة أزمنة العصور الوسطى الطويلة (ما يفوق مثانية 
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جديد قرون) فهو يريد أن جيثثها من أصلها حىت يتمكن من إقامة صرح جديد للسياسة وتصور 
يكون أكثر مناسبة للتطورات اليت حدثت يف مستويات اجملتمع، واالقتصاد، والدين، » السياسي«لـ

واملعرفة وهذا من جانب ثاٍن. احلق أننا أمام ميالد مزدوج لكل من اجملتمع والسياسة، ميالد هو 
س البنية مع اختالفات يسرية التصال العمق وال مت -أساس التصورات الراهنة لكال املفهومني 

  العميقة لكل من اجملتمع والسياسة املعاصرين.
نود، يف هذه احملاولة، أن نتبني طبيعة ومغزى هذا امليالد املزدوج للمجتمع والسياسة يف التصور 
احلديث أو يف ضوء الفكر احلديث ونسعى إىل التوسل يف ذلك بالنظر يف مفهومني مها العقد 

مل، يف الفكر الفلسفي السياسي احلديث على اعتبار كل من االجتماعي والشرعية. وإذ جرى الع
الفيلسوف الربيطاين طوماس هوبز والفيلسوف الفرنسي (أو باألحرى السويسري الناطق باللغة 

متثيًال للنظرية كما أن مؤرخي الفكر » العقد االجتماعي«الفرنسية) جان جاك روسو أكثر فالسفة 
يف نقيض كل بالنسبة لآلخر، فكل منهما يعرب عن الرأي درجوا على اعتبارمها يقفان على طر 

املضاد وينطق بلسان اجلهة املخالفة لألخرى كلية (إن مل نقل املتصارعة معها والساعية إىل 
ا).. فنحن هلذين االعتبارين معًا نقف عندمها طلبًا لفهم معىن العقد االجتماعي وحبثاً  اإلطاحة 

التعاقد بني الطرفني املتعاقدين (أو األطراف املتعددة). وبالنسبة عن مغزى احلديث عن الشرعية يف 
ملطلبنا األساس فنحن يف معرض النظر يف أحد مداخل احلداثة أو يف حال التمعن يف أحد 
املسالك اليت أمكن للفكر الفلسفي السياسي احلديث أن يتبعها يف االنتقال من أزمنة العصور 

  الوسطى إىل األزمنة احلديثة.
  التأسيس االجتماعي والتكون السياسي الحديث: ميالد مزدوج  -  1

الذي جيعله الفكر يف » القدمي«ال يكون كذلك إال يف مقابل » اجلديد«من البديهي يف الفكر أن 
موضع شك ويقف منه موقف الرفض واملراجعة. والثورة الفرنسية، تلك اليت ينعتها هيجل باملكنسة 

الة كل ما قدرت أنه يقف يف وجهها، محلت، يف مجلة ما محلته، تقابًال اهلائلة اليت سعت إىل إز 
وتضاداً بني عاملني وتصورين. ففي الكتب اليت تؤرخ للثورة الفرنسية جند تقابًال وتضاداً بني "النظام 
القدمي" (= منط الوجود السياسي واالجتماعي الذي كان موجودًا ليلة الرابع عشر من يوليو 

الذي يسعى رجال الثورة إىل إقامته. ويف موازاة مع هذا التمييز درج » ظام اجلديدالن«) وم1789
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مؤرخو الفكر على إطالق نعوت التصور القدمي واملعرفة القدمية والنظرية القدمية وما يف هذا املعىن 
على كل اآلراء والتصورات السابقة، عموماً، على القرن السابع عشر. ومبوجب هذا التمييز كذلك 

يف تصور كل » القدمي«جندنا، كما أشرنا إىل ذلك يف التمهيد أعاله، يف حاجة إىل إدراك معىن 
  املراد إقامته.» اجلديد«من اجملتمع والسياسة حىت يكون يف وسعنا أن نتبني معىن 

قائمًا على أساس وجود اجتماعي قوامه الرتاتب بني سادة، ميتلكون  »النظام القدمي«كان 
عة (املادة األوىل يف اإلنتاج االقتصادي يف العصور الوسطى)، ويشرع للرتاتب ذلك األراضي الشاس

وللملكية تصور إيديولوجي يربط السلطة احلاكمة بالقدسية ويقضي بأن تلك السلطة تكون سلطة 
مطلقة. عمل على صياغة التصور اإليديولوجي القاضي بقدسية السلطة السياسية العليا وإطالقها  

. كذلك »احلق اإلهلي للملوك«الكنيسة وفقهاء احلق املقدس أو ما عرف بنظرية  كل من رجال
اليت ترسم مناطق نفوذ البابا والكنيسة فنقرأ  »التيوقراطية«جند البابا غريغوار السَّابع يشرع العقيدة 

الذي البابا هو اإلنسان الوحيد «يف الفصل التاسع من العقيدة التيوقراطية أو الدستور املقدس أن 
يسمح له أن يطيح باألباطرة «. ونقرأ يف الفصل الثاين عشر أن البابا »يكون لألمراء تقبيل قدميه

ال ميكن أن «، كما نقرأ يف الفصل الثامن عشر أن الكلمة اليت تصدر عن البابا »من عروشهم
، »البشريقومها إنسان آخر، يف حني يكون للبابا أن يبدي النظر يف األحكام الصادرة عن بقية 

 »لن ميكن أن يكون أبدًا موضع حماسبة من أي كان«ونقرأ، يف الفصل التاسع عشر، أن البابا 
أو احلق املقدس  »احلق اإلهلي«. تُقابل العقيدة التيوقراطية وتدعمها وتتقاسم املهام معها نظرية )1(

ا هذه النظرية األخرية نقف عند ا لصياغة اليت يقدمها للملوك. ومن الصيغ العديدة اليت تقدم 
السياسة مأخوذة من كلمات الكتابة يف كتابه الشهري " Bossuetاملؤرخ الفرنسي بوسويه 

  ". ولنظرية احلق اإلهلي، عند املؤرخ الفرنسي، قواعد أربعة تقف عليها.المقدسة
سلطة مقدسة، ذلك أن امللوك خلفاء اهللا يف «القاعدة األوىل تقضي بأن سلطة امللوك  -

عن طريقهم يدير الرب شؤون مملكته (...). لذلك مل يكن العرش امللكي عرشاً األرض و 
  ؛»ملكياً وكفى، بل إن ذلك العرش يكون عرش اإلله ذاته

إذ امللوك حيلون حمل اهللا «أبوية القاعدة الثانية تقرر أن السلطة امللكية يف جوهرها سلطة  -
الفكرة األوىل اليت ميتلكها  الذي هو األب احلقيقي للجنس البشري (...) وحيث كانت
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اإلنسان عن القوة هي الفكرة اليت لديه عن القوة األبوية (...) فقد كان امللوك على غرار 
 ؛»صور اآلباء

أما القاعدة الثالثة، وهي كما سنرى، ناتج منطقي عن القاعدتني السابقتني فهي حتكم  -
يدها أو يكون له أن حيد من إطالقها بإطالقية السلطة امللكية (املقدسة واألبوية) فال شيء يق

فليس للملك أن يقدم تربيرًا ملا يأمر به (...) إذ بغري هذه السلطة املطلقة يكون امللك «
عاجزًا عن فعل اخلري وعن املعاقبة على الشر. ينبغي لسلطة امللك إذن أن تكون من القوة 

 ؛»حبيث إنه ليس ألحد أن يأمل يف اإلفالت من قبضته

اعدة الرابعة واألخرية فهي شرط َكَماٍل وصحة معاً، وهي اخلالصة األخرية لكل وأما الق -
القواعد الثالثة املتقدمة. وفحوى هذه القاعدة أن السلطة امللكية (املقدسة واألبوية واملطلقة) 
ال ميكن أن تكون موضع اعرتاض عليها من قبل الواقعني حتت حكمها، بل وال جيوز أن 

ذا فرضنا أنه يظهر من َعَنِت امللوك على الرعية ما ينوء به محلها وفرضنا تكون حمل تذمر. فإ
أن تعرتض «أنه يبدو من امللوك أفعال ترى فيها الرعية ظلمًا عظيمًا فإنه ليس لتلك الرعية 

على ُعْنِف األمراء إال أن يكون االعرتاض شكاوى ملؤها االحرتام والتعظيم، يف غري َشَغٍب 
 .)2(»دعوات صاحلة بالرشد واهلداية للملوكوال فتنة، بل يف 

  
ما يف العمق  - تلتقي النظريتان (احلق اإلهلي  التيوقراطية) يف القول بقدسية السلطة وإطالقها، بل إ

نظرية واحدة هلا وجهان اثنان أو مظهران، ومها جتتمعان يف االكتساح الشامل للوجود االجتماعي  يف 
ويف انسجام مع عي الذي هيمن على الغرب طيلة العصور الوسطى، توافق مع نظام الوجود االجتما

يوجز القول يف تصوير التوافق بني  Albert Seboulالنظام املعريف. ولعل املؤرخ الفرنسي ألربت سبول 
فيذكر أن تلك  »النظام القدمي«تني إذ يصف، يف مجلة وجيزة، بنية اجملتمع الفرنسي يف ظل يالنظر 

الذين يتعبدون، والذين يحاربون، وكل «بسيطة تسندها قسمة ثالثية تشمل البنية كانت بنية 
  .)3(»أولئك الذين يشتغلون من أجل إطعام الفئتين معاً 

بيد أن رجة قوية ستصيب كالًّ من النظامني القائمني (السياسي واالجتماعي) يف األساس الذي 
تعد طبقة النبالء طبقة قوية وموحدة يرتكز عليه مبوجب أحداث كبرية متالحقة. فمن جهة أوىل مل 
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قادرة على محاية النظام السياسي القائم وحفظه من الزوال كما أن الضعف أخذ يتسرب إىل 
املؤسسة امللكية نتيجة تنامي القوى االجتماعية املناوئة هلا ونتائج ظهور منط جديد من اإلنتاج 

ا. ومن جهة ثانية مل تتمكن طبقة رجال االقتصادي ال خيضع هليمنتها وال يتصل بالقوى احمليطة 
ا، مع ما بدا من انتصار حققته الكاثوليكية يف فرنسا  الدين من احلفاظ على متاسكها ووحد
ا يف االرتفاع.  خاصة على حساب الربوتستانتية وَدَعاَوى احلرية يف ممارسة االعتقاد اليت أخذ صو

ظم والنمو فحدث ذلك يف هولندا أوًال مث يف بريطانيا ومن جهة ثالثة أخذ شأن البورجوازية يف التعا
ثانيًا بدءًا من القرن السابع عشر، مث انتقل إىل فرنسا يف القرن الثامن عشر حيث أصبحت 
البورجوازية، نتيجة ما عرفته من رخاء وتطور، املصدر األول يف رؤوس األموال الضرورية للنشاط 

كما يذكر ذلك ألربت سوبول يف   »ى دوٍر هامشي طفيليفلم يعد لطبقة النبالء سو «االقتصادي 
ومن جهة رابعة وأخرية كان للكشوف اجلغرافية املتوالية، وللمعارف العلمية  .)4(مرجعه السابق ذكره

اجلديدة اليت القى محلتها سنداً ونصرياً من الطبقة البورجوازية، وكذا للقيم اجلديدة اليت رافقت ذلك 
قبل أن  »النظام القدمي«ه يف إحداث اخللخلة الضرورية الكفيلة بزعزعة كله. كان لكل هذا أثر 

تنتهي الثورة الفرنسية إىل اإلطاحة به وإعالن نظام جديد حيل حمله يف جمال كل من البناء 
  االجتماعي والتشريع السياسي الذي يكون يف توافق معه.

م على القدسية واإلطالق واألبوية، ميكن القول، يف كلمات قليلة، إن السلطة السياسية اليت تقو 
، قبل أن خفتواحلق اإلهلي أصبحت غري ذات معىن تالشت القاعدة اليت تستند عليها كما 

خيتفي صوت النظرية األخالقية اليت تسندها والتصور الديين الذي يربر وجودها. كما ميكن القول، 
ري الذي ميثله النظام من جهة أخرى ويف كلمات قليلة كذلك، إن صورة االجتماع البش

الباترمونيايل القاضي بوجود أب رئيس، وباعتبار اإلرث أو الرتاث مدار االجتماع البشري، ومن َمثّ 
(كما يقول علماء االجتماع) قاعدته ويكون االضطرار  »األسرة املمتدة«االجتماع الذي تكون 

وال لصاحل تأسيس اجتماعي واخلوف والقدسية حلمته.. هذه الصورة أخذت تعرف سبيلها إىل الز 
  .»املصلحة، واملنفعة، والصاحل العام، واملواطنة«جديد قوامه 

من أساسه ليحل حمله، بالتدريج ويف مسرية متصلة مشلت  »النظام القدمي«كذلك يبدأ اجتثاث 
يفيد  بنيات املعرفة واالقتصاد والسياسة واجملتمع، نظام مغاير، خمالف، فهو لذلك، ميالد مزدوج
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تأسيس للمجتمع تأسيسًا جديداً والتشريع للسياسة تشريعًا جديداً يكون النظام السياسي ملوجبه ال
  مثرة اتفاق وتعاقد ال خوف وضرورة وقهر.

  العقد االجتماعي والشرعية: مكونات النظام الجديد  -  2
لنظر السياسي الذي محله الفكر الفلسفي احلديث عامة، وا »النظام اجلديد«جيوز القول إمجاًال إن 

منه خاصة، وسعت الثورة الفرنسية إىل أن تكون التجسيد العملي له يقوم على عناصر أربعة، ال 
جديد فيها من حيث منطوقها، وإمنا اجلدة تكمن يف املضامني اليت حيملها كل منها ويف املعىن 

من الطريق الذي سعى فالسفة الفكر احلديث إىل إكسابه لتلك العناصر كل من زاويته، وكل 
الذي سلكه يف صياغة بنائه النظري. والعناصر األربعة املقصودة (أو باألحرى: األركان األربعة 

وتعمل على بلورته معاً) هي: العقل واحلرية واملواطنة  »النظام اجلديد«األساس اليت تسند 
  واإلنسان.

دراك املقصود بكل من لنقف إذن وقفات أربع موجزة عند األركان األربعة هذه مقدمة ضرورية إل
  . »التعاقد االجتماعي«و »الشرعية«
  العقل  - أ

ميثل العقل يف الفكر الفلسفي احلديث طريقًا إىل احلقيقة ومنهجًا يف املعرفة، ومثل أعلى يتعني 
طلبه واالقتداء به. مل يكن الشأن كذلك عند الفالسفة املثاليني والعقالنيني فحسب بل إنه كان  

االحتكام إىل التجربة. ويف كلمة جامعة جيمل القول أن الدعوة إىل اجلديد يف  كذلك عند دعاة
يف كل جتليات التجديد. وما يتعني االنتباه إليه يف هذا الصدد هو أن هذه  -القرن السابع عشر 

ا ثانيًا إال بفضل سريورة طويلة  ا أوًال مث إىل سياد صورة العقل تلك مل يكن الوصول إىل اكتسا
انتكاسات مل تكن ختلو من قوة وعنف  -أحيانًا  - لة ختللها األمل الكثري وعرف فيها العقل متص
  معاً.

ال جدال أن التجلي األعظم لصورة العقل على حنو ما يتحدث عنه (مثًال أعلى ومنهجًا وطريقاً 
ذكرها ) يف أمور ثالثة ي1650-1596إىل املعرفة الصادقة) هو الفيلسوف الفرنسي روين ديكارت (

فيؤكدها. األمر األول هو اعتماد الشك منهجاً وطريقاً إىل اليقني، مبعىن أننا جنعل األشياء كلها يف 
موضع شك فال نقبل منها إال ما أمكن له أن يرتقي، يف االختبار، إىل مرتبة البداهة من جانب 
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ليها. واألمر الثاين هو أول وأن يكون يف وضوح القضايا الرياضية ودقتها املطلقة إذ تتم الربهنة ع
األخذ باملنهج الرياضي واعتباره، يف البحث عن احلقيقة يف األمور كلها، منواًال ينسج عليه 
ومنوذجًا يلزم األخذ به. وال أدل على حضور العقل واعتماده حكمًا أعلى من الربهان الرياضي 

لسعي إىل التماس املعرفة فيما ومن املنهج الفرضي االستداليل الذي يلزم عنه واألمر الثالث هو ا
)، ومعىن هذا القول هو أن املعرفة ال le grand livre du monde( »كتاب العامل«يسميه ديكارت 

تلتمس يف بطون الكتب فقط وال تقرر يف أقاويل الشراح واملعلقني (وتلك مسة املعرفة ومنهجها يف 
سة إىل رتبة القداسة واإلطالق)، بل إن العصور الوسطى، إذ ترقى إىل أقوال الشيوخ وآباء الكني

املعرفة تطلب من املالحظة والتجربة.. وبالتايل من النظر يف العامل نظرًا يكون فيه العقل قائداً 
مرشداً... ويف هذه األمور الثالثة كلها رجة قوية ملا كان من القضايا واملعارف واملناهج  وهادياً 

  ومربر وجوده. »القدمي« حقيقته دعامة النظام املعريف مقرراً، بل وسعي إىل اجتثاث ما كان يف
- 1632ال ميكن يف هذا املستوى من النظر أن نغفل ذكر الفيلسوف اهلولندي باروخ سبينوزا (

) وجهده يف التمييز بني جمال اإلميان والدين من جانب، وجمال العقل والفلسفة من جانب 1677
ة صارمة وواضحة معًا يف الفصل الرابع عشر من ثاٍن على حنو ما يوضح ذلك، بكيفية دقيق

". والقضية اليت سعى سبينوزا إىل خدمتها تقوم يف االعرتاف رسالة في السياسة والالهوت"
للعقل البشري مبجال ال يكون لغريه أن ينافسه فيه ومن َمثّ حتريره من رِبقة الالهوت وسلطة آباء 

  .»القدمي«الكنيسة حراس النظام 
، إمجاًال، إن العقل يف الفكر الفلسفي احلديث كان حاضرًا كأكثر ما يكون احلضور قوة جيوز القول

وكان السالح األقوى الذي رفعه دعامة النظام املعريف اجلديد يف وجه دعاة النظام اآلخر الذي كان 
  يف طريقه إىل التداعي والسقوط.

  الحرية  - ب
النظام «يقة األولية هي أكثر ما تكون نصاعة يف ال غرو أن العقل واحلرية صنوان، وإن هذه احلق

الذي سعى الفالسفة وقادة العقل السياسي، ودعاة التأسيس االجتماعي احلديث، إىل  »اجلديد
إقامة القاعدة الصلبة اليت تسمح بإقامة صرح اجلديد وحراسته معاً. فخوفًا من اإلحبار بعيدًا عن 



 

 

8

ة يف الفكر الفلسفي احلديث، نرى االكتفاء بالتنبيه على القضية موضوع حديثنا يف القول يف احلري
  الصلبة اليت يتحدث عنها. »اجلديد«أمور ثالث عملت، جمتمعة، على اإلسهام يف بناء قاعدة 

األمر األول هو ذاك الذي يتعلق مبا أمكن االنتهاء إليها، يف حروب اإلصالح الديين واملعارك اليت 
على هيمنة النظام الكنسي الكاثوليكي وانتهت إىل اعتباره حرية خاضها الربوتستانت خاصة ضداً 

االعتقاد (أو احلرية يف ممارسة االعتقاد املسيحي على النحو الذي خيتاره املؤمن) مكسبًا تارخيياً 
عظيماً. وقد يلزم التنبيه يف هذا الصدد أن البلد الوحيد يف أوربا الغربية الذي كانت هذه احلرية فيه 

تجسدًا هو بالد األراضي املنخفضة. لذلك السبب أمكن للفيلسوف الربيطاين جون لوك واقعًا م
أن يفر جبلده من أتون احلرب األهلية املستمرة يف بالده وأن جيد يف هولندا مرفأ آمنًا يكتب فيه 

مثلما أمكن لرونيه ديكارت أن جيد يف  -  »التسامح«ويقدر على نشر خطابه األول مث الثاين يف 
ويتبادل رسائله  »تأمالته«البلد ملجأ من مالحقة آباء الكنيسة قضاة حماكم التفتيش فيكتب  هذا

حسن «الشهرية مع صديقه مريسني وأن يذيع آرائه يف النفس البشرية وأن خيط قواعده من أجل 
  .»قيادة العقل

 »اجلديد«ة الصرح األمر الثاين الذي جيمل التنبيه عليه، يف احلديث عن قيمة خطاب احلرية يف إقام
طريقاً ومنهجاً  يتجلى يف احلرص على الربط بني احلرية وبني العقل أو، باألحرى، اعتبار اعتماد العقل
احلرة اليت تتوافر  ممارسة للحرية.. فإذا كانت احلرية، يف االجتماع البشري، تقتضي وجود الكائنات

  ذلك االجتماع  على اإلرادة يف االجتماع احلر، فإن الضمانة األكيدة يف
يقوم يف  - حيث ال تعين ممارسة احلرية من قبل البعض إقصاء وهدفًا للحرية عند البعض اآلخر  -

العقل مرجعًا وسلطة عليا. هلذا السبب األساس كان حضور العقل قويًا واضحًا عند جون لوك، 
التعاقد ، وجان جاك روسو، وطوماس هوبز... وبالتايل عند كبار منظري سبينوزاوباروخ 

االجتماعي. فكما يصح القول إنه ال تعاقد صحيح دون حرية، يصدق القول إنه ال تعاقد 
  صحيح إال بني عقالء، يف دولة العقالء.

األمر الثالث الذي يؤشر على حضور احلرية ال ميكن تصور الصرح السياسي اجلديد مع غيابه، وال 
هي التأكيد على الطابع اآلدمي للسلطة قيام النظام املعريف اجلديد مع غموضه واضطرابه، 

السياسية، وتلك ماهية العقد االجتماعي ومغزى التعاقد بني أشخاص ال يصح أن يكون بينهم 
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م عقالء أحرار.. يقولون بالعقل قائداً ومرجعًا وال يفهمون لغياب احلرية يف التعاقد  تعاقد إال لكو
  داللة.

  المواطنة  -ج 
من بالعقل، العقل قائدًا ومنهجًا يف احلياة واملعرفة معاً)، احلر الذي يرغب لإلنسان العاقل (= املؤ 

االجتماعي اجلديد وتأسيس دولة احلرية، هلذا  يف تأسيس عقد اجتماعي سبيًال إىل بناء النظام
اإلنسان إسم معلوم يف قاموس فالسفة التعاقد االجتماعي يف القرنني السابع عشر والثامن عشر: 

وعند سبينوزا متييز دقيق وشهري بني كل من اإلبن، والعبد، واملواطن يف احلديث عن  »طناملوا«إنه 
فرق كبري بني العبد واإلبن واملواطن نصوغه كما يلي: «االلتزام بطاعة القواعد واألحكام املقررة. 

ى العبد هو من يضطر إىل اخلضوع لألوامر اليت حتقق مصلحة سيده، واإلبن هو من ينفذ بناء عل
أوامر والديه أفعاًال حتقق مصلحته اخلاصة، وأما املواطن فهو من ينفذ بناء على أوامر احلاكم أفعاالً 

  . )5(»حتقق املصلحة العامة وبالتايل مصلحته الشخصية
إذا كانت املواطنة تعين، مبوجب النص املذكور، االمتثال والطاعة للقوانني املسطرة بناء على أوامر 

جيب أن يغرب عن البال أن الطاعة تلك تكون للقوانني اليت كان الفرد املطيع احلاكم فإنه ال 
مبحض إرادته طرفاً يف صياغتها حبسبانه متعاقداً. ذلك أن القانون، منظوراً إليه من هذه اجلهة، هو  

الفن املدهش العجيب الذي أمكن العثور عليه وأمكن بواسطته إخضاع البشر «كما يقول روسو 
يف طاعة القانون طاعة عمياء عبودية تقيد اإلنسان، غري أن  يبدو. »ريهم أحراراً من أجل تصي

األمر ال يكون كذلك عند فالسفة احلكم يف القرن الثامن عشر إال يف ظاهر األمر أما احلق فهو 
كيف ميكنهم يف ظل عبودية مماثلة أن يكونوا أكثر حرية وأن ال «كما يكتب روسو متسائًال:   -

رد الواحد من حريته إال مبقدار ما يكون فيه ما يفقده مصدر تشويش وإزعاج بالنسبة يفقد املف
ا. تلك »للفرد اآلخر . خضوع للقانون ظاهره عبودية، وباطنه ممارسة للحرية يف أعلى مستويا

اية األمر، طبيعة املواطنة وتلك داللة التعاقد احلر بني مواطنني أحرار عند روسو واألمر   هي، يف 
ذلك يف العمق، عند جممل فالسفة التعاقد االجتماعي فاالختالفات ال تطال العمق مىت أمعنا ك

النظر كما سنرى يف القسم املوايل. أما اآلن فلنقف وقفة قصرية، رابعة وأخرية، عندما نرى فيه 
  ويكسبه مادته وشرعيته معاً. »النظام اجلديد«الركن الرابع األساس الذي يسند 
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  ناإلنسا  -د 
القول باملواطنة، واحلرية، والعقل يفضي بنا يف خامتة القول إىل القول باإلنسان قيمة مطلقة عليا 
ومرجعاً يكون االحتكام إليه أوًال وأخرياً. ذلك ما يفيده، من حيث العمل السياسي، االنتفاض يف 

ليًا للقدسية واإلطاحة أرضًا بكل نظر سياسي يرى يف السلطة السياسية جت »التيوقراطية«وجه 
املفارقة من جانب أول، وجتسيداً لسلطة األب الرئيس من جانب ثاٍن، وتعبرياً عن السلطة املطلقة 
اليت ال ميكن االعرتاض عليها. فاالنتفاض يف وجه نظرية احلق اإلهلي ترمجته العملية أن السلطة 

مكان فيه ملقدس، إال شأن بشري حمض ال  »التيوقراطية«عكس ما تشرع له النظرية  -السياسية 
أن يكون تقديسًا لألمر املتعاقد عليه والتزامًا مبقتضياته، وال جمال فيه للحديث عن إطالق وإال 
استحال التعاقد إىل عبودية وخنوع. ذلك أن املواطن، ال ينتسب إىل املواطنة، إال ألنه ميارس احلرية 

  ويرجع يف كل أفعاله والتزامه إىل العقل.
  الجتماعي والشرعية بين تصورينالعقد ا  -  3

نظرية التعاقد االجتماعي، مبوجب التقليد الشائع يف الفكر السياسي احلديث، ميثل الفيلسوفان يف 
طوماس هوبز وجان جاك روسو على طريف نقيض. ذلك أن الفيلسوف الربيطاين يبدو ممثًال عملياً 

عاقد االجتماعي ومقتضياته. يف حني أن لدعاة احلكم املطلق وتربير االستبداد السياسي باسم الت
نعت فيلسوف الثورة يظل األكثر مالءمة يف احلديث عن الفيلسوف الفرنسي. واحلق أننا، يف نظرة 

العقد ويف" ) (الكتاب األساسي هلوبز) من جانب أولLéviathan" (نلليڤيطاا"أوىل يف 
اليت تقضي بوجود الفيلسوفني " لروسو، من جانب ثاٍن، فنحن جند للفكرة الشائعة االجتماعي

على طريف نقيض ما يربرها. ولكن احلق كذلك أننا، مىت أمعنا النظر وطلبنا الداللة العميقة ملا يريد  
كل من الرجلني أن ينتهي إليهما فنحن ننتهي إىل ما جيوز اعتباره خروجًا عن التقليد الشائع ومن 

ما  َمثّ إىل التقرير بأن النظريتني املتعارضتني ال تكونان كذلك إال يف ظاهر القول.. أما يف العمق فإ
  تصريان إىل غاية واحدة مشرتكة، فالنظريتان تعبريان خمتلفني عن معىن واحد.
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مكونات  -عناصر ثالثة  -عند خمتلف الفالسفة الذين خاضوا فيها  -لنظرية التعاقد االجتماعي 
طبيعة وحالة اجملتمع. وثانيها القول يف كيف ثالثة أساسية: أوهلا القول بالتعارض بني حالة ال

  التعاقد االجتماعي ذاته. وثالثها اإلعالن عن رأي واضح يف السيادة.
يف هذا القسم نقرتح تبني التصورين املختلفني (هوبز/ روسو) من خالل التعرف على الرأي الذي 

من العناصر " يف كل في العقد االجتماعي" ومؤلف "نلليڤيطاايأخذ به كل من صاحب "
  الثالثة املذكورة.

  حالة الطبيعة/ حالة المجتمع  -أ    
، حالة افرتاضية ومهية، القول فيها يكون يف حقيقة األمر ملقتضيات بيداغوجية كما »حالة الطبيعة«

سنتبني ذلك. تقضي هذه احلالة بأن اإلنسان كان يعيش يف حالة سابقة على ظهور اجملتمع. لقد 
يف  »يدخل«حبالتني اثنتني إذن: حال كان عليها قبل أن  - النظرية هذه  حسب -مر اإلنسان 

داخل «اجملتمع، وحال ثانية، الحقة عليها، هي تلك اليت أصبح عليها منذ أن صار إىل العيش 
. احلالة الثانية ليست جمرد انتقال من درجة يف الوجود دنيا إىل درجة ثانية أعلى من »اجملتمع
كلي، وبني احلالتني (األوىل والثانية) هوة سحيقة تنعدم معها أسباب كيفي بل هي تغري  األوىل،

االتصال. أما حال الطبيعة، أيًّا كان احلكم عليها، فال ميكن الرجوع إليها وإمنا املطلوب من 
خسر  »غادرها«الفيلسوف أن يوضح ما إذا كان األفضل بالنسبة لإلنسان البقاء عليها، فهو إذ 

بل  »حالة اجملتمع«رانًا مبينًا أم إن األحرى أن يقول إن اإلنسان مل يفقد شيئًا إذا انتقل إىل خس
إنه كان له ربح واضح كبري. ويف سؤال جامع نقول: هل حالة الطبيعة حالة شر بالنسبة لإلنسان 

ا حالة خري بالنسبة له؟   أم إ
ا حالة احلرب املطلقة املتصلة، ) حالة شقاء  1679-1588حالة الطبيعة عند طوماس هوبز ( كلها أل
). يعيش اإلنسان homo homini Lupus( »ذئبًا ألخيه اإلنسان«وهي حالة يكون فيها اإلنسان 

وهذا القانون يعطي لكل إنسان  -  »احلق الطبيعي«يف هذه احلالة مبوجب قانون واحد هو قانون 
اخلاصة، أو بتعبري آخر: من أجل حفظ كامل احلق يف ممارسة قدرته الشخصية من أجل طبيعته «

، ال ضوابط وال موانع تقوم يف وجه هذا احلق إال أن تكون ضوابط القوى، وهذه )6(»حياته اخلاصة
ال حدود هلا ما دامت خمتلفة ومتفاوتة بني البشر. التفاوت يف القوة مصدر تعاسة وشقاء مىت 
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يل فاألمر ال حمالة آيل إىل العداوة. حصل التنافس من أجل احلصول على الشيء الواحد وبالتا
إذا زرع إنسان ما زرعًا أو غرس غرسًا أو ابتىن بنيانًا أو استعمر «لذلك ال غرابة عند هوبز أنه 

أرضًا فإن آخرين، من بين جلدته، يقبلون عليه وقد وحدوا قواهم وتأهبوا لكي ينتزعوا منه ما 
  .)7(»ميلكه

قوانني تعصم الناس من الوقوع حتت سيطرة وظلم البعض  يتساءل هوبز: أال توجد يف الطبيعة
للبعض اآلخر من الناس؟ واجلواب عند هوبز باإلجياب، من حيث املبدأ اجملرد، ما دام هناك يف 

وقانون الطبيعة مبدأ، أو قاعدة عامة اكتشفها العقل وهي اليت مبوجبها حيرم على «الطبيعة قوانني 
م أو كان ينزع عنهم الوسيلة إىل  البشر أن يفعلوا كل ما من شأنه أن يؤدي إىل تدمري حيا

قانون الطبيعة هو ذلك املبدأ البسيط الواضح الذي يقضي بأن علي أن أعامل الناس   .)8(»حفظها
مفاهيم تندرج   »العدالة، واملساواة، واالعتدال، والرمحة«كما أحب أن يعاملوين به. لذلك كانت 

من  »االحنياز، واالنتقام، واخليالء، وما يف هذا املعىن«لك كان كلها يف قوانني الطبيعة. ولذ
مضادات تلك القوانني فاجلميع ينفر منها بطبيعته. فلماذا كان البشر إذن يؤمنون بالقيم األوىل 
فيما هم يعمدون إىل اقرتاف ما ينسب إىل الثانية؟ واجلواب املفسر لذلك يكمن عند هوبز يف 

ا، فهي ضعيفة ومائلة إىل اقرتاف الشر. لذلك ال سبيل آخر لكف أذى ذا »الطبيعة اإلنسانية«
طاملا كان البشر يعيشون من غري سلطان «الناس لبعضهم البعض إال باالحتكام إىل سلطان القوة: 

م يكونون على هذه احلالة اليت تسمى حرباً، واليت  مشرتك، حيملهم مجيعًا على التزام االحرتام فإ
  .)9(»ان ضد أخيه اإلنسانهي حرب كل إنس

خالصة القول يف حالة الطبيعة عند طوماس هوبز أن هذه األخرية ال متثل إال ما كان غري معقول وغري 
  مقبول فهي شر كلها ما كان أمر احلياة اإلنسانية ليستقيم إال بنبذه واالبتعاد عنه.

جة وإن كان يوافق هوبز ) فإن األمر خيتلف من جهة النتي1788- 1712أما عند جان جاك روسو (
من جهة نقطة االنطالق. يوافق روسو هوبز يف قوله إن مفاهيم العدالة، والظلم، واملساواة، واخلري، 
الشر وما إليها تظل يف حالة الطبيعة ألفاظاً جوفاء ال مضمون حقيقي هلا، ولكنه خيالفه يف القول إن 

الشر ال لشيء إال ألنه جيهل مضمون اخلري، حالة الطبيعة حال شر إذ ال ميكن أن ننعت اإلنسان ب
عيب كل «بل احلق أنه جيهل داللة الشر واخلري معاً. يرى روسو أن هوبز استطاع أن يكتشف 
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التعريفات احلديثة للحق الطبيعي غري أن النتائج اليت يستخلصها من التعريف الذي يقدمه هو ذاته 
أن يقول إن «" نلليڤيطااد أنه يتعني على مؤلف ". بي»تبني لنا أنه يأخذها يف معىن ليس أقل خطأ

حالة الطبيعة هي احلالة اليت يكون فيها االهتمام حبفظ وجودنا اخلاص أقل إحلاقًا بالضرر للغري، 
وبأن هذه احلالة هي بالتايل احلالة األكثر موافقة للسالم واألكثر مالءمة للنوع البشري. غري أن هوبز 

يقوم خطأ بإدخال رغبات من صنع اجملتمع ويدرجها يف عداد ما يقول عكس ذلك بالضبط فهو 
  .)10(»يسعى إليه اإلنسان من أجل حفظ حياته

عيب هوبز، يف نظر روسو، يكمن يف نظره إىل اإلنسان يف حالة الطبيعة بعني اإلنسان املوجود 
عاطفة النبيلة اليت اليوم داخل اجملتمع. هذا العيب منعه من االنتباه، على سبيل املثال، إىل تلك ال

متتلكها أضعف املخلوقات وهي عاطفة الرأفة. فالرأفة تلطف من ضراوة حب الذات وغلوائها فهي 
إذ تكون حارة جياشة عند الناس البسطاء، وهم األقرب إىل الطبيعة، تغدو، عند علية القوم، يف 

ا تتالشى كلية  ات يف الشوارع فعند حدوث الفنت واخلصوم«حال ضعف وضمور إن مل نقل إ
يتجمع السوقة، يف حني أن اإلنسان احلِذر يبتعد ويهرب: إن سفلة القوم والنساء العامالت يف 
املخازن هم من يهب يف الواقع إىل فض اخلصومات ومنع الناس الشرفاء من االمتثال فيما 

  .)11(»بينهم
من حالة الطبيعة،  يكون اإلنسان عند روسو أكثر ما يكون طيبة بقدر ما يكون أقرب ما يكون

ويصبح اإلنسان أكثر ما يكون قربًا من الشر، إن مل يقع يف الشر كلية، بالقدر الذي تتمكن منه 
رغبات اجملتمع ومقتضياته. وال غرو أن أول ما حيمل على الشر ويدعو إليه هو حب االمتالك، 

يعرف شهوة االمتالك. فقد ظل اإلنسان األول، وهو على حالة الطبيعة، بعيدًا عن الشر قبل أن 
أن يسور أرضًا ويقول: هذا يل، مث وجد أناسًا كانوا من «أما يف اليوم الذي َعنَّ فيه إلنسان 

م صدقوه، يف ذلك اليوم كان ذلك اإلنسان املؤسس الفعلي للمجتمع  البساطة والسذاجة حبيث إ
ع البشري إنسان آخر املدين. فأي جرائم، وأي اغتياالت، وأي شرور وفظائع كان سيبقى النو 

يكون قد َهبَّ فاقتلع األوتاد أو َرِدم احلفر وصاح يف الناس: احذروا اإلصغاء إىل هذا احملتال 
فإنكم ال حمالة مالكون إن أنتم نسيتم أن الثمار للجميع وأن األرض ليست ملكاً ألحد مبفرده من 

  .)12(»الناس
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ا اخلالصة عند روسو أن حالة الطبيعة، إذ كانت يف أو  هلا حال خري إذ هي كذلك يف ماهيتها، فإ
  قد استحالت يف آخرها إىل شر ال ميكن قبوله. وإذن تلزم مغادرة هذه احلالة واالبتعاد عنها.

خيتلف النظر إىل حالة الطبيعة عند الفيلسوف الربيطاين ونظريه الفرنسي، ويتباعدان يف احلكم 
اليت تقضي بوجوب إقرار صيغة جديدة للوجود عليها ولكنهما يلتقيان عند النتيجة البعيدة 

  االجتماعي البشري يكون مبدأه االتفاق والرتاضي وقاعدته التعاقد.
  التعاقد االجتماعي  -  ب

التعاقد اتفاق بني طرفني أو جهتني: اتفاق على احرتام مجلة أوفاق ومبادئ يتم تسطريها مث 
أن كل اتفاق، حصول على شيء يف مقابل اإلعالن عنها. والتعاقد االجتماعي، شأنه يف ذلك ش

التنازل عن شيء آخر بكيفية إرادية. ويف النظر إىل طبيعة هذا التنازل ويف فهم معىن الكيفية اليت 
ا ذلك التنازل، وكذا يف تصور حقوق وواجبات كل جهة من اجلهتني املتعاقدتني  يف  - يكون 

تلف يف الفلسفة السياسية الكالسيكية. ويف هذه هذه األمور الثالثة كلها تتباين وجهات النظر وخي
العقد " وما يقوله صاحب "نلليڤيطااالنقطة يظهر التوازي الكامل بني ما يقرره صاحب "

"، أو قل إن ذلك التوازي يبدو كذلك للوهلة األوىل غري أن النظر املتأين حيمل على االجتماعي
  احلكم بغري ذلك كالًّ أو بعضاً على األقل.

: فأما الثاين فطبيعي وتلقائي، وأما األول فإرادي »الوفاق«و »االتفاق«طوماس هوبز بني مييز 
. الوفاق جيعل احليوانات تعيش يف مجاعة واحدة من اجلنس الذي تنتمي إليه دون »اصطناعي«و

اصطناعي، فهو ليس تلقائيًا يف  »االتفاق«أن تقتتل فيما بينها أو يأكل بعضها البعض اآلخر. و
ر، إذ ليس من الطبيعي أن جيتمع البشر دون قتال ودون أن يسعى البعض منهم إىل اإليقاع البش

  بالبعض اآلخر.
ال يكون االتفاق إال عن إرادة وقرار مجاعيني يقرمها البشر اجملتمعون يف ما بينهم، وال يتم االتفاق إال 

األوفاق «ملتبادل جملموعة من مىت وجدت الرغبة املتبادلة بني األطراف املتوافقة على االحرتام ا
. وحيث إن االتفاق يكون كذلك فإن أول مقتضياته العمل على إفراغه يف صيغة »واملعاهدات

التعاقد «علين وصارم. وليس  »ميثاق«صرحية وواضحة ويوجهها  »بنود«قانونية تضبطها 
راد املتعاقدين، وبعبارة سوى جمموع تلك البنود واملعاهدات وامليثاق الذي جيمع بني األف »االجتماعي
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ما يسري على كافة أنواع العقود املعروفة: فهناك شروط  »التعاقد االجتماعي«أخرى فإنه يرى على 
ا يغدو العقد باطًال أو مستحيًال. من ذلك مثًال  باجتماعها يكون العقد صحيحًا ويف اإلخالل 

اإلله اللهم إال أن يكون ذلك بواسطة استحالة قيام أوفاق بني البشر واحليوان، أو بني اإلنسان و 
أولئك الذين كلفهم اهللا، إما عن طريق انكشاف فوق طبيعي أو بواسطة من ميثلونه وحيكمون «

. ومن ذلك استحالة وبطالن كل عقد يشرتط فيه أحد الطرفني )13(»بامسه ويوجدون حتت إمرته
ا مستحيلة الوقوع ك ة الشراسة على نفسه القيام بأمور يعلم، مسبقاً، أ أن يلتزم مثًال بعدم جما

  املطلقة والعنف الشديد باملقاومة والدفاع عن النفس.
يتم التعاقد بني الطرفني: طرف أول ميثل جمموع املتعاقدين وقد تنازلوا بكيفية إرادية ومجاعية تنازًال  

وات الكثرية كامًال وتامًا عن حقوقهم الطبيعية فأصبحت اإلرادات املتعددة إرادة وحدة واألص
صوتًا واحداً. وطرف ثاٍن ميثله الشخص أو اجلمع الذي يُتنازل له، فهو املمثل األمسى حلصيلة 

حبيث إنه ميثل الوحدة يف التعدد على حنو ال «األصوات اليت بايعته وهو املعرب األوحد عنها: 
ا الشخص، ولذلك فإن السلطان الذي يتوافر هلذ .)14(»نستطيع تصور وقوعها على حنو غريه

مبوجب القاعدة اليت كان التعاقد عليها، سلطانًا كامًال ُمطلقاً ال سبيل إىل االعرتاض عليه، بل وال 
  معىن لذلك االعرتاض.

إن هذا النحو من النظر إىل التعاقد االجتماعي، وخاصة ما ينتج عنه من اعتبار الطرف الذي 
صاحب حق مطلق كامل يف نيابته عن  يسلم اجلميع سلطهم الطبيعية وحقوقهم الكاملة فيصبح

اجلماعة اليت ميثلها، هو ما جعل الفيلسوف اإلجنليزي منظرًا للسلطة املطلقة من جهة احلاكم 
ا  ومنظراً لتنازل الشعب أو اجلمع من جهة أخرى، وتلك إذن هي االنتقادات السلبية اليت يواجه 

  ".العقد االجتماعيهوبز الفيلسوف الفرنسي روسو يف "
يرى جان جاك روسو أن طوماس ال خيتلف، يف واقع األمر، عن الرأي الذي يأخذ به فقهاء احلق 

 Pufendorfمن جهة، وبوفندروف  Grotiusالطبيعي. وفقهاء احلق الطبيعي، ممثلني يف غروشيوس 
ا من جهة أخرى، يذهبون إىل أن البشر، إذ يرغبون يف اخلروج من احلالة البئيسة اليت يوجدون عليه

يف حالة الطبيعة فإنه يتعني عليهم، يف إمضاء التعاقد الذي سيؤسسهم الجتماعهم السياسي، 
االلتزام بأحكام ميثاقني اثنني يتكامالن فيما بينهما تكامًال تامًا ويسلم أحدمها إىل اآلخر ضرورة: 
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يثاق األول من جانب ثاٍن. فأما امل »ميثاق اخلضوع«من جانب أول و »ميثاق التعاون أو االحتاد«
فيعين حصول القرار اإلرادي الذي يتوصل إليه البشر فيؤمنون بوجوب عقد اتفاق على الوصول 
إىل الغاية املنشودة، وهي شيوع اآلمن يف اجملتمع وحتقيق الطمأنينة يف النفوس. وأما االتفاق الثاين 

 يبايعها اإلنسان عن (اتفاق اخلضوع) فبموجبه حيفظ األول ويقوى وبه تكون القوة الرادعة اليت
طواعية ويتنازل هلا عن حقه يف تلقائية وسرور. رب قائل يقول: أليست هذه هي العبودية بعينها؟ 
وفقيه احلق الطبيعي ال جيد حرجاً يف اجلواب باإلجياب، بل إنه يرى يف قبول العبودية امتيازاً يشرحه 

يف قتل خصمه مىت متكن منه، غري أن على النحو التايل: كان للمحارب، يف القدمي، كامل احلق 
للمغلوب أن يطلب من الغالب أن يبقيه على قيد احلياة يف مقابل التنازل الكامل له عن حريته. 
ومىت جاز هذا األمر للشخص الواحد فإنه جيوز للشعب كما جيوز للجماعة من الناس ما دام 

كما   -املوقف (الذي يرى  هنالك ميثاق ممضي من اجلهتني. وجان جاك روسو حيتج على هذا
يظل شعبًا قبل أن يهب نفسه للملك «أن طوماس هوبز يتبناه عملياً) فيقول إن الشعب  -أشرنا 

ا فعل مدين، وهي تقتضي شورى شعبية. واحلق أن األجدر بنا، قبل  ملكًا خالصاً. فهذه اهلبة ذا
لفعل ذاته الذي يكون أن نقوم بفحص الفعل الذي ينتخب به شعب ما ملكه أن نقوم بفحص ا

به شعب ما شعبًا حقيقة. ذلك أن هذا الفعل األخري، حبسبانه فعًال متقدمًا وسابقاً، هو األساس 
  .)15(»احلق للمجتمع

املبدأ املقبول يف التعاقد االجتماعي عند روسو، واألصل األصيل الذي يكون فعل التعاقد هو 
فهي اخللية األوىل، ولكن إذا كان األبناء يوجدون اإلرادة احلرة. األسرة أساس االجتماع البشري، 

م يستمرون يف الوجود داخل األسرة  يف األسرة بكيفية تلقائية يف السنوات األوىل من طفولتهم فإ
ا  بفعل قرارهم اإلرادي مىت أمكنهم أن يشبوا عن الطوق. تلك هي الفكرة األوىل اليت يستهل 

هي الالزمة  »اإلرادة العامة«وقارئ الكتاب جيد أن عبارة ". في العقد االجتماعيروسو كتابه "
اليت تتكرر يف كل األقسام األربعة، واإلرادة العامة حمصلة اإلرادات كلها، إرادات األفراد املتعاقدين، 
ا شيء يعلو على اجملموع ويتجاوزه، ولكنه الروح اليت حترك  وليس جمرد حصيلة أو إضافات. إ

  فعل التعاقد.
  لسيادةا  -  ج
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يطرح القول يف السيادة يف الفلسفة السياسية الكالسيكية أسئلة ثالثة حددت اإلجابة عنها 
مواقف الفالسفة وبينت جوانب اختالفهم: ما مصدر السيادة؟ ما طبيعة السيادة؟ ما حدود 
السيادة؟ وقياسًا على ما قمنا به يف حديثنا عن التعاقد االجتماعي من حيث اعتبار بسط وجهة 
نظر فقهاء احلق الطبيعي توطئة ضرورية لفهم قول طوماس هوبز فنحن نسلك نفس املسرية، قبل 

  أن نعرض لوجهة نظر روسو.
يذهب فقهاء احلق الطبيعي إىل القول بأن السيادة موجودة، يف األصل، يف كل فرد من األفراد 

ا يف ذلك شأن احلق الطبيعي). وحيث إن حالة الطبيعة غري  على حدة يف حالة الطبيعة (شأ
ممكن استمرارها (لألسباب اليت رأينا مدرسة فقهاء احلق الطبيعي تبسطها) فقد وجب التخلي عن 

التعاقد «السيادة اليت حيملها كل إنسان يف شخصه ولزم التنازل عنها للشخص الذي يتم 
ا يف ذلك ميكن تفويتها، شأ«معه. هكذا يذهب غروشيوس إىل القول إن السيادة  »االجتماعي

. وهذا الشخص هو »شأن كل األشياء األخرى، إىل هذا الشخص الذي تنتسب إليه على احلقيقة
(كما رأينا). والرأي عند  »ميثاق التعاون«وكذا  »ميثاق اخلضوع«ذاك الذي أمضى معه 

حيث يتم تتويج امللك فإن السلطان األمسى ال يبقى بعد ذلك بني يدي اجلمع «بوفندورف أنه 
م املكون من الشعب برمته، غري أن هذا القول ال يعين أن ذلك الشعب ال يغدو سوى كثرة  العا

  .»بل إنه يظل دائماً وأبداً جسداً واحداً ووحيداً  - كثرية من الناس ال رباط بينها 
مىت أنزلنا عن قول فقيه احلق الطبيعي رداء الوقار الذي تريد املدرسة اليت ينتمي إليها أن متوه به 

ا فنحن نكون حقي قة اخلضوع واخلنوع، ومىت أزلنا عنه غاللة االختيار الومهي الذي تريد أن تلفه 
أمام نظرية تنزع عن الشعب كل سلطة وجتد للحكم املطلق كل شرعية وتربير، وبالتايل فهي جتسد 

ن قيمة عليا مبدأ التعاقد االجتماعي ذاته من حيث اقتضاؤه للعقل واحلرية واملواطنة واعتباره اإلنسا
  مطلقة. فأي مذهب يذهب الفيلسوف اإلجنليزي هوبز يف حديثه عن السيادة؟ لنقرأ النص التايل: 

إن هذه الكثرة الكثرية من الناس، وقد َمتّ توحدها يف شخص واحد أحد، هي ما يدعى مجهورية «
)Respublica) كما يدعى كذلك يف اللغة الالتينية مدينة (Civitasا  )، هي الكيفية اليت يتكون 

اإلله الذي ندين له، يف ظل اإلله الهالك ) أو لنقل إذا شئنا ذلك Léviathan( نلليڤيطااهذا 
بأمننا وهنائنا (...) ففيه وحده تكمن روح اجلمهورية، وقد جيوز لنا أن نعرفه على النحو الخالد 
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ثيق أقروها بينهم، التايل: إنه شخص واحد أحد جعلت منه كثرة كثرية من الناس، مبوجب موا
صانع أفعاهلم كلها فيحق له أن يتحكم يف قواهم كلها، وأن يتصرف يف أمواهلم كاملة على حنو ما 
يبدو له األنسب هلنائِهم (...) وصاحب هذه الشخصية وحاملها هو من ندعوه صاحب 

عداد  السيادة، وهو من نقول عنه إنه السلطان األمسى، وأنه ما من إنسان إال وهو يدخل يف
  .)16(»رعيته

احلق أن ما ينتهي إليه طوماس هوبز يف احلديث عن السيادة ال يبتعد كثرياً عما يقصده فقهاء احلق 
الطبيعي باحلديث عنها، فهي تصري إىل قوة واحدة مطلقة يتم هلا تفويت احلقوق الطبيعية لكافة 

نوعًا عما يكتبه  املتعاقدين وإن اختلفت العبارة عن خطاب غروشيوس وتباينت الصياغة
، وهي »اإلله اهلالك«وهي  »نلليڤيطاا«بوفندورف. أيًّا ما كان قول هوبز إن اجلمهورية هي 

ا  »صاحب السيادة« اية األمر  »صاحب السلطان األمسى«أو إ فإن العبارات هذه تصري يف 
بارهم طرفاً أوًال يف إىل معىن واحد يشملها: هو القول بتفويت السيادة من كل أفراد املتعاقدين باعت

  التعاقد إىل طرف واحد هو الرئيس أو السلطة العليا الوحيدة.
أما عند روسو فالشأن خمتلف كلية، بل إنه خمالف متاماً. جيعل الفيلسوف الفرنسي من اإلرادة 
ا جتليًا لإلرادة العام ة العامة روح التعاقد كما رأينا ويعترب الشعب قاعدة التعاقد وأساسه حبسبا

وحبسبان اجتماعه جتلياً للحرية معاً وباعتبار املواطنة رباطاً مقدساً يشد جمموع أفراد الشعب بعضها 
إىل بعض. واعتبارًا هلذه املعاين كلها فإن السيادة متثل العماد الذي يكسب نظرية التعاقد الداللة 

لثاين من الكتب واملعىن. لذلك مل يكن من الغريب يف شيء أن جند أن أغلب فصول الكتاب ا
األربعة اليت يتكون منها مؤلف روسو ختصص للقول يف السيادة. وحيث ال يتسع اجملال لبسط 

  نظرية روسو يف السيادة كاملة فال أقل من ذكر خاصيتني اثنتني:
اخلاصية األوىل هي أن السيادة ال تقبل أن تكون موضع تفويت أبداً. يقول روسو يف هذا الصدد: 

ا ال تنتقليف اإلمكان ن« واإلرادة (أو اإلرادة  »قل احلكم من جهة إىل أخرى، لكن اإلرادة ذا
العامة باألحرى) ال تنفك (كما يقول متكلمة اإلسالم) عن السيادة، فكالمها وجهان لعملة 

  واحدة.
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للسبب ذاته الذي يستحيل مبوجبه أن تكون  تقبل التجزئة ال«اخلاصية الثانية هي أن السيادة 
ا تكون حمل تنا زل أو تفويت. وال خيلو األمر من اعتبارين: فإما أن اإلرادة تكون عامة وإما أ

خالف ذلك. إما أن تكون إرادة الشعب برمته، وإما أن تكون إرادة جزء منه فحسب. فأما يف 
ا تكون تعبريًا عن السيادة فهي تفعل فعل القانون. وأما يف احلالة الثانية فإن  احلالة األوىل فإ

  .)17(»اإلرادة املعلن عنها ال تكون سوى إرادة خاصة، فهي ال تعدو أن تكون قراراً أو مرسوماً 
ال غرو أن التباين بني روسو وهوبز يبدو جلياً، فقد ال يكون القارئ يف حاجة إىل إعمال فكر  

 يقضي باعتبار الفيلسوف »التقليد الفلسفي«كثري لتبينه والوقوع على مواطنه. لذلك رأينا 
الربيطاين ومواطن جنيف (ذاك هو النعت الذي كان روسو يفضل أن يطلقه على نفسه فهو يوقع 
به كتاباته عموماً) يقفان على طريف نقيض. غري أننا ندعو القارئ إىل أن يستشف الرباط اخلفي 
الذي جيمع بني الرجلني فيجعلهما يدوران يف فلك واحد وينتسبان من حيث القصد السياسي 

  إىل نفس األفق.اخلفي 
 »االصطناعية«فأما الفلك الواحد الذي يدوران حوله معًا فهو ذاك الذي جيوز التعبري عنه بنعت 

   »الوفاق«على النحو الذي رأينا فيه، يف حديثنا السابق، متييز هوبز بني  -
احليوانات ويتعذر وجوده بني بين اإلنسان) وبني  (= وهو أمر تلقائي طبيعي، يكون بني

(= وهو افتعال أو اصطناع، فهو ليس طبيعيًا وال تلقائياً). وبالقدر الذي يالحظ فيه  »تفاقاال«
القارئ أن الفيلسوف الربيطاين كان صرحيًا على البحث يف شروط الصحة يف العقد ومظاهر 

عاين الفساد (وقد أوردنا له نصاً يف ذلك) كما يالحظ القارئ من هوبز تدقيقاً فقهياً، قانونياً، يف م
األوفاق، والقانون، والشروط.. بنفس القدر جند عند جان جاك روسو انشغاًال و امليثاق، والعهد، 

شديداً، وجهدًا مضنياً، يف احلديث عن احلكومة وتنظيمها وعن القانون والقرار املرسوم والفروق 
يكل التعاقد أو جمموع أجهزته التنظيمية، يف  بني هذه الثالثة األخرية. ذاك هو ما ميكن نعته 

  مقابل ما يكسب األجهزة أو اهليكل املغزى والداللة وهو اإلرادة العامة.
أما األفق املشرتك الذي نرى الرجلني ينتسبان إليه (مع كل االختالفات الواضحة أو الظاهرية على 

ما. األقل) فيدل عليه التضافر القائم بني أمرين اثنني يشغالن الرجلني فيملئان عليهما وجدا
حالة «، أي ما كان مناسبًا لـ»حالة الطبيعة«األمر األول هو وجوب التشريع ملا كان خمالفًا لـ



 

 

20

. وقد ال ختفى على فطنة القارئ املطلع على أحوال كل من بريطانيا وفرنسا يف القرن »اجملتمع
اقعي هي، على حنو من األحناء، التعبري املعكوس عن حال و  »حالة الطبيعة«السابع عشر أن 

وليس افرتاضي عاشه كل من البلدين ويقصد برجال احلرب األهلية يف بريطانيا، وحال احلروب 
ا.   الكثرية املتصلة يف مقاطعات فرنسا يف الفرتة ذا

(= االجتماع اإلنساين املقبول، احلال البديل عن احلرب  »حالة اجملتمع«واألمر الثاين هو التشريع لـ
السياسية خارجًا عن سلطة الالهوت وسيطرة الكنيسة، أو لنقل، يف  والفوضى) والتشريع للسلطة

ال  »املواطنني«عبارة أخرى، التشريع للسلطة السياسية باعتبارها سلطة بشرية يؤول األمر فيها إىل 
ا (يف القسم األول من هذا البحث) عن امليالد املزدوج  »الرعايا«إىل  لألسباب اليت حتدثنا 

  ي والتكون السياسي احلديث.للتأسيس االجتماع
يف هذا النحو من النظر يبدو أن كالًّ من هوبز وروسو، مع التعارض الظاهر (أو الظاهر باألحرى) 
بني نظر كل منهما، ومع عنف ردود روسو على الفيلسوف الربيطاين، ومع شيوع التقليد الذي 

عتبار مواطن جنيف فيلسوفاً ق، والط" منظرًا لسلطة احلكم املنلليڤيطاايقضي باعتبار صاحب "
ا... مع هذا كله فإن فيما عرضنا من األسباب  للشعب أو متحدثاً بلسان الثورة الفرنسية قبل أوا

  ما حنسب أنه كاف يف تربير القول إن القصد البعيد الذي كان حيركهما كان يف عمقه واحداً.
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  وتنمية المجتمعات العربية الدينيرأس المال 
  

  خالد كاظم أبو دوح                                    

  تمھيــــد :

ــــــــم اســــــــتخدام مفهــــــــوم رأس المــــــــال  ــــــــد ت ــــــــة  Capitalلق ــــــــى النظــــــــري االجتماعي ف
لتقـــــــــديم نظريتـــــــــه ونقـــــــــده اســـــــــتخدامًا رئيســـــــــيًا وتاريخيـــــــــًا مـــــــــن قبـــــــــل "كـــــــــارل مـــــــــاركس" 

حــــــديثًا أفــــــرزت النظريــــــة االجتماعيــــــة مناقشــــــات جديــــــدة حــــــول ، و السياســــــيلالقتصــــــاد 
يشـــــير إلـــــى  والـــــذي، االجتمـــــاعياألشـــــكال المختلفـــــة لـــــرأس المـــــال، فهنـــــاك رأس المـــــال 

ـــــة  ـــــات االجتماعي ـــــى العالق ـــــة ف ـــــك المـــــوارد الكامن ـــــى تكـــــون تل ـــــات، والت وشـــــبكات العالق
 مفيـــــــــدة لألفـــــــــراد، وتســـــــــهل لهـــــــــم الفعـــــــــل عبـــــــــر توليـــــــــد الثقـــــــــة وتأســـــــــيس االلتزامـــــــــات

  .)1(والتوقعات، وخلق واحترام المعايير، وتشكيل االتحادات والجمعيات

 Cultural Capital الثقــــــافيإلــــــى أن رأس المــــــال  Bourdieuوذهــــــب "بورديــــــو"
، مثــــــــال االجتمــــــــاعيوٕادراك الثقافــــــــة الجماليــــــــة المتميــــــــزة وذات المركــــــــز هــــــــو معرفــــــــة 

ا بخــــــالف أشــــــكال أخــــــرى هــــــذ .)2( الفنــــــون الرفيعــــــة، والثقافــــــة األدبيــــــة والقــــــدرة اللغويــــــة
ــــــرأس المــــــال، مثــــــال: رأس المــــــال البشــــــرى، ورأس المــــــال االقتصــــــادى، ورأس المــــــال  ل

 أياســــــتخدمه "بورديــــــو" أيضــــــًا ليشــــــير بــــــه إلــــــى الحالــــــة التــــــى يتخــــــذها  الــــــذي الرمــــــزي
ـــــراف بـــــه وٕادراكـــــه مـــــن قبـــــل الســـــياق  شـــــكل مـــــن أشـــــكال رأس المـــــال فـــــى حالـــــة االعت

  الذى يتواجد فيه.

ــــــدومــــــن خــــــالل هــــــذه ال ــــــدم مقارب ــــــدة راســــــة يحــــــاول الباحــــــث أن يق ــــــة ة جدي وأولي
                                                 

(1) Natalia Dinello, Forms of Capital : The Case of Russien Bankers, International 
Sociology, Vol. 13, No.3, Sep.1998, P.293. 

(2) George Ritzer, Encyclopedia of Social Theory, Vol. 1, Sage Publications, London, 
2005, P.167. 
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كمفهــــوم وأداة تحليليــــة جديــــدة فــــى  Religious Capital الــــدينيلمفهــــوم راس المــــال 
مجــــال النظريــــة االجتماعيــــة، والكشــــف عــــن مــــدى إمكانيــــة تطــــوير هــــذا المفهــــوم نحــــو 

  االستفادة منه فى تنمية المجتمعات العربية.
  ة المفھوم :.نحو مقارب: رأس المال الديني .. أوالً 

أن رأس المــال  Nan Linلــرأس المــال يــرى "نــان لــين"  األساســيفــى التعريــف 
يتشــكل مــن اســتثمار المــوارد فــى إطــار الســوق، طلبــًا للحصــول علــى عائــدات محــددة، 
وعلـــى هـــذا النحـــو يتشـــكل رأس المـــال مـــن المـــوارد حينمـــا يـــتم اســـتثمار هـــذه المـــوارد أو 

إطار ذلك يعبر  للحصول على الربح، باعتباره هدفًا للفعل، فى السعيتعبئتها فى اتجاه 
رأس المــال عــن المــوارد وينمــو مــن خــالل عمليتــين: فــى إطــار العمليــة األولــى يــتم إنتــاج 
المــوارد وتحويلهــا كنــوع مــن االســتثمار، وفــى العمليــة الثانيــة يــتم نقــل المــوارد المنتجــة أو 

، وهو ما يعنى أن رأس المال فى جانـب المحولة إلى ساحة السوق للحصول على الربح
يعنــى إنتــاج أو إضــافة قيمــة جديــدة إلــى المــوارد  والــذيمنــه يعــد حصــيلة عمليــة اإلنتــاج 

القائمة فعًال، وفى الجانب اآلخر يعد رأس المال متغيرًا سـببيًا فـى عمليـة اإلنتـاج (حيـث 
لجوانـب عمليـات ألن يتم تبادل الموارد من السوق ألجل توليد الربح) وقـد اعتبـرت هـذه ا

  .)1(االستثمار والتعبئة يتطلبان الوقت والجهد

وٕاذا كــان رأس المــال بحــد ذاتــه يعنــى أن بنيــة تتشــكل مــن القــيم، وأن إعمــال هــذه 
القيم أو استثمارها قد يكسب أو يخسر قيمًا، وأن هذه القيم تشكل تراكمًا وزيـادة معـدالت 

لـرأس المـال، وأن قيمـة رأس المـال ذات طبيعـة التراكم يعنى زيادة معدالت القوة بالنسـبة 

                                                 
م، 2006النظـــام العربـــي المعاصـــر ... متغيـــرات اإلصـــالح وحـــدوده، دار الـــوافي للنشـــر، القـــاهرة،  ) علــى ليلـــة،1(

  .41ص
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مجتمـع مـن المجتمعـات  أيعلـى هـذا النحـو فإننـا إذا تأملنـا الـدين فـى  تبادلية باألساس.
فسوف نجده يشـكل رأس مـال، يسـتند إلـى مـوارد ومصـادر طبيعيـة يعـاد إنتاجهـا، وتشـبع 

قــد يســتثمر فاعليــة الحاجــة إلــى األمــان بالنســبة لإلنســان والمجتمــع، باإلضــافة إلــى ذلــك ف
تحقيــق أهــداف  فــيالدينيــة  المعــانيالــدين فــى الحفــاظ علــى الوضــع القــائم، أو تســتثمر 

اجتماعية أو اقتصادية للمجتمع، تساعده فى توليد قيم مضافة، فالدين الـذى ناضـل مـن 
أجل الحصول على استقرار المجتمع قدم قيمـة مضـافة ألوضـاع المجتمـع، والـدين الـذى 

اديـــة ومالمجتمـــع فـــى حـــرب، قـــدم قيمـــة معنويـــة لمعنويـــة علـــى انتصـــار ســـاعد بطاقتـــه ا
المـؤمن الفـرد يجعـل اإلنسـان مضافة إلـى رصـيد المجتمـع، والـدين الـذى يشـكل الضـمير 

ويولــد قيمــًا مضــافة، لــذلك لة، إنمــا يعمــل علــى زيــادة اإلنتــاج مكرســًا لعملــه باعتبــاره رســا
اعتبـــاره رأس مـــال يولـــد قيمـــًا الـــدين بوعيـــًا بـــذلك إلـــى اتجهـــت المجتمعـــات التـــى امتلكـــت 

  .)1(مضافة تساعد على تأكيد قوة المجتمع وبأس مناعته

فيؤكد على القيم التى يضيفها الدين كرأسمال من خـالل  Jeffriesأما "جيفريس" 
مجتمـع، قوله بأن سبب وجود الدين داخل المجتمع البشـرى يكمـن فـى أنـه يحقـق وحـدة ال

وكمـا  .)2(مجموعة من القيم والغايات المشـتركة مـا بـين البشـربمن خالل أنه يمد األفراد 
يشـير "علـى ليلـة" إلـى أنــه مـن الممكـن أن نستكشـف البــدايات األولـى للتعامـل مـع الــدين 
كرأسمال فى التنظير الذى قدمه "مـاكس فيبـر" فيمـا يتعلـق بالـدور الـذى يلعبـه الـدين فـى 

  .)3(الرأسمالينشأة النظام 

"مــاكس فيبــر" و "علــى ليلــة" قــد أكــدا علــى أن الــدين يمثــل وٕاذا مــا كــان كــل مــن 
                                                 

  .42سابق، ص المرجع ال )1(

(2) Vincent Jeffries, Social Stratification, Allyn and Bacon, London, 1980, P. 101. 

  .42على ليلة، مرجع سابق، ص  )3(



 -4-

ؤكــد علــى أن الــدين يمثــل باحــث يرأس مــال هــام علــى نطــاق المجتمعــات القوميــة، فــإن ال
رأس مــال هــام علــى مســتوى األفــراد خاصــة فــى ســياقات المجتمعــات الناميــة التــى تقــف 

مــن درجــة  Religious Capital الــدينيعلــى هــامش الحداثــة، وهنــا يتــألف رأس المــال 
حيــازة وســيطرة الفــرد علــى الثقافــة الدينيــة، وســيطرة الفــرد علــى الثقافــة الدينيــة يشــير إلــى 

  .)1(درجة تعلم الفرد واكتسابه للمعرفة والمهارات والشعائر الخاصة بدين معين

ــــاكون"  ــــدينيرأس المــــال  Iannacconeويعــــرف "أن ــــرات  ال ــــه المهــــارات والخب بأن
يتضـــمن أيضـــًا المعرفـــة الدينيـــة واإلحســـاس باأللفـــة مـــع شـــعائر الخاصـــة بعقيـــدة الفـــرد، و 

أو  الرســمي الــدينيداخــل نظــام التعلــيم  الــدينيويــتم إنتــاج ومراقبــة راس المــال  .)2(العقيــدة
ة واســعة االنتشــار يــتم التحكــيم فيهــا عــن الــديني هنــا ســلع، إن راس المــال رســميالغيــر 

واالستهالك، ليس هذا فحسـب بـل إن رأس طريق نماذج معقدة لإلنتاج والتوزيع والتبادل 
يمثــل نــوع وشــكل قــيم فعــال، ألنــه باســتثماره الجيــد يمكــن أن يحقــق للفــرد  الــدينيالمــال 

تقدما اجتماعيًا، واقتصاديًا، ويمكن التأكيد على ذلك من خالل النظـر إلـى العـدد الهائـل 
النظـر إلـى الـدعاة  أو مـن خـالل .)3(من القادة الدينية المنحـدرين مـن طبقـات عليـا ودنيـا

  الجدد الذين ينتشرون فى جميع الدول العربية.

  مثــــــل األشــــــكال األخــــــرى مــــــن رأس المــــــال قابــــــل للتحــــــول  الــــــدينيورأس المــــــال 
مصــطلح تــدوير رأس  Bourdieuأو قابــل للخضــوع للعمليــة التــى أطلــق عليهــا "بورديــو" 

                                                 

(1) Roger Finke, Kevin D. Dougherty, The Effects of Professional Training : The 
Social and Religious Capital Acquired in Seminaries, Journal for the Scientific 
Study of Religion, Vol. 14, No. 1, 2002, P. 106.  

(2) Bradford Venter, Spiritual Capital : Theorizing Religion With Bourdieu Against 
Bourdieu, Sociological Theory, Vol. 21, No. 2, Jun. 2003, P. 158. 

(3) Ibid, P.168. 
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شـكل  أي، أو إلـى دياقتصـاإلى رأس مال  الدينيالمال، فمثًال يمكن تحويل رأس المال 
ونقلــه مــن جيــل  الــدينيآخــر مــن أشــكال رأس المــال، كمــا أنــه يمكــن توريــث رأس المــال 

  .)1(آلخر

  خـــــــــالف  الـــــــــدينيوتعكـــــــــس المناقشـــــــــات النظريـــــــــة حـــــــــول مفهـــــــــوم رأس المـــــــــال 
لــدى األفـراد ترجـع إلـى مــدى  الـدينيحـول مـا إذا كانـت عمليـة تكــوين وتـراكم رأس المـال 

الثقافة الدينية وااللتزام بأداء الفرائض والشعائر المرتبطـة بالـدين،  إقبال األفراد على تعلم
  .)2(ترتبط بالبنيات االجتماعية ذاتها الدينيأم أن عملية تراكم وتكوين رأس المال 

يشــير إلــى درجــة  الــدينيوبنــاء علــى مــا ســبق، يمكــن التأكيــد علــى أن رأس المــال 
خـــالل تعلـــم الفـــرد للمعرفـــة والمهــــارات  حيـــازة وســـيطرة الفـــرد علـــى الثقافـــة الدينيـــة، مـــن

مــن خــالل التعلــيم  رســميوالشــعائر الخاصــة بــدين معــين، ســواء كــان هــذا الــتعلم بشــكل 
ـــديني ، ويعتمـــد الفـــرد علـــى مـــا يحـــوزه مـــن رصـــيد فـــى تـــدوير رســـمي، أو بشـــكل غيـــر ال

ومبادلـــة هـــذا الرصـــيد إلـــى أشـــكال أخـــرى مـــن رأس المـــال، وذلـــك بهـــدف تحقيـــق المنـــافع 
  ة.المختلف

  بين المجال العام والمجال الخاص : الدينيثانياً : رأس المال 

                                                 
 ى ذلك :انظر ف)1(

، مركـــز 26والقيمـــة المضـــافة للفعـــل اإلنســـاني، مجلـــة الديمقراطيـــة، العـــدد  الـــدينيعلـــى ليلـــة، رأس المـــال  -
 .43-42م، ص ص 2007الدراسات السياسية االستراتيجية، القاهرة، 

-  Braford Verter, Op. Cit., P. 167. 

(2)William A. Mirola, Marian College, Review of "Religion as Social Capital : 
Producing The Common Good ", Colwin Esmidt "ed", Sociology of 
Religion, Vol. 67, No. 3, 2006, P. 341. 

 



 -6-

ــــــرتبط مفهــــــوم رأس المــــــال  ــــــدينيي ــــــع رأس المــــــال  هــــــيبإشــــــكالية هامــــــة،  ال موق
فيمـــــا يتصـــــل بالمجـــــال العـــــام، والمجـــــال الخـــــاص، وهـــــذا األخيـــــر يعبـــــر عـــــن  الـــــديني

أمــــــا العــــــالم الخــــــاص بــــــالفرد داخــــــل حياتــــــه الخاصــــــة، وقناعاتــــــه ومبادئــــــه الشخصــــــية، 
ــــى عــــالم المجــــاالت  المجــــال العــــام فهــــو أرض الجــــدل والنــــزاع، إنــــه العــــالم المفتــــوح عل

  .)1(العامة المتنافسة
ــــــد الســــــابق  ــــــى التحدي ــــــاء عل المجــــــال العــــــام، والمجــــــال الخــــــاص،  لمفهــــــوميوبن

مــــــن هــــــذين المجــــــالين  الــــــدينييطــــــرح الباحــــــث التســــــاؤل المــــــرتبط بموقــــــع رأس المــــــال 
ــــى هــــذا الســــياق يزخــــر الفكــــر  ــــيات السوســــيولوجي بالعديــــد مــــن المقاربــــوف اهتمــــت  الت

ـــــدين والمجتمـــــع، خاصـــــة فـــــى المجتمـــــع  ، فقـــــد الغربـــــيبتحديـــــد طبيعـــــة العالقـــــة بـــــين ال
 إلــــــــــــــــــى أن التحــــــــــــــــــوالت "Lukman"و"لوكمــــــــــــــــــان"  'P.Berger"ذهــــــــــــــــــب "برجــــــــــــــــــر" 

ــــــى المجــــــال الخــــــاص،  ــــــوارى إل ــــــدين يت ــــــى المجتمــــــع الحــــــديث تجعــــــل ال ــــــة ف االجتماعي
ـــــى المجـــــال العـــــام خاصـــــة فـــــى ظـــــل ســـــيطرت المؤ  سســـــات السياســـــية واالقتصـــــادية عل

Public Sphere.  
عالقـــــة فـــــى الحيـــــاة المعاصـــــرة مـــــن زاويـــــة موضـــــوع الـــــدين  ونظـــــر آخـــــرون إلـــــى

الــــــدين بالحداثــــــة، فالحداثــــــة تعــــــد مشــــــروعًا عقالنيــــــًا، ومــــــن ثــــــم فــــــإن المجتمــــــع الــــــذى 
 ينتقـــــل إلـــــى مجتمـــــع حـــــديث يخبـــــر عمليـــــات تبـــــاين تجعـــــل الـــــدين يتـــــوارى إلـــــى الحيـــــز

بالتعدديــــــــة  ال يعــــــــرف ديانــــــــة بعينهــــــــا ولكنــــــــه يســــــــمح الخــــــــاص، فــــــــالمجتمع الحــــــــديث
الدينيـــــة، ومـــــن ثـــــم ال يمكـــــن لديانـــــة تقليديـــــة بعينهـــــا أن تســـــيطر علـــــى المجـــــال العـــــام، 

                                                 
كاظم أبو دوح، تحوالت المجال العام وعالقتها بتبدالت رأس المال الديني في صعيد مصر، بحـث مقـدم  ) خالد1(

لبحوث السياسية، "تحوالت المجال العام فى مصر .. تنامي الصراع إلى المؤتمر السنوي الحادي والعشرون ل
  .8م، ص 2007ديسمبر  13-12ومستقبل التوافق االجتماعي، كلية االقتصاد والعلوم السياسية"، القاهرة، 
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ــــــــدين  مســــــــألة خاصــــــــة. وهــــــــذه العمليــــــــة تــــــــم توصــــــــيفها بأنهــــــــا ومــــــــن هنــــــــا يصــــــــبح ال
  .)Privatization of Religion)1خصخصة الدين 

داخــــــل ة الكشــــــف عــــــن مــــــدى تجســــــد مثــــــل هــــــذه األفكــــــار ومــــــن خــــــالل محاولــــــ
ـــــــة هامـــــــة آال  ـــــــى فكـــــــرة محوري ـــــــة، يمكـــــــن التوصـــــــل إل ـــــــة المختلف ـــــــات االجتماعي التكوين
ـــــم تصـــــل إلـــــى حالتهـــــا  ـــــك الصـــــورة التـــــى ترســـــمها هـــــذه األفكـــــار الســـــابقة ل وهـــــى أن تل

مــــــن دول األرض، فالحضــــــارة الغربيــــــة نفســــــها تأسســــــت علــــــى فكــــــرة  أيالمثاليــــــة فــــــى 
كأحــــد التفســــيرات الدينيــــة فــــى هــــذا الســــياق اإلشــــارة إلــــى البروتســــتانتية  دينيــــة، ويمكــــن

، وبالمشــــــروع الحــــــداثى الغربــــــي الرأســــــماليكبيــــــرًا بالمشــــــروع ارتباطــــــًا التــــــى ارتبطــــــت 
ـــــي ـــــى الغرب ـــــا والت ـــــى بعـــــض األحـــــزاب السياســـــية فـــــى أوروب ، ويمكـــــن اإلشـــــارة أيضـــــًا إل

ألمانيــــــا، بــــــل  فــــــي حيالمســــــي االشــــــتراكيتصــــــبغ نفســــــها بالصــــــبغة الدينيــــــة، كــــــالحزب 
وأكثــــر مـــــن ذلـــــك إشــــارة "علـــــى ليلـــــة" إلــــى أن اتجـــــاه الواليـــــات المتحــــدة األمريكيـــــة فـــــى 

أعقـــــــاب أحـــــــداث ســـــــبتمبر  فـــــــي واإلســـــــالمي العربـــــــيالســـــــنوات األخيـــــــرة نحـــــــو العـــــــالم 
  .)2(إلى مرجعية دينيةيستند  2001

ظــــل لصــــيقًا حاضــــرًا كموضــــوع فــــى  فــــإن الــــدين أيضــــاً  العربــــيوبالنســــبة للعــــالم 
ة النـــــــاس، كمـــــــا ظـــــــل حاضـــــــرًا فـــــــى الميـــــــدان العـــــــام ال يغـــــــادره، بـــــــل يحـــــــاول أن يـــــــاح

عــــدة عوامــــل أســــهمت يســــيطر عليــــه وأن يســــيره، ويــــذهب "أحمــــد زايــــد" إلــــى أن هنــــاك 
  : )3(فى ذلك منها

بـــــين الميـــــدان العـــــام والميـــــدان الخـــــاص، ال يفـــــرق  ســـــماويأن اإلســـــالم كـــــدين  -1
                                                 

  .186م، ص 2007المعاصر، دار العين للنشر، القاهرة،  الديني) أحمد زايد، صور من الخطاب 1(
  .57ظام العربي المعاصر، مرجع سابق، ص على ليلة، الن )2(
  .189-188أحمد زايد، صور من الخطاب الديني المعاصر، مرجع سابق، ص ص  )3(
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ـــــدنيا، وينظـــــر  فاإلســـــالم ال يفصـــــل ـــــدين وال ـــــى بـــــين ال إلـــــى العقيـــــدة الدينيـــــة عل
  أنها اإلطار المنظم لحركة الحياة وأهدافها.

أن االجتهـــــــادات والتـــــــأويالت المعاصـــــــرة للـــــــدين لـــــــم تســـــــتطع أن تجـــــــد وســـــــيلة  -2
، بــــل يمكــــن القــــول إن العكــــس للفصــــل بــــين حقــــوق العقيــــدة وحقــــوق السياســــة

هــــــــو الــــــــذى حــــــــدث، فجعــــــــل هــــــــذه االجتهــــــــادات والتــــــــأويالت اتجهــــــــت نحــــــــو 
 بدًال من االبتعاد عنه. السياسيلمجال السيطرة على ا

ــــــى  -3 ــــــة المدنيــــــة عل ــــــى عــــــدم قــــــدرة الدول وٕان كانــــــت النقطــــــة الســــــابقة تؤشــــــر عل
" خــــالص، أو عــــدم قــــدرتها علــــى أن تجــــد وســــيلة لتحييــــد مــــدنيتحقيــــق "نقــــاء 

جعــــل  -ضــــمن ظــــروف إقليميــــة وعالميــــة–، فــــإن هــــذا الوضــــع الــــدينيالعقــــل 
  .)1(يتسع ويتشعب الدينيالحقل 

  كآلية تنموية : الدينيرأس المال  ثالثاً :

يمثــــل ثقافــــة كاملــــة فهــــو  العربــــييمكــــن التأكيــــد هنــــا علــــى أن الــــدين فــــى العــــالم 
يعبــــر عــــن رؤيــــة للعــــالم، للطبيعــــة والوجــــود واإلنســــان، وهــــو كــــذلك ألنــــه يقــــدم تصــــورًا 

الجتمــــــاع اعلــــــى نحــــــو يغطــــــى أحيانــــــًا أدق تفاصــــــيل هــــــذا  اإلنســــــاني لبنــــــاء االجتمــــــاع
ـــــةاقتصـــــاديًا وسي ـــــدة الديني ـــــيس يهـــــم إن ســـــعت العقي ـــــًا. ل ـــــًا، واجتماعي ـــــى  اســـــيًا، وقيمي إل

شــــأن –أو إلــــى بنــــاء أمــــة "اجتماعيــــة وروحيــــة"  -شــــأن المســــيحية–بنــــاء أمــــة "روحيــــة" 
، بـــــــل األهـــــــم أنهـــــــا قامـــــــت علـــــــى تعـــــــاليم رســـــــمت للمنتســـــــبين إليهـــــــا تخـــــــوم -اإلســـــــالم

                                                 
"ذهــب "بورديــو" فــى هــذا الســياق إلــى أنــه فــى أي تكــوين اجتمــاعي، كلمــا كانــت البنيــة الموضــوعية أكثــر ثباتــًا ) 1(

  اد، كلما أصبح امتداد مجال الدين أعظم ". وأكثر قدرة على إعادة إنتاج نفسها وفقًا لشروط األفر 
  انظر فى ذلك :     

- Bradford Verter, Op.Cit, P.154. 
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ت إلــــى قواعــــد مبــــادئ تحولــــ الجمعــــي الممنــــوع، وقــــذفت فــــى "روعهــــم"الجــــائز وتخــــوم 
فــــى  صــــارمة للفكــــر والســــلوك، وأفكــــارًا تحولــــت إلــــى عقائــــد راســــخة ال تقبــــل المراجعــــة

، حتــــــى وٕان كانــــــت تقبــــــل بعــــــض التغييــــــر فــــــى الجوانــــــب المتصــــــلة الالهــــــوتيبهــــــا ناج
  .)1(المدنيبميدان االجتماع 

رأس مــــــال قــــــوى  العربــــــيكــــــل مــــــا ســــــبق يؤشــــــر علــــــى أن الــــــدين فــــــى العــــــالم 
االجتماعيـــــة لهـــــذا العـــــالم، يتجســـــد داخـــــل المجـــــال الخـــــاص وفعـــــال وراســـــخ فـــــى البنيـــــة 

ـــــى داخـــــل المجـــــال  ـــــيمهم ويحـــــدد اتجاهـــــاتهم كمـــــا يتجســـــد ف ـــــراد وق ويشـــــكل ســـــلوك األف
العـــــام ويحـــــاول الســـــيطرة عليــــــه. لـــــذلك فهـــــو قـــــوة فاعلــــــة يمكـــــن االســـــتناد عليهـــــا فــــــى 

  تعبئة األفراد فى المجتمعات العربية نحو تنمية وتطوير هذه المجتمعات.

وفـــــق الطـــــرح الســـــابق، ال يتجســـــد علـــــى مســـــتوى المجتمـــــع  الـــــدينيالمـــــال ورأس 
الكبيـــــــر فحســـــــب، ولكـــــــن يتجســـــــد أيضـــــــًا داخـــــــل الجماعـــــــات، بمعنـــــــى أن الجماعـــــــات 

، لــــيس هــــذا فحســــب بــــل األفــــراد أيضــــًا الــــدينييمكــــن لهــــا تكــــوين ومراكمــــة رأس المــــال 
يــــــق ومراكمتــــــه، وتوجيهــــــه نحــــــو تحق الــــــدينييمكــــــن لهــــــم تكــــــوين وحيــــــازة رأس المــــــال 

  منافع.

، وتحويلــــــــه إلــــــــى الــــــــدينيكمــــــــا يمكــــــــن للمجتمــــــــع واألفــــــــراد تــــــــدوير رأس المــــــــال 
أشـــــــكال أخـــــــرى مـــــــن رأس المـــــــال، وهـــــــذا التـــــــدوير يعمـــــــل علـــــــى مضـــــــاعفة ومراكمـــــــة 

  .الدينيالمنافع المردودة من رأس المال 

                                                 
  .138م، ص 2006عبد الغنى عماد، سوسيولوجيا الثقافة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  )1(
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  مشكلة علم هللا في الفلسفة اإلسالمية 

  وأثرھا في الالھوت الكاثوليكي

  علي محمد إسبر

ال يوجــد موضــوع، فــي تــاريخ الثقافــة اإلســالميَّة، ينبغــي إعــادة  جذوتــه إليــه مثــل: ِعلــم اهللا تعــالى. 
ثـه، القـرآن الكـريم، وآيـات اهللا تعـالى مبثو  صر الجواب عنه، بشكٍل ُمطلق، علىفهذا الموضوع، يقت

  .)1(في كتابه العزيز، بحيث ُتحدِّد ماهّية هذا العلم عينه وتجلياتها

ولــم يخــض المســلمون اُألول والتــابعون فــي هــذا األمــر الشــائك المستصــعب؛ إال أننــا نجــد كتابــات 
حــــول صــــفة العلــــم فــــي اهللا تعــــالى وعلــــم اإلنســــان وهــــل  هــــو: مكتســــب أم  )2(للمعتزلــــة واألشــــاعرة

  أنها تظل كتابات محدودة جدًا. إال ضرورّي، وغير ذلك.

لكــن عنــدما قــام إســحاق بــن حنــين الــذي عمــل كمتــرجم، فــي بــالط الخلفــاء العباســيين، فــي النصــف 
للفيلســوف  )3(«مــا بعــد الطبيعــة»الثــاني، مــن القــرن الثالــث الهجــري، بنقــل عــّدة مقــاالت مــن كتــاب 

ك، كــاَن قــد غيَّــر طريقــة أقــول: عنــدما قــام بــذل -ق.م)،  322 – 384اليونــاني أرســطو طــاليس (
التفكير داخـل الثقافـة اإلسـالمّية، فـي حقيقـة العلـم اإللهـّي تغييـرًا جوهريـًا. ومـردُّ ذلـك إلـى أنَّ كتـاب 

ألرســطو ينقســم إلــى أربــع عشــرة مقالــة تتنــاول فــي جملتهــا موضــوعاٍت هامــة  «مــا بعــد الطبيعــة»
ة بوصـفِه البحـث عـن الوجـود بمـا هـو وغريبة عن العقل اإلسالمي منها: تحديد علم ما بعد الطبيع

موجـــود، وضـــرورة الوقـــوف عنـــد علـــل نهائيـــة للكـــون ألنَّ الالنهايـــة ممتنعـــة، والبحـــث فـــي الجـــوهر 
  ومبادئه، وفي القوة والفعل، ووجود إله ُمتعاٍل ال يعرف غير نفسه أبدًا، والقول بوحدانية هذا اإلله.

كتـاب هـي المقالـة الثانيـة عشـرة (الالمـدا، الـالم)، والمقالة التي لها أهميـة كبـرى مـن مقـاالت هـذا ال
وفيها يخوض أرسطو سجاًال فلسفّيًا عاليـًا يعتبـر األكثـر أهمّيـة فـي تـاريخ الفلسـفة، علـى اإلطـالق، 
ــا فــي مقالــة الــالم ينــزِّه أرســطو اهللا تنزيهــًا مدهشــًا حيــُث يــرفض كونــه  يتعّلــق بعقــل اهللا تعــالى. وهن

هـذا الغيـر أيَّـًا كـان هـو نـاِقص بالمقارنـِة مـع الـذات اإللهيَّـة، وبالتـالي، هـذا  تعالى عاِقًال لغيره، ألنَّ 
ـــة ذلـــك أنَّ مـــا َيْعِقـــُل ُيســـتكمل  ـــرًا فيـــه جـــلَّ شـــأنه. وآي يعنـــي أنَّ تعقُّـــل اهللا للموجـــودات يقتضـــي تغي
ذا بمعقولــِه، فيكــوُن للمعقــول فضــٌل علــى العاقــل. وهــذا ال يجــوز علــى اهللا ســبحانه. وانطالقــًا مــن هــ

  الوعي باألمور، يصل أرسطو إلى نتيجة هي: إنَّ علم اهللا َيْنَصبُّ فقط على ذات اهللا.
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وكاَن لمقالة الالم تـأثيٌر كبيـر علـى الثقافـة اإلسـالميَّة وبشـكٍل خـاص الفلسـفية منهـا حيـُث يبـدأ هـذا 
أنَّ اهللا هــو ) الــذي يؤكــد وجهــة نظــر أرســطو، ذاهبــًا، إلــى 950 - 873التــأثير فعلّيــًا مــع الفــارابي (

الحكيم الكامل وهذا يعني أّنه غنيٌّ عن العالمين من حيُث حاجته إلى المعرفـة، فعلـم اهللا هـو العلـم 
  التام الذي ال يوجد فيه انقسام بين العالم والمعلوم.

ــه عــالم  فإنــه لــيس يحتــاج فــي أن يعلــم إلــى ذات أخــرى يســتفيد بعلمهــا الفضــيلة »واهللا مــن جهــة أّن
وال في أن يكون معلومًا إلى ذاٍت أخرى تعلمه، بل هو مكتف بجوهره في أن َيعلم  خارجًا عن ذاته

  . )4(«وُيعلم. وليس علمه بذاته غير جوهره فإّنه يعلم وٕانه معلوم وٕاّنه علم ذات واحدة وجوهر واحد

تعـالى ) الـذي ذهـب إلـى أنَّ اهللا 1038 - 980بيَد أنَّ المشكلة تتفاقم تفاقمًا خطيرًا مـع ابـن سـينا (
(= واجب الوجود) َيْعُقل أوائل الموجودات وما ينبثق عنها في حال َعْقِلِه لذاتِه من حيث إنَّهـا مبـدأ 

فإنَّــه (أي اهللا تعــالى) إذا عقــل ذاتــه وعقــل أنــه مبــدأ كــل وجــود، َعَقــَل »كــل وجــود، أو بعبــارة أخــرى 
 وقــد صــاَر مــن جهــة مــا أوائــل الموجــودات عنــه ومــا يتولــد عنهــا، وال شــيء مــن األشــياء يوجــد إال

  . )5(«واجبًا بسببه

وما يريد ابن سينا أن يصل إليه من هذه المداورة هو إثبات أنَّ اهللا يعلم الجزئيات على نحٍو كلّي. 
اآلن، فــإنَّ ابــن ســينا ينــّزه اهللا ســبحانه  -زيــد لعمــرو أو مــاذا َحــَدث هــا هنــا أمــا أنَّــه يعلــم مــاذا قــال 

ًا مطلقـًا. وهـذا يعنـي أنَّ البـارئ يعلـم القـوانين التـي تحكـم الموجـودات وتعالى عن هذه األمور تنزيهـ
  وال يعلم أحوالها الجزئّية وهذا سوف يفضي إلى نتائج جّد هامة سوف تتم اإلشارة إليها فيما بعد.

ــَد أنَّ الفكــر اإلســالمّي لــم يجــد فيــه مــن يــرد علــى الفالســفة فــي نقــدهم المــبطَّن للعقيــدة بأســلوب  بي
حيُث قيمته المعرفية أسلوب الفالسفة إلى أن ظهر أكبر مفكر في تاريخ اإلسـالم غيـر  يساوق من

  .)6()1111 - 1085ُمدافع وهو حجة اإلسالم الغزالي (

وقــد شــهد وعــاين وخبــر أبــو حامــد الغزالــي فــي حياتــِه مــن األحــداث والتحــوالت السياســية والدينيــة 
 عبقرّيــة علــى فعــالً  دّلــت بحيــثُ  كافــةً  هــاتِ االتجا فــي تتطــوَّر شخصــيته جعــل مــاوصــروف الــّدهر 

 الطبيعـيّ  والعـالم والمتصـوف والفيلسـوف الـدين رجـل بـين واحـد عقـل فـي جمـع الرجـل فهـذا, حقيقّية
  . الفلوات في وجهه على الهائم والزاهد والمنطقيّ 

 رالــوزي إلــى وَقــِدمَ  نيســابور غــادر) 1085 - 1028( الجــويني المعــالي أبــو أســتاذه مــات أن فبعــد
 علـى ُقِتـلَ  الـذي الـوزير هـذا لَبـقِ  مـن والتبجيـل بـالتكريم بغـداد في هنا وحظي بغداد في الملك نظام
 دمشـق إلـى ورحـل بغـداد فتـرك, كبيـراً  تـأثيراً  الغزالـي علـى الحـادث هـذا فـأثَّر. الباطنيـة مـن شاب يد
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 رأسـه مسـقط طـوس إلـى عـاد ذلـك وبعـد. المقـدس بيـت إلـى انتقل دمشق ومن الصوفّية ثوب البساً 
قـف ال واألسـفار التـنقالت هـذه كـلّ  فـي والغزالـي. فيها توفي حيثُ   والتفكيـر والتأمـل البحـث عـن يتوَّ

  . )7(الفكرّية األعمال من هائالً  عدداً  تركَ  حيثُ  والتأليف

 األهمّيـة من عالية درجة على كتاباً  خصص قد كانَ  الغزالي اإلسالم حجة أنَّ  هو األمر في المهم
 موقــف خــاص وبشــكلٍ  اهللا علــم مــن الفالســفة موقــف نقــدّياً  فيــه يتنــاول «الفالســفة تهافــت» بـــ وســمه
  : أسباب لعّدة الفالسفة كفيربت الغزالي يفتي نفسه الكتاب هذا وفي سينا ابن

  . العالم بِقَدم قولهم - أوالً 
  . بالجزئيات اهللا علم بعدم قولهم - ثانياً 
  . األجساد لبعث إنكارهم - ثالثاً 

ـــ  باقتصـــار القـــول أنَّ  دعْ . صـــريح كفـــر الجزئّيـــة بـــالموجودات اهللا علـــم بعـــدم القـــول أنَّ  الغزالـــي دَ وأكَّ
 وهنـا. مقبـول غيـر أمـر الجزئيـات تحكـم التـي القـوانين أو الكليـات علـى أو نفسـه علـى تعـالى علمه

 تحــت يــدخل ال كليــاً  علمــاً  األشــياء يعلــم» تعــالى اهللا أنَّ  زعــمَ  الــذي ســينا ابــن إلــى حامــد أبــو يرشــي
 ذرة مثقــال علمــه عــن يعــزب ال أنــه زعــم ذلــك ومــع. واآلن والمســتقبل بالماضــي يختلــف وال, الزمــان

  .)8(«كّليّ  بنوعٍ  الجزئيات يعلم أنه إال, األرض في وال السموات في

هو وي  نقـد خـالل مـن ولكن عنده الوقوف يتم سوف اهللا علم مسألة في عنيفاً  نقداً  للفالسفة الغزالي جِّ
  . مستفيض تحليل إلى اآلن يحتاج ما وهذا للفالسفة الغزالي لنقد) 1198 - 1126( رشد ناب

 وذلـك, أرسـطو بفلسـفة المدهشـة العميقـة معرفتـه مـن اهللا علم مسألة من موقفهِ  في رشد ابن يصدر
 وقـد سـابقاً  إليـه أشـرنا الـذي )9(«الطبيعـة بعد ما» كتاب وهو ألرسطو مؤلف أهم بتفسير قام قد أّنه

 اهللا عقـل بالتحليـل فيهـا يتنـاول أرسـطو ألنَّ , الـذكر اآلنفـة الـالم لمقالة كبيرة أهمية رشد ابن أعطى
  . تعالى

, فعلـه غيـر جـوهره يكـون سـوف غيـره َعَقـلَ  إذا تعـالى اهللا أنَّ  الـالم لمقالـة شـرحه فـي رشـد ابـن يرى
 لكمَ تَ ْسـيُ  أن إلـى يفضـي هـذاو . لـه الفعـل هـذا بها يصير التي, القوة يكون سوف جوهره أنَّ : بمعنى
, غيـره َيْعِقـل اهللا كـانَ  إذا أنَّـه دعْ . يعقلـه الـذي بالشـيء اإلنسـاني العقـل يسـتكمل كما الفعل بهذا اهللا
 المتعلقـة الجـواهر بقيـة مـن األفضـل هـو به الخاص الجوهر يكون أن له يقّيض لن سوف هذا فإنَّ 

 يكـون سـوف هـذا فـإنَّ , عقـالً  أو تعقُّـالً  اهللا جـوهر كـانَ  إذا أنَّـه قرطبـة فيلسـوف ويؤكد. بالموجودات
 يكـون أن يصـح ال فإنَّـه, أول مبـدأ هـو اهللا أنَّ  بمـا لكـن, ذاته خارج متموضع آخر لشيء أو, لذاتهِ 
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 إلــى بالحاجــةِ  قرونــاً م يكــون ســوف الحالــة هــذه فــي وجــوده ألنَّ , يغــايره لمــا تعقُّــالً  جــوهره حيــث مــن
  . الغير

 الحـال فـي َيْعِرفُ  هو فقط ذاته يعلم أنَّه جهة من -رشد ابن يرى كما- تعالى هفإنّ , حالٍ  أيّ  وعلى
 هــو بمــا الموجــود طبيعــة يعلــم فالبــارئ. لوجوداتهــا ِعلَّــة فيــه هــو الــذي بــالوجود الموجــودات يعلــم أو

 (= علمـه أنّ  وذلـك» االسـم باشـتراك البشـر وعلى تعالى اهللا على ُيقال العلم واسم. بإطالق موجود
 ألنَّ , بـالجزئيّ  وال بالكليّ  يتصف ال سبحانه فعلمهُ  لعلمنا سبب والموجود الموجود سبب) تعالى اهللا

 إذا بــالقوة علــم هــو ضــرورة فعلمــه, بــالقوة, بالفعــل هــي التــي, للجزئّيــات عــالم فهــو, كلــيّ  علمــه الــذي
سـبحانه،  علمـه فـي ةقـو  وال بـالقوة علم هو يلالك كان وٕاذا. الجزئية لألمور علم هو إنما الكلي كانَ 

 جزئيـاً  اهللا علـم كـون رشـد ابـن ويـرفض )10(«فعلمه ليس بكلّي وأبين من ذلك أال يكون علمه جزئيـاً 
  . علم يحصرها وال لها نهاية ال الجزئيات ألنَّ 

ــه, اإلنســاني الجهــل أو اإلنســاني بــالعلم يتصــف ال اهللا أنَّ  إلــى قرطبــة فيلســوف وينتهــي  تعــالى ألنَّ
  . ُجملتها في اإلنسانيَّة عن ُمنزَّه

مـن كتـاب مـا بعـد  الالم حرف عليها المرسوم للمقالة تفسيره في رشد ابن يتخذه الذي الموقف وهذا
, محـاوالً , «المقـال فصـل» بكتـاب الملحقـة اإللهـيّ  العلـم ضـميمة في, له مماثالً  موقفاً  يّتخذ الطبيعة

 النــاس وجمهــور بخاصــة والغزالــي بعامــة هــاءفالفق. بالجزئيــات شــأنه جــلَّ  اهللا علــم مشــكلة يعــالج أن
 الحســــاب وقـــوع يثبتـــوا أن أجـــل مــــن بالجزئيـــات عـــالم تعـــالى اهللا أنَّ  إلــــى يـــذهبون جمـــيعهم أيضـــاً 

 وبـذا. يعـاقبهم أو النـاس يثيـب فلـن بالجزئيـات عالماً  يكن لم إذا تعالى اهللا ألنَّ , اآلخرة في والعقاب
  . اآلخرة معنى يتقّوض

 اهللا علــــم مشــــكلة(=  كالشــــ هــــذا حــــلّ  حامــــد أبــــو رام وقــــد»: قــــائالً  الغزالــــي رشــــد بــــنا ينقــــد وهنــــا
 معنـاه قـوالً  قـال أنَّـه وذلك, َمْقَنعٌ  فيه ليس بشيء, بالتهافت الموسوم كتابهِ  في) الجزئية بالموجودات

 يتغّيـــر وال, المضـــافين أحـــد يتغّيـــر قـــد وأّنـــه, المضـــاف مـــن والمعلـــوم العلـــم أنَّ  زعـــم أنَّـــه وهـــو: هـــذا
, تتغّيـر أن أعنـي, سـبحانه اهللا علـم فـي, لألشـياء يعرض أن يشبه كذلك, نفسه في اآلخر لمضافا

  . )11(«بها سبحانه علمه يتغّير وال أنفسها في تتغّير أن أعني

 المحـدث العلـم خـالف الموجـود مـع القـديم ملـالع فـي الحـال» قـائالً  الغزالـي علـى رشـد بـنا يـرد وهنا
ـــة هـــو الموجـــود دوجـــو  أنَّ  وذلـــك, الموجـــود مـــع ـــا وســـبب عل ـــم, لعلمن  وســـبب ِعلَّـــة هـــو القـــديم والعل

 يحـدث كمـا, زائـد علـمٌ  القـديم ملـالع فـي حـدث يوجـد لـم أن بعـد الموجـود وجـد ذاإ كـانَ  فلو. للموجود
 رشد بنا ويؤكد. )12(«لهُ  علة ال, للموجود والً لمع القديم ملالع يكون أن للزم, المحدث العلم في ذلك
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. باإلنســان الخــاص المحــدث العلــم فــي يحــدث كمــا القــديم اهللا علــم فــي تغيُّــر أيّ  ثيحــد أال ضــرورة
 وهـذا, الشـاهد علـى الغائـب بقيـاس قـام ألنَّـه, الخطـأ هـذا فـي وقـع الغزالـي أنَّ  قرطبة فيلسوف ويرى
  . فاسد قياٌس  القياس

 األمـــر تُـــرك بـــل, ةاإلســـالميّ  الثقافـــة فـــي عقليـــة بطريقـــة تُنـــاقش لـــم هـــذه الخطيـــرة رشـــد بـــنا آراء إنَّ 
 يعقـوب يوسـف أبـي أيـام باإللحـاد التهامـهِ  كتبـه وحـرق ونفيـه الشهيرة رشد بنا محنة فبعدَ . للغوغاء
 القضـايا أنَّ  بيـدَ  ؛اآلن حتـى مسـتمراً  يـزال ال تراجعـاً  العربـي الفلسـفي العقل تراجع الموحدين سلطان
 بالفلسـفة المشـتغلين بعـض احـتفظ التـي أوربـا فـي واسـعاً  صـدىً  القـت الرشـدية الفلسـفة أثارتها التي
 لــوال إنــه: يقــال أن ويمكــن. المحروقــة العربيــة رشــد بــنا لمؤلفــات والعبرّيــة الالتينيــة بالترجمــات فيهــا
  . الرياح أدراج وذهبت بارةجال العقلية جهوده لضاعت الترجمات هذه

 حيـث بخاصـة بـاريس فـيو  بعامـة بـاو أور  فـي كانَ  الحاسم رشد بنا تأثير فإنَّ , أمر من يكن ومهما
 الرشـــديون تبنـــى حيـــثُ ) 1282 - 1235( برابـــان دي ســـيجر بزعامـــة الالتينيـــة الرشـــدية ظهـــرت
 مهـاجمتهم إلـى األكـويني تومـا القـديس الملكـي اُألسـتاذ دفع ما وهذا. قرطبة فيلسوف تعاليم الالتين
   .«رشديينال على رداً  العقل وحدة في» بـ وسمها آرائهم ضد رسالة بوضع وقام ونقدهم

 األكـــويني تومـــا فهـــم كيفيـــة هـــو جـــداً  هـــام أمـــر عنـــد الوقـــوف هـــو المنحـــى هـــذا فـــي المهـــم أنَّ  غيـــر
  . اهللا عقل: وهي أال رشد بنا عالجها التي الخطيرة للمسألة

 هـو وهـذا. ِصـْرفاً  جـوهراً  بـل ملكة أو صفة اهللا في العلم ليس أّنه إلى األكويني توما القديس يذهب
 أن يمكــن وال مركَّــب غيــر بســيط اهللا علــم أنَّ  ذلــك إلــى تومــا ويضــيف. رشــد بــنا وكــذا أرســطو رأي
   .)13(بالقوة أو بالملكة أو جزئّياً  أو كلّياً  يكون

 بـل, لـه مشـابهاً  يصـير وال بـالمعقول يسـتكمل ال) اهللا (= وعقلـه بذاتـه عـالم اهللا أنَّ  ذلـك لىإ أضف
 مطلـق لذاتـه وَعْقلـه. بذاتـه ذاتـه يعقـل بـل, بواسـطة ذاتـه يعقـل ال واهللا. تعقُّلـه وعـين كماله عين هو
 ويــرد المســائل يثيــر الــذي الســجالي أســلوبه خــالل مــن تومــا يؤكــد وعمومــاً . ولــه فيــه إنــه حيــث مــن

 بعينــه واحـد شـيء اهللا فـي ذلـك كـل والتعّقـل المعقولــة والصـورة يعقـل ومـا والعاقـل العقـل» أنَّ  عليهـا
   .)14(«جوهره في تكثراً  يوجب وال بالعاقل هللا وصف أنَّ  يتضح ذلك ومن وجه كل من

 فهــو, غيــره يعــرف اهللا أن إلــى ويــذهب. غيــره؟ اهللا يعــرف هــل: وهــو هامــاً  موضــوعاً  تومــا وينــاقش
 الشــيء معرفــة أنَّ  وبمــا. تعقلــه عــين فوجــوده. وجــوده حيــث مــن كامــل ألنَّــه كــامالً  تعقُّــالً  ذاتــه يعقــل
 تقــع مــا معرفــة تقتضــي بعامــة القــدرة معرفــة فــإن, مطلــق بشــكلٍ  قدرتــهِ  معرفــة تقتضــي مطلــق بشــكلٍ 
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 دامـت مـا أنـه إلـى -تومـا يـرى كمـا- نصـل بـاألمور الـوعي هذا على وبالتعويل. كامل بشكلٍ  عليه
 غيــرة اهللا يعــرف أن الضــروري فمــن, الموجــودات لجميــع الفاعليــة العلــة ألنهــا غيــره تتنــاول اهللا رةقــد
 فـإذاً  تعقُّلهـا عـين هـو اهللا أي األولـى الفاعلـة الِعلَّـة وجـود أنَّ  اً أيض اعتبرنا إذا وضوحاً  يزداد وهذا»

 موجـودة تكـون أن بـدّ  ال األولى علتها هو حيث من اهللا في سابق وجود لها التي المعلومات جميع
 علــى فيــه فهــو آخــر فــي مــا كــل ألنَّ , المعقولــة الحالــة حســب علــى فيــه كّلهــا تكــون وأن تعقُّلــه فــي

  .)15(«هفي هو ما حال حسب

 مـن قبـل مـن الغزالـي فعـل كمـا الفلسـفي عقلـه علـى الكـاثوليكي إيمانـه األكويني توما ُيغلِّب هنا وها
 اهللا أنَّ  تومــا أكَّــد فقــد. نفســه الوقــت فــي الفالســفة وَنَقــدَ  العقيــدة إلثبــات الفلســفة اســتخدم إنــه حيــث
 وبـذا بـأنواع ال بـأفراد عناية هي حيث من العالم في اإللهية العناية تدخُّل يضمن حتى غيره يعرف
  . رشد بناو  أرسطو توما يخالف

وأخيرًا نقـول إن هـذه النقاشـات العاليـة المسـتوى ال تـدلُّ عمقيـًا إال علـى رحابـة هـذا السـجال األبـدي 
  بين العقل والنقل أو بين المعرفة والوجدان.

  

                                                 
بينكم يوم القيمة فيمـا كنـتم فيـه تختلفـون. ألـم تعلـم أن اهللا يعلـم مـا فـي السـماء واألرض قال تعالى: {اهللا يحكم  -  1

. وقـال تعـالى: {ومـن النـاس مـن يقولـوا آمنـا 70-69إن ذلك في كتاب إن ذلك على اهللا يسـير} سـورة الحـج، آيـات 
إنــا كنــا معكــم أو لــيس اهللا  بــاهللا فــإذا أوذي فــي اهللا جعــل فتنــة النــاس كعــذاب اهللا ولــئن جــاء نصــر مــن ربــك ليقــولن

  .11-10بأعلم بما في صدور العالمين. وليعلمن اهللا الذين آمنوا وليعلمن المنافقين}. سورة العنكبوت آيات 
د: انظر -  2 رحمن عب دوي ال ذاھب, ب روت, األول الجزء: 3ط اإلسالميين م ودة دار, بي  136 ص, م1983, الع

ى العالف الھذيل أبي عند نياإلنسا العلم نظرية عن بدوي يتحّدث حيث ال سبيل عل ي بحث أي نجد وال المث  حقيق
 .الكالم علماء من غيره عند وال الھذيل أبي عند ال اإللھي العلم في
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  مسائل الجھاديين االنتحاريين : كتٌب جديدة

  أحمد رشيد

  

داث  د أح ام  11بع بتمبر ع ه 2001س الم كلّ ي الع ون ف اھدو التلفزي راء ومش م عرف الق

اد في اإلسالم،  ّن معنى الجھ دة. لك اع القاع ه المتشددون من أتب ك كلّ وكيف استعمل ذل

ا توقّ  ةالكتاب نوات الماضية م ي الس اد ف د عن الجھ ت عن وفَ ف د، وھي تمألُ اآلن رف  ح

ّن  المكتبات. والجھاد مندوٌب أو مستحبٌّ في اإلسالم، وليس فرضاً كالصالة والصوم. لك

ة ك الطرق المفزع ذوه بتل روه فرض عين ونفّ . وھو في أصله اللغوي المتشددين اعتب

ال والشرعي مفتوح على  ال وفي األعم د في القت ذل الجھ دة ب شتى التفسيرات. فالمجاھ

ي الص ر المعن الحة. وھناك الجھاد األصغر، المعني بسلوك المسلم الحسن، والجھاد األكب

ة  وي المختلف وي مجموعات الحديث النب ة، وعن دار اإلسالم. وتحت  –بالدفاع عن األم

أنه  اش بش ان النق د ك ذا فق اد. ول ي الجھ اً فصوالً ف والتي ُكتبت جميعاً بعد وفاة النبي طبع

المي اريخ اإلس ر الت اه عب روطه ومعن ه وش ي ماھيت اً ف ق  نقاش ي طرائ و ف ا ھ ر مم أكث

  وظروف تنفيذه.

ي الثماني دعنوقد حظي الجھاد األفغاني ضد الجيش السوفياتي ف ات المتحدة ات ب م الوالي

د ش ـوالغرب. وق والي ال اني ح اد األفغ ي الجھ أعطوه  40ارك ف ان ف ر األفغ ن غي اً م ألف

اٍق صبغة إسالمية عالمية. وكان أكثر ھؤال دعٍم وإنف ء يُعطَون السالح ويتلقَّون التدريب ب

تاني  تخبارات الباكس از االس ن جھ ة، وم ة األميركي تخبارات المركزي ة االس ن وكال م

(ISI) م املين معھ دانھم ح . وقد استُشھد بعض ھؤالء، في حين عاد البعُض اآلَخُر إلى بل

ي « رسالة الجھاد» دارس والجامعات الت ي الم ا ف ي تعلموھ ا الت تان، مثلم ظھرت بباكس

بتراُجع ممارساته في التسعينات حين أقبل « الجھاد»حدث في بيشاور. وتراجعت سمعةُ 

                                                 
   الوسطى. له كتٌب عن طالبان، وعن آسيا أحمد رشيد صحفي باكستاني معروف، مختص بالحركات اإلسالمية في شبه القارة الھندية وأفغانستان وآسيا

لستٍة كتٍب في الجھاد المعاصر  New York Review of Books, Vol.LV-Nu.10(2008)الوسطى وأفغانستان. وما ننشره ھنا قراءةٌ قام بھا لمجلة: 
  م.2008و2007وعنه صادرة في العامين 
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اديون المجاھدون  ه جھ األفغان على مقاتلة بعضھم من أجل السلطة، وفعل الشيَء نفَس

ام  رر ع د ق ن الدن فق  م1996كثيرون في أنحاء مختَلِفة من العالَم اإلسالمي. أما أُسامة ب

ه  ا تنب ىأن يشن حرباً جھاديةً على الواليات المتحدة من أفغانستان. وم د  إل ٌد، فق ك أح ذل

عنه؛ في الوقت الذي أقبل ذاك العربي على جمع الناس وتدريبھم من أجل  انشغل الغربُ 

ان  د ك ةُ فق اُت الجھادي ا االنتحاري ة نظره. أم الحرب الدائمة ضد أعداء اإلسالم من وجھ

اركشمير ضد الحكم الھندي. وأعانت الفوضى الصومالية كلَّ الذين يريدون ثورائداً فيھا 

ي فلسطين  ي األرض. وشّجع فشل محاوالت السالم ف م هللا ف ة حك ة الغرب وإقام مقاتل

  آخر والية كلنتون على السير في الطريق االنتحارية أيضاً.

ار وبين يديَّ ھنا كتابان يتحدثان بطريقٍة منھجيٍة دقيقٍة وواسعة  االطاّلع عن نشوء األفك

عينات.  ر التس اته أواخ اد وممارس ول الجھ ة ح االمتطرف ر الناصري  أولھم اب عم كت

اً الستخباراٍت وھو  »Inside the Jihad«بداخل الجھاد  المسمَّى: ابٌّ عمل جاسوس ش

اب  اتھم وشخصياتھم. والكت م وممارس ابع خططھ عربيٍة، واخترق صفوف المجاھدين فت

ا اآلخر تأليف  ار لي ٌب نرويجي  –بريني وان :  –وھو كات المي أو بعن اد الع دس الجھ مھن

ذي  و مصعب السوري، ال دة المعروف باسم أب ذلك استراتيجي القاع الشامل. ويقصد ب

ام  تان ع ر بباكس ال 2005أُس ه اآلن. وك درى مكانُ دة، وال يُ ات المتح لِّم للوالي م، وُس

ديو لَّح بأفغانستان الكتابين يتحدثان عن أنُاٍس تدربوا أي ى العمل السري والمس لوجياً وعل

ر  م.1996في النصف األول من التسعينات وقبل أن تصل القاعدة إليھا عام  وما كان أكث

امرة  اة والمغ لوب الحي ل أّن أس ذي حص ل ال ة، ب دارس الديني ي الم ن خريج ؤالء م ھ

ذبھم، وأرادوا أن ي ا تاجت م كم ْنعھم ھ ن ُص اً م الَم دْرس وا الع و أّن لقّن ر. ول صوروا األم

ً األميركيين والحكومات العربية  ا ة الحرب  واإلسالمية، ھؤالء جميع د نھاي وا بع و تنبھ ل

دّربواألمكن أن األفغانية،  ّن  ھؤالء الشباب ي ر جدوى. لك ارات أكث ى نشاطات ومھ عل

لّطات ذلك  لم يحصل. وعندما جرت محاوالٌت بعد ذلك كان الوقُت قد تأّخر وصارت الس

ام  قيد ى أفغانستان ع ن الدن إل م وجمع 1996العمل والتجنيد وبجاذبيٍة شديدة. ورجع اب
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ى  ةٌ عل اد حرُب أبدي د أّن الجھ اره القائ م باعتب الشباب من المعسكرات من حوله، وأفھمھ

ام  ا ع ة بإفريقي فارات أميركي ى س دة عل الغرب. وعندما حدثت الھجمات من جانب القاع

ن الدن أكثر مم، وقُتل فيھا مسلمون 1998 ان اب لمين  يشرعنن األميركيين. ك ل المس قت

ٍة  اً وبخاص اً بات ك تحريم ريم ذل ي تح رآن ف م وضوح الق دنيين، رغ ل الم رين، وقت اآلخ

دو أنّ  ان  النساء واألطفال. وال يب ا ك ن الدن اإلسالم. وم م حرَّف اب ا أدرك ك داً يومھ أح

لطة. لكّن الجھاد صار أيديولوجيا من ناحية أخرى عالقة بالحصول على نفوٍذ أو سلذلك 

د الشھادة وال شيَء  د حد، وتري ھجومية أو أنه حرٌب شاملةٌ ال تأبُه لشيء، وال تقف عن

اً غير! وھذا رغم أّن القرآن يحّرم االنتحار  ات رأس ن الدن بقلب اآلي أيضاً. فحتى بدء اب

ار أو ا ان االنتح ا ك ب، م ى عق المياً!عل اً إس وت ممكن ى الم ال حت لَّ  لقت اره الح الّ باعتب

ومي  ار الھج يس االنتح ل، ول دة لألم دّو، وفاق ن الع رة م ة ُمحاَص رٍد أو جماع ر لف األخي

ة  ْت في الحقيق ذه التطورات عن إّن ھ ذا ف المخطَّط له بدون حصاٍر وال عدٍو ُمحاِصر. ول

  قوالً باإلرھاب أو شرعنةً له باسم اإلسالم.

دة ھجمات انت 11قبل  ة. سبتمبر شنت القاع ة حاري اليب الحربي ا عملت أيضاً باألس لكنھ

راء  التقليدية، وأسلوب حرب العصابات في دعم طالبان، أو دعم مجاھدي كشمير أو أُم

زال تشن ھجمات في العراق  11الحرب الصوماليين. لكنھا بعد  سبتمبر، وإن تكن ما ت

ا  إّن َمثَلَھ تان؛ ف ا صار الھجمات االنتحأو أفغانس ى ونموذَجھ ر. األعل ة وال شيَء غي اري

ل  ة األعداء، وال الوصول للسلطة ب يس المقصود ھزيم وبحسب ھذا المنطق الغريب ل

ة. ى الجن ذھاب إل ول  الموت استشھاداً وال ذا يق ي « المجاھدون»وھك في التسجيالت الت

اة، ونحن نحب الموت في سبيل  تُحفظ لما بعد استشھادھم: أنتم األميركيون تحبون الحي

ذا  ام هللا! ول د الع واٍم بع الم ألع دا اإلس ي 2001ب انين ومحب ديولوجيا للمج اره أي م باعتب

ي  الم؛ ف اء الع ي أنح الم ف ة اإلس ات كراھي باٍب َمَرضية. وتصاعدت موج ار ألس االنتح

ول  ن ح دون م اِمرة يتحش ة الخاصة أو الُمغ بان ذوو األمزج ه الش ان في ذي ك ت ال الوق
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ة قاعدة وقائدھا وينتظرون دورھم في االال نتحار االستشھادي. وبذلك فقد صار ذاك بمثاب

  الحلقة المفزعة والمرعبة في الوقِت نفِسه.

اد في  ه: الجھ ونّر في كتاب ه يشير مايكل ب اد وتطبيقات ى الجھ ر في معن ذا التغيي وإلى ھ

ذھب  ى أّن اإلسالم األوَل  Bonnerالتاريخ اإلسالمي. ي ٍة إل وين جماع ا نجح في تك إنم

ٍة ومتضامنةٍ  ك  قوي ان ذل د ك راء. وق أن الفق ة بش ة، والعناي ألة االجتماعي ه بالمس الھتمام

ياً ( راً سياس د). تغيي اكين والعبي الفقراء والمس ام ب اً (االھتم ة) واجتماعي ُن الجماع وُّ تك

ن  ر م ة الفق رت مكافح ا اعتب ة م ة الحديث دول الوطني إّن ال ديم ف الم الق الف اإلس وبخ

تم أَولوياتھا؛ وفي ذلك تجاھٌُل لل معنى األول لإلسالم. لكّن المجتمعات اإلسالمية نفسھا تھ

اق من أجل  َدقات ووجوه اإلنف نوياً والَص ؤدَّى س ي ت اة الت للفقر والحاجة من خالل الزك

تح  ديولوجيا ف يكية أي الخير وتضاُمن الجماعة. وفي حين صار الجھاد في األزمنة الكالس

امن عشر و رنين الث ة وإمبراطورية؛ فإنه في الق ى ممارسة دفاعي التاسع عشر تحول إل

ب  يين وبحس انيين والفرنس روس والبريط تعمرين ال د المس رف  Bonnerض ا ع م

لمون خالل ي كل  المس رنين الماضيين، ف احھمالق ائھم  كف ى إنش تعمار، أو حت ضد االس

ا ممارسات روا بظروٍف أصعب من  للدول بإفريقي م م اد، رغم أنھ االنتحار باسم الجھ

اد األالظروف الح رين للجھ نوات العش ة. وطوال الس ات الي اك ھجم ا كانت ھن اني م فغ

ام  د الع ك بع ا حدث ذل ة. وإنم دة. ونعرف 2001انتحاري ن الدن والقاع م ومن جانب اب

ى 2004ألول مرٍة ھجوماً انتحارياً لطالبان عام  ك حت د ذل اُت بع دت االنتحاري م، ثم تزاي

ام  ي الع ة ف اوزت المائ ع 2007ج ات، أم. والواق ت االنتحاري ي أنتج ي الت دة ھ ّن القاع

الي  ى أھ ي تستطيع اآلن التعويض عل ان الت وصارت نموذجاً لآلخرين بما في ذلك طالب

اعدة!  درات المتص ارة المخ ن تج ا م ُل عليھ ي تحُص األموال الت اراً ب ذاھبين انتح ال

ذ ثالث سنوات أّن أھداف االنتحاريين يمكن أن وال ا يحصل من نتراجيدي فيم  تكون م

ي  ال. فف اء واألطف ام  6النس وفمبر ع مال 2007ن الن بش ي بغ اريٌّ ف اجم انتح م، ھ

ك  59أفغانستان مدرسةً فقتل  ذ ذل دنيين. ومن ل عشرات الم ا قت ات، كم طفالً، وجرح مئ
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ل الحين تُھا د مقت وم، بع ى الي ا حت ال ثلثھ ى إقف َجُم المدارُس دائماً مما اضطر السلطات إل

  ذاً.مدّرساً وتلمي 150

وان:  رزي بعن ين ط روز وأم رت ك اب روب ي كت روي وف تان، ي ة أفغانس ان وأزم طالب

ارة  ق تج ن طري دد م وعين ج ى متط ان وحصولھا عل اط طالب دد نش ان قصة تج الكاتب

اء م 2006م. ثم في العام 2005-2004األفيون بدًءا بالعام  دّربون من العراق لبن جاء م

ازداد ار، ف ى االنتح ھم عل بان وتحريض زال. الش ا ت دوثاً وم ة ح ات االنتحاري ت الھجم

ركيين أخطأوا في  ى أّن األمي اب طرزي وكروز إل ه بكت ويذھب عبدالقادر شوقي مقالت

دى البشتون، فھل  ة السلطوية ل ى القبلي أفغانستان بالبدء ببناء الدولة، بدالً من تفكيك البُن

  على طالبان العودة للحياة بعد الھزيمة.

ول، الكالشنيكوف والقرآن بعنوان:  Guistoggi وفي كتاب أنطونيو والكومبيوتر المحم

ا ي إنھ دة ف ات القاع يليٌّ لنجاح ٌف تفص اك وص ان  ضھن تان، وطالب ان بأفغانس طالب

ر  د كانت أكب ا. وق دريب عليھ ة والت ات االنتحاري ق الھجم ن طري تان، م نجاحات بباكس

ل بينظ تان قت ان باكس ي طالب و ف ر بوت ام  27ي مبر ع د م 2007ديس ات. وق ل االنتخاب قب

ام  ي الع ات ف ت الضحايا المئ ده. وبلغ ك وبع ل ذل ن قب وات األم د ق اٌت ض دثت ھجم ح

ام 2007 ن الع ى م ة األول ھور األربع ن 2008م، والش ادةً م اريون ع أتي االنتح م. وي

م من العنف  ذين ھرب أھلھ ين وال األيتام، أو من ذوي األمراض العصبية، أو من المنفي

تان إل ن أفغانس ن م غار م ذ الص تان. ويؤخ ي باكس تون ف اطق البش دارس»ى من « الم

بون من محطٍة ألُخرى قبل التنفيذ. والتنظيمان بأفغانستان وباكستان مستقلٌّ أحدھما  ويُدرَّ

ون.  ذين يتنقلّ اديين ال عن اآلخر، لكنَّ التنسيق بينھما يجري بواسطة القاعدة، وبعض القي

ى الجانب  وبحسب معلومات االستخبارات الغربية فإّن أكثر النشاط اإلعدادي يجري عل

تانيون  م باكس ان باكستان ھ الباكستاني من الحدود. وفي العادة فإّن االنتحاريين من طالب

ان آخرھم  ة، وك صغار. أّما في أفغانستان فيأتون من جنسياٍت مختلفة أكثرھا غير أفغاني

راً  يارته في خوست مخف ل  شاب ألماني من أصول تركية ھاجم بس اً فقت ديين، أميركي جن
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ر مشكالت االنتحاريين: عدم وجود المتفجرات  ان. وأكب وجرح كثيرين أميركيين وأفغ

تان  ا يحصل بأفغانس ا: وم ا وتفجريھ ن بلوغھ ي يمك داف الت ة األھ ة وقل دة أو القوي الجي

ان  اك ك ات ھن في  10وباكستان حصل من قبل ويحصل اآلن بالعراق. فمعدل االنتحاري

ام  18م، وقد بلغ 2007م الشھر عا ي الع د م شھرياً، و2008ف ه. وق ذكر عدد النساء في

ّد  ى ح فاً صار معتاداً إل اً ناس دون حزام اتلون بأسلوب حرب العصابات يرت ذين يق أّن ال

ل  وذج أيضاً. وليس فقط لكي يستطيعوا قتل األعداء حتى وھم يموتون؛ ب ال ونم وألّن مث

  اد يمكن تخطّيه!من طريق االنتحار ما ع« الشھادة»

ار واء أّن االنتح ٍد س ى ح ون عل ديين وخصومھم يعرف ع أّن القاع ن أن والواق يين ال يمك

إّن  ذلك ف راق. ول تان والع ن أفغانس ون م رج األميركي رب، وال أن يخ م الح ُب بھ تُكَس

دة، وال  ة الجدي وم الدول ين بحيث ال تق اس المحلي ين الن قصدھم نشر الرعب والفوضى ب

رين على إيجاد شبان سيون والقادة الجدد كْسَب الناس، ما دام القاعديون قاديستطيع السيا

اس  دى الن وفتيات مستعدين للموت. لكن من جھٍة أُخرى، ورغم عدم شعبية القاعديين ل

ولھم  رةً ضّد القاعدة، رغم ق وداً كبي ذلوا جھ ا ب العاديين؛ فإن علماء الدين والسياسيين م

ار، وق اً بتحريم االنتح اج جميع ون إنت د أراد األميركي دنيين: وق ل الم دل»ت ، «إسالٍم معت

واحي  ي الن دان، وبخاصٍة ف ك البل ي تل ون مكروھون ف ر غامض، واألميركي ّن التعبي لك

ر  ان تعبي ا ك ا. وربم لمين»التي يحتلُّونھا: ويقيمون قواعد فيھ راليين المس أفضل، « الليب

ي دفاَع  لكّن ھؤالء إنما يناضلون ضد التطرف والعنف، وف ه ال يستطيعون ال ِت نفِس الوق

عن احتالل بلٍد مسلم. ولذا وبحسب أحمد رشيد البد من جھوٍد من جانب الحكومات من 

الجماعات الليبرالية التقدم أجل االستقالل والحرية ودعم المجتمع المدني، بحيث تستطيع 

الق، ى اإلط ع عل ون ال ينف ه األميركي ذي فعل ا. وال ا واقتراحاتھ ر  بأفكارھ أي نْش

اٍر يحت واُل الديمقراطية في أقط دلين ومتطرفين. أمل األم ى معت اس إل يم الن ا! وتقس لُّونھ

اس. فالمدفوعة فما ذھبت للتنمية وا ة احتياجات الن ـلتطوير وتلبي ون دوالر  10من ال بلي

 1م ذھب األكثر للجيش. وفي أفغانستان تنفق الواليات المتحدة 2001لباكستان منذ العام 
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و راق بلي ي الع ھر، وف ي الش اح  9,8ن ف ھا ونج ى جيوش ر عل ي األكث ھرياً، وف ون ش بلي

ة  اء وتقوي ى بن راً عل حمالتھا، وبناء قوات أمن محلية. وما ساعدت الواليات المتحدة كثي

تان ي باكس ة. وف ات المدني ٍة المؤسس ا وبخاص ى إقامتھ ي حرصت عل ات الت  المؤسس

د خر مع الجنرال برويز أن تقف لآلاختارت  تقالة بع راً لالس ف، والذي اضطر أخي مشرَّ

  ديكتاتوريٍة استمرت تسع سنواٍت مظلمة.

ام  م لوقوعه 1995وبالعودة إلى كتاب عمر الناصري، فإنه يذكر ذھابه إلى أفغانستان ع

در اك ت ريين. وھن اديين الجزائ ل تحت تأثير الجھ ه ال قت ه إن ل ل ْن قي ى السالح، لك ب عل

دة. واتصل م للنساء واألطفال، وال ھد ك من جانب القاع لُّ ذل ر ك م تغي ائس...إلخ. ث للكن

كو الناصري و يش ة. وھ ة فاأللماني ية والبريطاني ابرات الفرنس أبھوا م بالمخ م ي م ل ن أنھ

ة2001ام ت واقعة العكثيراً لھذا النشاط المحموم. وعندما وقع ى كتابَ  م أقبل مصدوماً عل

  .ھذا الكتاب

ي بري ب النرويج ع الكات ا ويتتب ار لي ي  B, Leaني امل»ف اد الش دس الجھ اة « مھن حي

ان صحفياً ويعشق  ذي ك ار الشاب السوري، ال ريم نّص دالقادر ست م ن عب مصطفى ب

دة.  دْتھُُم القاع ْن جن ين َم اً ب اًء واطاّلع ر ذك ان األكث التاريخ، لكنه في نظر الكاتب ربما ك

ةويرى  ة الدول ذلك  السوري بحسب مذكراته أنه ال من أرٍض إلقام ا. ول اإلسالمية عليھ

بض  11فقد كان ضد ھجمات  د قُ ركيين. وق ام األمي ان النتق ا عرَّضت طالب بتمبر ألنھ س

ه ببلو تاعلي احتين شس ن الس يس ع رٍة ل اٍت وفي تخبارات بمعلوم د االس ا زوَّ ن. وربم

  الباكستانية واألفغانية وحْسب؛ بل وعن الساحة األوروبية التي عمل فيھا لسنوات.

انويتحدث  ل بايم ه:  Byman دانيي عن السياسات « حرب الجبھات الخمس»في كتاب

د 2001األميركية تُجاه القاعدة قبل  وارث. وھو يؤك أّن م وبعدھا، ويرى فيھا أخطاء وك

ي  ا ف ة، وربم ة العالمي اء الخالف ى أرض إلنش ول عل د الحص ن جدي د م دة تري القاع

ت  راق كان رب الع رى أّن ح و ي ذلك فھ تان. ول ابيين، أفغانس ّوْت اإلرھ ا ق ة ألنھ كارث
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ا  Bymanن ووزعت الجھود األميركية ضد اإلرھاب، فجعلتھا أقّل فعالية. ويالحظ بايم

  أّن دعاية القاعدة في العالم اإلسالمي كانت أكثر نجاحاً من دعاية األميركيين.

ب  اب فيلي و كت ذكر فھ تحقُّ ال ذي يس ر ال اب األخي ا الكت وان: أم وردون. بعن ب »غ كْس

ر صحيحة، ..«. لحرب العادلة ا ا في الحرب غي ة أميرك دء أّن طريق ذ الب رى من وھو ي

ر الدبلوماسية وعمل االستخبارات. ومن  ا األخي وة العسكرية، بينم ى الق د عل فھي تعتم

دبلوماسية ضرورة التصدي لحل مشكالت الشرق األوسط. ومن ضمن عمل ضمن ال

يا. وكل االستخبارات التنسيق أكثر مع الشرق أوسطيي ن ومع الحكومات في شرق آس

دأت ي ب ور، والت ذه األم اتق  ھ ى ع ا عل ع بمجملھ وف تق ل، س وش بعضھا القلي إدارة ب

  اإلدارة الجديدة، للرئيس األميركي اآلتي بعد الرئيس بوش.
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 صورة الدولة السلطانية في الوعي التاريخي العربي
نقسام بين الشرعية والمشروعيةجدلية الوحدة واال   

 وجيه كوثراني*
  مدخل توضيحي

ة ، استوقفني في سياق تداول معاني الشرعية والمشروعية واستخداماتها في النصوص المتداول
المعّرب تحت  «وس الالند الفلسفيقام»في  Légal et Légitimeاألجنبيتين  استخدام المفردتين

جاء في معناها  (Légitime Legitimité). فبالنسبة للمفردة   «موسوعة الالند الفلسفية»عنوان 
يقال على كل فعل وكل موقف وكل شعور ، وكل كالم ُيعتبر فاعله كأنه من هذه الوجهة »العام أن 

هذا المعنى تعني الكلمة أكثر من قانوني على حقه القويم (كأن يقال دفاع مشروع ، عمل مشروع) وب
(Légal)».  

، فهي تعني على وجه العموم ، التقيد  Légalitéوشرعية  Légalوأما بالنسبة لشرعي أو قانوني 
، المجلد  «موسوعة الالند الفلسفية» بالقوانين الوضعية ، وهي سمة ما هو محكوم بقانون أو بقوانين

  .724- 723الثاني ، ص 

هي حالة أو وضعية كل ما هو مؤسس على الحق  gitimitééLالروس : المشروعية وفي قاموس 
  . équitéأو على اإلنصاف   Justiceوعلى العدالة  droitالقانوني 

على أن هذا التعريف يثير المالحظة التالية: المشروعية بهذا المعنى الواسع ذي البعد األخالقي 
انوني ، فهي أي المشروعية قد تكون أوسع : فبعض المسائل تختلف قليًال عن الشرعية ذات البعد الق

المتعلقة بالعدل والعدالة، ال يمكن أن تعالج بفعالية في اإلطار الدقيق للقانون. وبالتالي يمكـن للقانـون 
  . (effets injustes)) أن ينتج عن تطبيقه تداعيات ثانوية غير عادلة droit(الحق) (

اإلستخدام القاموسي للغة السياسية الحديثة الغربية ، ال تبتعد كثيرًا عن وتجدر المالحظة هنا ، أن 
اإلستخدامات في اللغة السياسية العربية المستخدمة في تاريخ الدول والسلطنات واإلمارات والواليات 
في التاريخ اإلسالمي. على أن ما حمل صفة الشرعي في هذا التاريخ ، ظل يحمل حمولة مرجعية 

إلسالمية ، وبالتحديد مرجعية مصادرها ، القرآن والسنة، واألدوات المعرفية األخرى (العقل، الشريعة ا
الدعوة كانت تغطي  –القياس ، اإلجماع)، الستنباط األحكام منها. على أنَّ مرجعية الشريعة 

و شرعي قائم ، وما هو حال أ –الشرعية القائمة والمشروعية المستجدة معًا ، أي ما هو قانوني 

                                                 
 مؤرخ وأكاديمي من لبنان . * 
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، أو باإلعتماد على القوة  «الحق»مبرر ومسوَّغ ، سواء بالعودة الى الشريعة لتبرير  «مشروع»وضع 
وكما نرى على سبيل  , لنيله. وغالبًا ، بل في جميع األحوال واألزمنة ، اختلط األمران اختالطًا بيناً 

نة التغلب ، هي قبل فإمارة اإلستيالء أو سلط , نصوص الماوردي أو نصوص ابن خلدونالمثال في 
ضرورة قيام  –في خطاب أصحابه لكن اإلستيالء ال يلبث بفعل الضرورة  «عمل مشروع»هذا ، 

 – «األحكام»، ولكن دائمًا في إطار ما يسمى  «شرعياً »أن يصبح  –السلطة خشية الفتنة والفوضى 
إذا صح التعبير بين األحكام  وهذه األخيرة كانت دائمًا حقًال ثنائيًا متجاذبًا (جدلية –أي القوانين 

  السلطانية السياسية (الوضعية) وبين الواليات واألحكام الدينية). 
كان هذا صفحًة من تاريخ طويل. فلما ظهرت الدولة الوطنية الحديثة في التاريخ العربي واإلسالمي 

السياسية  الحديث والمعاصر ، برزت من جديد إشكاليات الشرعية والمشروعية بالنسبة للكيانات
الجديدة ، عبر صياغات ومفردات التجزئة والوحدة ، اإلنقسام والتوّحد ، ومدى شرعية أو مشروعية 

  كل حال من هذه األحوال.
في هذه المساهمة محاولة أولية للبحث في مسارات هذا الجدل الذي لم ينقطع عن صورة الدولة في 

، إلى صيغتها الوطنية أو المواطنية في اإلجتماع العصبانية -التاريخ العربي ، من صيغتها السلطانية
  السياسي الحديث.

    جدلية العصبية والدعوة في نشأة الدولة في التاريخ العربي
اإلسالمي وآلية عمل  -الدارس لمسار الواقع التاريخي  في نشوء الدولة السلطانية في التاريخ العربي 

المجتمع ، يرى أن ثمة جدلية تاريخية قامت بين مؤسساتها وهياكلها وأجهزتها وأيديولوجيتها في 
كمعطى اجتماعي وسياسي وكأداة من أدوات الصراع السياسي في المجتمع ، وبين - العصبية

الدعوة/الشريعة كما تتمثل في الفكر والفقه والفرق والمذاهب ، أي كنتاج اجتهاد مفكرين وفقهاء 
على نص إسالمي مرجعي مبرر لما هو شرعي  وعلماء كالم أطلقوا مدارس ومذاهب وفرقًا تأسيساً 

  في الواليات الدينية ومثبت لما هو مشروع في السياسات السلطانية. 
والواقع أن نظرية ابن خلدون في الدولة ، وهي نظرية تاريخية صدرت عن مالحظة معطيات التجربة 

العنصران المشار اليهما: التاريخية للدولة في مراحل من التاريخ العربي/اإلسالمي يتجاذبها هذان 
العصبية من جهة والدعوة من جهة ثانية. فابن خلدون عندما يؤكد على أهمية العصبية أي القوة في 

 في إضفاء الحق أي الشرعية عليها. يقول «الدعوة»قيام الدولة ، يشّدد في الوقت نفسه على أهمية 
  .1«أو والية أو أثر عظيم من الدين ..إن العرب ال يحصل لهم الملك إال بصبغة دينية من نبوة»
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، بين الفقيه خلدون اليوم والواقع أن هذا التجاذب (أو الجدلية) هو الذي يفسر إختالف النظرة إلى ابن
والذي  –على حد قول رشيد رضا  - «قد ُخدع بمظهر الُملك القائم على قوة العصبية»الذي يعتبره 

وبين المفكر القومي الحديث الذي يحاول  2نظر الفقهاء في ة في اإلسالمهو (أي الُملك) غير الخالف
وكما استقر هذا  Nation «ناسيون»عند بن خلدون وبين مفهومها كـ » أن يماثل بين مفهوم األمة

  .3اهيم القرن التاسع عشر األوروبيالمفهوم األخير في األذهان في سياق تبلور مف
اريخيًا ، مرّده ، في رأيي أن العصبية وٕان حملت هذا اإلختالف يترجم في حقيقة األمر، إشكاًال ت

لم تستطع ، وهي في نصاب  - على حد تعبير ابن خلدون –تتقوى به  «أثرًا دينيناً »أو  «دعوة»
الدولة، وفي مرحلة تغلبها أن تطّوع اإلسالم وفق صورة اجتهاد معين أو ايديولوجية معينة فتقرنها 

فمرجعية األمة بقيت متمثلة بالعودة الدائمة  .(Etat\Nation) «دولة/أمة»باألمة على غرار صيغة 
إلى اإلسالم ، إلبراز إيديولوجيات وأفكار وآراء معارضة أو مستقلة ، لتبرير لمشروعيتها باسم 
الشرعية الدينية ، أي أنها أعمال مشروعة وٕان تناقضت أحيانًا مع الشرعية القديمة ، أي مع األحكام 

  .4المذهبي ألهل الدولة هالناجزة ، أو مع الفق
  الدولة/المجتمع بين ادعاء الشرعية ودعوة المشروعية

أي األمة) - الرعايا- وهكذا بقيت صيغة العالقة بين أهل الدولة (الحّكام) وبين أهل المجتمع (الناس
في التاريخ اإلسالمي صيغة واسطة سلطوية ال صيغة اندماج وانصهار ، صيغة تمثلها وتعبِّر عنها 

من الواليات والصالحيات وسياسات اإلستتباع واإلحتواء عبر أقنية وأجهزة مختلفة تصدر عن  أشكال
حركة التجاذب والتفاعل ، بين عصبية الدولة القائمة (أهل الدولة) من جهة وبين معطيات اإلجتماع 

  .، أي فرقها ومذاهبها وقومياتها وعصبياتها الجديدة «األمة»األهلي التي تحملها تكوينات 
ولعل هذا التفسير لذاك اإلشكال التاريخي المثار حول العالقة بين الدولة واألمة ، هو الذي يسّوغ 
الحديث عن انفصال ما بين األمة والدولة في التاريخ اإلسالمي ، وعن إشكاٍل عاشه الوعي التاريخي 

المطالبة بنصابها  العربي وال يزال بين شرعية أهل الدولة في زمن أجيالها وأهلها وبين مشروعية
كمصطلح للتعبير عن اجتماع » «األمة»بشكل دائم ودوري من قبل عصبيات ناشئة أو حادثة. فـ 

، لم تندمج اندماجًا عضويًا مع الدولة. لقد قامت الدولة ، منذ قيام األسرة األموية  «بشري إسالمي
نما قامت األمة على اجتماع من (عصبية) ، بي «قوى متغلبة»وحتى بعد قيام األسرة العثمانية ، على 

  سماته التنوع والتعدد ، بل اإلنقسام على مستويات عديدة:
  التنوع إلى حد اإلنقسام على مستوى تمثل الشريعة وفي حدود تعدد اإلجتهادات والمذاهب... - 
 التنوع على مستوى التعايش مع أديان أهل الكتاب (نظام الملل في العهد العثماني). - 
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 الصراع على مستوى العصبيات والعشائر والقبائل في لمجتمع. التنوع إلى حد - 

 التنوع على مستوى والءات األمصار والمدن والحواضر الكبرى. - 

 التنوع على مستوى القوميات والشعوب. - 

  التنوع على مستوى طوائف الِحرف (األصناف وطرق الصوفية). - 
 - كما أشرنا- أهل الدولة يتمثلون  ستنتاج : أنولعّله تأسيسًا على توصيف هذا الواقع أمكن اإل

بعصبية غالبة تتمحور حولها عصبيات موالية وتدور في فلكها عصبيات مستتبعة. وهؤالء ال 
ينطلقون في تبرير قيام دولتهم من انتمائهم القومي أو تمثيلهم للشعب ، بل من ادعاء تطبيقهم 

متجانسة بالمعنى  Nationalمية للشريعة وحمايتهم للدعوة وحملهم لها. فدولتهم ليست دولة قو 
الذي اكتسبه هذا المعنى في العصور الحديثة وليست إقليمية بالمعنى الذي اكتسبه هذا التعبير 

في أوروبا ،  م1648 السياسية والعالقات الدولية الحديثة بدءًا من معاهدة وستفاليا- في الجغرافية
  لعربي.في تركيا والمشرق ا م1923أو بدءًا من معاهدة لوزان 

وٕاذا كان لمفاهيم ومصطلحات ابن خلدون بعض الداللة في تلخيص تجربة الدولة في التاريخ 
اإلسالمي لجهة قيامها وتوّسعها وتفّككها ، فإنها ، من جهة أخرى تقدم دالالت نظرية ومنهجية 

ل كل هذه ووقائعية غنية لجهة فهم مسارات الوحدة أو التجزئة ، التوحد أو اإلنقسام ، ومن ثم قبو 
متابعة ، تحل الواحدة محل  «كشرعيات»الديناميات والمشاهد كأمر واقع ومشروع والخضوع لها 

  األخرى.
فابن خلدون في عرضه لعملية انقسام الدولة ، ال يستخدم نسبة الدولة إلى اإلقليم حتى ولو قامت 

. 5«الطرف»أو  «القاصـية» هذه األخيرة ، في األساس ، انطالقًا من قاعدة إقليمية محّددة يسميها
ومنها تكسب  «الدولة العامة»والدولة الناشئة (الحادثة) ، إما أن تبقى والية طرف، تابعة لـ 

تخرج على  «دولة دعاة»-تأسيسًا على عصبيتها األقوى ودعوتها الدينية –أو تصبح  «شرعيتها»
  و تناجزها شرعيتها.الدولة القديمة باسم أحقية مشروعها (أي مشروعيتها) لتحل محلها أ

معنى األمر الواقع الذي ُيقرُّ  من قبل الدولة القائمة  «والية الطرف»ووفقًا لهذا المفهوم ، تكتسب 
معنى التجاوز للدولة القائمة وعدم  «الدعاة والخوارج»(العامة) دون حروب أو خروج ، وتكتسب دولة 

إن الدولة الحادثة »ون إلى هذا األمر بقوله: اإلعتراف بها وأحيانًا منحى الظفر بها. ويشير ابن خلد
. وهؤالء ال يقع قلص ظل الدولة عنهم انحسر تيارهاالمتجددة نوعان: نوع من والية األطراف إذا ت

منهم مطالبة للدولة في األكثر لما قدمناه، ألن قصاراهم القنوع بما في أيديهم وهو نهاية قوتهم. 
على الدولة ، وهؤالء ال بد لهم من المطالبة ، ألن قوتهم وافية بها  والنوع الثاني نوع الدعاة والخوارج
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، فإن ذلك إنما يكون في نصاب يكون له من العصبية واإلعتزاز ما هو كفاء ذلك وواف به ، فيقع 
  .6«لى أن يقع لهم اإلستيالء والظفربينهم وبين الدولة المستقرة حروب سجال تتكّرر وتتصل إ

خلدون على مستوى النظرية السياسية ألنواع الدول في التاريخ العربي اإلسالمي ولعّل ما يقدمه ابن 
السياسي اآليل إلى حالة من حاالت الوحدة أو - ، يصلح منطلقًا لفهم آلية الصراع اإلجتماعي

كما يقول ، أو حالة اإلنقسام في دول ذات «عصبية عامة»التجزئة: حالة التوحد في دولة ذات 
في  «واليات أطراف»ثنية أو قبلية أو مذهبية تقوم لتتعايش بعضها مع بعض في عصبيات مختلفة إ

مراحل قصيرة ، أو لتلغي بعضها بعضًا في حروب استتباعية طويلة باتجاه التحول إلى سلطنات 
.. كان هذا شأن العالقة بين سلطنات: كالبويهيين والسالجقة ، وكالمماليك «دار اإلسالم»كبرى في 
- ن ، وكالعثمانيين والمماليك والصفويين.. ناهيك عن البدايات المؤِسسة للصراع األمويواإليلخانيي

الفاطمي.. ثم للصراعات األسرية األخرى في المغرب واألندلس ، والصراعات - العباسي ، ثم العباسي
مطة ذات مشاريع الدول الخارجة على المركز أو انطالقًا من األطراف ، كما هو شأن القرا «الفرقية»

واإلسماعيلية . إنها محنة العالقة الدائمة بين الحاصل على الشرعية في نصاب الدولة من جهة ، 
  وبين المطالب بها باسم مشروعية أشمل ، أو مشروعية نسبية.

والجدير بالمالحظة هنا أن معظم المؤرخين بالغوا بالتشديد على الجانب األيديولوجي في شرعية قيام 
الذي  «األثر الديني»للعصبية ، أو لـ «الصبغة الدينية»ى ما أسماه ابن خلدون بـ هذه الدول ، اي عل

أو الشعوبي في نشأة هذه الدول .. فرأى بعضهم  «القومي»تحمله ، أو بالغوا بالتشديد على الجانب 
سنيًا مثًال ، كما رأى بعضهم في نشأة الدول - الصفوي صراعًا مذهبيًا شيعياً -في الصراع العثماني

  ن نزعة شعبوية أو فارسية ...إلخ.انطالقًا من إيرا
ورأيي أنه إذا كان هذا صحيحًا على مستوى خطاب التعبئة ألطراف الصراع، فإن ذلك ينبغي أال 
يطمس مستوى حقل الصراع وأهدافه البعيدة. وحقل الصراع يمكن قراءته في النص الخلدوني من 

 السياسية إلمكان نشوء–، هو أوًال نطاق الجغرافية . ونطاق الدولة  «نطاق الدولة»خالل مفهوم 
دولة. وثانيًا هو امتداد هذا النطاق وفقًا لنمو المصالح اإلقتصادية التي تترجم نفسها في جباية أهل 
الدولة وسحب الخراج من منطقة عبور قوافل أو تقاطع مواصالت تجارية في إحدى دوائر السوق 

لمتوسطي واآلسيوي ، وحيث شكل انتشار اإلسالم فيه إطارًا قابًال التي تشّكلت في نطاق العالمين ا
للتوحد على المستوى الحضاري والديني وقابًال للتكامل على مستوى المواصالت ومراكز التجارة 

  .7بالمقابل قابل لإلنقسام والتجزؤالبعيدة السائدة آنذاك، وكما هو 
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ذا السوق كان أهلها وبفعل حاجات الجباية فعندما كانت تقوم دولة ما في مكان ما من نطاق ه
وال سيما عندما كان  لحاق أطراف هذا النطاق وتوسيعه ،وسحب الخراج المتزايدة ، يطمحون إلى است

  يتعلق األمر بمنطقة عبور أو مركز تقاطع مواصالت وطرق لسلعة أو مكوس.
  اإلنقسام والتوحد في إطار الشرعية والمشروعية

اإلسالمي. وٕاغفالها يطمس - المستويات المهملة أو المغفلة في التاريخ العربي -في رأيي –تلك هي 
بدوره جدلية حركة اإلنقسام والتوحد في هذا التاريخ الذي يلبس لبوس الشرعية في نصاب الدولة 
القائمة ، ويلبس لبوس المشروعية في نصاب الممانعة والمطالبة بحق اإلستيالء على الدولة (مثال 

رة اإلستيالء). إذ ُترهن هذه الحركة لفعالية األيديولوجية وحدها ، أي للخطاب الدعوي شرعنة إما
المعلن لدى كل طرف ، فيتأّبد الصراع المذهبي أو القومي في الذاكرة التاريخية تأبيدًا ال يسمح إال 

ه، وحدة بتصّور وحدةقسرية قائمة على التغّلب واإلستيالء واإللحاق لدعوة بعينها أو لمذهب بعين
تستعيد في الوعي التاريخي الراهن صورة الدولة السلطانية وذاكرتها المختزنة والتي ترى في القدرة 

  على اإلستيالء ، (المكنة) أمرًا مشروعًا ، وفي لبوس الدعوة (الصبغة الدينية) لباسًا شرعيًا.
منتين في العالم اإلسالمي ، ولعّل دراسة متأنية لألبعاد الجيوسياسية واإلقتصادية للتجربتين المتزا

التجربة العثمانية والتجربة الصفوية ، تلقي أضواء مفيدة على الجوانب المغفلة والتي بدون كشفها 
  .8السلطانية في العالم اإلسالمي يستحيل فهم جدلية اإلنقسام والتوحيد في الموروث التاريخي للدولة

  ان:ففي هذا الموروث (الذاكرة التاريخية) تكمن حركت
حركة توحيدية تمّثلت في دينامية قيام الدولة العثمانية في القرنين األولين لتأسيسها ، وقدرتها  - 

  على اإلستيعاب واإلحتواء ، والجمع بين الشرعية والمشروعية لزمن إسالمي طويل .
وحركة تجزيئية تمثلت في تقهقر نظامها اإلقتصادي والعسكري بدءًا من النصف الثاني من  - 

 السادس عشر وتزامن ذلك مع انعطافات وأحداث إقليمية وعالمية مؤّثرة أهمهـا :القرن 

  إكتشاف رأس الرجاء الصالح طريقًا للهند لإللتفاف بذلك على دور المتوسط.  -      
  إكتشاف العالم الجديد ، وما ترتب على ذلك مع الوقت من تكديس للثروة في المدن  - 

  تجارة المحيطات وازدهارها على حساب ممرات الحضارات الساحلية ألوروبا ، وانفتاح     
  القديمة (الحوض المتوسطي).    

وعلى المستوى اإلقليمي (العالم اإلسالمي) ، بروز دولة سلطانية منافسة هي الدولة   - 
الصفوية: دولة قامت في إيران ، فوّحدت اإلمارات فيها ، وحملت دعوة دينية ناجزت عبرها 

(الدولة العثمانية) ، وطمعت في النطاق الجيوسياسي لهذه األخيرة (األناضول ،  الدولة القائمة
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العراق، الخليج والشاطىء الشرقي للمتوسط) وزاحمت دورها اإلقتصادي ، وذلك عبر محاولة 
السيطرة على طرق العبور والممرات البحرية والبرية بين أوروبا والداخل اآلسيوي (أي ما ُعرف 

  رير).آنذاك بطرق الح
- واألمر األساسي الذي ال بد من استخالصه من العودة إلى هذا التاريخ ، أن الحروب العثمانية

واستعداداتها التكوينية  «نهضة أوروبا»اإليرانية ، اندرجت في سياق تاريخي عالمي اتسم بتشكل 
الذي سجلته للثورة الصناعية الكبرى. وكانت أهم معالم هذا التحول في السياق العالمي التفوق 

المجتمعات األوروبية في تقنية األسلحة العسكرية والسفن الحربية والتنظيم المؤسساتي للدولة 
س الرجاء الصالح والعالم األميركي الجديد، بدأ اإلقتصاد أوأجهزتها. فبعد فترة من اكتشاف ر 

احة تقاتل داخلي بين المتوسطي يفقد دوره التاريخي تدريجيًا ، وبدأ العالم اإلسالمي يتحّول إلى س
قوتيه األساسيتين. ويمكن أن نستخلص هنا أن هذا التقاتل الداخلي كان في جزء كبير منه للخروج 
من أزمة اإلقتصاد المتوسطي عبر السيطرة على الممرات والمرافىء المؤدية إلى أوروبا التي تكّدس 

قوتان ، كان اقتصادهما على درجة في مدنها ذهب وفضة العالم األميركي الجديد. ولما استُنزفت ال
إال من خالل اإلمتيازات األجنبية وتوسع التجارة الغربية فيه .  «انتعاشاً »من الضعف ال ينتظر معها 

وكانت حرفهما على درجة من الجمود والتراجع أمام زحف السلعة األوروبية لدرجة لم يعد معها 
قادرًا  –واألسعار ورسوم الجمارك والقوة البشرية إذا ما قوِرن بمستوى قوة العمل  -  الوضع الداخلي

  على الصمود في منافسة عالمية غير متكافئة. 
كل هذا كان يؤسس لتشّكل العالقات الالمتكافئة بين الغرب والشرق اإلسالمي ، أي بين المركز 

روب الداخلية الذي أّدت إليه الثورة الصناعية ونتائجها ، وبين األطراف التي أّدت إليها سياسات الح
  واإلستتباع واإلرتهان لإلمتيازات األجنبية...

، في هذا المشهد التاريخي ، هي الدولة التي تحّدث عنها ابن خلدون ،  «الدولة السلطانية»لم تعد 
كنشوء ونصاب وزوال ووفقًا آللية صراع العصبيات في اإلجتماع البشري الداخلي ومن خالل 

 «دولة سلطانية»أي وفقًا لجدلية اإلنقسام والتوحد القديمة. بل أصبحت اإلستقواء بالدعوة الدينية، 
تختزن الموروث التاريخي من جهة ولكن دون أن تستطيع عناصر هذا الموروث التحّكم في مصيرها 
. بل إن السياسات الدولية األوروبية هي التي أصبحت حاسمة في التوجيه والضبط والتوظيف 

اإلصالح والتنظيمات ، كما كان شأن التنظيمات العثمانية وسياسات واإلستثمار حتى في مجال 
  أوروبا حيالها.
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بل إن هذا المشهد التاريخي سيحمل في غضون القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين عناصر 
تفكيك لمجتمعات هذه الدولة، انطالقًا من عناصر الموروث التاريخي نفسه.. ولكن هذه المرة في 

 «نياتاإلث»و «اإلستقالالت الوطنية»و «األقليات»طلحات جديدة من بينها: مفردات ومص
  وفي ظل تقاطع واضح مع سياسات مناطق النفوذ األجنبية....إلخ،  «اإلدارات الحديثة»و

بل يمكن أن نضيف أيضًا أن الدولة السلطانية ذات المنحى التوحيدي/التعددي (الدولة العثمانية في 
في زمن  قامت على استيعاب لوسائط السلطة المحلية. وهذا اإلستيعاب كان ممكناً مراحلها األولى) ، 

اجتماعي واقتصادي معين: نظام الِحرف ، نظام استثمار األراضي: اإلقطاع العسكري أو التيمار، 
نظام الملل ، البنى التقليدية اإلجتماعية المختلفة من أسر وقبائل ومجموعات قروية. هذا ما أعطاها 

كنًا مع التفكيك الذ أصاب أ لها أن تفرض شرعيتها. إال أن هذا اإلستيعاب لم يعد مممشروعيتها وهيَّ 
مجتمعات الدولة العثمانية بفعل اإلختراق الرأسمالي والسياسات األوروبية المتنافسة ، ونمو حاالت 

  السياسي.- متنافرة من الوعي القومي واإلثني والمللي واإلجتماعي
ن طريق هذا ما حاول مصلحو الدولة العثمانية ومفكرو النهضة وفقهاؤها المصلحون أن يعالجوه ع

اإلصالح والتنظيمات وفتاوى اإلجتهاد من أجل التحديث وٕاصباغ الشرعية عليه ، ولكن في وقت 
كانت عوامل التفكيك قد تراكمت وأضحت أوراقًا وحقول عمل تتقنها وتتمسك بها السياسات الدولية 

  وقراراتها ودبلوماسيوها وخبراؤها.
  طات المحلية تنحو لبناء دول وطنية)السياسات الدولية ومشروعية األمر الواقع (السل

لقد كان الوجه البارز في التظيمات العثمانية هو وجه المركزية السياسية واإلدارية الصارمة ، الوجه 
الذي برز مع سياسة السلطان عبد الحميد مركزيةً  إستبدادية سلطانية ، ومع حزب اإلتحاد والترقي 

وفي المقابل كانت القوى اإلجتماعية التي نزعت نحو  دكتوتاريًة عسكرية ذات طابع عنصري تركي.
بناء سلطاتها المحلية سواء من خالل مجالس اإلدارة للواليات واألقضية ، أو من خالل ممانعتها عن 

لعثمانية ، تبحث عن مرتكزات شرعية ثابتة لسلطاتها. وكانت السياسات ااإللتحاق بالمركزية 
هات هذه القوى لتوظف ما يتالءم منها في مشاريعها السياسية األوروبية في ذلك الوقت ترصد اتجا

الخاصة. والنتيجة المترتبة على هذا التقاطع بين النزعات المحلية والسياسات الغربية كانت شيوع 
حالة من الفوضى السياسية في الواليات، كان قد شكا منها مدحت باشا من موقعه كواٍل عثماني في 

عشر والعراق وسورية؛ كما أن تقارير القناصل في عواصم الواليات كانت قد ثمانينات القرن التاسع 
  رصدتها ودرست مظاهرها اإلجتماعية واتجاهاتها المستقبلية.
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، يعكس  م1920أيار/مايو عام  30ولعّل ما كتبه المستشار الفرنسي في وزارة الخارجية الفرنسية في 
 همها العقل اإلستراتيجي الغربي. يقول هذا المستشار:وظيفة هذه الحالة من الفوضى السياسية كما يف

وفي البالد التي كانت سابقًا جزءًا من اإلمبراطورية العثمانية ، أّدى التعارض التاريخي المزمن بين »
مفهومي الدولة واألمة إلى نمو العقلية الفوضوية ، وُكتب على السكان أن يشكلوا تجمعات صغيرة 

قليمية . وهذا الواقع مناسب لنا ألنه يجعل من تعميم المعارضة أمرًا صعبًا أو إ  ethniqueأقوامية 
.  «في البالد. ولكن من جهة أخرى ، أن تفتيتًا أكبر يمكن أن يضعنا في وضع يتساوى في اإلرباك

لذلك من المناسب إذن أن ندفع بجدية لدراسة التجمعات اإلثنية »ويستنتج المستشار ما يلي: 
éthniques groupes  المهيأة لتشكيل اإلستقالالت اإلقليمية األولىAutonomies 

régionales»9.  
التعارض التاريخي بين مفهوم »والواقع أن هذا الفهم الغربي لظاهرة ما يدعوه المستشار الفرنسي 

يصدر عن رصد الحالة المأزقية التي عاشتها التنظيمات العثمانية في محاولتها مركزة  «الدولة واألمة
الدولة أي في محاولتها نقل صيغة سلطانية عصبانية قديمة إلى صيغة دولة حديثة على غرار 

. وكان مصطلح (الوطن العثماني) معبرًا لدى النخب التركية ، (Etat\Nation)صيغة الدولة/األمة 
وبعض النخب العربية عن هذا المنحى. أي في محاولتها التوحيد اإلداري والمؤسساتي والقانوني 
لمجتمعات متنوعة من حيث اللغة والدين والقوميات والمذاهب واألعراف والتقاليد. األمر الذي أّدى 
إلى قيام عدد من الحركات السياسية الممتنعة عن اإللتحاق بالمركزية اإلدارية في أطراف الواليات 

  العربية ، وبشكل خاص في المناطق الريفية الجبلية، وبعض المدن المشرقية.
كانت هذه التنظيمات قد فشلت ، وألسباب كثيرة ، فإن الفشل نفسه وبمعزل عن دراسة أسبابه ، وٕاذا 

تسيطر على السكان ، وبأن  «عقلية فوضوية»يدعو العقل السياسي الغربي إلى اإلستنتاج بأن 
ن التعارض بي»التجزئة على مستوى التجمعات اإلثنية والدينية والمذهبية هي حل حتمي تاريخي لذاك 

  ، على حد القول السابق للمستشار الفرنسي.«مفهومي األمة والدولة
وهكذا ، وكما يوصي المستشار الفرنسي ، كان هذا الواقع السكاني قد أخضع لدراسات سكانية 

 «المناسبة»وانتروبولوجية وتاريخية واقتصادية واجتماعية ، الهدف منها تبرير الصيغ السياسية 
  مة بدورها مع سياسة مناطق النفوذ الغربية في المشرق العربي.لسياسة التجزئة المتالئ

 –أو خصائص دائمة لإلجتماع العربي  «ثوابت شرقية»والواقع أن ما يراه العقل االستراتيجي الغربي 
العثماني في مرحلة -اإلسالمي ، ال يعدو حالة من حاالت التفكيك التي آل إليها اإلجتماع السلطاني

  ختراقه الغربي. انحطاطه ومرحلة ا



 10

فكما أن معطى التجمعات اإلثنية والمّلية الذي برز بشكل حاد في مرحلة التنظيمات العثمانية ، قّدم 
عبر تأطير هذه التجمعات في  «العقلية الفوضوية»لالستراتيجيا الغربية تبريرًا لحل ما سمي بـ 

ين التنظيمات لصالحها في المحاكم ، فإن سياسة األعيان المحليين التي استثمرت بدورها قوان «دول»
والبلديات والقضاء ومجالس اإلدارة في الواليات ومختلف الوظائف ، قّدمت هي األخرى معطى عظيم 

بل إن التجمعات اإلثنية وسياسات األعيان كانت  «واجهات محلية»الفائدة للسياسات الدولية لتشكيل 
المناسبة وعبر  «السياسية- الجغرافية»تها في تتقاطع لتوّلد مواقع سلطوية تبحث عن تأكيد شرعي

  .) Etat-Nation)أو الدولة/األمة  «الدولة الوطنية»استعارة مفهوم 
ينبغي أن يكون هناك واجهة محلية متماسكة نستطيع أن نتحرك خلفها »يقول المستشار الفرنسي : 

عًا للسلطات األهلية والمحلية . ويستشهد بفعالية النظام العثماني الذي ترك هامشًا واس«دون مسؤولية
وقد سئل مؤخرًا المطران خوري رئيس الوفد اللبناني في باريس عن الطرق التي سمحت »فيقول: 

لألتراك أن يثّبتوا النظام بوسائل محدودة جدًا ، فأجاب المطران بما سبق أن قاله للجنرال غورو ، بأن 
كن من التدخل في السكان وبأقل ما يمالسلطات التركية اكتفت بتحقيق التوازن بين عناصر 

  .10«مصالحهم الخاصة
تبريرًا لحالة تقسيم  - كما قلنا –غير أن المرجعية العثمانية للصيغة األوروبية المحلية ال تعدو كونها 

. «واجهات محلية»سياسي جديد ، ومحاولة احتوائية لوضع عناصر هذا التقسيم في  -اجتماعي 
ل في ذهن المخطط الفرنسي مع السلطات األهلية المحلية العثمانية ، ألن وهذه الواجهات كانت تتماث

بين عناصر السكان. إال أن الفارق بين السلطات األهلية  «توازنًا ما»هذه األخيرة كانت قد حققت 
هو فارق بين  «واجهات محلية»العثمانية ، وبين السلطات المرشحة من قبل المخطط الغربي لتكون 

  فين:تاريخين مختل
تاريخ اإلجتماع السياسي العثماني المديد، والذي برزت فيه وسائط السلطة كإحدى أهم ركائز  - 

ن السياسي للسلطنة العثمانية، والذي أّمن مشروعيتها التاريخية وجزءًا من شرعيتها ز التوا
الدينية على الرغم مما رافق هذا التوازن من صراعات محلية الحتالل مواقع معينة في سّلم 

  الوالية السلطانية.
وتاريخ اإلجتماع السياسي الملحق بالمركز األوروبي والذي برزت فيه العناصر العائلية  - 

يبحثون عن مجال لتأكيد سلطات  «أعيان جدد»المحلية في إدارة التنظيمات العثمانية كـ 
، اريةالسلطة اإلد محلية تؤهلهم لها العوامل التي ارتكزوا عليها في صعودهم ، أال وهي :

 وامتالك األراضي ، ورأس المال التابع لإلستثمار األجنبي.



 11

  إن تقاطع هذه العوامل الثالثة في مواقع األعيان الجدد ، كان يشير على السياسة األوروبية أن 
 «الواجهات المحلية»تتلقى اتجاهات هذه المواقع في ذهاب هذه األخيرة نحو القبول بلعب دور 

  لك صفحة من تاريخ ، وتلتها صفحات من تاريخ آخر.لصيغة اإلنتداب. كان ذ
  خالصة واستنتاجات

ماذا تعني العودة إلى التاريخ ، وبالتحديد إلى دراسة تجربة الدولة السلطانية ومجتمعها في التاريخ 
  اإلسالمي في موضوع التعددية وموضوعة الشرعية والمشروعية اليوم. 

وٕان حمل معه ثوابت ومعطيات توحي بالتشابه  «د نفسهإن التاريخ ال يعي»من البديهي القول : 
والتماثل بين الظواهر واألحداث الكبرى وبين المسلكيات وردود الفعل البشرية التي تستعيد ما هو 

  مستمر ومتواصل في البيئات الجغرافية للحضارات ، وفقًا لرؤية بروديل مثًال.
ّير والتكّيف مع التحوالت الكبرى في التاريخ ولكن هذه اإلستعادة العامة تخضع على الدوام للتغ

العالمي. والمرجعية التاريخية ال تصلح معزولة عن المسار التاريخي بكّليته قاعدة لفهم الحاضر 
واستشراف معالم المستقبل. فالمرجعية التاريخية تتواصل في الوعي التاريخي لألفراد والجماعات عبر 

. في حين أن تطور المعارف ليات وحتى باألوهام واألساطيرمثاذاكرة تاريخية تشحن بالصور وال
اإلنسانية وأدواتها في العلوم اإلنسانية اليوم تمّدنا بمناهج نقد وتفسير وتعليل وتجعل من الذاكرة سواء 
تمثلت هذه األخيرة برواية أو خبر أو نص أو صور ذهنية، موضوعًا للدرس والتمحيص واإلستنتاج . 

لتاريخ ووظيفته ، وبالمعنى الذي اسشرفت بداياته التأسيسية مقدمة ابن خلدون هذا هو شأن علم ا
  في الفكر التاريخي العربي الالحق. -لسؤ الحظ –والتي لم يتبلور تأثيرها 

  وفي موضوعنا المطروح تواجهنا إشكاليتان أساسيتان:
  أوًال ، بالنسبة للتجزئة والوحدة على مستوى الدولة:

جزئة وتعددية حصلتا على مستوى مؤسسة الخالفة والسلطنات في التاريخ : ثمة ت في الماضي
اإلسالمي ، انطالقًا من أدوار ووظائف العصبيات القبلية ، أو القومية، أو اإلقليمية (األمصار) ، 

، وترّكبت منها أدوار السلطنات  «دار اإلسالم»السياسية والبشرية لـ –التي تشّكلت منها الجغرافية 
الفقه اإلسالمي. وفي الوقت نفسه ، ثمة نزوع وحدوي  «شرعنها»اإلستيالء والواليات التي  وٕامارات

السياسية واإلقتصادية يقوم على توسيع نطاق الدولة السلطانية بالقسر واإللحاق  –في الجغرافية 
الذي ال شك كان يملك  «التوحيدي»يتقوى بها المشروع  «صبغة دينية»واإلستتباع ، وفي ظل 

ستيالء والسلطنات إمارات اال - كأمر واقع–على موازاة الشرعية التي اكتسبتها  «مشروعيته»اصر عن
.  
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حصلت على مستوى مناطق النفوذ الغربي في أواخر القرن  «تجزئة»: ثمة وفي التاريخ المعاصر
امت دول استقاللية وطنية ق ين. وثمة تعددية قطرية تمثلت بنشوءالتاسع عشر ومطالع القرن العشر 

على أساس مبدأ السيادة الوطنية على قطر أو منطقة. ولكن في الوقت نفسه ثمة اتجاه وحدوي 
(قومي أو إسالمي) يحاول أن يرد على التجزئة بتمثل المجال التوحيدي للدولة السلطانية بصورة 
ة عربية على غرار صورة الدولة األموية في وعي القوميين ، أو بصورة إسالمية على غرار صور 

  الدولة العثمانية في وعي اإلسالميين (دولة خالفة أو سلطنة).
تمّثل »، كـ ويتقاطعان في الذاكرة التاريخية والمالحظ أن هذين اإلشكالين (ماضيًا وحاضرًا) يتداخالن

وأسلوب قيامها ، وأحيانًا لتبرير واقع القطرية القائم باسم  «الوحدة»أحيانًا لتبرير الدعوة إلى  «مرجعي
  تاريخ المحّلي.ال

التي كثيرًا ما يشّدّ◌د  «التجزئة»: إن أما واقع األشياء فيشير علينا بتوّجه تاريخي ومستقبلي آخر
وهي معطى وقائعي ال جدال في صحته -في األدبيات التاريخية والقومية «اإلستعمارية»على صفتها 

والدول الحديثة. غير أن هذه من زاوية حدوثه ، ومن زاوية كونه عامًال من عوامل نشأة الكيانات 
اكتسبت خالل القرن العشرين أبعادًا إجتماعية واقتصادية وسياسية وفكرية ومضامين  «التجزئة»

ومؤسسات وهياكل إدارية ، ومستويات من اإلنتاج واإلستهالك ومن  «نخب»خاصة تجّلت في بروز 
، وأصبحت هذه األبعاد  القطرية داخل كل دولة- المصالح اإلقتصادية واإلنتماءات الوطنية

والمضامين معطيات فعلية وحقائق معاشة ال على مستوى أهل الدولة فحسب ، بل على مستوى 
المواطنية والمواطنين أيضًا ، أي أنها اكتسبت شرعية على مستوى الدولة الحادثة ومشروعية على 

  مستوى اإلجتماع الوطني المتكّون ، .
للظاهرة التاريخية (التجزئة) معاني جديدة تجاوزت سلبياتها في  لقد أعطت هذه التحّوالت المستجدة

معطى قائمًا  «الواقع المعاش»، بل لعلها أصبحت في  «تجزئة إستعمارية»الذاكرة التاريخية كصيغة 
غير أنه في كل األحوال ، ينبغي أال ينظر إلى هذا الواقع  Légitimeمقبوًال أو مرغوبًا بل مشروعًا 

باسم التاريخ الوطني أو  «التبرير التاريخي»اط التاريخي ، تبريرًا أو تجاوزًا. إذ إن من خالل اإلسق
القومي لدولة ، وعلى قاعدة ما حصل من تعددية قطرية في مرحلة الدولة السلطانية ، ال يؤدي وال 

باسم تاريخية أبدية . كما أن الكشف التاريخي في المقابل و  «شرعية»ُيكسب هذه الدولة أو تلك أي 
الوحدة التي قامت أيام الدولة السلطانية ، ال ينقص من واقعيتها أو ينتزع شرعيتها تحت شعار 

  .«الوحدة العربية»أو  «الوحدة إلسالمية»أو شعار  «الحق التاريخي»
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إن المستجدات التاريخية ال بد من النظر اليها في سياقات النصف الثاني من القرن العشرين ، 
وقعة مع مطلع القرن الحادي والعشرين ، وال بد من أخذها بعين اإلعتبار في النظر واتجاهاتها المت

  إلى مسألة التعددية القطرية ، وأهم هذه المستجدات:
بروز حركات التحرر الوطني في بلدان العالم الثالث وفي البالد العربية واإلسالمية على  - 

ها وتوجهاتها وبرامجها في بناء وجه الخصوص ، واتخاذها سمات قطرية محلية في انطالقت
وفشل   السلطة واإلقتصاد والثقافة في كل قطر. وبعد فشل تجربة الوحدة بين مصر وسوريا

، والتداعيات السلبية  «الحق التاريخي»مشاريع الوحدات األخرى ، وكارثة ضم الكويت باسم 
 «الوحدة»عن بدائل لـ  ألخطاء اإلدارة السورية في لبنان ، يتأكد أكثر فأكثر ضرورات البحث

  ، غير تلك التي تستحضرها الذاكرة التاريخية العربية.
الوحدة »نهاية الحرب الباردة ، وهي نهاية أسفرت عن نتيجة واضحة: سقوط نموذج  - 

التي قّدمتها تجربة اإلتحاد السوفياتي الداخلية ، ومنظومته اإلشتراكية في أوروبا  «القسرية
 الشرقية.

ي ناجح وفاعل للوحدات واإلتحادات في أوروبا والعالم هو نموذج الوحدة بروز نموذج سلم - 
، إلى صيغ ) وتبادل السلع والرسوم والجماركاألوروبية ، بدءًا من البنى التحتية (المواصالت

ليوم : احركة البشر والعمالة والنقد وحقوق المواطنين في اإلنتقال واإلقامة وصوًال إلى صيغة 
 ، واإلتحاد الكامل.«وروبيالمواطن األ»صيغة 

  إن كل هذا وغيره من المستجدات يتطلب إعادة نظر في مفهوم التجزئة كما في مفهوم الوحدة 
في واقعنا وفكرنا المعاصرين، وبالتالي في مفاهيم الشرعية والمشروعية في تكوين الدول في وحدتها 

  أو في انقسامها.
  :ية والعرقية والفكرية على مستوى المجتمعاتثانيًا ، بالنسبة للتعددية الدينية والحزب

ثقافية  –: شهدت مجتمعات الدولة السلطانية تعددية دينية وعرقية واجتماعية  في الماضي - 
 –ومدنية أهلية استوعبها هامش من اإلستقاللية الذي قام بين المجتمع والهيئة (الحكومية) 

الملل واألوقاف ، والمجموعات السلطانية.. وذلك عير مؤسسات شرعية ومشروعية كنظام 
القروية والعائلية والعشائرية والقبلية التي كان لها مجالسها وأمرؤها ومقدموها المحليون، 

  وكطوائف الحرف وطرق الصوفية التي كان لها مشايخها ونقباؤها وتنظيماتها الخاصة .
ياسية ونقابات : قامت في الدول والمجتمعات الحديثة (الديمقراطية) أحزاب سفي الحاضر - 

وجمعيات ونواد ومراكز ضغط وتدخل انتظمت في مجتمع أطلق عليه في التجربة الغربية 
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، وذلك مقابل السلطة اإلكليركية في القرن التاسع عشر ،  «المجتمع المدني»الحديثة تعبير 
ل ومقابل الدولة العسكرية التوتاليتارية في القرن العشرين. هذا المجتمع المدني غير مفصو 

عن الدولة أو مناف لها ، بل هو مستقل عنها استقالًال نسبيًا ومتفاعل معها كما تتفاعل 
الدولة معه عبر المجاالت التي يتيحها نظام سياسي تمثيلي لتداول السلطة أو للتأثير في 

 صناعة القرار ، وتوزيع األدوار التنموية بين الدولة والمجتمع.

  اقع في عالمنا العربي واإلسالمي يواجهان هذين اإلشكالين ، والمالحظ أن الفكر السياسي والو 
بصورة عاّمة ، بإحدى مرجعيتين كلتيهما غير فاعلة . فمرجعية المجتمع األهلي المتعدد في مرحلة 
الدولة السلطانية لم تعد مرجعية صالحة لكي ال نقول مشروعة للتمثل والتطبيق في الحاضر، كما أن 

ي األوروبي ، وكما يتمّثل في وعي بعض النخب العربية كنقيض لإلجتماع مرجعية المجتمع المدن
  الديني على طول الخط وكحالة قطيعة حضارية ومعرفية ، ال تنم عن منهجية سليمة وصحّية.
  إن العودة إلى التاريخ لقراءة ظواهر الحاضر (التعددية ، الوحدة ، التجزئة، الدولة السلطانية ، 

الدولة اإلسالمية) تكتسب في رأينا أهمية منهجية نقدية ، وليس مرجعية بمعنى الدولة القومية أو 
التقليد أو التماثل الكتساب شرعية أو مشروعية. فتجربة الماضي ال تعيد نفسها بالتفاصيل نفسها. 

  وعلى هذا األساس نخلص إلى القول:
ت الحاضر. إن صورتها إن تجربة الوحدة في الدولة السلطانية ، ال يمكن أن تتكرر في الوق

القائمة على اإللحاق والتغلب ، تقاطعت حديثًا مع صورة الدولة القومية الغربية  «الوحدوية»
ال تملك  «وحدات قسرية»، وتجّلى هذا التقاطع في الوعي القومي العربي مشاريع  «الشمولية»

من الدين ، بل إن  من التاريخ أو «شرعيتها»عناصر استمراريتها ونجاحها وٕان ادعت استمداد 
لذلك فإن شرعية الدولة   اإللحاق أو التغلب كان مدخًال لحروب إقليمية وأهلية ال مستقبل لها .

الوطنية الحديثة ، ومشروعيتها ، ال يتأسسان على التاريخ وايديولوجياته ، ال القومية -القطرية
دة: التنمية ، السيادة ، المشاركة ، الرومنسية وال اإلسالمية الشمولية . إنها تتأسس على مقومات جدي

الديمقراطية ، األمن القومي المشترك ، التكامل اإلقتصادي والعلمي والتربوي والعسكري ، وأوًال وأخيرًا 
  حق المواطنة العربية الواحدة التي هي أساس كل شرعية ومشروعية في الحاضر والمستقبل .
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 أنواعھا في السوسيولوجيا السياسية لماكس فيبرو مصادر الشرعية

  الواحد العلمي عبد

ال دا ما زالت أعم ا متزاي ر اھتمام ر تثي اكس فيب سيولوجية. في شتى المجاالت السو م
ر د عب ون أرون ق ان ريم رن الماضي ك ن الق ينيات م ذ الخمس ذا الحضور  من ن ھ ع

ة  1«فيبر معاصرنا»تحت عنوان ألعماله في مقال له المتصاعد لفيبر و ه بتغطي ام في ق
ر ن فيب يولوجيا ع ة للسوس ة األلماني ه الجمعي ؤتمر أقامت ة  م ذكرى المئوي بة ال بمناس

وقظ تساءل آرون متعجبا آنذاك :و .لوالدته ذي ي ا ال رن , م ا يقرب عن نصف ق د م بع
ك بسبب  ل المنفعل حوله ؟ ھل يا ترى يحدثكل ھذا السجا, من وفاة فيبر ه أم ذل أعمال

  بسبب شخصيته؟

يولوجيين رز السوس ذي حضره اب ؤتمر ال واء الم ل أرون أج ؤرخينو نق فة  و الم الفالس
ة ا خاص ي أوروب ذاكو ف ة  آن رب عام اركيوز, الغ رت م ھم ھرب ى رأس الكوت و عل ت

ا و بارسونز ه كم ورغن ھابرماس.الحظ أحدھم ان ى الشاب ي وثي إضافة إل رت ل ھرب
ان ل مك ي ك يون ف د ماركس تقبل  يوج نفس القدر.اس ون ب د فيبري بح  يوج ه أص فان

الم، ا صادرا عن ع اره علم ه باعتب غضوا النظر عن السياسي في و األمريكيون عمل
يته ل, شخص يين المخضرمين ب زعج بعض الماركس ا ان نھم و بينم ورين م ى المتن حت

ه السوسيولوجية بشكل مدھش  ه وتحليالت ر من نبوءات اق كثي اركيوز من انطب أمثال م
دال ج اع ماركسي ب الم اجتم من علھم يغتاظون من كون ھذه النبوءات لم تصدر عن ع

بضوضاء االيدولوجيا الماركسية بل جعلھا موضوعا  صدورھا عن عالم لم يكترث أبدا
  . 2باثولوجيا بعض األحيان

رو اليوم اكس فيب  بعد مرور أكثر من نصف قرن على ھذا المؤتمر الصاخب ال زال م
ك و لب الجدل السوسيولوجياطروحاته في قو ى ذل د عل نفس الشكل أو يزي السياسي ب

د، ي و العھ ة تكف ات األوروبي ع اللغ ي جمي ه ف نويا عن ا يصدر س ى م يطة عل رة بس نظ
  لتعطينا فكرة كافية عن حجم ھذا االھتمام.

ر ر و تحتل سوسيولوجيا السياسة مكانة متميزة داخل أعمال ماكس فيب أت تثي ا فت ھي م
رهالسجاو النقاش ين دارسي فك ه السوسيولوجيةو ل ب تلھمين ألطروحات فيةو المس  الفلس

ادر , السياسيةو اد ال يغ بل ال نبالغ إذا قلنا إن مدار سوسيولوجيا السياسة المعاصرة يك
                                                            

  ونس مقيم في بروكسيل .أكاديمي من ت  
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رو المواضيع ا فيب ة المعاصرة اإلشكاالت التي اشتغل عليھ ة الدول ل ماھي ا و مث عالقتھ
ةو البيروقراطية أنماط اإلدارةو باالقتصاد الرأسمالي   رصده ألشكال السياسة االنتخابي

ر المشاريع السوسيولوجيةو أشكال الشرعية،و أنماط السلطةو ا إن أكب الغ إذا قلن  ال نب
او د لھ ان ال ب ا ك فية أيض ة , الفلس ر بواب رور عب ن الم اريعھا، م روح مش اء ص لبن

  .3السوسيولوجيا الفيبريية إن استلھاما أو نقدا

قبوال علميا كبيرا مثل ما كان مع و ماله السوسيولوجية قد القت ترحيبالكن إذا كانت أع
تانتيةو أطروحته عن الرأسمالية ره  ,األخالق البروتس ذلك مع فك م يكن ك إن األمر ل ف

ده ة عن يولوجيا السياس ه . السياسي أو سوس ين دارسي أعمال ديدا ب اما ش اك انقس إن ھن
التي اتخذھا فيبر في  بين كثير من المواقف قعةالوا «الفجوة»السياسية حول تأويل تلك 

ةو حياته السياسية ل الديمقراطي اھيم مث ة والشرعية.و بين بعض أفكاره حول مف  الھيمن
ية  ه السياس ة»فبفضل بعض مواقف اره  «العملي ة باعتب دة طويل ر لم ر فيب را »ظھ مفك

ا ه «ديمقراطي اب مواطن ر كت ذ نش ن من ن لك انغ مومس نة  4فولفغ م ي  م1959س د ل ع
ا  باإلمكان التغاضي م منھ بعض أن يفھ ردد ال م يت ي ل ة الصريحة الت عن مواقفه النظري
اريزمي و «حقوق اإلنسان»تقززا من مفھوم و معاداة للديمقراطية النموذج الك ا ب إعجاب
ا , الذي ال يبعد كثيرا ي عمت كل أرجاء أوروب ة الت بعض، عن التوتاليتاري بحسبان ال

اة  ن وف ة م نوات قليل د س ر.بع ي و فيب ارة الت ك العب ي تل ثال ف زوع  م ذا الن د ھ د تجس ق
نة  ه س ه مع وار ل ي ح دورف ف رال لودن ى الجن ر إل ا فيب ائال  م1919وجھھ ي »ق ف

الديمقراطية ينتخب الشعب زعيما يثق به، يقول المنتخب للشعب بعد ذلك : اآلن، أغلق 
ت التدخل في شؤون األحزاب  بعد االنتخاباو فمك وعليك الطاعةفال يستطيع ال الشعب

   .5«لزعيم..الشعب له أن يحكم بعد ذلكا

ب ان يطال ذي ك ي ال ر الليبرال اكس فيب ال م ين إن أعم ن الدارس ر م بة لكثي ان , بالنس إب
ارئ و اإلمبراطورية، بتقوية ر ق اكس فيب ر من م تعضيد سلطة البرلمان أقل أھمية بكثي

  . 6«البورجوازية ماركس»نيتشه الذي كان مشروعه من البداية ھو أن يصبح 

وم الشرعية ل مفھ ي تحلي ا يل ا وردت في و رصد مصادرھاو سنحاول فيم ا كم أنواعھ
ر. اكس فيب ر في و فكر م أثير كبي ا ت ان لھ ر ك ا فيب ام بھ ي ق ذه الصنافة الت وم أن ھ معل

ذه الصنافة) تشكل مصدر و األعمال السوسيولوجية المعاصرة. ا (أي ھ لكن رغم أنھ
ول مفھ ات  ح ل النقاش نوات ك ذ س رة من ية المعاص وم السياس ي العل رعية ف وم الش

م  ى حك ا يتحول إل ام سرعان م اع ع اك انطب ان ھن رن الماضي ف ن الق ينيات م الخمس
يجب على » واضح بين كثير من الدارسين بفشل ھذه الصنافة في المھمة التحليلية التي
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ا أال ار واضح يخوو كل نظرية في الشرعية أن تقوم بھ ز ھي صياغة معي ا التميي ل لن
ي وجدت و بين أشكال السلط الشرعية م الت م تصنيف كل أشكال الحك غير الشرعية، ث

ل منسجمو في ھذا القرن، ام بتحلي متجانس لشرعية و األھم من ذلك أن  يخول  لنا القي
 .7«الديمقراطية الليبرالية

ريحتل مفھوم الھيمنة الشرعية مكانة مركزية في السوسيولوجيا السياسية لم , اكس فيب
ه ي أعمال ع ف س مواق ن خم ر م ي أكث ھورة ف نافته المش د وردت ص ياقات و فق ي س ف

ة ر نضجا ف. مختلف هجاءت النسخة األكث د وفات ه الضخم الصادر بع  االقتصاد ي كتاب
عو ة .8المجتم ة مقدم نافته بمثاب اءت ص ياق ج ذا الس ي ھ ول و ف يم للفص دأ لتنظ مب

ل اول بالتحلي ي تتن ةبالترو األساسية الت ةو تيب البيروقراطي ة  و البطريركي الباتريمونيالي
 . السلطة الكاريزميةو ثم الفيودالية

مع اختالف  طفيف، في الجزء األول من طبعة , لصنافة نفسھا يثبتھا ناشر الكتابھذه ا
اب ن  نفس الكت ة م ي , الحق اب ف ة للكت ية المقدم يولوجية األساس والت السوس ع المق م

ه نافة و. مجموع ر الص رتظھ اب آخ ي كت رى ف رة أخ ه  9م ياق تقديم ي س ة ف كمقدم
ثم نجدھا أيضا في كتابه  للمصطلحات المستعملة في دراسة األديان الرئيسية في العالم.

ة» ا مھن ة باعتبارھ زاب 10«السياس ل األح ا داخ ل دور الكاريزم أداة لتحلي ي و ك ف
ةو السياسات االنتخابية. ذه الصنافة مع الخصائص العام ة  نجد أخيرا ھ وع مثبت لكل ن

ة  ة للھيمن واع الثالث وان : األن ه تحت عن د وفات ذي نشر بع بشكل مختصر في المقال ال
   .11الشرعية

ا عل ويدل الحضور المكثف لھذه ى أھميتھ ر عل ال فيب ع الصنافة في أعم ى صعيد جمي
ةو السياسيةو االقتصادية ميادين  سوسيولوجيته ة في عو الديني وم الھيمن ة مفھ ى أھمي ل

  .12هفكر

  سوسيولوجية الھيمنة:ھيمنة الشرعية أم شرعية الھيمنة؟

اعي ة.و إن الھيمنة حسب فيبر شكل خاص من الفعل االجتم ات االجتماعي ھي و العالق
ات و عالقة قيادة» ا دون االلتف ذون تعاليمھ ادة ينف ذين يخضعون للقي طاعة بحيث إن ال

نھم إن وجود أشخاص ذوي خصائص معينة تجعل .13«إلى مضمونھا ع يمك ھم في موق
ر، د فيب ؤال عن بح موضع س آخر أص كل أو ب رين بش ى اآلخ تھم عل رض ھيمن ن ف  م

  إليضاح ھذا الواقع يطرح فيبر األسئلة اآلتية:و
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ا ھي الخصائص ا- كم ا سواء أولئ ي يمتلكھ ذين يصدرون األوامر أو  لشخصية الت ال
ة في  التي تجعل من ھذه العالقةو أولئك الين يخضعون لھا فينفذونھا التي ھي اجتماعي

  أمرا ممكنا؟, جميع األحوال

االقتصادية التي تجعل من و االجتماعيةو السياسيةو الثقافيةو ما ھي الشروط التاريخية
  ھذه العالقة أمرا ممكنا أو صعبا؟

ع  تويات الواق ف مس ي مختل ة ف ة االجتماعي ذه العالق ا ھ ي تفرزھ ائج الت ي النت ا ھ م
  االجتماعي؟

ذ ن ھ ة ع ى لإلجاب ر عل ل  فيب ئلة عم وير»ه األس ة  «تط ة تضم ثالث ة  مفھامي منظوم
  يعبر عنھا كما يلي : 14االمتثالو الھيمنةو ية : القوةمفاھيم مركز

ا » ة م ة اجتماعي رد و إن القوة تعني ذلك الحظ الذي يسم عالق ه يفرض ف ذي بموجب ال
ا نطل ظ.مھما كان أساس ھذا الحو إرادته الخاصة رغم الميول المعادية لذلك ق اسم إنن

روفين خاص مع ة أش ب طاع ي جل ظ ف ك الح د ذل ام وج ل نظ ى ك ة عل ي و ھيمن نعن
ريعة ة س اد طاع ي إيج ظ ف ك الح ال ذل ن او باالمتث د م د العدي ة عن اس أوتوماتيكي لن

  .15«المعروفين بموجب ترتيب معين

وةو لم يھتم فيبر بتبسيط القول وم الق ل مفھ الو التحليل بخصوص مفاھيم مث و  االمتث فھ
ة  وم الطبق ا باالقتصاد أو مفھ ياق عالقتھ ي س وة إال ف ن الق دث ع م يتح الحزب أو و ل

ه بالعسكر أو ال. النظام ابر في عالقت ال إال بشكل ع وم االمتث ارب مفھ م يق دين كذلك ل
ثال ه العلمي16م ذي أخذ اھتمام ا ال ا تؤسس  السياسيو ، إنم ة ألنھ ھو ظاھرة  الھيمن

اك و ا: فمن جھة ھناك إرادة ھيمنةالعالقة االجتماعية ذاتھ ة أخرى ھن  «إرادة»من جھ
  طاعة.و خضوع

وة وم الق ى مفھ ة عل وم الھيمن تعمال مفھ ر اس ره و يفضل فيب ذي يعتب لطة ال وم الس مفھ
ا , غير محددو مفھوما غائما يس بالضرورة مفھوم ة ل وم الھيمن ك إن مفھ إضافة إلى ذل

يا ة و, سياس ود جماع ذلك إال بوج و ال يصبح ك ؤونھاھ دار ش ة ت ية* معين ى أرض  عل
داو دور تحدي ذا ال ة . تسير من قبل مجموعة من األشخاص معترف لھم بھ ذا فالھيمن ھك

ثال ليست سياسية ى عدد , الممارسة من قبل رب العائلة م ا أوال ال تنسحب إال عل ألنھ
  . ثانيا ألنھا ال تستعين بھيئة إدارية تنفذ األوامرو محدود من األشخاصو قليل
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ا الھيمنة العارضة المؤقتة المحصل عليھا عن طريق القوة أو عالقة قوة فإنھا ال تھم أم
در كاف  من , السوسولوجيا حسب فيبر ي تتسم بق ك الت ة المقصودة ھي تل لكن الھيمن

مو االستقرار ة للفھ ا قابل ة ال و االستمرارية يجعلھ وم الھيمن التفسير.بمعنى آخر إن مفھ
ي  ك الت ى تل ق إال عل اءينطب ن االنتم ة ع ة الناتج رعية الطاع ى ش تند إل اع و تس االقتن

ذا السياق . ليست تلك التي تستند على الخوفو بضرورة ھذه الطاعة ر في ھ يكون فيب
ة ا في سوسيولوجيته عام تند عليھ ي يس م الت ة الفھ تم , وفيا لمنھجي وعي ت ه داخل ال فان

ذين  ك ال ثالت أولئ ون»تم ة «يقبل غل بفو, بالھيمن ر ينش ة فيب ثالت الذاتي ذه  التم م  ھ ھ
ة ع خارجي ذي حيادي ا ينشغل بوصف واق موضوعية و للفاعلين االجتماعيين أكثر مم

  مزعومة.

ة الذات ان بالقيم اعيإن الشرعية من ثم ھي اإليم ة للنظام االجتم ة أو المحايث ذي  17ي ال
ه  يمن علي ذلك يضفي المھ يمن عليھم.ب ه المھ يش داخل ى»يع ة الت «معن ذه الھيمن ي لھ

ال يمكن أن تبقى مجرد عادة أو نتيجة للعقلنة األداتية، ال بد لھا أن تصبح و, يخضع لھا
تند و ) بالدرجة األولى،غوبا فيھا عنده (أي المھيمن عليهمر إال فالنظام االجتماعي المس

ال يتجلى ھذا المعنى في المنفعة الن و إلى ھذه الھيمنة معرض لالھتزاز في كل لحظة.
ادة و بمجرد إعادة توزيع الثروة مثال، ة لالھتزازعة معرضالمنف ال يتجلى أيضا في الع

د.و الن العادة قد تتغير يوما زاز من جدي ذا النظام لالھت م إذن من  يتعرض ھ د لھ ال ب
  في شرعية ھذا النظام أو ذاك.يقول فيبر : «االعتقاد»

تقرارا» ل اس ة اق ذي من ال إن النظام الذي يحترم فقط ألسباب عقالنية ھو عام نظام ال
من , الن ھا ھنا أيضاو ذلك بسبب الطابع الروتيني للسلوك، ،يحترم على أساس العادة
ادة  إن العادة ھي  السلوك األكثر شيوعا. بين كل المواقف الخاصة، لكن مع ذلك إن الع

ة  تقرارا بالمقارن ل اس ةنظام اق ى جاذبي ذي يتأسس عل ة مع النظام ال الوجوب و المثالي
  .18«شرعيةأقصد ال

 من كتابه االقتصاد «مراتب السوسيولوجية»ـفي الفصل الثالث من الجزء المخصص ل
ة «أنواع  الھيمنة»ـالمجتمع المعنون بو ين أشكال الھيمن ز ب ر أن يمي  يحاول ماكس فيب
  أنواعھا.و

ان تفسير أسباب الخضوع ة ف  يخلص فيبر بعد تحليل طويل إلى انه إزاء مزاعم الھيمن
ة متو ك بالطاع ير ذل ين تفس راوح ب ددة تت ل»ـع ود الخام ر  «التع يرات أكث ى تفس إل

ذه التفسيرات عقالنية. يالت ھو كونو لكن المشترك بين كل ھ اك حد أدنى » التعل ھن
  .19«إذن مصلحة (داخلية أو خارجية) للطاعة, من إرادة الطاعة
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ات االقتصادية ال ى العالق ة عل ة.من جھة أخرى ال يمكن سحب مفھوم الھيمن  ال متكافئ
اعلين  ض الف ى بع أثير عل ادية للت روط االقتص بعض بالش ب ال ة تالع إن إمكاني

  توجيھھم ال يمكن أن نقارنھا بعالقات السلطة.يقول فيبر :و االجتماعيين

ه » وى مع ذي تق ار ال ن االحتك ة ع ادية ناتج وة اقتص ى  ق ة عل ت ھيمن الق نع إن إط
ك  مالء شروط التبادل على الشركاء، إمكانية إ ى ذل ا نفس النعت عل ال يزيد عن إطالقن

ن  رى م واع أخ ابي أو أن ي أو الرياضي أو الخط وق االيروتيك ن التف اتج ع أثير الن الت
  .20«التفوق

فھي , مثاليا ليس اعتباراو ينطلق فيبر أوال من اعتبار الھيمنة ظاھرة ذات وجود واقعي
ين ل ار مع ا أو معي ة م ا توجد فعالال تستنج عقديا أو قانونيا من قيم ا : فھي و كنھ واقع

اق  ى نط ال عل ع فع ددة تتب ر مح ة إلصدار ألوام لطة زاعم اك س ت ھن ا كان د كلم توج
  واسع.

ي ل قيم ر أي تأوي ارض فيب ر يجب أن و يع ذ ألم ل تنفي رر أن ك ة ويق اري للھيمن معي
ى  يوصف عن طريق ھذا المفھوم. مع ذلك يعتقد فيبر أن النتيجة الخارجية وحدھا، يعن

داء من إصدار األمر تنفيذ ببية ابت  األمر، ال تكفي لفھم المتغيرات المختلفة للسلسلة الس
  انتھاء بتنفيذه.و

يمن  «حظه»لكي يحافظ على  إن المھيمن يحتاج، عادة، ل المھ ره من قب ذ أوام في تنفي
ى  يھم إل ة»عل ة إداري المھيمن و .«ھيئ ة ب ذه الھيئ ي تصل ھ روابط الت اط ال تختلف أنم

  :21وھي لتي قررھا فيبر في مكان آخر.لفعل االجتماعي احسب أنماط ا

ة و العادات الموروثةو الفعل التقليدي الذي تمليه التقاليد -1 المعتقدات التي تصبح بمثاب
ة و الفاعل ھا ھنا ال يكون مقودا بھدف أو قيمةو طبيعة ثانية. ال واقعا تحت تأثير عاطف

  حياته العملية.لكنه ببساطة يستجيب لتقاليد راسخة في و ما

اطفي -2 ل الع ة و الفع ة معين ي لحظ ان ف زاج اإلنس وعي أو م ة ال ه حال ذي تملي و ال ھ
د أعصابه  ة العب فق ه ال يطاق أو لكم ذي تظن ان ا ال ا األم البنھ كالصفعة التي تناولھ

ا آلخر خالل مباراة كرة القدم. ة م ا أو قيم ا و إن الفعل ھنا ال يتم باالرتباط بھدف م إنم
  عل عاطفي من قابل الفاعل في ظروف معينة.عن رد ف

رتبط بھدف/مقصد -3 ي الم ل العقالن ابقو الفع و يط ون آرون , ھ ك ريم رى ذل ا ي كم

اعي  و ،22عند باريتو «الفعل المنطقي»مفھوم  ھو الفعل الذي يكون فيه الفاعل االجتم
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دف ا بالھ ا أو واعي ي نفق ذي يبن دس ال ل المھن ه مث ة إلي باب المؤدي ال لألس و محص
  . المضارب الذي يجتھد للربح

ك القبطان  -4 ل ذل وطن أو مث ل الموت في سبيل ال ة مث الفعل العقالني المرتبط بالقيم
فينته ارو الذي يفضل الغرق مع س ك يجلب الع وع من و. ال ينجو بنفسه الن ذل ذا الن ھ

رة الشرف أو  ط لإلخالص لفك ل فق دد ب ق ھدف مح روم تحقي ه ي ي ال ألن ل عقالن الفع
  انة األخالقية.األم

ا و الھيئة اإلدارية ماديةو حينما تكون الرابطة بين المھيمن رز لن ة فھي تف عقالنية ھادف
ة ع ذات صبغة عاطفي ة.لكن و ھيمنة غير مستقرة لھذا تنضاف أحيانا دواف ة قيمي عقالني

الح ذه المص اع ھ م اجتم دف رغ ة بھ ة المرتبط روابط العقالني رتبط و وال ة الم العقالني
ةو بالقيمة ة . العقالنية المرتبطة بالعاطفة فإنھا ال تشكل أسسا متينة للھيمن ذه الحال في ھ

  .«االعتقاد في الشرعية»ھناك عامل آخر أكثر اتساعا ينضاف إلى ذلك انه 

ا شغل الفكر السوسيو ا إن م الغ إذا قلن ة -لھذا ال نب يس ھو ھيمن ر ل اكس فيب سياسي لم
رعية» امض  «الش د غ ا ج ى مفھوم ي تبق يولوجيةالت ات السوس ي الدراس ى ف  حت
ةو ية الالحق ة , السياس و كيفي غله ھ ا ش ن م ي  «تشرعن»لك ة الت كال الھيمن مختلف أش

  وجدت عبر التاريخ اإلنساني.

  اعتقاد المھيمن عليه ھو مصدر الشرعية األول:

ة ال يتوقف  ر لالستمرار في الھيمن تالك حظوظ أكث ين أن ام ة تب ر أن التجرب يرى فيب
األحرى عن  سباب مادية أو عاطفية أو عقالنية قيمية.فقط على أ ة تبحث ب إن كل ھيمن
اط . االعتقاد في شرعيتھاو بث الوعي لھذا انه من المناسب حسب فيبر التمييز بين أنم

  . الشرعية  وفق أنماط الھيمنة

اعي ز من أشكال الفعل االجتم ا شكل ممي من و إن الھيمنة على ھذا النحو تظھر كأنھ
ددةيتخذ ھذا الفعل االو االجتماعية. العالقات احي أو اتجاھات متع اعي من يجب و. جتم

أشمل  أي  و الشرعية جاء في سياق أوسعو التنويه ھنا إلى أن نظر فيبر إلى الشرعنة
ة و ركائزھا.و في إطار بحثه ألنماط الھيمنة ما جاء حديثه عن الشرعية إال أداة مفھامي

  شرعية منھا على الخصوص.الھيمنة الو لوصف أشكال الھيمنة

ة الشرعية ر ھو مشكلة الھيمن د فيب  إن المشكل المركزي في سوسيولوجية السياسة عن
ه،و د ذات ي ح رعية ف وم الش يس مفھ دي ل يولوجي الكن ظ السوس ا يالح ورنس  وكم ل

إال على نطاق  مصطلحات من مثل شرعي /غير شرعي* إن فيبر لم يستعمل, مكفالس
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ه و .23اته النظرية أو في كتاباته السجاليةفي كتاب محدود جدا سواء تعملھما فان حين اس
  قد استعملھما في سياقات مختلفة عما درج استعماله في العلوم السياسية فيما بعد. 

 االقتصاد»من كتابه  «المدن الھيمنة غير الشرعية : تصنيف»ففي فصل تحت عنوان 
رون الوسطى «المجتمعو دن في الق ين الم ر ب ةو يقارن فيب دن القديم ى و الم يخلص إل

طوية ة القروس كل المدين ة ش ى  و أھمي ال إل ي االنتق ا ف تفتائي»دورھ كل اس ى  «ش عل
ا شراكة  ة باعتبارھ ة بالمدين مستوى تسييرھا مما مھد لظھور الفكرة المعاصرة المتعلق

بعض ال و حرة لألفراد. ه ال ا ذھب إلي ذا الفصل ھو بخالف م يشرعن أو ينظر في ھ
ه مع من ال لشكل ھيمنة العنيفة الثورية بقدر ما يصف شكال من الھيمنة جديد واع بقطع

تقراطية ة االرس لطة التقليدي ى الس ة عل ة القائم رعية القديم ةو الش و يصف . الديني فھ
رن  ة الق ة في بداي دن االيطالي البوبولو االيطالي* الذي شكل سلطة بلدية في مختلف الم

اره  ر باعتب ع عش راكة سي»الراب رعيةأول ش ية الش كل واعو اس ة بش و و «ثوري ھ
ه ة تقطع بشكل  واع و يستعمل لفظ الالشرعي ھا ھنا مريدا ب ة صف ھيمن مع المطالب

ديم راز ق ن ط رعية م ل» .بش ي مقاب د إال ف دة ال توج ة الجدي رعية الھيمن ة  فالش ھيمن
ر و ھذا يعني أن مفھومي الشرعيو, أخرى تقيم بأنھا شرعية د فيب ا عن الالشرعي ليس
ة بية ذاتي اھيم نس ةو إال مف ة, معياري ام قيم ا أحك داقية و أي أنھ ا مص ائع لھ ت وق ليس

  .24«تحليلية

ام  رعية نظ ن ش ديث ع ى الح ية عل وم السياس اط العل ي بعض أوس ر درج ف ن األم لك
  .«أزمة شرعية»سياسي كأنھا خاصية موجودة واقعا غيابھا يفضي بالضرورة إلى 

اعيأنماط الھيمنة الشرھكذا ف  اط الفعل االجتم ل أنم ر في  25عية تقاب ا فيب ا أوردھ كم
اد ه االقتص ةو كتاب ة التقليدي الث  : الھيمن رعية ث ة الش اط الھيمن ث أنم  المجتمع،حي

  الھيمنة الكاريزمية.و الھيمنة العقالنيةو

د ا دس للتقالي ابع المق تمر بالط ان المس ى اإليم ة عل ة التقليدي تند الھيمن ي تس ورة ف لمحف
ذاكرة ات و ال وع بعالق ع مطب ا.ففي مجتم ى احترامھ ان عل ي اإلنس خة ف ادة المرس الع
ية لو شخص تقرار مفض د أن االس تركة نج دات مش ل معتق ة بفض ى و ملتحم دم عل مق
ادات المترسخة و التجديد، ذه االعتق ة بموجب ھ ة االجتماعي رام التراتبي بالتالي فان احت

د المرسخة  نھا.ضماو يصبح أداة لحفظ الھيمنة ذه التقالي ك ھ لھذا فان كل نظام حكم يمل
اني  ن المع ى م ا شرعية متصاعدة فيصبح بمعن اح منھ ه يمت تركة فان دات المش بالمعتق

ھا د أساس ي ال تج لطة الت ة أي الس لطة الطبيعي ن الس ا م اؤلو نوع ل تس لھا مح  أص
  تشكيك.و
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رعية ال ان بش ى اإليم س عل ي تتأس ة فھ ة العقالني ا الھيمن انونأم وم و ق ة بمفھ مرتبط
د ى التعاق وم عل ذي يق ع ال راده.و المجتم ين أف ة ب اواة القانوني م و المس ة تتس ذه الھيمن ھ

وي اتي الق ابع المؤسس لطةو بالط ية للس ية أساس ي خاص ي ھ ة الت ذلك بالبيروقراطي  ك
ة ى العقالني ة عل ية المبني ة. السياس د العام ازو فالقواع ان االمتي ذ مك ية تأخ  الالشخص

اءةو ،وةالحظو اس الكف ى أس تم عل ي ي ف السياس ةو التوظي اس القراب ى أس يس عل  ل
ى السواء يجدون أنو إن المحكومين. المحسوبيةو ام عل ى سلوك الحك فسھم مسوقين إل

ي* أي دافھم عقالن ق أھ ى تحقي لكون إل م يس بطا و أنھ ا منض لكا عقالني دھم مس مقاص
  لقواعد اللعبة المتعارف عليھا.

إن قوة سيطرة المھيمنين  زمية فإنھا تقع في درجة عالية من العاطفية.أما الھيمنة الكاري
ى , على الخاضعين تستند ة»كما يقول فيبر، عل ر و «جماعة عاطفي ى خضوع، غي عل

ة أو  ة أو الديني ائل البطولي عين إزاء الفض ل الخاض ن قب دس، م ابع مق ادي ذا ط ع
ة ا.و الخطابي خص م تثنائية لش ديمقراطي االس زعيم ال ه أن  إن ال ن ل دي يمك آو التقلي
ول ى , يع ذات»إذا أراد أن يفرض نفسه، عل نح ال دفع الخاضعين  «م ذي ي الطوعي ال

ا أو ضرورة ه حماس م ع . إلى تفان مطلق يحرك ة تستجلب جمي ة الكاريزمي إن الھيمن
ى اإلعجاب و األدوات ه إل يمن واجتذاب الوسائل  من اجل افتتان الخاضع بشخصية المھ

ا يمكو بھا ةھو م ة التقليدي ة األخريين أي الھيمن اقي نمطي الھيمن ى ب  ن أن يشوش عل
ةو ة . الھيمنة العقالني ى الھيمن ة عل ة القائم ة أو التقليدي ة الديني يمكن أن تتحول الزعام ف

ة،  التقليدية إلى زعامة كاريزمية فتتوارى الشرعية التقليدية لصالح الشرعية الكاريزمي
  . نحو نظام استفتائي يعلق القواعد القانونية القائمةأو تنزلق الزعامة الديمقراطية 

ى  ة ال يمكن أن تؤسس شرعيتھا عل اط من الھيمن ذه األنم لكن األھم من ذلك ھو أن ھ
ا من  اد»دعائم خارجية مادية فقط بل ال بد لھ ا في شرعيتھا «اعتق إن . الخاضعين لھ

ر  ا من االجتفيبر في تنظيره  لمشكل الشرعية كان يفكر في محرك للتغيي اعي انطالق م
  يقول فيبر: 26منطق ذاتي  قصدي

اء استمراريتھا» ى بن ى و تظھر التجربة انه ال توجد ھيمنة تقتصر إراديا عل ا عل بقاءھ
خالفا لذلك كل أنماط الھيمنة تبحث عن بث . مجرد دوافع مادية أو عاطفية أو عقالنية
  .27«االعتقاد في شرعيتھا عند الخاضعين لھا 

ببا في ظھور بعض أشكال لكن ھذا  ثال تكون س ة م ال ينفي وجود أسباب أخرى مادي
ة, الھيمنة داد البيروقراطي تصاعدھا و نالحظ ذلك مثال حيين يذھب فيبر إلى تفسير احت

وم الشر ى مفھ ى في الواليات المتحدة بالعوامل الخارجية دون اللجوء إل ي عل عية المبن
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ذاتي اد ال ورو .28االعتق زز الص ا يع ذا م ةھ ا و ة الغامض تھم بھ ي ت جمة الت الالمنس
  السوسيولوجيا السياسية عند ماكس فيبر.

ة دوافع الحقيقي تجلي ال ا أن نس ن لن رى ال يمك ة أخ ن جھ اد  و م ذا االعتق ة لھ الواقعي
ى سوسيولوجي  ا معن فالدوافع الحقيقية للطاعة يمكن أن تتعدد لكن ھذه التعددية ليس لھ

يولوجي ال  م السوس ا أن الفھ ب بالضرورة أن بم دوافع »يتطل ب ال د تركي ي أو نعي نحي
  .29«الحقيقية لفعل اجتماعي معين 

ا و إن البحث عن الشرعية ال نھاية له ان ادعاء م ا إذا ك ة م ما يھم فيبر ليس ھو معرف
ة ه ھو , بالشرعية ينجح أم ال في ديمومة الھيمن ا يھم ذا  «كيف»لكن م يساھم شكل ھ

كيل ي تش اء ف يم الو االدع ى تأسيس تنظ ه إل ا يدفع ذا م ة.و ھ ذه الھيمن ات داخل ھ عالق
  صنافته  للھيمنة على ثالثة أشكال مجردة يمكن لمطالبة بالشرعية أن تأخذھا. 

ة  ي  لشكل من األشكال الثالث اء ذات اك اكتف يس ھن ه ل ر أن و ما تؤكد عليه تحليالت فيب
ل , للشرعية ه يمث يمن ان زعم  المھ ة ي ع مصداقيته من ففي ظل الھيمنة التقليدي دأ تنب مب
مبدأ جديد يقطع مع الماضي ينبع من شخصه  بينما يزعم المھيمن كاريزميا أن أقدميته،

و، تثنائي ھ د و االس ن القواع ة م ى مجموع دة عل ة المعتم ة العقالني را إن  الھيمن أخي
  . المقبولة من طرف الجميع تدعي أنھا فوق كل األشخاص

عال يمكن الحديث إذن عن شرعية تقل ا واق ة  كأنھ ة أو عقالني فالنظام , يدية أو كاريزمي
ة ين الفين األخرى و الملكي الذي يعتمد على شرعية وراثية مثال ال يمكن أن يستغني، ب

تدعاء» تثنائية» عن اس ك «الخصائص االس يير , لشخصية المل ة التس ة عقلن أو محاول
ول تمامو اإلداري و الالمعق زالق نح ر االن ي خط يكون ف ه س ر إال ان و أم ا ھ ا كم

ة  اب دفع ي غي د ف د متجم ى تقلي ول إل ا تتح رعان م ي س ة فھ ة المعقلن البيروقراطي
ون فقط من اجلو كاريزمية. وري يعمل  بالمثل إذا استمر اإلداريون في ظل النظام الث

ي و قط ف ا سيس رعان م ه س ة فان ة عقالني ه بدفع ي دون تطعيم و سياس ا ھ ار م ي إط ف
  الفوضى.

م و, ر من نمط إلى آخر من أنماط الشرعيةھناك إذن انزالق مستم ر ھو فھ م فيب ا يھ م
ف أش رة لمختل رات المتغي دالتمظھ ن اجل وصف كيف تول رعية م تالل   كال الش االخ

رايخ في ھذا ما قام به في تحليله و. التوترات الحاصلة بينھاو المالزم لكل نمط لنظام ال
اني وم الث د جي ار عھ ه لالنھي ي طريق ان ف ذي ك ول والمل. ال ا يق ه ذاك كم ي تحليل فت ف

ذلك النظام بالالشرعية رغم  ذكر ھو عدم وصفه ل لورنس ماكفالس في مقاله سابق ال
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ر , نقده الراديكالي له د فيب ه عن يس ل اري شرعي/الشرعي  ل يم المعي ذلك أن ھذا  التقي
  آية قيمة تحليلية.

  نقد سوسيولجيا فيبر السياسية :و مآالت النموذج الكاريزمي

ي لقد قو ة الت داء من المفارق د ابت ر من النق بل مفھوم الشرعية أو الھيمنة الشرعية بكثي
ة ين الھيمن وم و يحملھا ھذا المصطلح التركيبي المتجسدة في الجمع ب الشرعية في مفھ

ذه الظواھر  ة لھ يروم الوصف المنسجم للظواھر االجتماعية أو باألحرى لتمثالت معين
م الشرعية باالعتقاد الذاتي للفاعلين االجتماعيين دون االجتماعية، مرورا بإلصاق مفھو
ة في التفسير النفساني , القانونيةو اكتراث بالمحددات  الموضوعية وصوال إلى المبالغ

ه يمن علي ه المھ ذي يبدي اد ال أن االعتق ه، حتى لك , لمسألة تقبل الھيمنة عند المھيمن علي
  . لسلطة األقوىو الواقع نتيجة تقبله األمر الواقع،  يشرعن لسلطة األمر

  

لعله مما عرض  مفھوم فيبر عن الھيمنة الشرعية إلى النقد الشديد إضافة إلى غموضه 
ل إن و ھو االستثمار بل ه قي ى أن ه حت د وفات ه بع االستغالل االديولوجي الذي تعرض ل

ة  م1920وفاة فيبر في الرابع عشر من يونيو » ه كلم ا تعني ه بكل م ة أعمال تسجل بداي

ىال راءات. 30«بداية من معن د عملت مختلف الق ي قامت في ظل  ،لق ك الت خاصة تل
ة  وم الھيمن ا مفھ ا فيھ ة بم اھيم الفيبيري ن المف ر م تقطاب كثي ى اس ار، عل ة فيم جمھوري

ةو الشرعية وم الكاريزمي ةو مفھ ات عملي تفتائية لغاي ة االس وم الديمقراطي سياسية و مفھ
دفع با, أو ر  لل بعض اآلخ بة لل مبالنس ي توخت فھ اتھم الت ةو طروح ك اللحظ ير تل  تفس

يولوجيا ة سوس او التاريخي ا 31قانوني ي من نتائجھ انز كلسن الت راءة ھ ذا ظھرت ق .ھك
ة ار للديمقراطي رين الكب د المنظ ر اح ون فيب ة يك ذي و, المفارق ميت ال ارل ش راءة ك ق

ة الرئاسية إضاف ى تخوم التوليتاري ري إل راءة سيدفع بالنموذج الكاريزمي الفيب ى ق ة إل
ة  ول نخبوي حات ح ات واض ة بكلم ارة الفيبري ق العب رجم قل ي تت ا الت ار توم ريش

  . 32ھيمنة األفضل داخلھاو ارستقراطيتھاو الديمقراطية

ردده  تشابك تصنيفاتهو ال يمكن إغفال دور غموض االصطالح الفيبيريو إضافة إلى ت
ي لو السياس دوث مث ي ح اھيم ف ن المف ة م ري إزاء مجموع تغالل  الفك ذا االس ھ

وجي يولوجيةو االديول ه السوس ية.و السياسي ألطروحت ن  السياس ك ال يمك ل ذل وق ك ف
ق و إغفال دور انخراطه السياسي ة في خل ه النظري ة مع ميول ه العملي تشابك طموحات

  الديمقراطي.و غموض موقعه من الفكر اللبرالي
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يس  ا رئ ة يحكمھ ة برلماني ى ديمقراطي اال إل ر مي ان فيب ة لقد ك وي ذو حظوة كاريزمي ق
ة واء الخصومات البرلماني ن غل ن التخفيف م ه م ام , تمكن ا للنظ ان معادي ر ك إذ إن فيب
ة ة الثالث ذاك بالجمھوري ل آن ا سنة و البرلماني الخالص الممث د صرح علن أن  م1918ق

اني» ذي و النظام البرلم ان المجلس التنفي ه إذا ك ة ممكن تجنب ه الخصومات الحزبي مع
ذلك أن يكون  «رايخ في يد رئيس منتخب من طرف الشعب كلهالموحد لل ان يأمل ب فك

ى  33«رئيس يستند إلى الشرعية الثورية لالنتخابات الشعبية»ھناك  فكان مياال بذلك إل
سلطة  و ما يسميه بالديمقراطية االستفتائية حيث الرئيس  بكاريزميته المطلوبة له ھيمنة

  تعلو على سلطة البرلمان.

ة لكن نعتق ر مجرد نظري اكس فيب ار السوسيولوجيا السياسية لم د أنه من التبسيط  اعتب
فتحليالته . من تلك النظريات المضادة للديمقراطية التي انتشرت في القرن التاسع عشر

ة ية لألنظم ات االوليغارش ات و للنزع ة»المنظم ل  «الديمقراطي ده بتحلي زج عن يمت
رة  ادئ المعاص ة  للمب ات الداخلي ل التناقض ز داخ ب إذن التميي رعية، فيج للش

ثالت المعاصرة  ل التم ى تحلي ا يتأسس عل ين م ده ب ة عن يولوجيا الھيمن ا و سوس ين م ب
ة. ة الصراعات االجتماعي نبغي في أي حال من فال  ي يتأسس على إعادة بناء دينامكي

كل ، ألنه ب34أو مقارنة ھذا المشروع الفيبيري من النموذج التوليتاري األحوال تقريب
ا تعرفھا ألماني ة س ة الحق ة ھي تجرب ة التوليتاري ل الحرب و بساطة تجرب ا قب ا م ايطالي

ره.و العالمية الثانية إضافة إلى االتحاد السوفياتي دا ينتمي  غي م يكن أب ذا النموذج ل فھ
  إلى أفق التفكير السوسيولوجي لھذه الفترة.

د رئاسة ربما كان دستور الجمھورية  35كما يقول مومسن نفسهو لكن الخامسة في عھ
شارل دوغول ھو األقرب إلى ما كان تتطلع إليه الديمقراطية االستفتائية  التي نظر لھا 

ى حدود سنة و, ماكس فيبر ر أن يعيش إل در لفيب و ق ا  م1933ربما ل ان أدرك واقعي لك
 .هلكاريزمي  الذي  طالما تطلع إليالدرامية لھيمنة النموذج الرئاسي او المآالت البعيدة

  

  

1    ‐  Raymond  Aron;  Les  étapes  de  la  pensée  sociologique, 

Edition Gallimard,1967.p564 

 انظر عرضا لوقائع ھا المؤتمر في المقالة المشار إليھا أعاله. -  2
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ر  -  3 نذكر على سبيل المثال أعمال مدرسة فرانكفورت التي اتخذت أعمال فيب
ة ا ة للعقالني آالت البئيس زا للم رةرم اسو, لمعاص ورغن ھابرم ا ي ر أعم  نك

ة..أما و أعمال كارل شميدتو ى االنجليزي ر إل رجم فيب ذي  ت تالكوت بارسونز ال
ن  ه ع اء مفھوم ي بن ر ف اكس فيب ر لم يء الكثي دين بالش و م و فھ ر بوردي بيي

  .. .نذكر أعمال ميرلوبونتي الفلسفية. «الرأسمال الرمزي»
4    ‐ W.Mommsen ; Max Weber  et  la  politique  allemande 

1890‐1920, trad., Paris, Puf, coll. « Sociologie »,1986. 

5  ‐ M.WeberM : Gesammelte Politische Schriften,Tübingen, 

1988, p499 

6    ‐  Philippe Raynaud ; Max Weber  et  les  dilemmes  de  la 

raison moderne. Presses Universitaires de France.p158. 

7    ‐ David Beetham ; Max Weber et  la  légitimité politique ; 

dans Revue européenne des sciences sociales, Tome XXXIII, 

1995, N°101, pp 11‐22. 

8  ‐ Wirtschaft und gesellschaft, Tübingen,J.C.B.Mohr 
  عنوان: الترجمة الفرنسية له تحتو نعتمد في ھا المقال على األصل األلماني

Economie et Société,Paris : Pocket, 1995. 

9  ‐ Wirtschaftsethik der Weltreligion. 

10‐ Politik als Beruf. 

11‐ Die drei reinen Typen der legitimen Herrschaft. 

12‐ Herrschaft. 

13‐ Wirtschaft und gesellschaft, Tübingen,J.C.B.Mohr.p 549. 

14‐  Dirk  Kaesler :  Max  Weber  :  sa  vie,  son  oeuvre,  son 

influence, Paris : Fayard, c1996.p187. 

 15‐ Wirtschaft und gesellschaft, p28. 

16‐ Dirk Kaesler; ibid p 187. 

* Territorialität/Territorialité 

الي  -17 اعي كالت ر النظام االجتم ة »يعرف فيب ة اجتماعي دال لعالق وى ال المحت
 انظر: «يث يوجه الفعل بناء على قواعد يمكن استبيانھاح, ما
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Max  Weber : «   les  concepts  fondamentaux  de  la 

sociologie »,  Economie  et  Société,  tome  1,  Plon,  Paris, 

1995.p65  

18‐ Economie et Société, T1 / p65. 

19- Dirk Haesler, p188. 
20- Economie et Société, p286. 

21-  Raymond  Arond ;  Lesétapes  de  la  pensée  sociologique, 

Edition Gallimard,1967.p500. 

ي د أب ماكس فيبر على تصنيف الظواھر وفق اختيار ما يسميه النماذج الصافية الت
ي  يم الت ة للق ة الالنھائي رام التعددي ا احت ذي يخول لن د ال نھج الوحي بانه الم تمثل بحس

تمثل ال , فالنموذج الصافي أو المثالي ھو تمثل للواقع. يينتوجه أبحاث السوسيولوج
ى حساب و متحيزاو يكون جزئيا أنبد  رات عل ار بعض المتغي ھو يتجسد في اختي

 :انظر ال تدخل ضمن اھتمامات الباحث. أخرى

Madeleine Grawitz : Méthodes des sciences sociales.Précis 
Dalloz, 1993.p 101 

22- ibid.p500. 

23- Max Weber, Economie et société, T1, p185. 

*legitim/nicht legitim 

23-  Laurence  McFalls :  «L’Etat  bâtard :  illégitimité  et 

légitimation chez Max Weber» dans Lalégitimité de l’Etat et du 

droit Autour de Max Weber,sous  la direction de Michel Coutu 

et Guy Rocher.L.G.D.J e les Presses de l’Université Laval 

*Popolo 

رن  رن و 12البوبولو نعت يراد به جزء من ساكنة بلديات ايطاليا ما بين الق  14الق
وا و طبقة النبالء إلىالتب لم تكن تنتمي  ذين اغتن كانت تتشكل خاصة من التجار ال
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ة دن االيطالي ات الم رن  عن طريق ازدھار التجارة في كبري ين الق ا ب رن و 11م الق
14. 

*Zweckrational 

24‐  Laurence  McFalls :  «L’Etat  bâtard :  illégitimité  et 

légitimation chez Max Weber» dans Lalégitimité de l’Etat et du 

droit Autour de Max Weber,sous  la direction de Michel Coutu 

et Guy Rocher.L.G.D.J e les Presses de l’Université Laval.p49 

25‐ Economie et Socité, p285. 

فھناك , في الحقيقة ال تقابل األنواع الثالثة للفعل االجتماعية األنواع الثالثة للھيمنةو
واع من  ل للشرعية حيث ثالث أن ر دون مقاب ه فيب اعي يبقي وع من الفعل االجتم ن

ددة  قدو من الھيمنة  أنواع أربعةالشرعية تقابلھا  ذا االختالف  تفسيرات متع أثار ھ
ببة ر مض طالحات فيب ى أن اص ود إل ك يع ى أن ذل ذھب إل ثال ي د أرون م  فريمون

ة و ة و عائم ي موضع آخر لألنظم ه ف و ورود صنافة أخرى  ل ك ھ ى ذل ه عل دليل
اعي ل االجتم ثالث للفع اط ال ل األنم ى أن , الشرعية تقاب و إل ذھب فليب رين ا ي بينم

ر م نافتين غي ا الص ن أن يزعمھ ا يمك رعية كم ى الش ر إل األولى تنظ ابقتين ف تط
المھيمنون بينما الصنافة الثانية تنظر إلى الشرعية كما يمكن ان ينظر اليھا المھيمن 

يھم رتبط و, عل ي الم ل العقالن ل نمطي الفع ة تقاب رعية العقالني ده إن الش الي عن بالت
ا.و بھدف ة مع اب ريمون أرو المرتبط بالقيم ذكور أعاله ص (انظر كت  555ن الم

 .)159-158 كتاب فليب رينو المذكر سابقا صو

ذه  -26 واء ھ بورديو سيأخذ بعين االعتبار ھذا المنطق الذاتي لكن بالتخفيف من غل
  . ذلك في صياغة نظريته في األبيتوسو القصدية

  النسخة األلمانية. 545-544 مجتمع صو اقتصاد -27

عود البيرقراطي -28 ر ص ر فيب ا و ةيفس تدادھا بكونھ ام »اش ا تق ةغالب ل تكلف  باق
ونو ي  إن «بك ا التقن بب تفوقھ ا بس ان دائم ة ك دم البرقرط ي تق م ف بب الحاس الس

  «.المجتمعاالقتصاد و»التنظيم  أشكالعلى كل  باألساس

  النسخة األلمانية. 545مجتمع ص و اقتصاد -29
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30‐  Carlos  Miguel  Herrera : «Comment  assumer  l’héritage 

wébérien  sous Weimar ? Légitimité, démocratie, changement 

social» dans  Lalégitimité de  l’Etat et du droit Autour de Max 

Weber,sous la direction de Michel Coutu et Guy Rocher.L.G.D.J 

e les Presses de l’Université Laval.p221. 

إن تلقي أفكار فيبر في ظل جمھورية فيمار كانت » : يقول كارلوس ميكيل ھيريرا -31

 .214المرجع السابق ص  «محط رھان سياسي فيما يتعلق بنظرية الدولة

ابق  -32 ع الس ي المرج ية ف ر السياس ال فيب ي ألعم كال التلق ف أش يال لمختل ر تحل انظ

221-236.  

33‐ 4) W.Mommsen ; Max Weber et  la politique allemande 

1890‐1920, trad., Paris, Puf, coll. «Sociologie»,1986.p430. 

وة -34 ذه الخط رون ھ ا الكثي د خط ال لق رة و فع ين فك كل صريح ب وا بش ربط
ر د فيب ا عن رو الكاريزم ف ھتل ور ادول ين ظھ ولروتر, ب و ك ل أوت ارل و مث ك

  .511-510انظر مومسن المرجع السابق ص. لوفيث

35‐ Ibid.p 512‐513. 
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  وحاجة علماء الدين إليه الجديدعلم الكالم 
 بقلم: األستاذ عزالدين مصطفى جلويل

  أستاذ التيارات الفكرية واملذاهب النقدية يف املركز اجلامعي باملدية/ اجلزائر
أجـــدني دائمـــا، عنـــدما أتحـــدث عـــن موضـــوعات شـــيقة كهـــذه، مشـــدودا إليهـــا بجـــاذبيتين 

مختلفتـين. أوالهمـا دهشـة مؤلمـة جـراء مـا أراه مـن تيـارات قويتين، لكنهما جاذبيتـان فـي اتجـاهتين 
فكرية متالطمة تعبر ضفاف حياتنا العقائدية من دون أن تجد أمامها حواجز رقابية تحسب ما غـث 
منها وسمن؛ وثانيهما جاذبية لذيذة ممتعة، تدعوني إلى بذل المزيد مـن الجهـد لدراسـة هـذا الوافـد 

ب عنــدنا هنــا، وتحضــني علــى تنبيــه العقــول المتدينــة إلــى ضــرورة الجديــد مــن هنــاك، والطــالع الغريــ
تكــوين جبهــة علميــة واعيــة مخلصــة للتصــدى والــدفاع عــن حيــاض األمــة الثقافيــة، ال مــن موقــع ردة 

من مضـار ومنـافع،  ))الغزو((الفعل، بل للوقوف موقف الحق الذي يتفحص بعين مجردة ما في هذا 
ي ال يــألو جهــدا فــي بــذل حكمتــه للوقــوف بــين المــرض وبــين تمامــا كمــا يفعــل الطبيــب الحــاذق الــذ

  اإلنسان، من منظور فلسفة التوازن بين الطبيعة وهذا الكائن اللذين أبدعهما اهللا الخالق الحكيم.
عنــدما يتصــفح الــدارس المــتمعن تــاريخ الفكــر اإلســالمي فــي قرونــه الذهبيــة األولــى يخلــص 

ما تشـبعوا بقـيم ديـنهم الحنيـف دفعـوا دفعـا إلـى االنفتـاح بنتيجة، مفادها أن المسـلمين األوائـل عنـد
علــى ثقافــات عصــرهم، التــي كانــت فــي عمومهــا ثقافــة مناقضــة لمــا يعتقــدون، غيــر آبهــين بمــا قــد 
يتسرب إلى عقولهم منها، ما داموا قد ركزوا إلى كـن شـديد مـن العقيـدة الصـافية والتفكيـر السـليم؛ 

ظر المـؤمن الواثـق المتفكـر، الـذي ال يخـاف مـن أيـة فكـرة مـا فنظروا إلى آيات اهللا في االختالف ن
  دام عقله قد تشبع بقيم الشجاعة العلمية، ونفسه قد هدأت حيرتها.

ومـــا كـــان المســـلمون األوائـــل أن ينفـــروا ممـــا يعـــد فـــي ديـــنهم كفـــرا بواحـــا وضـــالال مبينـــا 
يكرهوا أهله على تبديلـه  فيحاربوه، بل احتضنوا كل ما طاولته أيديهم من فكر إنساني، من دون أن

أو أن يتبدلوا، وتعاونوا مع أساطينه كيما ينقلوه من لغاته األصلية إلـى اللغـة العربيـة، مسـتفيدين ممـا 
  لدى هؤالء من مؤهالت لغوية وثقافية واسعة.

يقول األستاذ أحمـد أمـين مصـورا هـذا التمـازج الثقـافي البـديع إبـان خصـوبة الحيـاة العقليـة 
ذه الثقافات التي ذكرنـا مـن فارسـية وهنديـة، ويونانيـة وعربيـة، ومـن يهوديـة ونصـرانية ه((للمسلمين: 

وإسالم، التقت كلها في العراق في عصرنا الذي نؤرخه. ولكن كل ثقافة في أول أمرهـا كانـت تشـق 
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لنفســها جــدوال خاصــا بهــا يمتــاز بلونــه وطعمــه، ثــم لــم يلبــث إال قلــيال حتــى تالقــت، وكونــت نهــرا 
  )1ب فيه جداول مختلفة األلوان والطعوم، مختلفة العناصر)). (عظيما تص

من تلك العلوم التي تفتقت عليها العقلية اإلسالمية علم ارتـبط بصـميم عقيـدة المسـلمين، 
ونشأ وتطور على تخومهـا، وكانـت فيـه ألهلـه صـوالت وجـوالت، ومعـارك طاحنـة بـين أعالمـه، وبـين 

مية التي شكلت آنذاك وال تـزال إلـى اآلن تشـكل فسيفسـاء مباحثه أينعت معظم آراء الفرق اإلسال
  .))علم الكالم((الحضارة اإلسالمية، وأعني بهذا العلم 

هـــو علـــم يتضـــمن الحجـــاج عـــن القائـــد اإليمانيـــة،  ((عـــّرف بـــن خلـــدون هـــذا العلـــم بقولـــه: 
. ))السـنة باألدلة العقلية والرد على المبتدعة المنحـرفين فـي االعتقـادت عـن مـذاهب السـلف وأهـل

) وال أدري سبب تخصيص مذهب أهل السنة بالمعيارية في الحجاج والجدل من دون سواهم، 2(
رغــم أن المعتزلــة األوائــل كــانوا فــي الصــف األول فــي الــدفاع عــن العقيــدة اإلســالمية ضــد الفلســفة 
ئم اإلغريقيـة. وتعريـف ابــن خلـدون علــم الكـالم مقبــول شـريطة أن نتوســع فـي إشــراك كـل مــن هـو قــا

بالحجة؛ فندرج في ميدانـه كـل مـن اعتقـد بأصـول اإلسـالم األساسـية، التـي يجمـع سـائر المسـلمين 
قديما وحديثا عليها، ونافح عنها؛ من دون أن نغفل حق من أراد أن يتمدرس فـي مـنهج مـن منـاهج 

  علم الكالم على طريقة أهل السنة أو الشيعة أو الخوارج أو غيرهم.
ى إلينا بكـل مـا أبـدع عقـل اإلنسـان مـن أفكـار ومـا أكثرهـا، التقـى نعم إن عصرنا الحالي رم

بعضــه مــع أفكــار المســلمين واختلــف بعضــه اآلخــر اختالفــا ال يــزال قائمــا إلــى اآلن، فــي مواجهــة 
مكشوفة وخفية، وعلماء اإلسالم فيها غائبون غيابا تاما أو يكاد، علـى خـالف مـا كـان عليـه الحـال 

رى فيــه الفطاحــل مــن دون خــوف أو وجــل، فأســهموا فــي بنــاء هــذا فــي العصــر العباســي، الــذي انبــ
العلـــم ووســـموه بميســـمهم. فـــي حـــين ســـيطر علـــى العلمـــاء اليـــوم التقليـــد والجمـــود، بـــل الضـــعف 
والنكوص؛ فمأل أوالئك األجداد الـدنا بمـآثر بقـت شـاهدة، وتـرك هـؤالء الميـدان فغـدوا عالـة علـى 

  سالفيهم، يقتاتون على أبكار أفكارهم.
ــان دو  اع خمســة كانــت وراء توّســع المســلمين فــي االعتمــاد علــى المــنهج الفلســفي فــي بي

  أسس العقيدة اإلسالمية والذود عنها:
أوالــــ المقارنـــات التـــي قـــام بهـــا علمـــاء ديانـــات أخـــرى دخلـــوا اإلســـالم كـــاليهود والنصـــارى 

ن الجديـــد الـــذي والزرادشـــت والمـــانويين والصـــابئة وغيـــرهم، مقارنـــات بـــين ديانـــاتهم األولـــى والـــدي
  اعتنقوه، فكان في ذلك جدل وكالم أغنى الساحة الكالمية.
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ثانياـــ اإلســـالم ديـــن حضـــاري، ومـــن مســـتلزمات ذلـــك أ تنفـــتح موضـــوعاته كلهـــا علـــى كافـــة 
األسئلة المطروحة، مما يستدعي مناقشة المحكم والمتشابه من النصوص؛ فنشأ الجدل والحجـاج 

  الذي أسهم في صياغة علم الكالم.
الثاـــ ممــن دخــل فــي اإلســالم أنــاس أعلنــوا الشــهادتين ولكــنهم أضــمروا الكفــر، بــدؤوا فــي ث

التشــكيك فــي تعــاليم الــدين مــن وحــي نيــاتهم غيــر البريئــة؛ فــانبرى العلمــاء إلــى الــرد علــيهم اعتمــادا 
  على المنطق والفلسفة؛ فتوسعت مباحث هذا العلم.

ــالرد علــى هــؤال ـــ لــم يكتــف العلمــاء المســلمون ب ء الزنادقــة فحســب، بــل انتقلــوا إلــى رابعا
دراسة المصادر التي يستقي منها هـؤالء أبـاطيلهم، فقرؤوهـا وترجموهـا وعلقـوا عليهـا ، ثـم نقضـوها 

  عالوة على ذلك. كما فعل النظّام مع المنطق األرسطي، والعّالف مع الفلسفة اليونانية.
ـــ تشــّبع علمــاء اإلســالم بقــيم الــدين الداعيــة إلــى القــر  اءة والتــدبر والتفكــر، والحاثــة خامسا

على الجدل وإعمال العقل،؛ صونا لعقائد اإلسالم من التبلبل، وقياما بالحجـة علـى الخلـق. بـل إن 
القرآن الكريم نفسه اسـتخدم هـذا المـنهج فـي محاكمـة األفكـار والوسـاوس بطريقـة عقليـة منطقيـة؛ 

قولـه تعـالى: (لـو كـان فيهمـا آلهـة إال فترى المولى عز وجل يعلمنا كيف يستعمل برهان التمانع في 
اهللا لفسدتا)، كما أبطل في آياته القـول بالـدور والرجحـان مـن دون مـرحج فـي مثـل قولـه عـز وجـل: 
(أم خلقــوا مــن غيــر شــيء أم هــم الخــالقون، أم خلقــوا الســماوات واألرض بــل ال يوقنــون). ومــا نــراه 

انه: (كمــا بــدأنا أول خلــق نعيــده وعــدا أيضــا فــي برهــان القيــاس لوجــود علــة مشــتركة فــي قولــه ســبح
علينا إنا كنا فاعلين)، وفي مثل قوله أيضا: ( إن مثل عيسى عند اهللا كمثل آدم خلقه مـن تـراب ثـم 

  )3قال له كن فيكون).(
ُترى هل زالت دواعي االشتغال بعلم الكـالم فيهـذا العصـر فيزهـد العلمـاء فيـه، ويُولـوا جـل 

فسير والوعظ واإلرشاد على عظم قدر ما يفعلـون، مـن دون أن نـرى اهتمامهم بالفقه والحديث والت
  ألكثرهم باعا في ساحات خطيرة وشيقة في عالم األفكار اآلخذ في االتساع شرقا ومغربا؟

في عصر االنحطاط والتردي عقـب سـقوط دولـة الموحـدين كمـا يـذهب إلـى ذلـك المفكـر   
لو للقوميين العرب أن يسموه، عقـب سـقوط الجزائري مالك بن نبي، أو في عصر النهضة، كما يح

م،، تالقت ثقافة األمة مع ثقافـة الغـرب المسـيطر لقـاء حـادا 1798مصر على أيدي اإلفرنجة عام 
متـــوترا، أذكـــاه الضـــغط السياســـي الـــداخلي والخـــارجي، تمثـــل األول فـــي تـــردي أوضـــاع المســـلمين 

ســي وتهــالكم لتقاســم كعكــة الرجــل خاصــة خالفــتهم العثمانيــة، وتمثــل الثــاني فــي تلهــف دول األطل
المــريض، الــذي كــان قــد دنــا أجلــه؛ فكــان نتيجــة ذلــك الــوطيس الحــامي بــروز حركــات تجديديــة 
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طرحت في معظمها أسئلة مصيرية، دارت حول ماهية العمـل الـذي ينبغـي فعلـه لـردم الهـوة بـين أمـة 
ه مـا ينبغـي فعلـه لصـون اإلسالم واألمم المتحضرة المحتلة فـي قضـية التقـدم. كمـا دارت حولـت كنـ

عقيــدة المســلم وحفــظ هويتــه مــن التفســخ الثقــافي الــذي حملــه االســتعمار الجديــد علــى غيــر عــادة 
  المستعمرين في التاريخ.

يقول المؤرخ ألبرت حوراني عن أحد رموز اإلصالح الفكري السـابقين مـن عصـر النهضـة: 
مـــن واجـــب العلمـــاء فـــي تفســـير الشـــريعة علـــى ضـــوء  م 1801_1873يســـتنتج الطهطـــاوي((

الحاجات الحديثة أن عليهم أن يتعرفوا إلى العالم الحديث، وبالتالي أن يدرسوا العلـوم التـي ولـدها 
العقــل البشــري، وهـــو يستشــهد بســيرة أحـــد المشــايخ الفكريــة ليثبـــت أن دراســة الفلســفة والعلـــوم 

ــة فــي العــالم اإلســالمي حتــى  فتــرة قصــيرة خلــت، لكنهــا تــوارت اآلن، ولــم يقبــل العقليــة بقيــت حي
األزهر في العصر الحاضر بالعلوم الجديدة التي هي ضرورية لخير المجتمـع، ويخـرج مـن هـذا إلـى 
القول بـأن مـن واجـب العلمـاء اليـوم أن يتصـالحوا مـع العلـوم الجديـدة، وبـأن مـن الواجـب أيضـا أن 

  ) 4. ())رع من مكانة اجتماعيةيكون للمتخصصين في هذه العلوم ما لعلماء الش
ولم يكن هذا اإلحساس بأهمية هذا االنفتاح على ما عند اآلخرين من بنات أفكـار الشـيخ 
رفعــت رافــع الطهطــاوي فحســب، بــل إن كوكبــة مــن العلمــاء مــن بعــده ومــن قبلــه ســكنت بهــاجس 

ي أدبيات السيد جمـال العالقة بين الدين والعلم، والعالقة بين الدين والتقدم. وهذا ما ظهر جليا ف
م) وفـــي تحركاتـــه منـــذ مبـــدئها وحتـــى منتهاهـــا، فـــرأى أن اطـــالع 1896_1839الـــدين األفغـــاني (

المسلمين  على التيارات الفكرية الحديثة ضرورة ال بد منها، بقبول ما يتفق والشـريعة اإلسـالمية، ((
لعقليــة والبــراهين ويفيــد المســلمين فــي حيــاتهم، ورفــض مــا يتعــارض وعقيــدتهم ورفضــه بــالحجج ا

  ) 5.())المنطقية
وقد شارك السيد جمال الدين األفغـاني بنفسـه فـي هـذا الـذي دعـا إليـه، فـألف كتابـا لطيفـا 

، نقله إلى العربيـة رفيـق دربـه اإلمـام محمـد عبـده، وهـو  ))الرد على الدهريين((باللغة الفرنسية سماه: 
وأتبـاع دارويـن واالشـتراكيين، فهـو يقـول فـي  كتاب تولى فيـه األفغـاني الـرد علـى الطبعيـين المـاديين

كيفما ظهر الماديون وفـي أيـة صـورة تمثلـوا وبـين أي قـوم تجمعـوا  ((إحدى فقرات كتابه عن هؤالء: 
كــانوا صــدمة شــديدة علــى بنــاء قــومهم وصــاعقة مجتاحــة لثمــار أممهــم وصــدعا متفاقمــا فــي بنيــة 

فـي األرواح بـآرائهم، ويزعزعـون راسـخ النظـام  جيلهم، يميتون القلوب الحية بأقوالهم وينفثون السم
بمساعيهم، فما رزئت بهـم أمـة وال منـي بشـرهم جيـل إال انتكـث فتلـه وسـقط عرشـه وبـددت آحـاد 

  ) 6. ())األمة وفقدت قوام وجودها
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أما طروحات الشيخ محمد عبده فلم تكن بعيـدة عـن هـذا الواجـب الـديني، الـذي تنـوء بـه 
ال يجـوز ((يحث علمـاء الـدين بـل يزجـرهم للقيـام بمـا ينبغـي أن يقومـوا بـه: العصبة أولو القوة، فتراه 

أن يقــام الــدين حــاجزا بــين األرواح وبــين مــا ميزهــا اهللا بــه مــن االســتعداد للعلــم بحقــاق الكائنــات 
المملكة بقدر اإلمكان، بل يجب أن يكون الدين باعثـا لهـا علـى طلـب العرفـان مطالبـا لهـا بـاحترام 

ا عليها أن تبذل مـا تسـتطيع مـن الجهـد فـي معرفـة مـا بـين يـديها مـن العـالم ... ومـن البرهان، فارض
  )7. ())قال غير ذلك فقد جهل الدين وجنى عليه جناية ال يغفرها له رب العالمين

ــــــــدالرحمن الكــــــــواكبي  ــــــــال الشــــــــيخ عب ــــــــه أمث ــــــــل األول ومجايلي لقــــــــد كــــــــان هــــــــذا الرعي
ــا شــعواء علــى التقليــد والجمــو 1903_1849( د، نــارا علــى الجامــدين الــذين أســاؤوا إلــى م) حرب

 ))أم القــرى((اإلســالم قبــل أن يســيؤوا إلــى نفوســهم. وقــد ألــف الكــواكبي كتــابين نفيســين ســماهما 
يــدعوان إلــى إصــالح سياســي وآخــر فكــري، والكتابــان يتركــزان حــول مطلبــين  ))طبــائع االســتبداد((و

ة اتجـاه الفقهـاء الـذين يقفـون فـي طريـق وجوب بذل جهود جدية منظمـة لمحاربـ((جوهريين، أولهما 
ــاني: أن يســتعيد العــرب مكــانتهم  ــين الجمــاهير؛ والث التقــدم الفكــري، ومكافحــة الجهــل المنتشــر ب

  ) 8. ())الالئقة ودورهم في تقرير مستقبل اإلسالم ومصيره
وإذا كـــان مطلـــب الكـــواكبي األول فـــي عصـــره ملحـــا، فقـــد غـــدا فـــي عصـــرنا الحـــالي أكثـــر 

ألن االتجــاه العــام للفقهــاء الــذي ثــار مــن أجلــه المجــددون ال يــزال علــى ســالف عهــده  إلحاحــا، ال
فقط، بل ألن التحديات اليوم أصبحت أكثر ضراوة وخطـرا، لمـا تلبسـه هـذه التحـديات مـن لبـوس 

  علمي ومنطقي خادع في كل ما تطرحه من مقوالت.
جلهــا مصــنف فــي مظانــه تتســم هــذه األدبيــات الجديــدة بســمة األصــالة فــي منبتهــا، أي أن 

العلميــة التخصصــية، لكنهــا عنــدما تفــد إلينــا مترجمــة أو محمولــة فــي عقــول دعاتهــا األصــليين أو 
تالمذتهم من أبنائنا تفد وفودا مستقطعا؛ مما يجعل المشتغل بهـا غيـر آبـه لبيئتهـا المعرفيـة األولـى؛ 

، وهـو ))المفكـرين((ين عرفـوا بــفيتعامل معهـا جميعـا بمـنهج واحـد، ممـا أنـتج عنـدنا طبقـة مـن المثقفـ
مصــطلح عــام غــامض يصــدق علــى كــل مــن فّكــر حقيقــة، وال يحمــل فــي طياتــه أي صــبغة تخصصــية  
كـــالتي نرمـــي إليهـــا. أمـــا المشـــايخ والـــدعاة فقـــد رضـــوا ألنفســـهم هـــذا اللقـــب، واشـــتغلوا بمقتضـــاه 

ات أخــرى لهــا التقليــدي المعــروف، مــن دون أن يتنبهــوا فــي المجمــل إلــى ضــرورة أن يتصــفوا بصــف
صـــبغة التخصصـــية العلميـــة، كمـــا كـــان يفعـــل العبـــاقرة األوائـــل أمثـــال األشـــعري وواصـــل وابـــن ســـينا 
والغزالــي وابــن رشــد وغيــرهم كثيــر، كــان مــن بيــنهم مــن جمــع بــين الفقــه والكــالم والطــب والقضــاء 

لمهـم والتصوف والفلسفة، وكان لهـم فـي كـل هـذه الميـادين بصـمة المتضـلع الراسـخ، ال يمـنعهم ع
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بالدين أبدا من دراسة الفلسفة، أو أي علم آخر رأوا فيه ضرورة لألمة، دراسة عميقة كـالتي يعكـف 
  عليها أرباب هذه الفنون.

إن ما تلقيه إلينا البوذيـة اليـوم مـن تصـورات جديـدة عـن الوجـود واإلنسـان والكـون الحيـاة، 
وثقافـــة االتصـــال LNP ومـــا يســـعى إلـــى نشـــره علمـــاء مـــن الطـــب البـــديل، ومـــا يـــروج لـــه دعـــاة

والتواصـــل. ومـــا فـــي مجـــال النقـــد األدبـــي ال يقـــل أهميـــة عـــن هـــذا كلـــه، حيـــث الثـــورة الكبـــرى فـــي 
وفــي مــا وراء  …اللســانيات واألســلوبيات والســيميوطيقا ونظريــات جماليــة التقبــل وتحليــل الخطــاب
أال يتطلـب ذلـك  ذلك كله من فلسفات معرفية لها من ظالل الماركسـية والدارونيـة الشـيء الكثيـر. 

  كله وقفة تأمل واعتكافا قدوة بما فعله األوائل من علماء اإلسالم؟
إنه ال يخلو ميدان من ميـادين األنتروبولوجيـا واالبسـتيمولوجيا، ومـا عـداها مـن علـوم الـدنيا 
المعاصــرة، مــن إشــارة أو اهتمــام بموضــوع يمكــن تصــنيفه فــي خانــة علــم الكــالم الحــديث، كمــا هــو 

  ريف ابن خلدون السابق الذكر. مفهومه في تع
وفي خضم هذا الفراغ المهول بغياب علماء الـدين عـن هـذه الميـادين، توجهـت فئـات مـن 

إلـى االشـتغال بهـذه العلـوم الجديـدة، فدرسـوها   -ممن ال يحملون ثقافة عالية في الدين -الباحثين
ــ ت النتيجــة أن كــان كمــا هــي مــن دون أن يمّحصــوها، علــى قاعــدة (فاقــد الشــيء ال يعطيــه)، فكان

هؤالء الدارسـون علـى شـاكلة أوالئـك الـذين أبـدعوا هـذه العلـوم سـواء بسـواء، ال يفـرق بيـنهم فـارق 
ســوى أن هــؤالء مســلمون؛ فحملــوا إلــى أبنــاء ديــنهم هــذه العلــوم غيــر منخولــة، فأصــابت مقاتــل فــي 

  عقيدتنا اإلسالمية.
وم الـــدين أســـرعوا أيهـــا العلمـــاء فـــإلى هـــذه العلـــوم هبـــوا أيهـــا المشـــايخ والـــدعاة، وإلـــى علـــ

والباحثون، وال يلقيّن فـي روعكـم أحـد أن التخصصـيية تجـافي الموسـوعية، وأن لكـل علـم أعالمـه، 
وال حاجــة لهــذا الــذي نقولــه ونــدعو إليــه. وإنهــا لكلمــة حــق لــم يــرد بهــا ذاك، لــوال أن فــي األمــة مــن 

ن الفقهاء والخلفاء فـي عصـور ال يـزال يصون البيضة ويحمي ثغورنا الثقافية المشرعة، كما كان ديد
  ألقها يأخذ بالنواصي واأللباب.

  
  
  ـــــــــــــ

  الهوامش:
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، الدار التونسـية لنشـر والمؤسسـة الوطنيـة 557ص  2ابن خلدون : المقدمة، ج )2(
  م.1984للكتاب بالجزائر، تونس 
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هـــــــ/ 1413_1412، منشــــــورات جامعــــــة دمشــــــق، دمشــــــق 5، ط20_18ص
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  .84االتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة، ص
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 1

  المعرفة إسالميةتساؤالت حول 
  عبد الجبار الرفاعي

فة حول قضايا  احثين في الفلس ود الفالسفة والب منذ ظھور التفكير الفلسفي تمحورت جھ
ة  ور الحرك في ظھ وعي الفلس وج ال بق نض د س يم). وق ود) و(الق ة) و(الوج (المعرف

ذي يبتنى أشاعاتالسوفسطائية التي  ل، ال اً من االستدالل المخات ة  نوع ى (ان المعرف عل
نسبية وليست مطلقة، وان لكل قضية جانبين يناقض أحدھما اآلخر، وال شيء أصدق من 

ا  إلىمنه بالقياس  أفضلشيء، لكنه قد يكون  ول أحد اعالمھ ا يق رد) حسب م منظور الف
ود الفضل للفيلسوف  ة، ويع (بروتاغوراس). فكانت المشكلة المركزية لھا مشكلة معرفي

اني من  أفالطونط ثم تلميذه سقرا األثيني وعي اليون ر ال دھما أرسطو في تحري ومن بع
  االضطراب في الرؤية والشك واالرتياب. أشاعاتسطوة ھذه الحركة التي 

ىدعاوى الشكاك الذين ذھبوا  أوغسطينوفي العصر الوسيط نقض القديس  درة  إل عدم ق
  الشك. إليھالقة ال يرقى حقيقة مطلقة، فدلل على ان ھناك حقيقة مط إلىالعقل للوصل 

ر الفلسفي،  ع التفكي ذ مطل فة من وكانت قضية المعرفة من ابرز القضايا التي واكبت الفلس
راث  ا نالحظ في الت وظلت على الدوام واحدة من المشاغل المركزية للعقل الفلسفي، كم
ة، المدرس ه (المدرسة االبيقوري ي سادت في دارس الت ة الفلسفي للعصر الھيلنستي، والم

)، والعصر الوسيط، مع (آباء الكنيسة) و(الفلسفة المدرسية) اإلسكندريةالرواقية، مدرسة 
  و(االسمية).

ا  ى غيرھ ي عل ومنذ بداية عصر النھضة طغت مسألة المعرفة في التفكر الفلسفي الغرب
ھي القضية األساسية، وما سواھا من قضايا تتفرع عليھا،  وأصبحتمن مشاغل الفلسفة، 

اله، اھتمت بالدرجة  واألفكارلمقوالت ذلك ان ا ا ت ذا العصر وم والمؤلفات الھامة في ھ
د)  انون الجدي ا نالحظ في (االورغ ليم، كم ي الس ر المنطق األولى بالمعرفة وقواعد التفكي
ذي  و) ال ي، و(الكوجيت تقراء والمنطق التجريب اول أسس االس ذي يتن لفرنسيس بيكون، ال

  المنھج). عرضه ديكارت في كتابه (مقال في
ا  ة واعتبارھ ألة المعرف ام بمس اتھم االھتم ي مؤلف فة ف وير واصل الفالس ي عصر التن وف

ة في  وك (محاول اب جون ل اني اإلدراكالمسألة األھم، مثلما نجد في كت روراً اإلنس )، م
بكتاب (نقد العقل المحض) للفيلسوف األلماني عمانوئيل كانت، ثم االتجاھات الفلسفية في 

المدارس والحلقات الفلسفية في القرن العشرين، وأشھرھا (حلقة  إلىسع عشر، القرن التا
الم) من  فينا) التي أرست مرتكزات (الوضعية المنطقية) وبشرت بـ (التصور العلمي للع
رن العشرين،  خالل مجلتھا (المعرفة). وسادت مقوالتھا عالمياً في النصف األول من الق

  فة العلم ومناھجھا المتنوعة حتى عصرنا الراھن.ولما تزل رؤاھا مصدر الھام فلس
                                                 

  . باحث من العراق  
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  اإلسالميقضية المعرفة في التفكير 
ي خوطب  األمربخطاب (اقرأ) وتكرر  اإللھيبدأ الوحي  ى الت ات األول القراءة في اآلي ب

م  األمربھا النبي، واقترن  الى (عل اري تع م للب القراءة بصفة العل انب م)،  اإلنس م يعل ا ل م
ان قضية المعرفة والعلم تمثل بوابة  إلىلذي علم بالقلم)، وكل ذلك يرمز وتعليمه بالقلم (ا

داول  ر األخرى. وتكرر ت وان التفكي ره من أل ديني وغي ر ال تنفتح عنھا كل قضايا التفكي
ة،  م، المعرف ة، اإلدراكمصطلحات (العل ة، الحكم ل، الدراي ه، العق ذكر، الفق ر، الت ، الفك

رآن ال ي الق تقاتھا ف ي (الشعور) ومش تقاتھا ف ة) ومش ظ (المعرف ثالً ورد لف ريم، فم ) 71ك
  واحد وسبعين موضعا.

ھو (الوجود)،  اإلسالميةوبالرغم من ان المحور المركزي للبحث والتفكير في الفلسفة 
ة  ةألن الحكم و  اإللھي ا ھ ود بم وال الموج ن أح ه ع م يبحث في ي (عل موھا، ھ ا وس كم

الجوا لمين ع ا،  موجود) غير ان الفالسفة المس ا ومراتبھ ة، وأنواعھ م والمعرف ة العل حقيق
ل  نفس، والعق ث (ال ي مباح ك، ف ر ذل ا، وغي ع وقيمتھ ن الواق ا ع ادرھا، وحكايتھ ومص
اً خاصاً  ردوا باب م يف ذھني)، وان ل ود ال ي، والوج والت، والكل ول، والمق ل والمعق والعاق

  بمباحث المعرفة في مؤلفاتھم.
ر المتصوفة وھكذا اھتم بقضية المعرفة علماء الك ا اعتب اء، فبينم الم والمتصوفة والعرف

ال  ق ب م يتحق ھود, وان العل ب والحدس والش ة مصدرھا القل ة وجداني ة ذوقي ة حال المعرف
ات  دعياتھم بالمظنون ى م دليل عل لوا للت دل، وتوس لوب الج ون اس َم المتكلم واسطة. ترسَّ

  ھج النقلي تارة أخرى.والمشھورات والمسلمات، واعتمدوا المنھج العقلي تارة، والمن

  الحديث اإلسالميقضية المعرفة في التفكير 
ذين  رواد ال ن ال ده م د عب يخ محم ان الش ارواك ى أش ي  إل ة ف ة المعرف المطبيع  اإلس

اريخ الفلسفة  ومصادرھا، وتاله الشيخ مصطفى عبدالرازق في كتابه المعروف (تمھيد لت
د مفكري )، ومن بعده تلميذه الدكتور علي سامي ااإلسالمية اھج البحث عن لنشار في (من
)، لكن الجھد المميز في ھذا المضمار ھو جھد اإلسالم) و(نشأة الفكر الفلسفي في اإلسالم
د  المحم ي  إقب ديني ف ر ال د التفكي ي (تجدي ة اإلسالمف ة المعرف ق طبيع ذي درس بعم ) ال

ة الذوقي ه المعرف ذي تحتل ز ال ة، والحي ة الديني ات التجرب ة، وتجلي ي الديني ھودية ف ة الش
  المعرفة الدينية.

د حسين  يد محم ه الس ذي ألف واقعي) ال نھج ال فة والم ويمكن القول ان كتاب (أصول الفلس
اب  الطباطبائي، وكتب تعليقة موسعة عليه تلميذه الشيخ مرتضى المطھري، ھو أول كت

رغ اإلسالميةفي الفلسفة  د ان ف ة). فبع احة واسعة لبحث (المعرف ة يخصص مس  الحديث
ا  الطباطبائي في المقالتين األولى والثانية من بيان (معنى الفلسفة وحدودھا، والعالقة بينھ
زة،  ة متمي ا أھمي ة، وأوالھ ة المعرف ه بنظري وبين العلوم الطبيعية والرياضية) دشن بحث
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ة  ى ثالث ا عل ى ترتيب البحث فيھ حيث جعلھا تتصدر مسائل الفلسفة األخرى، وعمل عل
ـ (حدود محاور متسلسلة من طقيا، تبدأ بـ (قيمة المعرفة) يليھا (مصدر المعرفة) وتنتھي ب

  المعرفة).
افا  ىومض ل  إل ائل مث ن المس ا م ل بھ ا يتص ة) وم ة المعرف ي (نظري ث ف ديم البح تق

فة)،  اب (أصول الفلس راً من كت زاً كبي توعبت حي ا اس ا, فإنھ ى غيرھ ات) عل  إذ(االدراك
، واحتلت صفحات الجزء الثاني بتمامھا، فيما انبسطت على معظم صفحات الجزء األول

ذلك  فية األخرى. وب ائل الفلس ة المس ى بقي اب عل ة من الكت ة الباقي اشتملت األجزاء الثالث
الحديثة يعالج مسألة المعرفة بھذه  اإلسالميةيغدو (أصول الفلسفة) أول مؤلف في الفلسفة 

تقلة مفصلة, وتتبل اوين ومباحث مس ا، الكيفية، ويخصھا بعن ة لھ ه الصيغة النظري ور في
  ويوليھا ھذا القدر من البحث والتحليل.

فتنا) في الفصل األول،  كما تناول السيد محمد باقر الصدر قضية المعرفة في كتاب (فلس
ة التصورية  ير المعرف ي تفس ات ف ھر النظري ة) وأش ي للمعرف فبحث (المصدر األساس

لمين اني درس  والتصديقية، ثم أوضح موقف الفالسفة المس ي الفصل الث ك، وف ال ذل حي
ي  في األوروب ف الفلس ار الموق دي مس كل نق تعرض بش ة) واس ة المعرف ة  إزاء(قيم قيم

 إلىكشفھا عن الحقيقة، منذ النزعات االرتيابية المبكرة في الفكر الغربي  وإمكانالمعرفة 
  العصر الحديث.

وي األساسوفي مرحلة الحقة عالج الشھيد الصدر  ان المنطقي لتك م ودرس البرھ ن العل
ى  ائم عل ي الق ه المنطق تقرار, وأساس ي االس ديث ف ق الح ات المنط طي، ونظري األرس

المنطقية لالستقراء) عقم نظرية البرھان األرسطية،  األسساالحتمال، فكشف في كتابه (
ة  ة بديل ال، وصاغ نظري ة االحتم يره لنظري كما عالج مصدر خطأ الفكر الغربي في تفس

ير ح ي تفس ل تفاصيلھا، ف ة بك ة المعرف د لنظري م جدي اً لفھ ال، شكلت أساس ساب االحتم
ول  ارزا لمكاسب المعق ا ب اصطلح عليه (المذھب الذاتي للمعرفة). ويعد ھذا الفھم نموذج

  في العصر الحديث. اإلسالمي

  في العقدين األخيرين من القرن العشرين  اإلسالميالمعرفة في الفكر 
رن يشك أحد في ان العقد ال ك الق ين األخيرين من القرن العشرين كانا من أشد سنوات ذل

في المخاضات واالرھاصات السياسية واالجتماعية والثقافية في عالمنا، والمتابع لحركة 
ة، في  اإلسالميالفكر  ات ھام دة تحوالت ومنعطف ة يستطيع ان يرصد ع ذه الحقب في ھ

ل، وق الم، والتأوي م الك دين، وعل فة ال ائل: (فلس ه، ومقاصد مس فة الفق نص، وفلس راءة ال
  الشريعة، والنظام المعرفي).

د أبحاث،  ر معھ ففيما يتعلق بقضية المعرفة ظھرت جماعة فكرية أشھرت مشروعھا عب
المي للفكر  إسالميةوعبرت عن نفسھا بـ ( د الع ـ (المعھ دھا ب ة) ومعھ ) اإلسالميالمعرف
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نة  ذي تأسس س وم م1981ال رى ان العل ي ت ا، وھ وم  نيةاإلنس ة عل ة الغربي واالجتماعي
ك المحيط،  ه ذل ل ب ا يحف ه، وم متحيزة، اصطبغت بلون المحيط الذي نشأت وتطورت في

راءة الكون)  إلىمن مالبسات، وقيم ثقافية، ومعايير منھجية، تستند  قراءة أُحادية ھي (ق
ي تتك ةتجسد حالفقط، وھذه القراءة  وحي، الت راءة ال تبعد ق ا تس اد، ألنھ ا فصام ح امل بھ

د جماعة ( ذلك تعتق ة)  إسالميةقراءة الكون، عبر منھج (الجمع بين القراءتين). ك المعرف
فة وضعية قاصرة،  ة) ھي فلس وم البحت ة) و(العل وم الطبيعي فة (العل ى أفضتبأن فلس  إل

انالجدل بين  أساسمنھج وضعي مادي, يفسر ما يجري في العالم على  ة،  اإلنس والطبيع
زل من دون وعي لدور  الى يخت اري تع الم  اإلنسانهللا في العالم، وباختزال دور الب والع

  مجموعة موجودات وأشياء مادية الغير. إلى
  المعرفة، حسب رأي دعاتھا, بما يلي: اإلسالميةوتتلخص المرتكزات المنھجية 

  .اإلسالميــ صياغة النظام المعرفي 1
  ــ اكتشاف المنھجية القرآنية.2

  مل على:ولكي يتحقق ذلك، تع
  ــ بناء منھج للتعامل مع القرآن الكريم.3
  ــ بناء منھج للتعامل مع السنة النبوية المطھرة.4
  .اإلسالميــ بناء منھج للتعامل مع التراث 5
  .اإلنسانيــ بناء منھج للتعامل مع التراث الغربي والتراث 6

ة ( لت جماع د توس الميةوق ات نقاش إس د حلق دفھا بعق وغ ھ ة) لبل دوات المعرف ية ون
ؤتمرات،  داروم وث،  وإص ز بح يس مراك ب، وتأس ات وكت ة دراس ات، وكتاب دوري

  ومؤسسات أكاديمية.
اك جماعة أخرى تتشكل في  رانوبموازاة ھذه الجماعة كانت ھن ديم إي ى تق ، وتعمل عل

دين  م ال ة فھ رح آلي ة، ويش ة الديني ة المعرف ر طبيع ي، يفس م معرف ة لفھ ياغة مختلف ص
ارف البشرية، وكيفيته، والتأشي ائر المع ر على خصائص المعرفة الدينية بالمقارنة مع س

ودراسة أبعاد العالقة بين المعرفة الدينية وباقي المعارف البشرية، والكشف عن أسباب 
  تحّول وثبات المعرفة الدينية على امتداد التاريخ.

د درس ذل دالكريم سروش، ق دكتور عب ه وكان رائد ھذا الفھم المعرفي  ھو ال ك في كتاب
(القبض والبسط النظري للشريعة) وعبر عنه بــ (نظرية تكامل المعرفة الدينية). وتستند 

  التالية: األركان إلىنظرية تكامل المعرفة الدينية 
  متغايران (وليسا متعارضين أو متضادين). أمرانــ الدين والمعرفة الدينية 1
  ّول.ــ الدين ثابت، وال يطرأ عليه أي تغيير أو تح2
  ــ المعرفة الدينية احدى أنواع المعارف البشرية.3
  ــ المعارف البشرية مترابطة ومتداخلة مع بعضھا.4
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  ــ المعارف البشرية متحّولة ومتغيرة.5
  ــ تحوالت المعارف البشرية تكاملية، وليست تراجعية وسلبية.6

اج ال ران واالنت ي واي الم العرب ي الع افي ف ھد الثق ري وحسب رصدنا للمش الميفك  اإلس
المعرفة) في  إسالميةوجدنا ان اتجاه ( م2000ــ  1980بالعربية والفارسية في السنوات 

ام معرف عى لصياغة نظ اه يس رز اتج ي اب الم العرب ات الع اوالت وكتاب ن خالل مح ي م
، فما زالت إثارةواألشد  األبرزھو  إيران، وھكذا اتجاه (تكامل المعرفة الدينية) في عديدة
تمرة, حول رؤى النقا ة مس اوز بعضھا اآلداب العلمي ي تج ارشات الت اه،  وأفك ذا االتج ھ

ه، من خالل تالحق  هخاصة وان صاحبھا يؤجج السجال ويغذي ة  أطروحات في (التعددي
  الدينية) و(البسط في التجربة النبوية).

 المعاصر اإلسالميالمعرفة في التفكير  إسالمية
ب ان  الميةالري دة إس ة واح ر  المعرف ي الفك ة ف وعات المحوري ن الموض الميم  اإلس

ة  بالد العربي ي ال لمين ف رين المس احثين والمفك ن الب ة م ا جماع ادى بھ د ن المعاصر، وق
دة مؤسسات  وإيران وباكستان وماليزيا واندونيسيا وتركيا والواليات المتحدة، وأخذت ع

ؤتمر دوات والم رات الن دت عش ة، وعق ذه المھم وض بھ ا النھ ى عاتقھ ات عل ات والحلق
النقاشية، لدراستھا، وبرز تباين حاد بين موقف المناھضين لھا ودعاتھا، بحيث طغت في 
ـه،  و ل ا يحل تھم اآلخر بم بعض الكتابات حالة تشھيرية غير علمية، وأضحى كل واحد ي

ة  إسالميةوأسرف بعض الكتاب في اتھام جماعة  ا للحال المعرفة، فاعتبروھم تعبيرا مقنّع
لفية،  ع الس املوا م ي، وتع ة للبحث العلم ة أھلي ن أي ردوھم م اجوج وفير  اإلنت ري ال الفك

م  ا، ول ام ذاتھ والمتنوع في ھذا الموضوع من منظور واحد، وحكموا عليه بجملته باألحك
 يميزوا بين مستوياته المختلفة.

اوز  ى موقف علمي يتج ة التعرف عل اموبغي درس  األحك ة، وي ة  إسالميةالعاجل المعرف
ادهمن  عالموضو دراسةينبغي االنصاف والموضوعية،  إلىاقرب دراسة  ة،  أبع المختلف

ه ة الحاولمو ي مرجعيات ة، والبحث ف ة الحديث راث والمعرف ي الت ه ف كشف عن  منطلقات
  ومداخله المتعددة.

ذي يشدد  إسالميةمن موقف حيال  أكثر نجد لاستقراء عاجففي  ي الوقت ال ة، فف المعرف
ى  احثين عل دة ب ه ع د في بيلنا الوحي ا س دون بأنھ ة، ويعتق ضرورتھا الحضارية والمنھجي

ن  ر م دتنا، وتتطھ ا وعقي ا وھويتن ع موروثن ا، تتناسب م وم خاصة بن ة عل وطين وتبيئ لت
أخرى ھذا الفھم، وتحسبه تفسيرا مبسطا  واقفالرؤية الوضعية للعلوم الغربية، ترفض م

  المقنعة بقناع معرفي. يولوجيةاإليدللمعرفة الحديثة، ووسيلة من وسائل التعبئة 
وم  إسالمية إلىوتجد الدعوة  ا في ان العل ة مبررھ انيةالمعرف لخھا عن  اإلنس ال يمكن س

أثير  ي ت عنا نف يس بوس ه ل ا ان اص، كم ي فضائه الخ دت ف ذي ول ا الحضاري ال محيطھ
الي والثقافية والتاريخية والجغرافية في صيرورتھا وتشكلھا. وبال اإليديولوجيةالعوامل  ت
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ك  دة، ذل زة وليست محاي ا متحي دو فيھ ة، تغ وم بصبغة معين ذه العل اتصطبغ ھ ون  إنھ تتل
ون  م وضعي للك ة، وفھ ة كوني ن رؤي وده م ا يس يط، وم ون المح انبل اة.  واإلنس والحي

ابع  رن الس وحسب الدكتور عبدالوھاب المسيري، فإن علمانية العلوم التي ظھرت في الق
وم ع ى فصل العل ت عل ر عمل يء، عش ل ش ة عن ك زع القداس ة، ون ة القيمي ن المنظوم

ياء، ووضعھا في عالم اإلنسانمن عالم  األشياءوسحب  م انتھت بسحب األش  اإلنسان، ث
دكتور  اإلنسانمن عالم  ووضعه في عالم األشياء، وبذلك يسود منطق األشياء. ويحذر ال

دعو ا، وي ى حسين نصر من شيوع الطابع العرفي الالتقديسي في دنيان العلم  إل ام ب االھتم
  المقدس، والمزاوجة بين المعرفة واألمر القدسي.

ا اإلبھامما يسمى بالعلم المقدس يكتنفھا  إلىلكن الدعوة  ، وال تخلو من ھجاء ونفي لكل م
اع  ھو غربي، ويتمدد فيھا مدلول المقدس, فيستوعب التراث، والتمثالت المتنوعة لالجتم

دلول يستقي مراإلسالمي د ، وھو م اء، وشيء من نق ار المتصوفة والعرف ه من آث جعيات
  تيارات ما بعد الحداثة للعقل والعقالنية في الغرب.

 لألطرمحاولة تحرير المعرفة من التحيزات والرؤية الوضعية، فإنھا بمقدار توظيفھا  أما
ور ة، تت ة في المعرف أثير العوامل المادي ط االجتماعية واالقتصادية والثقافية في تفسير ت

  مقوالت مطلقة. إلىفي تحيز من نوع آخر، عندما تتحول المقوالت التراثية النسبية لديھا 
موقفا ھجائيا، يتوارى خلفه  أضحىان التعاطي النقدي مع المعرفة الحديثة، والذي طالما 

د  ه النق راث  إزاءموقف تبجيلي يغيب في ادة للت ة ج ى دراسات نقدي ر عل راث، فال نعث الت
ه وعناإلسالمييلدى  اء حضارته وقيم ه، ، بينما تتراكم الكتابات في نقد الغرب وھج لوم

رب  وه الغ ين وج ز ب ال تميي افي، و»ب ي، والثق ي، والتقن اريخي، الحضاري، والمعرف الت
ري «والسياسي، واالستعماري . وربما كانت وحشية الغرب االستعماري، والتاريخ البرب

ذلك ا، وك ع عالمن ل م ي التعام ة، ف ي  لالمبريالي ة ف ة والعبثي ات المادي ور النزع ظھ
فية  ات الفلس ةاالتجاھ ذي  واألدبي و ال ة، ھ بغوالفني ورة  أس ة الص وم الحديث ى العل عل

  االستعمارية، وعدم التفكيك بين العلم والوجه االمبريالي العنصري للغرب.
وم  ي العل ة ف ات الحديث انيةوتظل المعطي ة، اإلنس وم البحت ة، والعل وم الطبيعي م، والعل  أھ

ة  أنجزهمكاسب العصر، وكل ما  دم ورفاھي االغرب من تق م  إنم ه العل رة المتالك ھو ثم
د  ق التخلف من يفتق الحديث، ومثابرته المتواصلة على تنميته وتطويره. بينما يقبع في نف

  العلم، ويبقى على ھامش حركة التاريخ، مستھلكا لما ينجزه غيره. 
ق ال ة وليس ھناك من سبيل للخروج من نف ة  أداءتخلف إال بمواكب م، ومالحق داعالعل  اإلب

ي  ية ف ة الوجل والحساس ن حال تخلص م ة، وال ول المعرف ة حق ي كاف تمر ف البشري المس
ا، بسبب  وم في مجتمعاتن ي تترسخ كل ي ة الت ك الحال ة، تل ارف الراھن ع المع التعاطي م

اھيم طائفة من الشعارات التع اس مف ية، والتب ب، والغزو الغرب، وا»بوية والسياس لتغري
زو ا افي، والغ راق الثق افي، واالخت االثق ة، وغيرھ ة الفكري ري، والتبعي در «لفك ، والتن
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العلوم  انيةب دم  اإلنس دة، وع ا إدراكالجدي كالت أھميتھ ة المش ي دراس ا ف ، ودورھ
ات،  االجتماعية، وقدرتھا على تفسير الكثير من الظواھر، واكتشاف النسيج المعقد لألزم

  امل المولدة لھا.ومعرفة العو
ان ضرورة استيعاب المعارف الراھنة واحدة من البداھات التي ال جدال فيھا، لكن تحقق 

نمط من الدراسة يفضي  ىذلك منوط بدراستھا دراسة تحليلية نقدية، وھذا ال تيعاب  إل اس
اء  ديا، وھو شرط الزم لبن تيعابا نق ارف اس داع أرضيةالمع اھمة في  اإلب ذاتي، والمس ال

  المعرفة. جإنتا
ه  ى فھم ه، والعمل عل ة مكونات ه، وغربل راث، والتوغل في مدارات ا يجب دراسة الت كم
وتمثله، من دون الوقوع في أسره، والحذر من االنخراط في رؤيته، أي محاولة استيعابه 

التعامل مع التراث  أماالمعرفة.  إنتاجاستيعابا نقديا، وھذا ھو الشرط الثاني للمساھمة في 
يقودنا للھروب  إلىيفتقر  بأسلوب ه س ىنقده وتفكيك عناصره، فإن دخول  إل الماضي، وال

  في متاھات تبعدنا عن العصر، كلما توغلنا في عوالم التراث.
ة  ة التبجيلي ان الحال اريخي، وطغي ان غياب الموقف النقدي من التراث، وشيوع الوفاء الت

ا يمت  ىعند الجماعات السلفية، لكل م ون، الماضي، من س إل الطين، وصراعات، وفن
ى  درة عل دم الق ال، وع وز، ورج ارف، ورم وم، ومع وھات،  إدراكوآداب، وعل التش

ة،  اق النقدي داد اآلف ه انس م عن وروث، نج ي الم ات، ف رات، واالنتكاس ات، والثغ والعاھ
الي العجز عن  ر، وبالت وإحضار الماضي كما ھو، وسطوته على الوعي، وإعاقته التفكي

  الحياة. مواكبة متغيرات
اة،  إليه، واللجوء أبدياان االحتماء بالتراث، واتخاذه مالذا  ائع الحي ة من وق في كل واقع

راث من مالذ  ىكفيل بأن يحّول الت ىسجن، ومن كھف  إل ر، يحجب من  إل ق، أو بئ نف
  يحتمي به عن الحياة، ويغيبه عن العالم، ويمنعه عن المشاركة في صناعة التاريخ.

  
  المعرفة ميةإسالتساؤالت حول 
  المعرفة بما يلي: إسالميةتساؤالتي حول  إيجازسبق يمكن  تأسيسا على ما

دد  ـ1 ا تش الميةبينم ى  إس ة عل االمعرف زات  إنھ ن التحي ة م ر المعرف ى تحري ز عل ترتك
دما  وع آخر, عن بية من ن ورط ھي في نس ة, تت بية االرتيابي والتمركزات والمواقف النس

تمولوجيا ديھا االبس ى تتحول ل ة  إل دو للمعرف ا, يغ ن لھ ة الدي دال من معرف ديولوجيا, فب اي
ا,  ة, أو أدلجتھ ديين المعرف ى ت ود عل دين, وتنصب الجھ ع ال ة م د المعرف ل تتوح ن, ب دي

المعرفة,  إسالميةوبالتالي تحيزھا, فما الذي تعنيه الوثوقية والجزمية في أفكار ومقوالت 
  شتھا ومراجعتھا ونقدھا؟وغياب الجرأة في إعادة النظر فيھا أو مناق

ة  األطرالمعرفة  إسالميةلماذا يتجاھل اتجاه  ـ2 ة للمعرف االجتماعية واالقتصادية والثقافي
والمفاھيم التراثية النسبية, وتعميمھا لكافة العصور,  األفكار إطالقالتراثية, ويعمل على 
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ابالرغم من  افي وسياسي وا إنھ تقة من فضاء حضاري وثق ة بشرية مش اعي معرف جتم
  واقتصادي خاص؟

ا,  اإلنسانيةأال يفضي تجريد العلوم  ـ3 ا ومرتكزاتھ ا وأدواتھ الغربية الحديثة من مناھجھ
لمة  إلى ة األس تنتھي عملي الي س ا, وبالت ا من محتواھ ا وتفريغھ ىنفيھ ي,  إل اقض منطق تن

ا  ايز موضوعاتھا كم وم بتم ايز العل رر باعتبار ان ماھية العلم تعني موضوعه, وان تم ق
  جرى تغيير موضوع العلم ومناھجه يغدو علما آخر؟ فإذاالمناطقة, 

اة   ة  إسالميةوھل يقصد دع ة معين ى حال ق االّ عل ارف التنطب وم والمع ة ان العل المعرف
ة ددة, وھوي ة مح ة خاصة وجغرافيا بشرية وثقافي ا العام ة من طبيعتھ , فيجردون المعرف
دد ا الرغم من الشاملة, وتتعدد المعارف  لديھم بتع ات والخصوصيات الحضارية, ب لھوي

ي  إطالقان  ا يعن مولھا وعمومھ ة وش االمعرف ر رضوان  إنھ ا. وحسب تعبي ة لھ الھوي
ذي  «حتى في العلوم االجتماعية»ان المعرفة بحد ذاتھا  السيد, بما المعنى ال الھوية لھا, ب

  قصدوه, فقد كانوا يحاولون اجتراح المستحيل؟
تنبثق عن رؤية كونية حديثة, وھناك فارق شاسع بين الرؤية القديمة  ان العلوم الحديثة ـ4

د  ديم, فق إلرث العلمي الق ل تواصال ل م الحديث يمث ول ان العل والحديثة, بنحو اليمكن الق
ة  انانبثق العلم الحديث من رؤي ا  اإلنس ايرة لم ة مغ اة, وھي رؤي ة والحي دة للطبيع الجدي

أن  مضى. لقد تجلت الطبيعة للعلماء في اليلو: ب ال غ ا ق د, كم العصر الحديث بشكل جدي
اب  الع كت ا ان يط ارف بھ ر الع ن لغي ة الرياضيات, واليمك ة بلغ ذه الطبيع ه دّون ھ اإلل

ك  إلىالطبيعة. ان الباحث الحديث  اكتشف طبيعة اخرى, كتبت بلغة ثانية, فعمد  ان تل اتق
ان انسان الماضي نراه من مكاسب م اللغة, واستطاع قراءة الطبيعة, وحقق ما ة. ك عرفي

ة  ه بلغ ى ل ان أخرىيرى نفس ھذه الطبيعة, لكنھا كانت تتجل ي ك ا, الت ة الميتافيزيقي , بلغ
ات  أھدافايقرأ بھا الطبيعة, لذلك الحظ فيھا  ات ومعطي دة لكن أخرىوغاي ة واح . الطبيع

ا ذي ط ول حاول كال الطرفين ان يكتشفھا, وتجلت لكل منھما بصورة خاصة. والتحول ال
ة   إلى أدىالكون ھو الذي  إلىالرؤية  ة الغربي ظھور العلم الحديث, وقد تجسدت العقالني

ا.  دركھا جميع ة ت ة وحياتي ائج علمي ت نت ه, فحقق اء  إذنبالمضمون ذات تطيع بن ف نس كي
ة واإلنسانمنظور علمي حديث للطبيعة والكون  ة التراثي ة الكوني , مادمنا ننھل من الرؤي

   التقليدية؟       
م  إسالميةھل تمثل  ـ5 ذي ل المعرفة عملية تعويض نفسي للمسلم, في عالمنا المعاصر, ال

ه  ك ان يساھم المسلم في مكتشفاته واختراعاته ومكاسبه العلمية والمعرفية, فيتوھم عبر ذل
  المعارف الحديثة؟ إنتاجممن أنجزوا العلم الحديث, وساھموا في 

ة  إسالميةومراجعة ونقد التراث في أعمال المحاوالت المكرسة لتحليل  أليست ـ6 المعرف
اة  ات الصادرة عن دع ن الكتاب ة م ي طائف رى ف ا ن دا, بينم دودة ج ة  إسالميةمح المعرف

وم  انيةاسرافا بتبجيل التراث, ومديح اعالمه, وھجاء العل ذا  اإلنس ل ھ ع ان مث ة, م الحديث
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تيعابھا, وتط وم واس ذه العل ع ھ اطي م ا من التع ا ان الموقف يحجبن يدھا, كم ا وترش ويرھ
ه,  ه وقضاياه وھموم اغله ومدارات الموقف النقدي من التراث يحررنا من االستسالم لمش

  وبالتالي نتحرر من سطوته كمعيق للتفكير الخالق المبدع؟
ين  ـ7 احثين والدارسين المھتم املة لجماعة من الب ة ش ة مرجعي ن تيمي لماذا تتخذ آثار اب

م من ان آراء ابن تيمية في العقيدة والتفسير وعلوم القرآن والفقه المعرفة, بالرغ بإسالمية
ا,  اوغيرھ ي عصره والعصور  إنم اء ف ن العلم ة م ا طائف ف منھ ة, وق ي آراء خالفي ھ

الالحقة موقفا رافضا, بل مناھضا, فھي فضال عن تاريخيتھا وتعبيرھا  عن عصرھا,  لم 
  تكن موردا للقبول العام.

ةلا إسالمية»أليست  ـ8 وم  في  «معرف فة العل تمولوجيا وفلس رتبط باالبس فية ت قضية فلس
ة  ىالمرتب ي األول ات الت ر ان الدراس ة, غي ة المعرف رتبط عضويا بمباحث نظري ا ت , كم

ىيكتبھا دعاة ھذه القضية لم تقاربھا من منظور فلسفي, مضافا  ار  إل تيعابھم آلث عدم اس
يشتمل على آراء تتسم بالغنى والتنوع في  المتصوفة والعرفاء والمتكلمين, مع ان ميراثھم

ي  ف التراث الم للموق ان االستس ا ك ا. وربم ادرھا, وقيمتھ ة, ومص ة المعرف ير طبيع تفس
السلبي من الحكماء والمتكلمين والمتصوفة والعرفاء, ھو الذي حال بين ھؤالء وصياغة 

ل  ة. فھ ة األھمي ألة البالغ ذه المس ال ھ ة حي ة قضية  إسالميةرؤي ن دون المعرف فية م فلس
ة  تمولوجية من دون مضمون ابستمولوجي, وقضية معرفي مضمون فلسفي, وقضية ابس

  من دون مضمون معرفي؟ 
ا تفترض  إسالميةلماذا تغيب المراجعة النقدية ألفكار وتجربة  ـ9 ة, بينم  إسالميةالمعرف

ه, وھي لم المعرفة انھا مشروع نقدي يراجع التراث ويغربله, ويدرس الفكر الغربي وينقد
المي للفكر إنتاجھاتعمل على نقد  ة  اإلسالمي. ولماذا لم يبادر المعھد الع بمراجعات نقدي

ه  اريعه وبرامج ه ومش اره ومقوالت ة ألفك رة وجريئ ه وإصداراتهح ب علي ي ال تتغل , لك
ا  اإلسالميةالحالة السكونية السائدة في أدبيات وفكر الحركات  رن العشرين, وكيم في الق

ره ل فك ي  يظ ى العلم ق المنح ا الصواب, ويتعم ب فيھ ة, يتغل يرورة أبدي ي ص ورؤاه ف
  الموضوعي.

ا إسالميةأيصح القول ان  ـ10 ة م ة تھدف  إالھي  المعرف ىمحاول ة  إل  اإلسالميينھيمن
ى ان  رة, بمعن ى اآلخ تھم عل د ھيمن دنيا, بع اة ال ى الحي الميةعل ة  إس ة فكري ة حيل المعرف

تبعاد اآلخر  إلىسعى السياسي, ت اإلسالملجماعات  ة, واس ة والثقافي اة الفكري احتكار الحي
  من كافة الميادين؟

اع  ـ11 م نفس  إسالميلماذا لم تتشكل حتى اليوم النواة الجينية  لعلم اجتم  إسالميأو عل
دعوة, ومعظم إسالميأو علم اقتصاد  ذه ال ى ھ رن عل , بالرغم من مضي أكثر من ربع ق

ة الكتابات لم تتبلور فيھا رؤ ية نظرية واضحة حيال ھذه العلوم, فضال عن عدم انجاز أي
  من العلوم االجتماعية؟ إسالميمحاولة جادة لصياغة وبناء علم 
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رة  ـ12 ن وف الرغم م اجب م  اإلنت ي النجف األشرف وق ة ف وزات العلمي ي الح ري ف الفك
 م2005ألف عنوانا في سنة  25وغيرھما, حتى ان عدد عناوين الكتب المطبوعة تجاوز 

ديني إيرانفي  , وبالرغم من تنوع وغنى األفكار الخالفية التي يزخر بھا راھن التفكير ال
عيدا عن ذلك, مع لما يزل ب اإلسالميفي الحوزات العلمية, غير ان المعھد العالمي للفكر 

رة  م ان فك المية»العل وم إس ارف والعل ا  «المع ارة وأكثرھ ائل إث رز المس ن أب دة م واح
يدافع المحافظون عنھا, ويعملون على صياغة تصورات ورؤى وتبريرات مناقشة, حيث 

الحيون  رون االص ھا المفك ا يناھض ك, بينم ي ذل ة ف ات متخصص ر مؤسس أنھا, عب بش
  تستبطن تھافتا وتناقضا منطقيا وخداعا. إنھا إلىويذھبون 

دى ال ـ13 ة ل لمة المعرف رة ألس ع المحاوالت المبك د م يد كنت أتمنى ان يتواصل المعھ س
ذه مرتضى المطھري, ود.  ائي, وتلمي د حسين الطباطب يد محم اقر الصدر, والس محمد ب
رھم.  د...  وغي و القاسم  حاج حم محمد نقيب العطاس, ود. سيد حسين نصر, و محمد أب

رين  أولئكمثلما كنت آمل ان يتسع صدر القائمين على المعھد باستيعاب بعض آثار  المفك
  .إصداراتھمفي 
المعرفة مباحث فلسفة الدين, التي تعالج ماھية الدين  إسالميةھمل في مشروع لماذا ت ـ14

من  اإلنسان هوما يترقبوحقيقته, والذاتي والعرضي في الدين, ومجاالت الدين وحدوده, 
ا  امال وافي دين ك ى ھل يمكن ان يكون ال ه, بمعن دين وكمال ين شمول ال الدين, والعالقة ب

نھتم باالتجاھات  لحياة غير انه غير شامل للحياة... ولماذا الالخاصة في ا وأھدافهبغاياته 
ا في تفسير النص  ة وأدواتھ ا الحديث ع الھرمنيوطيق الجديدة في قراءة النص, ونتعاطى م

  ...وأين موقع التجربة الدينية في مباحثھا؟
ي  ـ15 اد ف اب االجتھ تح ب ن مسعى لف ل م ا  أصولھ ة صياغة ثيولوجي دين, ومحاول ال

ن تتحرر م ة م ه, منتزع ة لإلل ذي كرس صورة مرعب دي, ال والت الالھوت التقلي ن مق
ة  ا صورة بديل د, يصوغ لن الم  جدي م ك اء عل ى بن ل عل ابرة, أو العم اة الجب وذج الطغ نم

ين هللا  ذيھا الخوف ب ي يغ ة الت ة الصراعية المأزوم , واإلنسانلإلله, تخلصنا من العالق
ا  ىوتنقلن وم ع إل ة مختلف, يق ة, نمط عالق ن روح المحب تقي م ة ويس ودة والرحم ى الم ل

ار ان   انباعتب ه؟ ال  اإلنس اف من ا يخ ا مرعب ود إلھ تطيع ان ي ديث  يس عنا تح ل بوس وھ
 التفكير الديني من دون تحديث التفكير الكالمي؟



  1
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  دالجبار الرفاعيعب  تساؤالت حول إسالمية المعرفة1
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  تأمالت في إشكالية المشروعية والشرعية
  في الخطاب اإلسالمي المعاصر

  
  صالح الدين الجورشي

  
ه ال  الفكر السياسي اإلسالمي المعاصر فكٌر متحرك وليس استاتيكيا، وإن كانت حركت
ينات  ي الخمس ب ف ان يكت ا ك ين م ة ب اً. فالمقارن ة أحيان ة، ومتأرجح زال بطيئ ت

ة التي والستينات، وبين ما يطرح ح رز بوضوح الديناميكي ف، تب ار ومواق اليا من أفك
بته يشھدھا ھ ذي اكتس ذا الفكر. وھي ديناميكة تعكس في اآلن نفسه النضج النسبي ال

ه  زمن عاشت خالل ة من ال د حقب ه، بع ة ل بعض األطراف المنتجة لھذا الفكر والحامل
اھي مع  ة وخشية التم دان الھوي ة خوف من فق موذج السياسي الن»ھذه األوساط حال

ى حد اآلن «الغربي . وھو ما جعل الكثيرين من رموز ھذه األوساط تصاب بالتردد إل
في حسم عديد المسائل، منھا ما ھو شكلي ومنھا ما ھو أساسي، وذلك خشية االقتراب 

رة  كالية «الثوابت»من دائ ة بإش اول الجوانب المتعلق د تن ك بوضوح عن ى ذل . ويتجل
ي روعية ف رعية والمش دى  الش ي ل اب الحرك ي الخط اً، وف المي عموم ر اإلس الفك

  اإلسالميين خصوصاً.
  إشكالية التعريف والتداخل

الشرعية والمشروعية مصطلحان مختلفان في المعنى، لكنھما يتقاطعان حول إشكالية 
ة  وعة الدول ا الموس فھ رعية تعرِّ ائم. فالش ي الق ام السياس ة أو النظ ن الدول ف م الموق

تھا للسلطة، »ھا االجتماعية بكون ة في ممارس ة الحاكم ا الھيئ د عليھ األسس التي تعتم
. في حين «لسلطة وتقبل المحكومين لھذا الحقوتقوم على حق الحكومة في ممارسة ا

انوني  ار الق ات باإلط راد أو الجماع اط األف د نش دى تقي ى م ل إل روعية تحي أن المش
اط  ي أوس ام ف اد ع ود اعتق ه، يس اء علي ه. وبن نظم ل ية أن الم وم السياس راء العل خب

رعية  ي»الش وم سياس روعية  «مفھ ين أن المش ي ح انوني»ف وم ق ياق «مفھ ي الس . ف
ا  ة فھمھ ا أو محاول لطة وركائزھ ة الس د طبيع اً نحو تحدي ون الموقف موجھ األول يك

وك»كظاھرة سياسية كما فعل  ال  «جون ل ع االنتق اني يق ا في السياق الث ره، بينم وغي
د الموق اك إلى تحدي ك يبقى ھن ر وأسلوب المعارضة. لكن مع ذل نھج التغيي ف من م

ذي  ألة الدستور، ال شيء من التداخل بين المفھومين، إذ إن الشرعية ترتبط أيضاً بمس
من شأنه أن يخرج الشرعية من مفھومھا الھالمي غير الدقيق إلى مفھوم قانوني، يقيد 

  حركة السلطة، ويجنبھا اإلطالق والشمولية.
ين ھذا ال ة ب رات طويل د فت تمييز بين المستويين ليس باألمر الجديد، حين دار جدل امت

علماء السياسة الشرعية ومنظّري الفرق اإلسالمية، لتحديد الموقف النظري والمبدئي 
ة،  ا واجب من الطبيعة العقدية والسياسية للدولة، بضبط الشروط التي بھا تصبح طاعتھ

ا ومن ثم االنتقال إلى وضع أسس عا ول بھ ا  أو القب ر الخروج المسلح عليھ ة لتبري م
  حتى ولو ظلم حكامھا وتعاظم فسادھم.

                                                 
 باحث وأكاديمي من تونس .  
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ار والمواقف من المصطلحين أو  أما في العصر الحديث، فقد استمر التباين في األفك
ا الخطاب  باألحرى المفھومين. وسنحاول رصد ذلك من خالل التحوالت التي مر بھ

  ي. اإلسالمي بوجھيه اإلصالحي والحرك
  المرحلة اإلصالحية 

ة أو  ألة تحديث الدول ة النھضة بمس ي مرحل انشغل الخطاب اإلصالحي اإلسالمي ف
ة المدخل  تطوير مؤسساتھا وأدائھا. وكان اإلصالحيون يعتقدون في أن ذلك ھو بمثاب
ة  ة مركزي ة احتلت مكان ة. فالدول ة لألم ة العام لتحقيق اإلصالح وإعادة صياغة الحال

رھم،  ي تفكي ة ف ارات الفكري ف التي دى مختل د ل ا بع تمر فيم ذي اس ر ال و األم وھ
ي الم العرب . 1والسياسية التي تصدرت الشأن العام وحاولت التغيير واإلصالح في الع

ى  ذي عمل عل ي ال د عل ة محم ة مع تجرب لقد بدأت محاوالت تركيز دولة حديثة وقوي
ا ة االستفادة من النموذج السياسي الغربي مع التصدي لألطم ا المحاول ة. أم ع الخارجي

الثانية فقد تمت من داخل مركز الخالفة العثمانية وعلى أيدي بعض السالطين الشبان 
ة والعسكرية  ة، خاصة في المجاالت االجتماعي وة األوروبي الذين تأثروا بمظاھر الق
ى  واإلدارية والصحية والعمرانية. بدأ ذلك مع السلطان محمود الثاني، الذي قضى عل

حة فرق ة والص ل الزراع ات مث ض القطاع الح بع ي إص رع ف ارية، وش ة االنكش
ان  ة أو فرم ر مع صدور وثيق د  «التنظيمات»والتعليم. وتجلت الصورة أكث ذي أك ال

م وضع حد  ا ت اتھم. كم على المساواة بين رعايا الخالفة العثمانية والحفاظ على ممتلك
ة لمصادرة أموال األفراد دون موجب شرعي وحكم قضائي ة عقلن ، إلى جانب محاول

دل، والتخفيف من حدة ظاھرة استغالل  ى الع سياسة الضرائب حتى تكون أقرب إل
  النفوذ أو تجاوز صالحيات المسؤولية التي يحددھا القانون.

ين التأسيس النظري  ذي جمع ب دين التونسي، ال ر ال ا خي أما التجربة الثالثة فقد قام بھ
دد من المسؤوليات للمشروع اإلصالحي وبين الممارس ه لع ة السياسية من خالل تولِّي

ة  ر، ورئاس ل وزارة البح رى مث ر»الكب س األكب بح «المجل دما أص األخص عن ، وب
ار اإلصالحية التي  «أقوم المسالك». فكتاب «الوزير األكبر» م األفك الذي يلخص أھ

جل التعرف تبناھا خير الدين، كان قائماً على استعراض أحوال البالد األوروبية من أ
اذ  ه من إصالحات إلنق ام ب ا يجب القي على أسباب نھضتھا، ومن ھناك استخالص م
الدولة التونسية خصوصاً والخالفة اإلسالمية عموماً من االنھيار الكامل والسقوط في 

  أيدي االستعمار األوروبي. 
 ً ان حريصا ه ك ة االستعارة من الغرب، إال أن دين في عملي ر ال  بالرغم من توسع خي

ين الشريعة  ا وب ين اإلصالحات التي اقترحھ وع في التعارض ب على أن يتجنب الوق
ات  ى تنشيط آلي ا إل اإلسالمية. وھو ما دفعه إلى وضع مقدمات منھجية دعا من خاللھ
ة، وحتى يخفف من  ذه الزاوي نھج المقاصدي. فھو من ھ ى الم االجتھاد باالستناد عل

اً، شغله ا وى المحافظة ديني ة ھيمنة الق ى عملي ة عل لبحث عن إضفاء الشرعية الديني
از  ه بضرورة ارتك ين إيمان ين اإلسالم وب اإلصالح السياسي، وذلك بنفي التعارض ب

ـول  نھم. يق دل بي ة الع ة وإقام راد الرعي ين أف اواة ب ة والمس يم الحري إن »الدولة على ق
ة، وال سي اً لألدل ان صواباً موافق ا وك ان صادراً من غيرن ه األمر إذا ك ا علي ما إذا كن

ل الوا ه، ب اره وإھمال ه إلنك ال وج دينا، ف ن أي ذ م ترجاعه وأخ ى اس جب الحرص عل
ا «واستعماله ة يومھ . وبالتالي فقد اعتبر خير الدين أن الدولة التونسية التي كانت قائم

باب  ذت بأس ا أخ ا كلم ة لھ ا ووالء الرعي رعية وجودھ ب ش ا أن تكتس اً يمكنھ فعلي
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وض واإلصالح. ف ا النھ ى مواطنيھ ھا عل رض نفس ى أن تع ة إل ي حاج ت ف ي ليس ھ
ا أن  ا يمكنھ فافة، وإنم ة وش ات ديمقراطي ام أو انتخاب تفتاء ع لكسب ثقتھم من خالل اس
ن  ى م د أدن احترام ح ول ب ا، والقب ة اختياراتھ الل مراجع ن خ ة م ذه الثق ب ھ تكتس

رد م الف ي من خالل الحقوق، والسماح بقيام عدد من المؤسسات، وتقليص مجال الحك
إعطاء صالحيات فعلية لمجالس الشورى. فخير الدين كان يرمي إلى قيام نظام ملكي 
لطة  ة الس ريع ومراقب الحيات التش ه ص ب، ل ابي منتخ س ني ب مجل ى جان د، إل مقي

  التنفيذية.
ة اإلصالحية،  د الحديث عن المرحل ا عن ع إغفالھ ا يق اً م ي غالب ة، الت ة الرابع التجرب

ن ا إيران م ق ب ل تتعل ة داخ ة ھام ورات فكري ن تط ا حصل م ة، وم ة الجغرافي لناحي
ة  ة االحتجاجي د الحرك د من التوقف عن ة. إذ ال ب ة المذھبي يعي من الناحي الفضاء الش
التي فجرھا الميرزا حسن الشيرازي بفتواه الشھيرة  التي قضت بتحريم التدخين على 

دين م اه ناصر ال رار الش اك لشركة الشيعة في محاولة منه للتصدي لق از التنب نح امتي
نتين من المعارضة. م1890بريطانية عام  د س ك بع اء ذل ى إلغ ، وھو ما أدى عملياً إل

الثورة الدستورية، التي  ا يسمى ب ة الناجحة مدخالً نحو تحقيق م وشكلت تلك الحرك
رة الدستور، م1911و  1905استمرت ما بين  . وھي الثورة التي تمحورت حول فك
ك «المشروطية الدستورية»ـاألدب السياسي اإليراني بأو ما يسمى في  . وقد شھدت تل

ة الشيعية  ام وجذري داخل المدرسة اإلصالحية والتجديدي المرحلة حصول تحول ھ
اب  ر كت ذھبي. ويعتب ى الصعيدين السياسي والم ة»عل ه األم ين »لصاحبه  «تنبي حس

ى الفكر من بين أھم معالم ذلك التحول، الذي ستستمر انعكاس «نائيني د عل ا بع اته فيم
  السياسي الشيعي المعاصر. 

ة  ل المدرس ري داخ ان يج ا ك ين م ري ب ح فك ة تالق ة حال ك المرحل ھدت تل د ش لق
يعية.  ة اإلصالحية الش ين المدرس اني وب دين األفغ ال ال ادة جم نية بقي اإلصالحية الس

ا فالمرحلة النھضوية جعلت من إقامة حكم دستوري ھدفاً لھا من الناحية ال سياسية. كم
من اإلصالح الديني مدخالً ووسيلة لذلك. فالدولة الدستورية ليست انقالباً على  تاتخذ

ن  د م ات تح ود وآلي ا بقي رط إلزامھ تمراريتھا بش ن اس اع ع ا دف ة، وإنم ة القائم الدول
ام  أخطار الحكم المطلق، وتفتح المجال لكي تكون الشعوب شريكة في إدارة الشأن الع

ل عن طريق االنت دما أصَّ ده عن د عب ه الشيخ محم ام ب ا ق اني.  فم خاب والتمثيل البرلم
ة  اوز عقب ه لتج ة من وى محاول يس س ة، ل ورى والديمقراطي ين الش الحة ب للمص
واطنيھم  ع م ام لمن ذلك الحك اصطالحية ومفاھيمية كان يستند عليھا التيار المحافظ وك

  من ممارسة الحق في المشاركة السياسية.
  حاوالت إلنقاذ الدولة وتحديثھاالنھضويون : م

وا في الشرعية  م يطعن م ل لم يرفع رموز اإلصالح شعار إقامة الدولة اإلسالمية، ألنھ
ان  الدينية للخالفة العثمانية، أو بتعبير أدق لم يكن خالفھم معھا عقائدياً ودينياً، وإنما ك

ة ع وا في البداي د عمل اً. لق اً وثقافي ياً واجتماعي اة في األساس سياس ا الوف ى أن يجنبوھ ل
اءت  السريرية، لكن نظراً لحجم األزمة الھيكلية التي أصابت جسم الدولة برمته، فقد ب
زوع  تبعد الن اني ال يس دين األفغ ال ال كل الجھود اإلصالحية بالفشل. وھو ما جعل جم
ورة  ا حصل مع ث نحو تأييد الثورة من أجل فرض الحد األدنى من اإلصالحات مثلم

ة عرابي، وإ ر من نضاله ھو محاول ه الجزء األكب ذي سخر ل ن كان ھمه الرئيسي ال
توحيد كلمة المسلمين وتكوين جبھة عريضة من أجل التصدي للمشاريع االستعمارية 
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التي أخذت يومھا تمتد وتخترق مختلف مفاصل الجسم اإلسالمي، وتشرع في تقسيمه 
  وإعادة صياغة الجغرافيا واالقتصاد والثقافة. 

ين مطالب  عندما تم إلغاء الخالفة على أيدي كمال أتاتورك، انقسم التيار اإلصالحي ب
ك  ين من رأى في ذل بإعادة بناء الخالفة من جديد، وفي مقدمة ھؤالء رشيد رضا، وب
ة،  ة أو المحلي ة القطري جھدا ضائعا، معطيا األولوية للعمل عل تطوير أوضاع الدول

اط التي فرضت نفسھا تاريخيا،وأصبحت الم ا االرتب دت عملي لجأ الوحيد لمجتمعات فق
ة  ة، ووجدت نفسھا بمعي العضوي بالمحور الرمزي الذي كانت تمثله الخالقة العثماني
ة  راكم األزم اع الغرب االستعماري، وت نظامھا السياسي المحلي تواجه بمفردھا أطم

  التاريخية الشاملة التي أصابت األمة بأكملھا.
رة ى سحب الشرعية من النظام السياسي  لقد تجنب المصلحون لفت دعوة إل ة ال طويل

ه األساسية.  ذي نخره حتى العظم، وعجزه عن أداء وظائف الموروث، رغم الفساد ال
اع  ة إقن د من أجل محاول ي األمر»وبذل ھؤالء قصارى الجھ بضرورة األخذ  «أول

ك أمر  ن، بأسباب القوة كما حصل في أوربا. وكان التيار اإلصالحي يظن أن ذل ممك
ة  رات عنيف ام بتغيي وأن في تحققه تأسيس لشرعية سياسية جديدة، دون اللجوء إلى القي
وثورية، أو القطع مع السياق التاريخي الذي نشأت فيه الدولة العربية اإلسالمية. لكن 
اك، إال أن  ا وھن ة ھن ن اإلصالحات المتفرق د م ذ ع ذا، وتنفي ن حرصھم ھ الرغم م ب

اريخي  وعي الت ذي انعدام ال ة الترھل الشديد ال ة، وحال دى الشرائح والنخب الحاكم ل
ك  ا، كل ذل وى لصالح أوروب وازين الق ر في م آلت إليه أنظمة الحكم واالختالل الكبي
ى  وغيره من العوامل التي حالت دون أن تحقق اإلصالحات التي تمت أھدافھا، بل عل

  ط معظم والياتھا.العكس من ذلك عجلت تلك اإلصالحات في انھيار الخالفة وسقو
  ة الخطاب الحركيمرحل

رت ي ظھ المية، الت ات اإلس أة الحرك ع نش ـة  م يس حركـ ل تأس ود بفض ى الوج إل
) في منطقة شرق آسيا، المسلمون) في العالم العربي، و (الجماعة اإلسالميةاإلخوان (

ابقة.  ة الس ه في المرحل د أخذت العالقة مع الدولة تنحى منحى مغايراً لما كانت علي لق
ة أو  ة الوطني رعية الدول ي ش كيك ف و التش ل تصاعدياً نح ي يمي اب الحرك ذ الخط أخ
افي مع المؤسس  الحديثة التي حلت محل دولة الخالفة. لم يكن ذلك واضًحا بالقدر الك
م يطعن  داعي للسقوط، فل الشيخ حسن البنا، الذي تعامل بحذر مع النظام الملكي المت

ي اآلن ه ف وده، لكن رعية وج ي ش عار  ف ع ش ن رف ان أول م ه ك ن »نفس الم دي اإلس
ة إسالمية»، ممھداً الدعوة إلى إقامة «ودولة ة  «دول ة دول ا خطوة نحو إقام باعتبارھ

ذ تأسيسه، في حين  «حزب التحرير»الخالفة، التي جعل منھا  ه االستراتيجي من ھدف
ى صعيد  ي عل ر المرحل رغ إلحداث التغيي م تف ا، ث ات أھميھ م اكتفى البنا بإثب مصر ث

ا  ن البن ول حس ي. يق الم العرب دة »الع ن الوح ة م دون أن الخالف وان يعتق اإلخ
أنھا،  ام بش ا واالھتم ر في أمرھ اإلسالمية...، وأنھا شعيرة يجب على المسلمين التفكي
ة  رة الخالف ون فك ذا يجعل ن هللا.. واإلخوان لھ ام في دي ر من األحك والخليفة مناط كثي

ى رأس موالعمل إلعاد ذلك أصبح من اإلسالم .«نھجھمتھا عل ذين يتحدثون وب يين ال
، أو الدولة العقائدية ذات رسالة شاملة لمختلف جوانب «دولة العقيدة»عما يصفونه بـ

  الحياة.
ل ضمن  رعية العم ا بش ّر البن ه، أق دفاً لحركت المية ھ ة اإلس ة الدول اذه إقام م اتخ رغ

ي اني ف ت تع ي كان ة الت ية الليبرالي ة السياس ن  المنظوم ر م ن كثي ياق المصري م الس
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ات  التشوه والقصور. كانت المرحلة الليبرالية تعتمد على تعدد األحزاب وتنظيم انتخاب
ة  ة، مع وجود حد أدنى من حري دورية، وتكليف األغلبية البرلمانية بتشكيل الحكوم
رة  ان كثي ي أحي ع ف ات تخض ل واآللي ذه الھياك ت ھ ل كان ي المقاب ن ف حافة، لك الص

غوط ا اھرة لض دة ظ د بش ذي انتق ا ال ن البن ل إن حس اني. ب دخل البريط ر والت لقص
اً من  اً أن يكون قريب األحزاب، ولم يكن يرى فيھا الوسيلة المنقذة لمصر، اختار أحيان
د ذي  ى حساب حزب الوف ك عل ان ذل السرايا ومتعاطفا مع الملك فاروق، حتى ولو ك

ه، البعد الوطني والشعبي. كان الھاجس األساسي لل ة حركت ة حماي ك المرحل ا في تل بن
ر من تحدي. ورغم  ر من خصم وأكث التي نمت بسرعة، ووجدت نفسھا تواجه أكث
تمكن  ى لحظة ال مختلف المناورات التي قام بھا في انتظار اكتساب القوة والوصول إل
از  ورط الجھ طين، وت رب فلس ي ح وان ف ارز لإلخ تراك الب ين، إال أن االش والتمك

اظم السري في عملي ى جانب تع ة، إل دد من الشخصيات السياسية الھام ات اغتيال لع
ز والقصر وأطراف أخرى  ك جعل األنجلي دور اإلخوان ووزنھم الجماھيري، كل ذل
دھم،  ال قائ ق اغتي ك عن طري وان، وذل يم اإلخ ول ضرورة تحج ي مصلحتھا ح تلتق

  واعتقال اآلالف من عناصرھم، وضرب مؤسساتھم. 
د. تلك المواجھة المؤل ا بع مة خلفت وراءھا آثاراً فكرية وسياسية ستتطور تدريجياً فيم

وتمثلت الخطوة األولى في سحب الشرعية السياسية عن النظام الملكي في مصر، 
ع  يق م اون وتنس ة تع ي عالق وان ف ة اإلخ ابعون لحرك كريون الت ل العس ث دخ حي

ة. مجموعة الضباط األحرار، التي كانت تستعد لإلطاحة بالملك الفا روق وإلغاء الملكي
ذي د ال دعم السياسي واللوجستي من اإلخوان بع د لقيت مجموعة الضباط كل ال  نوق

اعتبروا أن االنقالب العسكري عمل مشروع لتغيير األوضاع. وكان ذلك أول تحالف 
ا   يقوم به إسالميون مع العسكر لتغيير نظام حاكم بالقوة. وقد تكرر نفس السيناريو فيم

ودان، ي الس ي  ف المية ف ة اإلس ن الجماع ر م دعم الكبي رال ضياء الحق ال ي الجن ولق
ا  ربتين ومخلفاتھم ل التج ل فش ه. ولع ه ل و وإعدام ى بوط ه عل م انقالب تان، رغ باكس
السيئة، ھو الذي جعل عديد الحركات، التي تعتبر تاريخياً على األقل امتداداً لإلخوان 

انيين، المسلمين ، تصبح أكثر حذراً في تعاملھا مع ا ل اإلسالميين الموريت لعسكر، مث
  ين رفضوا مباركة االنقالب الذي أطاح مؤخراً برئيس شرعي.  لذا

ولم يكتف اإلخوان المسلمون بتأييد الضباط األحرار، بل كانوا على استعداد للتضحية 
رار  دوا ق دما أي ك عن ية، وذل ة السياس س(بالتعددي ورة مجل ادة الث ل  )قي القاضي بح

استثناء اإلخوان.وبالرغم من أنھم ندموا على ذلك فيما بعد وتراجعوا عن األحزاب، و
ان منسجماً  وقفھم ك م، إال أن م راد بھ تأييدھم لمثل ھذا األجراء الذي وفَّر فرصة لإلنف
مع االنتقادات القوية التي سبق وأن وجھھا البنا للنظام الحزبي. وال يعود ذلك فقط إلى 

ة  ة أو ظرفي ارات تكتيكي ة اعتب ة الحزبي ر التجرب ت تنخ ي كان اد الت ة الفس تخص حال
ة  ة الثقاف ر بنوعي د كبي ى ح اً إل ام مرتبط د الع ف المرش ان موق ا ك رية، وإنم المص
وس أنصاره  ي نف خھا ف ديني والسياسي، ورسَّ ه ال ة تكوين بھا طيل رَّ ي تش ية الت السياس
ه رفض المؤسس وصف حركت دفة أن ي اب الص ن ب ن م م يك ه. ول اء جماعت  وأعض

. وللجماعة وقٌع خاص «الجماعة»بالحزب السياسي، وإنما اختار لھا عن وعي صفة 
دد  في المخيال السياسي اإلسالمي القديم والحديث. فالجماعة تعني الجمع وال تقبل التع
ة. وھي  واالختالف. كما تعني الجماعة نزعة نحو التماھي مع المجتمع واألمة والدول

نية ة الصافية،  أيضاً تدل في الثقافة الس ى المرجعي ودة إل ة، والع ة الديني تالك الحقيق ام
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ين  وي ب والتماثل مع التجربة التاريخية التأسيسية لإلسالم األول. ولعل ھذا التداخل الق
رة  رددة حتى اآلن ومتوجسة من فك كل تلك المعاني، ھو الذي جعل قيادة اإلخوان مت

ل إن الغموض التحول إلى حزب سياسي، رغم مطالبة الكثيرين من  أعضائھا بذلك. ب
ة  روعية التعددي ألة مش ن مس الميين م ن اإلس ر م دد كبي ف ع يط بموق ي يح ذي بق ال
ي  ة االضطراب الت ذي يفسر حال و ال ة اإلسالمية، ھ ا يسمى بالدول ة داخل م الحزبي
د  تظھر في مواقف بعض الشخصيات اإلسالمية التي قطعت شوطاً في مجال التجدي

ر واالعتدال الفكري وا ذي اعتب لسياسي. مثال ذلك المحامي البارز محمد سليم العوا ال
ه  ا »أن زاب، وأنھ دد األح محت بتع ي س المية إن ھ ة اإلس ى الدول وم عل ب الي ال تثري

الم  يم اإلس زام بق زاب االلت ذه األح ى ھ ترط عل ا، أن تش ل ويجب عليھ ا، ب وز لھ يج
رامج سيا ة وأحكامه، ثم تدعھا بعد ذلك وما تدعو إليه من ب سية واقتصادية واجتماعي

ا ر 2«وغيرھ ا وصفه تقري ى م ال آخر عل ة المشروطة ليست سوى مث ذه التعددي . ھ
ارنيجي»صادر عن مؤسسة  ة في خطاب الحركات  «ك اطق الرمادي ة بالمن األمريكي

  .     3اإلسالمية التي أبدت قدراً من االنفتاح على الفضاء الديمقراطي
  التعدديةالتحالف مع العسكر والموقف من 

د  د إزاحة محم لم يدم شھر العسل طويالً بين اإلخوان والضباط األحرار، خاصة بع
االً  ين الطرفين احتم ايش ب ان التع ورة. ك نجيب، وانفراد عبد الناصر بقيادة مجلس الث
وا،  اء العسكر ليحكم لطة. ج اء رأسين يتنازعان الس م ال يتحمل بق ضعيفاً، ألن الحك

ون وليستمدوا شعبيتھم من  اً يمثل وجودھم في السلطة، ومن اعتقادھم بأنھم أصبحوا آلي
ا  وا عنھ الشعب المصري بفضل إزاحتھم للنظام السابق، ثم بفضل القرارات التي أعلن
ة  ى حال ة االنقالب العسكري إل االً من حال روه انتق ا اعتب ا م رروا من خاللھ ي ب والت

كل األصوات المعارضة أو التي . كما أنھم اتجھوا منذ البداية نحو إقصاء «الثورة»
وتھم،  يمكن أن تشكل إزعاًجا لنفوذھم المطلق. استثنوا من ذلك اإلخوان مؤقتاً نظراً لق
ماً  ل جس كرية أن تتحم ادة العس ن للقي االت ال يمك ل الح ي ك دورھم. فف اً ب يس إيمان ول
ة،  ه طوابق بعضھا عسكري وأخرى مدني ممتداً مثل جسم اإلخوان، يحمل في داخل

يس ول ھا سوابق في العمل المسلح. لھذا كان الصدام بين الطرفين حتمياً، وھو صدام ل
ين  ياً ب ان سياس ا الصراع ك ام للشعب، وإنم ان باالحتك راطيتين تؤمن وتين ديمق ين ق ب
رى في نفسه األصل  ا، واآلخر ي ل شريكاً فيھ قطبين، أحدھما يحتكر السلطة وال يقب

فاإلخوان ال ينفون تحالفھم مع العسكر من أجل  ومصدر الشرعية الدينية والسياسية.
تقرار  د اس تغيير نظام الحكم، لكنھم  كانوا يعتقدون بأن دور الضباط ينتھي مباشرة بع
ة  وا العملي م دعم م أنھ يھم بحك ود إل رة يجب أن تع ة األخي األوضاع، وآمنوا بأن الكلم

ا ق من ي خل اعدت ف ي س عبية الت دة الش روا القاع ة، ووف ر االنقالبي د للتغيي ام مؤي خ ع
السياسي. وفي نھاية التحليل ھم المجتمع ومصدر الشرعية في حين أن الضباط ليسوا 
لطة  ليم الس ات وتس ى الثكن ودة إل ا الع يھم إم ة، وعل ة ناجح ذوا مھم راداً نف وى أف س
ذا  بالد. وھك م وال لإلخوان، وإما إشراك اإلخوان إشراكاً كامالً في تسيير شؤون الحك

ده لجأ الطرفا ن إلى تحكيم القوة بينھما، بعيداً عن آراء المواطنين، فكانت الغلبة لمن بي
  أجھزة األمن واإلعالم. 

  التشكيك في شرعية الدولة الوطنية
كانت الحملة األمنية على اإلخوان المسلمين شرسة وفظيعة. لقد أراد النظام الناصري 

ه لل ديولوجيًا دون إدراك من ياً وأي لھم سياس ذا أن يستأص ل ھ تقبلية لمث داعيات المس ت
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ة،  ر أدق عقائدي ة أو بتعبي داعيات في شكل ردود فعل فكري االختيار. وجاءت ھذه الت
حيث لم يكتف سيد قطب بنفي الصفة اإلسالمية على الدولة القائمة سواء في مصر أو 
الم  ة لإلس ة المعادي فھا بالجاھلي ل ووص المي، ب ي واإلس الم العرب ة دول الع ي بقي ف

ته. وبذلك فقدت الدولة الوطنية شرعيتھا من وجھة نظر اإلسالميين، ليس بسبب ودعا
ن خالل  عوب م ته الش ٍر وواٍع مارس ار ح ن اختي ع م م تنب ة ول ر ديمقراطي ا غي كونھ
ي  تكم ف م تح ق الشريعة اإلسالمية، ول م تطب ا ل ا لكونھ فافة، وإنم ة وش ات نزيھ انتخاب

ة قوانين نته. فأصبحت الدول اب هللا وس ة لكت ة والخارجي اتھا الداخلي ھا وقضائھا وسياس
بب  ك وبس بب ذل ائية بس ريعية وقض ة وتش ات تنفيذي م ومؤسس ام حك لطة ونظ كس
المواجھة في موقع العدو الكافر، حتى ولو صام القائمون عليھا وصلوا. فالحاكمية في 

ود ال ن ج د م اس التأك ي مقي بحت ھ ياق أص ذا الس اً أو ھ رعية مع روعية والش مش
بح  ا، وأص والء لھ ررات ال دت مب د فق ة ق ة الوطني ون الدول الي تك دامھما. وبالت انع
ك  ي ذل ا ف ائل، بم ف الوس ا بمختل ا وعليھ روج عنھ و الخ ك ھ ل ذل ي مقاب الواجب ف

ه الجم ذي اعتبرت لح ال ف المس ى العن وء إل ا واللج ة قوانينھ ن مخالف قة ع ات المنش اع
ة مشروعا اإلخوان (جھاداً  يس مع االنظم ا، ل ). ھذه الجماعات، التي حولت معركتھ

القائمة فقط، ولكن مع الغرب أيضاً إلى مواجھة بدون سقف وال ضوابط وال ضفاف. 
  أي أنھا تمردت بالكامل على مختلف المشروعيات والشرعيات. 

المية ما يھم في ھذا السياق أن حركة اإلخوان التي كانت تعتبر كبرى الحركات اإلس
من الديمقراطية بُعداً استراتيجيا ثابتاً  -في مرحلة التأسيس  -في المنطقة، لم تجعل 

 «دولة إسالمية»في فكرھا أو برنامجھا السياسي، حيث كانت تسعى إلى إقامة 
غامضة في مضمونھا، ومطّعمة ببعض مقومات الدولة الحديثة، دون الغوص في 

عد غياب البُعد الديمقراطي المؤصل في ثقافة بنيتھا الفكرية والسياسية . وقد سا
ً مثل سيد قطب على أن يبحث عن أسس نظرية بديلة،  ً ھاما اإلخوان السياسية كاتبا
ويؤسس لعالقة تضادد أيديولوجي وعقائدي بين اإلسالم كما فھمه وبين الديمقراطية 

ختلف فروعھا كما فھمھا. وقد ألقت تجربة اإلخوان السياسية والفكرية بظاللھا على م
أو الحركات التي تأثرت بھا في المنطقة، وھو ما عطل نمو ھذه الحركات، وأّخر 
عملية نضجھا وتفاعلھا مع مطالب اإلصالح السياسي، وجعل مواقفھا من قضايا 
أساسية مثل الشرعية الدستورية ومنھج التغيير السلمي والديمقراطي تبقى وال تزال 

التطورات التي شھدتھا ھذه الحركات خالل  يكتنفھا الغموض والتردد، رغم
  العشريتين األخيرتين.

  العوائق النظرية
ي طرأ على الخطاب السياسي ذال يمكن أن ينكر الباحث أو حتى الخصوم التغير ال

ويعود ذلك إلى تراجع  ذ ثمانينات القرن الماضي.الحركي اإلسالمي، خاصة من
ر قدر من الحريات واالنفتاح الضغوط على معظم الحركات اإلسالمية، وتوف

السياسي، وھو ما شجع الكثير منھا على االنخراط في تجارب يجمع بينھا توفر الحد 
األدنى من التعددية الحزبية. بل إن بعض ھذه الحركات تمكنت من خوض انتخابات 
ناجحة ودخول البرلمان في عدد من الدول العربية مثل األردن ومصر والكويت 

  والبحرين وموريتانيا والعراق.والجزائر والمغرب وفلسطين  واليمن ولبنان
 أن لكن مع أھمية ھذه التجارب التي تحتاج إلى دراسة لمعرفة ما فعلته بأصحابھا، اال

وال تزال دون  -خاصة في المرحلة السابقة  -ھناك عدة مشكالت نظرية حالت 



 8

تلف المسائل تأسيس خطاب إسالمي ديمقراطي يحسم بشكل واضح ونھائي في مخ
المرتبطة بإشكاليتي المشروعية والشرعية. ويمكن اإلشارة في ھذا السياق إلى عدد 

 منھا بإيجاز.
وإلغائھا على يد كمال  «الخالفة العثمانية»: بعد سقوط  إشكالية الدولة اإلسالمية

. وبالرغم من «دولتھا الشرعية»أتاتورك، شعرت أوساط إسالمية كثيرة بأنھا فقدت 
كانت شكلية، وقائمة على الظلم واالنفراد بالسلطة، إال أنھا بدت  «الخالفة»ك أن تل

التي  «الدولة الوطنية»وكأنھا تشكل رمزاً لمرحلة تاريخية ذھبت بدون رجعة. أما 
تأسست لتمأل الفراغ، فقد بقي البعض ينظر إليھا بنوع من التوجس والتشكيك في 

الذي عرفته كثير من الدول  -  «الدولة»شرعيتھا. وبالرغم من أن ھذا النمط من 
لم تأخذ من الدولة الحديثة سوى  -اإلسالمية بعد حصولھا على استقاللھا الوطني 

بعض المظاھر مع المحافظة على طابعھا السلطاني التسلطي، فقــد اتھمــت بكونھـــا 
دة . ومن ھنا وضعت الحركات اإلسالمية مھمة إعـــا«غربية المـرجع والھـــوى»

في مقدمة أھدافھا، وأكدت بأنھا مستعدة للتضحية  «الدولــة اإلسالمية»قيـــــــــــام 
بالغالي والنفيس من أجل الوصول إلى تلك الغاية. لكن مشكلة ھذه الحركات أنھا 
وضعت العربة قبل الحصان، وحددت الھدف من قبل أن تصوغ نموذج الحكم الذي 

 تنوي إقامته. 
ن بعض الجماعات التي خرجت من عباءة ھذه الحركات، قررت األخطر من ذلك، أ

الدخول في مواجھة دامية وشاملة مع أنظمة الحكم الموجودة والقامعة لھا بوحشية. 
وحاولت ھذه الجماعات أن تطيح بھذه األنظمة الحاكمة، ال من أجل إصالح الدولة 

يضھا بنمط غامض وإضفاء طابع ديمقراطي عليھا، ولكنھا عملت وال تزال على تعو
من الدولة التي ترفع شعار اإلسالم وتطبق الشريعة. لكن في غياب بديل سياسي 
واضح، فإن الدولة التي عملت وال تزال ھذه الجماعات على إقامتھا ستكون 
بالضرورة دولة مستبدة في مضمونھا وأدواتھا، وتقليدية جداً في شكلھا وخطابھا، 

  . «الدولة الحديثة»مقومـــــــات  نظراً لعدائھا المعــلن لمختلف
إن رفع شعار الدولة اإلسالمية جاء بديالً عن مختلف أشكال وأنماط الدول القائمة، 

، التي بدت من وجھة نظر ھؤالء وكأنھا مناقضة «الدولة الديمقراطية»بما في ذلك 
لإلسالم وغير قادرة على أن تتأسس في المجتمعات اإلسالمية. وقد تطلب األمر 
مرحلة طويلة من الصراع والقلق المعرفي، حتى يبدأ البعض من رموز ھذه 
الحركات في محاوالت تخفيف حدة التوتر الزائف بين اإلسالم والديمقراطية. 
وبالرغم من أن مصطلح الديمقراطية قد أصبح متداوالً في الخطاب السياسي للعديد 

ح، إال أن مصطلح الدولة من اإلسالميين، وھو ما يشكل خطوة في االتجاه الصحي
اإلسالمية ال يزال رائجا، وبالتالي فھو يوحي بأن الدولة المنشودة ھي دولة عقائدية، 
وككل دولة عقائدية عرفتھا تجارب الشعوب، فإن عالقتھا بالديمقراطية ستبقى عالقة 

  مضطربة وملغومة. 
ً  -إن التخلي عن شعار الدولة اإلسالمية  من شأنه  -وتاريخياً  الذي ال مبرر له أصوليا

أن يساعد كثيراً على إزالة الحواجز الوھمية بين المسلم ونمط الدولة الديمقراطية. 
ي يفتح المجال للحديث عن دولة مدنية، ذفالتخلي عن الطابع العقائدي للدولة ھو ال

تنبثق مؤسساتھا من الشعب، ويديرھا بشر ال يحق لھم أن ينفصلوا أو يتعالوا عمن 
م وحملوھم مسؤولية الحكم. فإضفاء الطابع اإلسالمي على الدولة من شأنه اختاروھ
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حماية »أن يفتح المجال لمن يكون على رأسھا ليزعم قوالً أو ممارسة بأن مھمته ھو 
ً إلى ممارسة االستبداد باسم الدين، وھو  «اإلسالم والحكم باسمه، مما يؤدي تدريجيا

  لكواكبي.  من أخطر مظاھر االستبداد كما اعتقد ا
ً على تجاوز  «الدولة اإلسالمية»يضاف إلى ذلك أن التخلي عن شعار  يساعد أيضا

القطيعة النظرية التي يحدثھا المصطلح مع الدولة القائمة فعالً في المجتمعات 
اإلسالمية. وبدل أن يكون االختيار ھو تقويض ھذه الدولة اعتقاداً بكونھا ال تملك 

صبح المطلوب ھو بذل الجھد في سبيل إصالح الدولة شرعية دينية وتاريخية، ي
ً وتمثيالً إلرادة المواطنين، وحتى  القائمة حتى تصبح أكثر عدالً، وأكثر احتراما
تصبح محكومة بالقانون ومنبثقة من الشعب، وحتى ال تكون دولة بيد األثرياء 

راجع الخيار والمفسدين. فبمثل ھذا التوجه وھذه الرؤية ينضج البعد اإلصالحي، ويت
االنقالبي العنيف، ويتحقق الوفاق حول آليات النظام الديمقراطي. وبذلك ينتفي 
التعارض بين الحق في العمل السياسي وبين احترام قواعد اللعبة التي تحددھا 

  المنظومة الديمقراطية. 
في كل األحوال، ال يجوز االستناد على أي نص من أجل تبرير أو تمرير مشروع 

الدينية، التي يظن أصحابھا بأنھا ستسمح لھم بأن يحكموا الناس باسم السلطة الدولة 
اإللھية. ھذا النمط من الدولة الذي عانت منه مجتمعات كثيرة في السابق يجب أال 
ً دولة النبي التي  ً وتجربة ونصا تضفى عليه الشرعية اإلسالمية ألنه مناقض روحا

  كانت دولة مدنية بكل المقاييس.    
معضلة فكرية وسياسية ودينية،  «الحاكمية»: شّكل مصطلح  حاكمية  أم للشعبال

ً شديداً في المفاھيم، مما عطل وال يزال نسق التفاعل اإليجابي مع  وأحدث اضطرابا
المنظومة الديمقراطية. ھذا المصطلح ال نكاد نجد له أثراً في أدبيات رموز حركة 

ده أو خير الدين التونسي ، وإنما اقترن ظھوره النھضة العربية مثل األفغاني أو عب
بقوة مع صعود الحركة اإلسالمية المعاصرة، وتحديداً مع تأثر سيد قطب بكتابات أبو 

 األعلى المودودي. 
. «إن الحكم إال »جاء المصطلح كمحاولة إلعطاء مضمون سياسي لآلية الكريمة 

السلطة »أو  «الدولة»ھو  والحكم ھنا فھمه ھؤالء على أساس أن المقصود به
التي يجب أال تكون حسب اعتقادھم بيد البشر، وإنما رأوا  «السياسيـــة والتشريعيــة

. فا «كلمة حق أريد بھا باطل»فيھا خاصية إلھية منّزلة. ولكن ھذا القول ليس سوى 
ھي  ال يتولى سلطة مباشرة وال يتدخل في تنظيم العملية السياسية واالجتماعية، التي

من اختصاص البشر دون غيرھم. هللا خاطب البشر من خالل نص قرآني بلغة 
ً ومحققاً  «يعتقدونه»الرسول محمد، وھؤالء يقومون بتأويله في ضوء ما  صوابا

لمصالحھم. وبالتالي فإن العملية السياسية برمتھا من ألفھا إلى يائھا، ھي مسار بشري 
لمحاسبة. ومن ھنا إما أن تكون الھيئة بحت يخضع للتجربة والمراجعة والخطأ وا

الحاكمة مختارة من األمة اختياراً حراً وفق برنامج سياسي ومجتمعي محدد، فتكون 
بذلك ھيئة تتمتع بالشرعية الشعبية، وإما أن تكون ھيئة منصبة أو فرضت نفسھا 
ي بالقوة، فتصبح ھيئة مغتصبة للحكم وفاقدة للشرعية بقطع النظر عن الشعارات الت

ترفعھا، أكانت دينية أو غيرھا. أي أن شرعية الحكم ال تستمد من طبيعة الخطاب 
األيديولوجي والديني الذي تتبناه وتلتزم به، وإنما تستمد شرعيتھا من الكيفية التي 
ً أو اختياراً ؟. وھو خالف  لما يعتقده الكثير  وصل بھا الحاكم إلى السلطة : انقالبــا
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ا المعنى ذالشرعية البد أن تكون دينية، وھي بھ»ن يؤمنون بأن يذمن اإلسالميين ، ال
ومطلقة، كلية وشاملة، تمتلك العديد من العناصر والتطبيقات، أخالقية  ةواحد
  . 4«عية وأيضاً قـــانونية وسياسيــةواجتما

ً لدى ال يقتصر ھ ذا التأويل على الحركات اإلسالمية السنية، بل نجده أكثر وضوحا
ة من الحركيين وكذلك المثقفين الشيعة. وما المنعرج الحاد الذي اتخذه أوساط واسع

إحدى مدارس الفكر السياسي الشيعي المعاصر نحو والية الفقيه بدفع قوي من اإلمام 
ً على ذلك. وبما أن الفكرة لم تبقى مخزونة في كتابه  الخميني إال دليالً ساطعا

ة قائمة ودولة قوية ذات دور إقليمي وإنما تحولت إلى تجرب «الحكومة اإلسالمية»
متزايد، فقد أصبحت نظرية والية الفقيه مثال جدل عاصف داخل األوساط الشيعية 
ذاتھا. ورغم جوانب االختالف المعلومة والجلية بين فرقتي السنة والشيعة اإلثنا 
 عشرية بالخصوص حول مسألة اإلمامة، إال أن التداخل قائم بين ما يعبر عنه الكثير

من أتباعھما، خاصة من أبناء اإلسالمي السياسي أو الحركي. ويتجلى ذلك بوضوح 
  في مسألتي الشرعية والمشروعية.

يقول محمد جواد الالريجاني الرئيس السابق للجنة السياسة الخارجية في مجلس 
الثقافة السياسية الغربية لم »األمن القومي اإليراني، إضافة إلى صفته الجامعية : أن 

ھتم بمفھوم الحقانية ألن الغربيين يؤمنون بنوع من التعددية، وعلى ھذا األساس ت
فليس ھناك فكر حق، بل الجميع على صعيد واحد من األحقية .. ولذلك فھم ال 
يتحدثون عن الحق في مجال الحكم، بل يتحدثون عن المشروعية، والمشروعية تعني 

ل ھذا التصور الغربي، يعتقد . في مقاب«تسويغ السلطة التي يملتكھا بعضھم
أساس مشروعية النظام في الحكومة اإلسالمية ھو الحقانية، وأساس »الالريجاني أن 

. واعتبر أن «ق واإليمان بالمسؤولية اإلنسانيةالحقانية اإليمان با والھدفية في الخل
ق ال تأتي من األمة أو من أي مخلوق آخر، بل ھي من الحق، وھذا الح»المشروعية 

. ويلخص رأيه «ب، ولكن أساسه ليس األمة بل الحقيمكن أن يكون مصدره الشع
الديمقراطية ترى أن أساس ذلك ھو المشروعية التي يفوضھا العقد »بالقول : أن 

والية الحكم في حين أن اإلسالم يقول على الشعب قبول  )يقصد العقد االجتماعي(
نظام اإلسالمي يعد األرضية في ال». ذلك أن الشعب «المشروع بموجب العقد

الالزمة لظھور السلطة، مع أنه ليس مصدر مشروعيتھا، فلو اختار الشعب قائداً 
صالحاً، وبعد فترة عدل عن طاعته له وتمرد عليه، فإذا كان القائد الصالح يمتلك قوة 

مير لردعه وإرجاعه إلى صوابه فعليه أن يعمل ذلك كما حصل بالنسبة لإلمام أ
، ويقصد علي بن أبي طالب. وبذلك يتضح أن إشكالية المشروعية ال 5«المؤمنين

ً بطرف  تزال مطروحة بحدة داخل الفكر اإلسالمي المعاصر برمته، وليس خاصا
  دون آخر.   

مصدر السلطة من حيث  ذي يجب أن يكونالشعب، من وجھة نظرنا، ھو في ال
ختار الحاكم، كما يختار وجودھا المادي ومن حيث مشروعيتھا، باعتباره ھو الذي ي

من سينوبون عنه في البرلمان أو مجالس الشورى المنتخبة. ومن مھام البرلمان أو 
مجالس الشورى وضع التشريعات ومحاسبة الماسكين بالسلطة التنفيذية. وفي كل 
ھذه المراحل واآلليات، ال يتدخل هللا سبحانه وتعالى بشكل مباشر أو غير مباشر 

اعة أو تلك، أو ليضفي عليھا أي نوع من أنواع الشرعية. فاللعبة لتعيين ھذه الجم
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وقواعدھا يحددھا المواطنون، ويتحكمون فيھا وفق ما فھموه من نصوص الدين 
  وتوجھاته العامة، وكذلك وفق ما تمليه عليھم مصالحھم موازين القوى القائمة فعالً.

ھيمي والمؤسساتي، وارتباط من ھذه الزاوية، يكون ترتيب العالقات وتسلسلھا المفا
ذلك بالشــأن السياسي ، وتأثيره على بنية السلطة بمختلف مؤسساتھا ومراتبھا، على 

  الشكل التالي:
  ذلك المؤسسات الوسيطة من برلمان وحكومة وقيادةالھيئات الحاكمة بما في 

  
  
  

  الثقافة السياسية والدينية المستوحاة من فھم النصوص واستحضار المصالح
  
  
  

  مصالح الفئات االجتماعية
  
  

                                           
  الفئات المتلقية للنصوص                                           

  
  
  
  الوحي

  
  
  هللا

إن الفعل الديني في ھذا اإلطار يتجلى من خالل نوعية الثقافة السائدة أو الموروثة. 
، وتمر عبر سلسلة من التفاعالت والعوامل النفسية والثقافية وھي ثقافة تنبع من تحت

واالقتصادية واالجتماعية. ثم تصعد تدريجيا متأثرة بمصالح الفئات الفاعلة، وتتدخل 
عبر وسائل متعددة ومتشابكة لتتولى عملية تكييف الرأي العام، وتوجيھه نحو 

لك بالضرورة التعاطف مع ھذا الطرف السياسي  أو ذاك، دون أن يضفي ذ
المصداقية الدينية على أي قوة من القوى المتنافسة، سواء تلك الماسكة بالسلطة أو 

من شأنه  «الحاكمية»المرابطة في صفوف المعارضــة . لھذا نعتقــد بأن مصطلـح 
ً شديداً، ويجعل الحاكمين   أن يربك المنظومة السياسية، ويضفي عليھا غموضا

هللا، وھو ما يؤدي بالضرورة إلى تقويض النظام  يتوھمون بأنھم يحكمون باسم
ً أو الحيلولة دون قيامه. كما أن ذلك يفتح المجال  السياسي الديمقراطي إن كان قائما
أمام إقامة سلطة دينية قامعة باسم هللا، وناسفة للحريات والمؤسسات باسم اإلسالم. 

 «الحاكمية »عار وھذا الفھم من شأنه أن يخلق حالة تعارض نظري وعملي بين ش
الحاكمية »بكل ما يحمله من غموض ويتضمنه من إيحاءات قدسية وبين مطلب 
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الذي يطالب به الديمقراطيون ويستند على برلمانات منتخبة انتخاباً  «للشعب
  ديمقراطياً مباشراً.
ھو  «حاكمية ال»وشعار  «الدولة اإلسالمية»: الرابط بين مقولة الشريعة والدولة 

طالبة بتطبيق الشريعة اإلسالمية. فالدولة عند أصحاب ھذه الدعوة لكي تكتسب الم
يجب أن تلتزم بتنفيذ أحكام الشريعة،  «شرعية»صفة اإلسالمية، وبالتالي حتى تكون 

وتتخذھا مرجعية دستورية وقانونية ملزمة لجميع ھيئاتھا ومؤسساتھا، باعتبارھا 
لذي تم التطرق إليه في الفقرة السابقة. ا «الحاكمية»المضمون القانوني لمصطلح 

ي ذطالما كان قانون الدولة ال»فالشرعية مرتبطة في تصور الكثيرين بالحاكمية 
ً بين ما ھو ديني وما ھو ذيحكمھا الشريعة ، وبھ ا يعد الدين مفھوماً توحيديا

من التشكيك مع الدولة الحديثة ذا يبدأ تأسس تناقض الخطاب الحركي . ولھ6«سياسي
   في شرعيتھا القائمة على القانون الوضعي.

من الناحية الشكلية والتنظيمية، يمكن القول بأن التمسك بتطبيق الشريعة ال يشكل 
عائقاً في حد ذاته أمام إرساء نظام ديمقراطي، يرتكز على مبدأ الفصل بين السلطات 

مان. لكن مع وتنظيم انتخابات حرة ونزيھة، واختيار رئيس للبالد وأعضاء في البرل
عندما  -أي الديمقراطية والشريعة  –ذلك يمكن أن يحصل التعارض بين المسألتين 

يزعم بعض دعاة تطبيق الشريعة بأن االنتخابات حرام، أو أن اإلسالم ال يقر 
ً عندما يقع التمييز بين المواطنين،  المجالس النيابية. كما يحصل التعارض أيضا

السياسية ألسباب لھا عالقة بالجنس أو المعتقد. وإذا فيحرم البعض منھم من حقوقھم 
ً في أوساط المسلمين،  ً ورئيسيا كان القائلون بحرمة االنتخاب ال يمثلون تياراً قويا
وحتى داخل التيارات اإلسالمية نفسھا، إال أن الذين لھم اعتراض على بعض الحقوق 

  أصواتھم عالية.السياسية للنساء أو غير المسلمين من األقليات ال تزال 
  بين الديمقراطية اإلجرائية والديمقراطية الفعلية

معظم التيارات والحركات اإلسالمية، تتبنى اليوم الجوانب التقنية من النظام 
الديمقراطي، وتقبل بالمشاركة في لعبة االنتخابات، وليست لھا اعتراضات جوھرية 

 .7«الديمقراطية اإلجرائية»بـ على معظم القواعد التي تحكمھا، والتي يسميھا البعض
ض ، وعدم اعتراإلدارة الخالف والصراع كآلية غير أن ھذا القبول بالديمقراطية

، ال يمنع من ضرورة التوقف عند بعض المسائل التي الكثيرين عن تقنياتھا الفنية
 ً ً  تستوجب توضيحا الديمقراطية. الشرعية الرتباطھا الشديد ب ، نظراً وتدقيقا

ة نظام ومنظومة، أي أنھا في ذات الوقت آلية لتنظيم الحكم وانتقال فالديمقراطي
 ً تستند على مجموعة من القيم والحقوق األساسية،  السلطة بوسائل سلمية، وھي أيضا

  ثقافية واجتماعية وأخالقية.  التي تضفي على العمليات التقنية أبعاداً 
 ً ً  ترتبط الديمقراطية ارتباطا والمواطنة تقتضي المساواة في بمفھوم المواطنة.  وثيقا

الحقوق والواجبات بين جميع السكان الذين يشتركون في االنتماء إلى وطن واحد، 
 اإلقرار بالحريات الفردية والجماعية، والوالء إلى دولة واحدة. وھذا يقتضي بدوره

. فحق تكوين أو إقصاء السماح بالعمل السياسي والمدني للجميع، بدون استثناءو
ً األحزا نى من ذلك غير ثفي دستور البالد وقوانينھا، ال يست ب يجب أن يكون مضمونا

المؤمنين، أو األحزاب العلمانية بمختلف اتجاھاتھا. فالمعارضة حق مكفول للجميع 
في النظام الديمقراطي. ومن ھنا فإن التقسيم العقائدي الذي يتعرض له القرآن في 

مسلمين وأھل الكتاب ال عالقة له بالتقسيم  معظم سوره بين مؤمنين وكافرين، أو بين
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واالختالفات التي ال يخلو منھا أي  وتباين المصالح السياسي الذي تفرزه الصراعات
 ً إلى حروب أھلية، أو قمع األغلبية  تجمع بشري.  فالخلط بين المجالين يؤدي حتما

تويين طريقة تميز بين مسلألقليات. وھذا يقتضي إعادة قراءة النص القرآني ب
: المستوى العقدي الذي مجاله الجدل العقلي والحوار الفكري واحترام لالختالف 

 ً ً  خصوصيات اآلخر المختلف دينيا ، والمستوى السياسي الذي مجاله السعي ومذھبيا
للتأثير في الرأي العام، واستقطاب الجماھير، واالحتكام للقانون والمؤسسات 

الديمقراطية كآليات لتنظيم لصعب الفصل بين لھذا سيكون من ا وصناديق االقتراع.
الصراع السياسي على السلطة وبين مجموعة من القيم األساسية، التي تضمنتھا 

غنى عنه  المرجعيات الدولية لحقوق اإلنسان. فكالھما مالزم لآلخر، وشرط ال
  لتحقيق أھداف كل منھما.

                                                 
 انظر الكتاب الھام: الدولة في الفكر اإلسالمي المعاصر، عبد اإلله بلقزيز، مركز دراسات الوحدة العربية. -  1
ھذه الحال أشبه بالنظم الشمولية التي تدِّعي التعددية الحزبية، »اعتبر رضوان زيادة أن ھذا المفھوم ھو إلغاء للتعددية، مؤكداً أن  -  2

ھذه التعددية باألحزاب التي تماثلھا فكراً وسياسة وعقيدة، وعندھا تكون التعددية أشبه بشھادة الزور منھا إلى التعددية لكنھا تربط 
 الشرقية أون الين. «الدولة اإلسالمية حقيقة شرعية أم وھم ؟». مقال «الحقيقية

بقلم عمرو حمزاوي، ومارينا أوتاوي،  «اف المناطق الرماديةالحركات اإلسالمية والعملية الديمقراطية في العالم العربي : استكش» -  3
 وناثان ج .براون.

  مفھوم المرجعية / موقع إسالم أون الين. -  4
 المباني الفكرية للنظام السياسي في اإلسالم، حوار مع محمد جواد الالريجاني،  مجلة التوحيد.  -  5
  المصدر السابق -  6
من الديمقراطية الجوھرية إلى », الفصل الثالث «في العلمانية والدين والديمقراطية : المفاھيم والسياقات كتاب»رفيق عبد السالم /  -  7

 م.2008, الدار العربية للعلوم ناشرون، ومركز الجزيرة للدراسات، 201, ص «الديمقراطية اإلجرائية
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  اصمةـالع-فهانـأص
  هانز غاوبه

. وعلى الرغم من أن لغتهم ال «املأصفهان نصف الع»أي  «إ جهان-إصفهان نصف»يقول الفرس 
انية مدينة إير  ال نعثر على قول قدمي مثل هذا يف حق األساليب البالغية إال أننا تشكو من فقر يف

اد والعزم على البقاء مثلما نهذا الع نة إيرانية أخرى أعربت عن مثلأخرى. ويف احلقيقة ما من مدي
بني حبر قزوين أصفهان فعلت أصفهان؛ فخالل تارخيها ُخرّبت مرات عدة، وأعيد بناؤها. تقع 

واخلليج الفارسي، وتـَُعّد ثاين أكرب مدينة يف إيران، بعد طهران. ففيها توجد أكرب املقاوالت الصناعية، 
  ألفني ومخسمائة عام من التاريخ. وهي عالوة على ذلك مدينة جتارية مهمة ذات

  موقع أصفهان -1
بإلقاء نظرة أوىل على موقع املدينة قد ال يصدق املرء أن جتمعاً بشرياً كبرياً استقر يف هذا املكان الذي 

وعلى خالف املدن اإليرانية الكربى تربيز وطهران وُمشهد  .السننيف الآتقع فيه أصفهان خالل 
دة السقي، أو مدينيت كريمنشاه ومهذان الواقعتني أقاليم فالحية واسعة وجيّ  الواقعة يف (أو على) طرف

أصفهان على  تقععلى خالفها اجلبل اإليراين، ومن مث تستفيدان من تساقطات وافرة، سفح على 
ا الصحاري وشبه الصحاريألف ومخسمائة مرت  علوّ  الواقع وسط السلسلة وض هذا احليف و  .وحتيط 

 ا الطبيعة. و والفالحة نشاطني ممكنني يف أماكن معدودة جادت االستقرار نية يعترباجلبلية اإليرا
املسبق األساسي للفالحة والنمو احلضري يف مثل هذه الظروف.  الشرطَ  املوارد املائية الكافيةُ تـَُعّد 

ا بني كل  صبيب مائي منرود الذي يتوفر على أعلى -يـَْنَدهزار  وهذا ما وفره ألصفهان ومقاطعا
ار األراضي الداخلية (القارية) اإليرانية. فبالصبيب األدىن املقدر حبوايل ثالثني مرتاً مكّعباً يف الثانية،  أ

ا، وماء تشربه رو -يُعترب زاينده  ساكنتها.د أساس وجود املدينة. إنه يوفر ماء يروي احلقول احمليطة 
أدوارًا مهمة يف تاريخ اإلسالم، أال وهي  واحات أدت، مثلها،-ويف هذا تشبه أصفهان ثالث مدن

  دمشق يف سورية وهراة يف أفغانستان ومسرقند يف أوزبكستان.
، إال أن هذه مل تْغد بفضل الطبيعة وحدها مركزاً منيفاً اً حق وعلى الرغم من أن الطبيعة حبت أصفهان

 يمةالعظ ملدن التجاريةباً، بني ايتصف الطريق، تقر نعلى مدن إيرانية أخرى. ذلك أن موقعها يف م
اً، جعل منها مركزًا لتبادل البضائع واألفكار بني شرق العامل دمشق وحلب غربًا ومسرقند وخبارى شرق

                                                 
   . بروفيسور من ألمانيا, جامعة تيوبنغن  
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اإلسالمي وغربه. لقد أّهلها موقعها وسط إيران لتصبح عاصمة اإلمرباطورية يف ظل حكم ساللتني 
 عظيمتني.

  أهمية أصفهان
يف البازار والبنايات البديعة مما منح أصفهان  ،ة عظيمة وعاصمةٌ هاتان الوظيفتان، سوٌق جتاري جتلت

باعتباره ابتكارًا أصيًال للعصور الوسطى اإلسالمية، هو السمة األوىل  البازار،و . الشرقشهرة فرساي 
في ف البارزة املمّيزة للمدينة اإلسالمية الشرقية عن مدن كل احلضارات واحلقب التارخيية األخرى.

ضافر الصنائع والتجارة واألعمال املصرفية على حنو منظم. وهكذا تصطف على جنبات أزقته البازار تت
اُء تباع  ْقُبوة احملالُت احلرفية وحوانيت الباعة بالتقسيط، وأ

َ
تخذ ، وفناءات تُ فيها سلع مثينة، وخاناتٌ امل

 . 1ًا معمارياً اريًا وَجمّمعتشكل هذه كلها فضاء جت البعيدة؛مع األصقاع للبيع باجلملة والتجارة أماكن 
يف أصفهان درجة عالية نالحظ  نايف مجيع أحناء العامل اإلسالمي، لكن إن منّو املدينة والبازار مرتابط

  منّو اآلخر.ال يغفل ن أجب رغب املرء يف تقصي منّو أحدمها في رائعة من الرتابط. وإذا
علينا  تارخيي. وبسلوكنا هذا النهج يتحّتم ىهكذا يبدو من املناسب التعامل مع منّو أصفهان يف منح

أن جنيب عن عدد من األسئلة األساسية املتضاربة حبيث ميكننا إسهاب القول من حني آلخر يف هذا 
 األهم اليت تعنينا هنا فهي الشرايني احليوية يف املدينة، والطرقُ املوضوعات أما  التفصيل أو ذاك.

 ، وبعبارة أخرى البازارات وكذا املؤثرات األخرى اليت حتدد املوقع.الرئيسية الرابطة بني أطراف احلاضرة
ن السابع عشر. أما املراحل ص أثرها يف منو املدينة حىت القر جيب أن نعزل هذه املؤثرات وأن نفح

  التالية للقرن السابع عشر والتغريات اهلائلة اجلارية اليوم فتقع خارج نطاق دراستنا.
  رن الثامننمّو أصفهان حتى الق -2

  غابايي/أصبهانا ليس بوسعنا سوى ختمني موقعيف أصفهان، ومن مث أركيولوجي  تنقيبأي مل ينَجز 
Gabae/Aspahana  ، ني ذُكر يفي القرون اليت تلت عصر األمخينف.  2السلف األمخيين ألصفهانأي
طنة كانت تقع يف مكان من احملتمل أن هذه املستو و .  3ملصادر املكتوبة باسم َأصبهانهذا املكان يف ا
بدءًا من القرنني ُأّسستا داخل أصفهان ، مبا أن (من القرن الرابع امليالدي) عاصمتني أصفهان احلالية

أصفهان أو إصفهان مكانًا أسقفيًا يف  أعمال اجملمَّع الكنسي  وقد ُأشَري إىل السادس والسابع.
  ASPحروف  أيضا ت. ظهر 4ابع للميالد)ن الثالث إىل السالنسطوري منذ احلقبة الساسانية (القر 

  .5اختصاراً ألصفهان يف النقود الساسانية منذ القرن الرابع وما تاله
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  و جاّي  يهوديّة -1
هم  ،إىل غاية القرن الثامن امليالدي ،كيفية منّو أصفهان  بإدراكتسمح لنا ل من زّودنا مبعلومات أوّ إن 

غزا العرب املسلمون، وفق لقد  احلقبة نفسها وما بعدها. اجلغرافيون واملؤرخون العرب الذين كتبوا يف
 مدينتني يهودية يف أواسط القرن السابع امليالدي فصادفوا هذه املصادر، املنطقة احمليطة بأصفهان

د على جاي القدمية هي سلف أصفهان احلالية. أما ما يشه ) و جاّي. ويهودية«مدينة اليهود»(
رود يعود إىل العصر الوسيط، على بعد - زايندهر وجسٌر على  ،ةٍ رابي وأنقاضُ  ,فأطالل معدودة

اعترب املصنفون العرب الذين و  حوايل مثاين كيلومرتات يف اجلنوب الشرقي من وسط أصفهان احلالية.
 ،التاريخ كاليت اندثرت منذ ذل العائدة إىل القرون الوسطىاملدونات والوثائق الفارسية  استفادوا من

ا اليهود رجِ أقدم املدينتني. ويُ  يهوديةمع تاريخ إيران ما قبل اإلسالم، اعتربوا حني تعاملهم  ع سكا
  .6م إىل زمن األسر البابليالذين ما زال أحفادهم يعيشون يف أصفهان أصوهلَ 

اليت تزّودنا بأفكار مبهمة عن هيئة جاي يف مصنفات اجلغرافيني العرب املنتمني إىل  املعلوماتتوَجد 
فروخت الذي صّنف كتابًا يف عاشر، ويف مصنفات مؤلَِّفْني من القرن احلادي عشر مها مَ القرن ال
ا البارزين يف  م1038املتويف سنة   8يمعَ ، وأبو نُـ 7أصفهان حماسن ، الذي أرّخ لعلماء أصفهان وأعيا
فضل مصدر وهو أ ،وطوبوغرافيًة طويلةً  مقدمة تارخييةً يتضمن هذا املؤلَّف و . «أخبار أصفهان»كتابه 

  ده.يطوبوغرايف ألصفهان قبل إسالمها وبع
املذكورة يف هذا الكتاب لتأسيس جاّي بأزمنة خرافية ما قبل اإلسكندر األكرب،  رواياتتؤرِّخ بعض ال

أخرى يف كتاب أبو نعيم تعد أشد مصداقية. وتنسب هذه روايات توجد كذلك و  ها بعصره.وغريُ 
. 9للميالد 579-531و األول ر سللميالد، وخو  486- 459بريوز تأسيس جاّي إىل الشاهني الساسانيني 

عالوة على ذلك نعلم، بوساطة أبو نعيم، أن جاي الساسانية مل تكن مأهولة باستمرار، وإمنا 
أما الرأي الذاهب أحيانًا إىل أن  .10اسُتخدمت ملجًأ حمصَّنًا لسكان املستوطنات اجملاورة غري احملصَّنة

فال ميكن الربهنة عليه باعتماد املصادر  «وذجي مدينة ساسانية مستديرةعلى حنو من»جاي كانت 
. وبالفعل هناك بيِّنات على أن املدينة الساسانية النموذجية مل تكن مستديرة باملرة، وإمنا 11املكتوبة

  هي ذات هيئة أخرى خمتلفة متاماً، كما ُأشَري إىل ذلك من قبل.
وكانت أماكنها حمدَّدة  .يهوديةاب َأْسْنْس وباب تريا وباب كانت جلاي أربعة أبواب هي باب خور وب

. وفيما يتعلق بامتداد األبراج وعددها يف سور جاي يقّدم أبو 12مبواقع الشمس وفق فصول معينة
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يف و نعيم معلومات متضاربة. وسبب ذلك استشهاده مبصادر خمتلفة واحدًا تلو اآلخر دومنا متحيص. 
ال حييل بالضرورة إىل جاي –كانت ألسوار جاي   ي عشر للميالد، أي مطلع القرن احلادعصره

خطوط ارتفاع غري منتظمة. وهذا ما ميكن إدراكه بناء على القياسات اليت يوردها أبو -الساسانية
ا  متاسكاً يف كتابه فهي القياساتجمموعات أما أشد نعيم.  حممد بن عامل الرياضيات تلك اليت زّوده 

 0.8و  0.6مائة وسبعة آالف ديرة (قياس الديرة الواحدة ما بني يبلغ ن حميط جاي . وقد أفاد بأ13الور 
 وطوهلا مخسمائة وألف ديرة ،ديرة) 1752(اثنتني ومخسني وسبعمائة وألف  هاكان عرضو  مرت)،

قاطعه املختلفة كان غري منتظم  وعدد األبراج يف م السور أن توزيع األبواب يف. ويالَحظ )1500(
. وختتلف املسافة بني األبواب، وكذلك عدد األبراج يف كل مقطع. وكان عدد متاماً  رهيئة السو ك

كان جمموع األبراج يف أسوار جاي و األبراج بني باب وآخر من مثانية عشر إىل مخسة وثالثني برجاً. 
  مائة.

 وهو-  ُرْستاهابن ) قد شّيد بعض البنايات داخل أسوار املدينة. وذكر 579- 531كان خوسرو (
. وحبسب ابن الندمي  14قلعًة قدمية يف جاي -حوايل ثالث وتسعمائة ميالديةعريب ألف كتابه جغرايف 

هناك، وقد يوحي هذا بأننا ينبغي أن نفكر يف جاي  ةقدميال بهلويةالوثائق الُعثر على بعض ) 903 (
ا، ال ميثله على هذا اآلخر الدليل و . 15ًا فحسبباعتبارها ملجًأ َحمصَّن باعتبارها مركزًا إداريًا ملقاطعا

يقع هذا امليدان قبالة باب و .  17ومفّروخي معاً   16ق، املذكور من قبل أبو نُعيموجود ميدان السو 
  خور مشاَل جاي.

ملوقع هذا السوق أمهية إذ يدل على وجود ميداِن سوٍق قرب الباب أُِعّد له فضاٌء خمصوص مفتوح يف 
من احملتمل جداً أن فالحي أو مزارعي و  لقول زمَن ما قبل اإلسالم.أزمنة ماضية مبّكرة، وال أتردد يف ا

 مقاطعات جاي كانوا يلتقون يف هذا امليدان قبل اإلسالم ويف صدره. يؤكد هذا، مرة أخرى، الوظيفةَ 
ا. فاملركزية اليت إىل غاية القرن الثامن كان سكان أصفهان خيرجون إىل  كانت للمدينة إزاء مقاطعا
ذا املهرجان، سنوي منتظم مرتبط يقام موسم  لالحتفال بقدوم العام اجلديد. وكذلكق ميدان السو 

  .18له ) لشدة إعجابه به أقام يف شرياز مومساً مماثالً 982- 949عضد الدولة البويهي ( حىت إن
لقد . 19يبىن العرب، بعد الفتح اإلسالمي إليران، أول مسجد مجعة يف ناحية أصفهان من جا

ا يهوديةقرار بناء املسجد يف جاي عوض ات منطقية واسرتاتيجية اعتبار أملت  . فبفضل حتصينا
واألماكن املفتوحة احملصورة داخل األسوار، وهي اجملاالت اليت اسُتعملت يف عصر الساسانيني إليواء 

 خمّيمًا عسكرياً.الالجئني يف زمن احلرب وانعدام األمن، كانت جاي أشد مالءمة ليستخدمها العرب 
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وخالل استقرار األوضاع السياسية يف إيران واالندماج املتزايد بني العرب واإليرانيني فقدت جاي 
  أمهيتها كثكنة للفاحتني.

  وشينانخ -2
، وهي قرية تقع بني جاي نُقلت إقامة احلاكم من جاي إىل خوشينان بُعيد سنة سبع وستني وسبعمائة

ر فـُْرسان، ، حيث شّيد احلاكم أيوب بن زياد قصر يهوديةو  وهو اً ويف إزائه مسجَد اجلمعة على ضفة 
ع بعضهم إىل أن موقع هذا املسجد هو نفسه موق. ويذهب 20بدقة جمرى مائي ميكن حتديد موضعه

مر ، وهذا أمر ليس بوسعي تعضيده أو تفنيده. وعالوة على هاتني البنايتني أَ 21مسجد شايا احلايل
من حيث االجتاه. ومبوازاة هذا  يهوديةيف ما يقابل  ينانخوشحواشي أيوب ببناء بازار كبري على 

. وسرعان ما أصبحت منازل خوشينان الربنامج الذي ترعاه احلكومة أُنشئت بنايات كثرية خاصةٌ 
 .22يهوديةمالصقة ملنازل 

  يهوديةو  خوشينان -3
من أجل احلفاظ  فقد كانت خوشينان جمربَة على منافستها يهوديةنظراً ألن خوشينان منت مبوازاة مع 

خوشينان أياد بيضاء على لبازار اجلديد وكانت لعلى مكانتها اخلاصة كمركز إداري وديين للمنطقة. 
ري للوحدة احلضرية ل خوشينان اإلسالمية املركز التجاعْ على اجتذاب الناس والسلع وجَ إذ ساعد 

يف  ويف ظل الظروف نفسهااجلديدة. ولقد أفلحت بعض املدن اليت أسسها املسلمون للغايات نفسها 
ن احليلولة دون منّو عاجزة عهذه . مل تكن 23، ما خال خوشينانأن تصبح مراكز من هذا القبيل

وتوجيه مجيع األنشطة واملنشآت احلضرية والتعمري حنو اجلنوب الشرقي فحسب، بل إن  يهودية
اية  زدردتا، مدينة اليهود، كانت يف تلك احلقبة تنضح حيوية ونشاطًا حبيث يهودية خوشينان يف 

ىت إنه ُشرع ح وسبعمائة كانت هذه العملية قد قطعت أشواطاً املطاف. ويف مطلع سنة ثالث وسبعني 
الذي يقع فيه نفُس وهو املكان  ،يهوديةيف  -وهو الثالث يف منطقة أصفهان- يف بناء مسجد اجلمعة

  .24مسجد اجلمعة اليوم يف أصفهان
  يهوديةجاي و  -4

. فهناك نقود ُضربت بني يهوديةل مركز النشاط يف منطقة أصفهان من جاي إىل نقدية نقْ تؤكد بّينة 
عليها طابع دار سكة جاي، بينما ) 746(و ستٍة وأربعني وسبعمائة  )695( مخٍس وتسعني وستمائة

  .25ملتأخرة طابع دار سكة أصفهانحتمل النقود ا
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حيكون عنها  -يف منطقة أصفهان- صغرية يصنف اجلغرافيون العرب يف القرن العاشر جاي قريًة 
م يصفون  م كانوا يدركون أمهيتها السالفة. على أ  يهوديةخمتلف أنواع األساطري القدمية، كما أ

ا كب زار ال اأهم مكان يف منطقة أصفهان. يصفون مدينتها وفيها مسجد اجلمعة الكبري وسط بو
  .26ة حتمل بضائع من ممالك بعيدة وقريبةغفري  مجوعٌ  حيث تزوره كل يومٍ  تنقطع فيه احلركة

  م1500سنة نمو أصفهان حتى  -3
  المصادر -1

وسبب ذلك انعدام كانت طبيعة دراستنا لنمو أصفهان إىل حدود القرن الثامن عامة نوعًا ما. 
أركيولوجي يف جاي من قبل. ومع ذلك بدءاً  ية ملموسة مبا أنه مل ينجز أي تنقيبمعطيات طوبوغراف

، أي إىل مركز أصفهان احلالية، حدث تغري حاسم. يهوديةن الذي نُقل فيه املركز احلضري إىل من الزم
 لتخطيطأال وهو اهليئة األصلية  ) نتوفر اليوم على دليل آخراملكتوبةاألدبية (فعالوة على املصادر 

 1500سنة ما قبل ولكن البنايات احملددة التاريخ بالفرتة وبدرجة أقل لدينا بعض البنايات. املدينة، 
املدينة  لتخطيطبيد أن اهليئة األصلية  .اليت حوفظ عليها يف أصفهان قليلُة العدد(الفرتة اليت تعنينا) 

  كذلك.  1500تسمح لنا باستنتاجات دقيقة عن الفرتة ما قبل 
  أصفهان تخطيط -2

ول. وهو املدن الشرقية، كما أشرت إىل ذلك يف الفصل األ ختطيطمل تشذ أصفهان عن قاعدة 
داخل احلاضرة، وهي احملاور اليت تربط بني مركز املدينة  للتواصليتكون من أ) احملاور الكربى ختطيط 

دة أو رَ متعرجة غري نافذة توصل إىل بنايات مفْ  ب) أزقةٍ ومن واألبواب، وتوصل إىل األحياء السكنية؛ 
ثالثة استخدام املدينة عن  طلتخطيغرايف للخصائص األساسية اجلتحليل الجمموعة بنايات. يكشف 

تصميم  عكس كلُّ وي حماورها الكربى.تتميز باختالف ِوْجهات ، يف أصفهانأساسية  تصميمات
  .27املدينةتطّور مرحلة من املراحل الثالث املهمة اليت عرفها 

لذاهبة يوجد مسجد اجلمعة وامليدان القدمي داخل أقدم هذه الطرز اُألّسية، وهو الطراز املتميز بالطرق ا
ميتد اجملال املوسوم و  .شمال الغريبالغريب حنو الشمال الشرقي ومن اجلنوب الشرقي حنو ال من اجلنوب
مثة احتمال كبري بأن يكون هذا هو جماوزًا مسجد اجلمعة حنو الشمال الشرقي.  ّسياألُ  ذا الطراز

املبكرة من العمارة اإلسالمية احلقبُة تلك  ار هذا اجملالو توجد يف جو يهودية ما قبل اإلسالم. موضع 
  الغريب. همشالِ لغريب ملسجد اجلمعة وجنوِبه و اليت متتد حنو اجلنوب ا
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  المسجد الكبير -3
مل يبق لكن ). و 773بناء مسجد اجلمعة، كما ذكرنا آنفاً، يف سنة ثالث وسبعني وسبعمائة (ُشرع يف 

يف البنية احلالية نستطيع أن نتبّني . الرتابإال شر يف القرن العابناؤها ُجدِّد البنية اليت من هذه البناية و 
أعيدت هندسة فقد . 28أطوار من الرتميم البناء وعدةَ حقب متفردة من نشاط  ملسجد اجلمعة مخسَ 

 أعيد ترميم الزخارف اخلزفيةالتاريخ ك الرابع عشر والسابع عشر. ومنذ ذل بني القرننياملسجد فناء 
 انتمائها إىل حقب تعمريية فُ ات أجزاء كاملة من البناية ميكن تعرُّ جند خلف هذه الواجهو باستمرار. 

بأمر من  م1089خاكي، بُنيت سنة -غونباديوهي املسّماة وهكذا فالبنية املقّببة يف الشمال، . حمدَّدة
من حيث ها، ومتاثل هذه وتعاصر الوجوه املشؤومة يف بالط السالجقة.أحد الوزير تاج امللك، وهو 

خاكي يف الصعيد الشمايل من املسجد. - الكبرية املقّببة فوق احملراب قبالة غونبادي لبنيةُ ، ااألسلوب
اء  بالفناء يف النصف األول من القرن الثاين عشر. ويف احلقبة  احمليطةُ  -تقريبا–ولقد بنيت مجيع األ

و ُبين مسجد جديد بأكمله تقريباً. وخالل عملية الباحلريق اهلائل كارثة اليت شهدت   ناء هذه ُحّول 
وبني  الطراَز النموذجي للمسجد اإليراين. التاريخ ك بنية إيوانية مربعة أضحت منذ ذلاملسجد إىل

وٌ  م1376و  1366سنيت   جديد للصالة يف الصعيد الشمايل الشرقي للمسجد قبالة حمراب مكسوٍ  بين 
 ،واقعة يف الصعيد الشرقي من املسجد. أما املدرسة الم1310سنة إىل احملراب  ويعود تاريخ ،ناعم جبص

-الواقع يف القسم اجلنويب من غونبادي هي والبهوُ  ، فتعود إىل احلقبة نفسهاجزء منها واليت تداعى
أصفهان يف القرنني اخلامس عشر امع بسجد اجلاملوقد انتهت احلقبتان األخريتان من بناء  خاكي.

خمصص للصالة يف فصل الشتاء. وهلذا البهو  وٌ بين خلف اإليوان  م1447والسادس عشر. ويف سنة 
وٍ    شاه عباس األكرب.الحتت حكم  م1548بين سنة  امتداد مشايل يف 

  الميدان القديم -4
 اليوم ي هذا امليدانتغطو  ختطيط أصفهان العصور الوسطى. يعترب امليدان القدمي ثاين عنصر مهم يف

ال سوقًا للفواكه واخلضر. ويعد البازار يف الشمال وخمازن. واسُتخدم يف الشمبسيطة حرفية  حمالتٌ 
سجد املجزءًا من احملور الرئيسي للبازار بني امليدان اجلديد يف اجلنوب الغريب و  - بازار الشاه-  يبالغر 
سجد ملمع السور السلجوقي يف اجلنوب الشرقي ل ، أو يكاد،إنه مرتاص يف الشمال الشرقي. امعاجل

  البازار املوجود سلفاً يف القرن الثاين عشر. اففاصطبع ض أنه يتَّ . وهكذا ميكن افرتااجلامع
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يقع بازار ريسمان على احلد الشمايل الغريب للميدان القدمي. وقد غطّيت التمديدات الواسعة اليوم 
أما يف احلقب السابقة فكان كله مغطى بقبب. وجتد تاريخ االنتهاء من هلذا البازار بسقوف خشبية. 

، مؤّرخة بـ «درسة اخلزفم»غران، - . وفيه أّسست مدرسة كساه164029بة مؤرَّخة بـ ائه يف كتابن
بقرن ُشّيدت قبلها كانت نيت يف موقع مدرسة أخرى  هذه املدرسة بُ تكون أن  ومن احملتمل. 169430
أي بناية من العصر ما قبل الصفوي يف  ومادامت تنعدم .31)1576-1524ل الشاه طهماسب (من قب

فقد يكون امليدان توسع يف العصور الوسطى حنو الشمال الشرقي ليصل إىل اجلوار املباشر  ،هذا اجملال
  ملسجد اجلمعة.

 -يف القرن التاسع عشر–ويف اجتاه اجلنوب الغريب ُحيدُّ امليداَن القدمي طريٌق كان جزءًا من توسيع 
دان يف القرن السابع عشر. . وتشكل واجهة هذا الضريح حدَّ املي151332هارون والية املؤرخ بـ  لضريح

. وهكذا ميكننا افرتاض أن احلّد اجلنويب الغريب للميدان منها ورمبا قامت هذه البناية مكان بناية أقدم
  القدمي يف القرون الوسطى يقع قرب واجهة ضريح هارون والية.

حديث. يف القسم  شارع نافذلفسح الطريق أممرٌّ  وأخريًا حيد امليداَن القدَمي من جهة اجلنوب الشرقي
. 33م1515 سنة د علي، شيدت حوايلاجلنويب الشرقي توجد ثالث بنايات صفوية، من بينها مسج

ويف الزاوية الشمالية الغربية من هذا املسجد صومعة سلجوقية أقيمت داخل البناية. تعّني هذه 
امليدان مساجد ذا . وكانت حتيط يف العصور الوسطى للميدان القدميلصومعة احلد اجلنويب الشرقي ا

. وقد كان باإلمكان خانه-نقاره، البالط ار مزخرف، وقيسارية، وجناح موسيقىومدارس وقصور وباز 
  .34اً خراب كانترؤية معظم هذه البنايات يف القرن السابع عشر، وإن  

  نمّو الميدان القديم -5
بناه الشاه عباس األول يف  الذي–لميدان اجلديد لاألمنوذج األصلي  ملا كان ميدان أصفهان القدميُ 

ال توجد يف  أن نسند له، يف دراستنا، دوراً رئيسًا يف منّو أصفهان.من مث فينبغي  - القرن السابع عشر
بادية للعيان مماثلة مليدان أصفهان القدمي؛ كما أننا ال جند هلذا من العصور الوسطى إيران بناية أخرى 

تضارب اآلراء ئنا فاجمث لن ي. ومن تلك العصوركتابات يف   اً امليدان أو ما مياثله من البنايات أوصاف
رمبا ينبغي للمرء أن يبدأ  ،حول تاريخ أصله وسريورة متفصله الشكلي. وحلل مسألة اآلراء املتضاربة

 وثانيهما:؟ ملاذا يوجد امليدان القدمي يف وسط مدينة أصفهان القدميةِ  أّولهما:بطرح سؤالني مهمني 
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ها اإلداري والديين؟ ميكن تقدمي جواب عن هذين السؤالني بفحص معىن كلمة امليدان مركز  ملاذا أصبح
  طور امليدان القدمي ألصفهان خاصة.عامة، وبالبحث يف أصول وت

 فارسي يف كان امليدان يف األصل حلبة لسباق اخليل. وأصل كلمة ميدان نفسها إيراين، وهلا مرادف
عربية ميكن أن جند الكلمتني يف  (aspres=)بة: ميدان أسفريس يف الصيغة املركو  .aspres(35( أسربيس

. ومع ذلك يعين امليدان على 36ًا للميدان القدمي يف أصفهان) امس(املكتوبةِ  األدبيةِ  العصوِر الوسطى
ي ميدان . ومن مث حيتمل أن املكان الواقع قبل باب خور يف جاي مسّ «مكاناً، ساحة»حنو أعم 
قابل للتصور، ولكن أمٌر إن كانت جتري سباقات اخليول يف هذا املكان. هذا ندري ما  ولسناالسوق. 

 -نعين باب أْسفيس- قد تكون يف جاي أيضًا حلبة سباق خمصوصة، مادام اسم أحد أبواب جاي 
. كانت امليادين تقع يف 37«باب ميدان سباق اخليل»يس الذي قد يعين ر يبدو شكال حمرَّفاً لباب أسف

رانية والعراقية، وتـُّتخذ حلبات لسباق اخليل وميادين للعبة البولو. لدينا على ذلك ضواحي املدن اإلي
حجة أدبية (مكتوبة) من القرن التاسع تفيد أن امليادين كانت تستعمل ميادين للبولو. وكانت توجد 

ا كانت سباقات ـملّ و . 38ال، ميادين يف العصور الوسطىيف دمشق وحلب مثنعين يف الغرب أيضاً، 
ميادين السباق أماكن مثالية للتجارة وانعقاد األسواق (ميدان السوق  اختاذإن يول ال تتم يومياً، فاخل

تغالل االس من العصور الوسطى، أيمكتوبة (أدبية) ة ـبّينات مجّ ما تدّل عليه  . وهذاواضح مثال) أمرٌ 
امن، يقع على طرف ، إىل حدود القرن الثالقدمي . وكان ميدان أصفهان39التجاري هلذه امليادين

دًا إىل ما قبل اإلسالم. لكن أصله صعُ  املستوطنة. وعلى هذا النحو ما من سبب حيول دون تأريخ
حدث تغري حاسم ناجم عن أنشطة البناء يف القرن الثامن يف خوشينان، إذ كانت الدور، َوفق أبو 

مل يعد امليدان  بناء اجلديد. ونتيجة لنشاط ال40نان إىل أن الصقت دور يهوديةنُعيم، تبىن حول خوشي
يف ضواحي يهودية وإمنا يف وسط الوحدة احلضرية اجلديدة املكوَّنة من يهودية وخوشينان (اليت 

يف القسم الشمايل الغريب من  - يف القرن الثامن-هنا بين  أضحت تسمى يف القرن العاشر يهودية).
االت مجيع هذه اجمل يف ،رن احلادي عشريف الق املكثف امليدان مسجد اجلمعة. مث خالل نشاط البناء

مركز املدينة  ، ولزمن طويل تاٍل،أصبح امليدان القدمي بشكل ال رجعة فيه ة الشارع الثاين،املوصوفة خبط
، على املكانة املركزية م1648. يشدد إنغلربت كامفر، وهو رحالة أملاين زار أصفهان سنة 41بدون جدال

. ويف أواخر القرن احلادي عشر، حني  42«ريقًا وسط مدينة قدميةميدانًا ع» للميدان القدمي بوصفه
لسلجوقية العظيمة، انضافت إىل الوظيفتني الرئيستني للميدان كانت أصفهان عاصمة األمرباطورية ا
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الديين  املركزَ  أضحىف ها موقُع أصفهان املركزيُ أحدثَ  ثالثةٌ  وظيفةٌ  (مكان ملمارسة الرياضة والتجارة)
  ينة.واإلداري للمد

ظل امليدان القدمي مركز املدينة حىت القرن السادس عشر، وبعدها بين امليدان اجلديد الذي ُصّمم على 
سيما تذب قسطًا مهمًا من التجارة، والأصبح امليدان اجلديد مركز املدينة واجفشاكلة امليدان القدمي. 

ثانيًا ألصفهان. وما زال حىت اليوم جتارة السلع الثمينة. ومع ذلك استمر وجود امليدان القدمي مركزًا 
ضاحية عند تلتقي  -وسائل النقل احلديثةما قبل - جليًا أن احملاور الرئيسية للتواصل داخل احلاضرة 

  ال بفعل منافسه املتأخر امليدان اجلديد. امليدان القدمي، املدينة بفعل جاذبية
  األبواب والطرق الرئيسة في أصفهان -6

ا لو كانت أيضاً  رئيسة للتواصل داخل احلاضرة حماوَر العصور الوسطىكانت هذه احملاور ال ، أل
األبواب حديثة ملا التقت عند امليدان القدمي، وإمنا اجلديد. داخل سور القرن العاشر كانت أهم هذه 

ى أن البحث املفصل يف عليها حمّددة. عل بعضها اجملمعَ  مواقعَ كما أن   تقع على طول هذه احملاور،
يل غري جمز. بل إن احملاوالت  ، كما حاول ذلك بعضهم، يبدوىالعصور الوسطأبواب ع كل مواق
ا  ة واملعقدةهداجمل بناء على مادة متفرقة، تؤدي بالضرورة إىل نتائج تلك املواقع الستنباط اليت قيم 

ذا بتاتًا  العصور  دينةبواب مأل إذ مل تكنموصومة بالشك والريبة والفوضى. جيب أن ال نفاجأ 
، ومل العصور الوسطىأسوار لقد منت املدينة خارج  يف القرن السابع عشر. بعدُ وظيفة أّي الوسطى 

يف  سواءالقصية،  يكن الصفويون يدافعون عن أمرباطوريتهم عند أبواب عاصمتهم، وإمنا عند حدودها
قدمية ما زالت، يف بداية كانت احملاور األربعة املشار إليها يف أصفهان الو آسيا الوسطى أو العراق. 

ا على امتدادات طويلة حوانيت وحمالت حرفية مكّونًة بازار املدينة(العشرين) هذا القرن  .43، حتف 
الرتسبات املتجّمعة عرب القرون قة يف القدم يبينه كذلك واقع إىل عصور عريانتماء تلك احملاور إن 
جرت  م1974يف سنة و فناءات يف قسميها معا. فوق مستوى ال مرتينعلّوها من مرت واحد إىل رتاوح ف
جديد يف اجلزء اجلنويب الغريب من بازار أصفهان، وهناك صحي  فمال احلفر لوضع نظام صر أع

بإمكان املرء أن يشاهد، حتت سطح األزقة، طبقة من األنقاض مسكها أربعة أمتار. وعلى طول هذه 
ومازال البازاران الواقعان يف الشمال  .44شربنيت يف القرن العا مصفوفة الطرق الكبرية بازارات
. وأصبحت الطريق القادمة إىل حد ما وظنيفِإ دار داْشْت، حم-جملس وبازار إِ -والشمال الغريب، بازار

. وقد كانت م1600شرقّي غرّيب جزءًا من احملور الرئيسي للبازار، بعد سنة  من الباب الغريب يف اجتاهٍ 
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، قرب تقاطع الطريقني، لكنها م1000حوايل السنة ، يقع اجلنويب الذيموصولة بطريق قادم من الباب 
يف اجتاه شرق امليدان القدمي، كانت يف العهد الصفوي بعيدة حنو اجلنوب. وهناك بازار آخر كان يقع 

لوي. ويف الزاوية الواقعة يف الشمال الشرقي من -وهو املسمى بازار إ غاز الذي ُخّرب بسقوط رضا 
وكذا على صور  م1924على خريطة تعود إىل سنة ته متكن رؤيتقدمي توجد بقايا بازار آخر امليدان ال

 «القدمي اإلمرباطوريالسوق »أي . وميكن اعتبار هذا األخري تلك القيسارية القدمية 45جوية قدمية
. وال توجد طريق تؤدي من امليدان القدمي إىل 46شاردان يف القرن السابع عشر الذي حتدث عنه

وهناك سببان حمتمالن لعدم عثورنا على طريق رئيسية حنو هذا القسم من املدينة: إما نوب الشرقي. اجل
اهلدم الشامل أتى على كل شيء يف العصور الوسطى املتأخرة، وإما أن كثافة السكان بني بسبب 

غري أن  م طريق؛اعدانما يربر ، وهو امليدان القدمي والقلعة مل تكن أكرب مما هي يف أماكن أخرى
 باستنتاج وجود عدد تسمح لنا املصادر األدبية (املكتوبة) السبب األخري أكثر احتماًال من األول.

) ومنازل فخمة واسعة ذات بساتني، يف املدينة اإلسالمية من البنايات الدينية (مدارس على اخلصوص
لبساتني الكبرية ذات القصور تعادل اتقع هذه البنايات داخل األسوار وكانت و . 47اجلديدة ألصفهان

كر معلومات قرب النهر، وهي اليت حتدث عنها مفّروخي طويال لكنه مل يكد يذ باملدينة  جنوبَ 
إىل أن القسم اجلنويب  وج. تيفين هو . وقد أشار رحالة من القرن السابع عشر48طوبوغرافية ختصها

كانت هناك قبل هذا العصر (مكان الشرقي من املدينة أعيد بناؤه يف العصر الصفوي، وأن بساتني  
البنايات الوسطوية). هذا االستعمال املكثَّف للجزء اجلنويب الشرقي من املدينة مل يكن يتطلب حموراً 

كتب تيفينيو   حني–ويف أواخر العصر الصفوي  رئيسياً بني القلعة وامليدان القدمي يف العصور الوسطى.
من  دفق السلع واملارة كان قد جذبه امليدان اجلديد سلفاً.لن ُتطوَّر مثل هذه الطريق ألن ت -مؤلفه

ُعزلت هذه  -امليدان القدمي- تقاطعها ق التواصل الرئيسية داخل احلاضرة ونقطةِ خالل حّد طرُ 
  . ىالوسطو العصور مدينة  هيكل اليت شكلتاألجزاء 
األدبية (املكتوبة) بأمهيته  امليدان القدمي الذي تشهد املصادرا منشأ جمال البازار املركزي حول من هن

وعالوة على هذا منت بازارات صغرية قرب أبواب املدينة، كما   .49الكومسوبولييت هعبقِ  التجارية و
شر ما ال يقل رحالة من القرن احلادي عشاهد ويف أحدها  ة؛مصفوف بازارات كانت على طول احملاور

 والثقايف والتجاري يف امليدان القدمي وحماورِ  . وكانت حتيط باملركز اإلداري والديين50عن مخسني خاناً 
ا الدينية الثانوية اليت ُشّيدت بناياالسكنية مبراكزها الفرعية و   الرئيسية داخل احلاضرة األحياءُ  التواصلِ 

ننا من . على أن عدد هذه البنايات قليل ومن مث ال ميكّ ومبيَّنة ، وهي مازالت قائمةم1500قبل سنة 
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جات تفوق السالفة. واملسألة الوحيدة اليت يؤكدها موقعها داخل يهودية األصلية أو اخلروج باستنتا
ها هي أن نواة املدينة كانت هنا، أي مشايل امليدان القدمي. وقد أفلحت بفضل أزقتها املتعرجة ـقربَ 

ا اوب وكثافة عمرا   يف حقب األزمات الشديدة. الصغرية يف الصمود حىت يو
  خالصة -7

تغري األوضاع السياسية يف إيران بعد أفول جنم األمرباطورية السلجوقية العظيمة يف أواسط لقد حرم 
ه ضربة قوية القتصادها املتوقف القرن الثاين عشر، حرم أصفهان من وظيفتها كمدينة عاصمٍة ووجّ 

عهدهم  استوىل املغول على املدينة؛ ويف  م1244أساسًا على التجارة مع األقطار البعيدة. ويف سنة 
كانت أصفهان عاصمة إقليمية، وكان اقتصادها مازال مزدهراً، ولو أنه أشد تواضعًا مما كان يف عصر 

يار دولة املغول ، حكم املظفريون يف النصف الثاين من القرن الرابع عشر ،السالجقة. وبعد ا
  ن أصفهان كما سيطروا على إيران اجلنوبية بأمتها تقريباً.و اإليراني

اية حقبة طويلة  قاربت مثامنائة  ، بالنسبة ألصفهان يف العصور اإلسالمية، عالمةَ م1387كانت سنة 
ا يف أثناء  سنة من االزدهار. فقد غزا تيمور املدينة وأمر جنده بنهبها، وقُتل عدد كبري من سكا

ب ثانية، ويف سنة  م1414ذلك. وشهدت سنة  ن قيل إن أصفهان مل يعد يقطنها م م1474عملية 
  .51اس سوى مخسني ألفاً الن
  م1700تطور أصفهان إلى حدود سنة  -4
  الشاه إسماعيل والشاه طهماسب -1

ضة الدولة الصفوية ل الشاهني من قبيف مطلع القرن السادس عشر عيد بناء أصفهان ، أُ خالل 
ما يف ). وقد أد1576-1524طهماسب () و 1524-1502إمساعيل ( ط ختطيمج هذان الصفويان بنايا

. ويبدو أن إعادة بناء وزخرفة امليدان القدمي وتزيينه كان أهم ما شغلهما. أصفهان العصورالوسطى
؛ ومن احملتمل  أن تكون 52ن مخس بنايات ومدرسًة وخاناً ففي امليدان القدمي شيدا ما ال يقل ع

شّيدا و ، قسم الشمايل الشرقي من امليدانيف ال 53وخان كساه غاران مدرسةِ  سلفي املدرسة واخلان
يف الزاوية  55علي ، ومسجدَ منه يف اجلهة املقابلة يف القسم اجلنويب الغريب 54هارون والية ضريحَ 

ا شيذ هذين احلاكمني . إضافة إىل هذا حيتمل أن56من امليدان وخانًا يف مشاله اجلنوبية الشرقية
من مخس  وجمّمعاً  مسجدين ومدرسة ومحامًا على الطريق الذاهبة من امليدان إىل اجلنوب الشرقي،

  .57خانات، على األقل، بني املسجدين
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  إ شاه- الشاه عباس األول: ميدان -2
ل عاصمته من نقْ  -م1587سنة ابتداًء من شاه إيران -قرر الشاه عباس األول  م1597يف شتاء سنة 

ة، دل هذا القرار أصفهان، يف ظرف سنوات معدو قزوين يف الشمال الغريب من إيران إىل أصفهان. محَ 
م كذا تطورها وجَعلها عاصمة ذات مكانة دولية حيج إليها املبعوثون والتجار األوروبيون و  إىل أوج أقرا

  من الشرق األقصى.
م األساسية لكيفية إعادة بناء املدينة  يف فرتة قصرية بدا أن عباس ومستشاريه وضعوا تصورا

ميكن أن تقاَرن من حيث جديدة  أصفهان صوب وجهات هم منوَّ ـوقد قادت ختطيطاتُ  وتوسيعها.
  مع تأسيس أصفهان اإلسالمية يف القرن الثامن.امتدادها 
أال يقيم يف املدينة القدمية بتاتاً، على خالف السالطني األوائل الذين تعاقبوا على حكم  قرر عباس

غريب من مدينة أصفهان واختذوا املدينة القدمية مقامًا أحياناً. وهكذا شّيد قصره يف الطرف اجلنويب ال
اجملّمعات امللكية ذلك الزمان. ويف هذا اتبع التوجهات املعروفة سلفًا يف احلقبة السلجوقية، أي بناء 

. على أن عباس ذهب إىل ما هو أبعد من ذلك إذ أنشأ مركزًا دينيًا واقتصاديًا جديداً 58قرب النهرب
هان على النمو يف اجتاهات وعلى هذا النحو أجرب أصف على طرف مدينة القرن السادس عشر.

  جديدة.
 
َ
ـّا كانت هذه اخلطة مثالية يف توحيد الوظائف لقد كانت نواة ختطيط عباس، مرة أخرى، ميداناً، مل

ما كان قد فقد أعيد ابتكار  ري وديين وثقايف وجتاري. ومع ذلكملدينة كمركز إدااألهم اليت تؤديها ا
الفضائي للبنايات يسرتشد خبطاطة  عل التوزيعَ جيمنظَّم  على حنو ، ولكنطُّور يف امليدان خالل قرون

  تنظيمية حمكمة.
، وحتيط به األزقة اليت لنذّكر اآلن مبميزات امليدان القدمي. كانت نسبة طوله إىل عرضه ثالثة إىل واحد

 وتقع البازارات يف جوانبه الضيقة. ويتماس الشارع الرئيسي املار منه مع امليدان. تتخلل البازار،
يف  حيث يُنفخ البالط خانه، أي جناح موسيقى- يوجد نقاره ازار امللكي، القيسارية،وبالقرب من الب

وكان مسجد اجلمعة جماورا  .ساعات معينة من اليوم كجزء من حفل البالط األبواق وُتدّق الطبول يف
  لكي.للميدان، وبقربه توجد مساجد أخرى ومدارس. وعالوة على هذا كان يف امليدان قصر م

ف كل عناصر امليدان القدمي، على لو نظرنا اآلن إىل خارطة ميدان الشاه الصفوي اجلديد ألمكننا تعرُّ 
ت مغطاة ميدان القرن السابع عشر كانأرضية الرغم من تغري مواضع البنايات. أضف إىل هذا أن 
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يعقد سوق أسبوعي  حيث جتري املعامالت التجارية. ويف أيام اجلمع كانم بالرمل، وُضربت فيه اخلي
ساكنة قرى الريف اجملاورة. ويف طرف امليدان خشبات منصوبة ألنه يـُتَّخذ من حني إىل آخر فائدة ل

  ميدان بولو كذلك. وكانت األشجار تصطف على جنبات امليدان، وما زالت، وقبالتها قناة جارية.
رفية. بازارات فيها حوانيت وحمالت حِ  كانت خلف األقواس احمليطة بامليدان، شرقاً وغرباً وجنوباً، أزقةُ 

 تصنع مشغوالٌت اجلواهروكان الغرض من السلع اليت تباع هنا االستجابة حلاجات البالط. هنا 
والذهب والفضة، من عمل صائغي الفضة القادمني من فينيسيا ونورمبورغ، وسلٌع جلدية بديعة 

 وبائعيشغلها حرفية، د حوانيت وحمالت لسباق. ويف الطرف اجلنويب توجالالزمة لعدات املالصنع، و 
. ويف الطرف الشرقي توجد حوانيت الكتب ومسفِّروها، والوراقون وصناع الصناديق، وصانعو السروج

 عبارة عن فنادق وبيوتِ  خمتلف الصناع احلرفيني. ويف الطرف الشمايل من امليدان مقاٍه طوابقها العليا
جلنويب والشمايل، وعلى الطرفني الشرقي والغريب خارج . ويف أربعة مواضع وسط الطرفني ا59دعارة

الواجهات. تؤدي البوابة يف الطرف اجلنويب  رتابَة تتايلاملركز بقليل، توجد بوابات زاهية األلوان ُتكّسر 
. وقد ُشرع يف 60ما كان يسمى يف عهد الصفويني، ك«اجلديد»إىل مسجد الشاه، املسجد اجلامع 

. ويف الطرف الشرقي من 61 1631نتهت به األشغال سنة س األول واتشييده يف أثناء حكم عبا
وانتهت به  م1602امليدان توجد بوابة مسجد آخر، مسجد لطف اهللا. وقد شرع يف تشييده سنة 

  .62م1618 األشغال سنة
  مجّمع القصر -3

ف الغريب اهللا، على الطر لطف مسجد  قبالةَ ه لالستقبال القصر الذي اختذه عباس األول وخَلفُ يوجد 
. وحبسب التقليد احمللي أُنشئت البناية مكاَن أي الباب العايل لِ قَـبو عَ املسّمى ، إ شاه–ن ميدانم

  . 63ل أن يتخذ أصفهان عاصمة ملكهجناح تيموري كان يقيم فيه عباس األول قب
من اجلهة  إىل اجملال الفسيح الذي كان جماورًا للميدان يف القرن السابع عشر كان قَـبو عِل املدخلَ 

باغ. ويف جمال القصر هذا كانت املطابخ وسقائف -الغربية. وقد توسع جهة الغرب حىت شارع َشهار
يف بساتني  الدجاج، وبنايات احلرمي، واألحياء اخلاصة بإقامة األسرة امللكية، وأجنحةٌ  أقفاصاخلزن، و 

ة األوروبيون يف القرن السابع قدم لنا الرحالوهي األجنحة اليت ه. فسيحة أنشأها عباس األول وخَلفُ 
- و َهْشتْ  65ونسوت- . وقد ُحفظ منها جناحان مها ِشِ◌هال64عنها عشر أوصافًا مفصلة

  . 66ِبِ◌ِهِ◌ْشتْ 
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وعلى طريف النهر كذلك كانت هناك  ،باغ-جمال القصر امللكي على طريف شهار يف غرب وجنوب
باغ الذي خيرتق القطاع - دي شهارعباس األول ببنائها يف ذلك املكان. ويؤ  دور فخمة للحاشية أمرَ 

احلكومي إىل أحد أمجل اجلسور يف العامل، جسر علي وردي خان. وقد كان بانيه علي وردي خان 
كية باغ إىل إقامة مل- شهارفيما يلي هذا اجلسر فيؤدي . أما 67أقرب رفاق الشاه عباس األول أحد

، وذلك 68باغ- لشهار املنظرِ  رائعةَ  لفيةً خ ؛ وقد شكلت هزار جريبريفية ضخمة هي َهزاْر َجريبْ 
احلكام  أنشأ الشاه سلطان حسني آخرُ يف غرب هزار جريب و  . موقعها على مرتـََفعبفضل 

 اتاندثر إال أن املنشأتني . 69ضخمًا وفسيحًا هو فرح أباد بستاَن قصرٍ  ،م1700حوايل سنة الصفويني، 
  معاً.

مني رود. وهنا وطَّن األرمينيني املستقدَ - ب زايندهأمر عباس أيضًا ببناء مستوطنة ُجْلَفه اجلديدة جنو 
من ُجْلفه ومن أماكن أخرى من أرمينيا. وقد نقلهم عباس إىل هذا املوضع ألسباب اسرتاتيجية 

يب من أمرباطوريته بقصد محايتها من واقتصادية، إذ أراد خلق حزام من األرض اليباب يف الشمال الغر 
األرمينيني اإلسهام يف احليوية االقتصادية للمدينة. (من احملتمل أن العثمانيني. وكان يريد من  أطماع

 .70)حمصورة بني أيدي األرمينينيالتجارة مع األوروبيني كانت يف معظمها 

  البازار شمال الميدان الجديد -4
البازار مشاَل امليدان اجلديد يقع إىل اجلنوب من اجملال الذي تلتقي عنده املدينة ما قبل الصفوية 
واملدينة الصفوية. وما أشبه البوابة األثرية هلذا البازار ببوابة مسجد الشاه الواقع قبالَته على الطرف 

يف عصر الصفويني. مظهر البازار خمتلفًا نوعًا ما . ومع ذلك كان 71نويب األقصى من ميدان الشاهاجل
ما وصف ذلك رحالة ك–حيث  بالطال وسيقىفقد كانت يف جانبيه شرفات وخانه نقاره، أو جناح م

يلعب يف كل مساء عند الغروب ومنتصف الليل كثري من الناس » : - من القرن السابع عشر
باألبواق، وطبول ذات أحجام كبرية، وأبواق ذات أشكال غريبة. وينتج عن ذلك ضوضاء مرّوعة. ال 

عرب البوابة إىل بازار يلج املرء  .72«ساجر بقرع األإذا قورنت  إال شيء حمّبب أو ممتع يف هذه املوسيقى
بيعت فيها منسوجات رائعة يف  سوقٌ  لسلطة امللك؛ ، القيسارية. وكانت هذه السوق ختضعللتخزين

توجد يف أسفلها من ناحية اليمني دار السكة ويف وسط هذا الزقاق قبة عالية، القرن السابع عشر. 
  .اليوم حاله الناظرينسر امللكية؛ أما حنو اليمني فيلج املرء خان الشاهي الذي ال تَ 
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. خمتلفة أحجامها من طابق إىل آخركانت يف هذا اخلان، وهو األكرب يف املدينة، مائة وأربعون غرفة 
اية القرن السابع عشر كان جتار األثواب القادمون من تربيز وقزوين وأردبيل واهلند يشغلون  ويف 

قاشني والن وهراتيني، وصائغي الفضة،اجمل حوانيتَ جند العلوي الطابق غرف الطابق األرضي، ويف 
م احلرفية.   وحمال

الواقع يف شرق  األول. وتقسم اجملالَ حال ويوجد يف مشال خان الشاه خان مماثل حالته أقبح من 
 سو.-شاهارتسمى خترتقها أزقُة بازار تلتقي حتت قبب عالية،  هذين اخلانني ساحاتٌ 

رتميم أجنزت منذ عصر الصفويني فما زال بإمكاننا على الرغم من أن القسط األوفر من أعمال ال
ف التخطيط األساس يف عهد عباس األول. بل إن بإمكاننا متييز هذا اجلزء من البازار املنتمي إىل تعرُّ 

فرتة حكمه متييزاً جيعلنا قادرين على حتديد جمال البناية يف الزمن ما قبل عباس األول. يشمل التخطيط 
 ويف الساحات ني يتجهان مشاًال وجنوبًا ويتقاطعان مع ثالثة تتجه شرقًا وغرباً.األصلي للبازار طريق

 اليوم بازاراً  املتَخذُ  الزقاقُ  يف األصل اسُتعملاليت تشكلها هذه األزقة خانات، كما هي احلال اليوم. و 
أصلي ر جنويب يتصل نظام أزقة البازار هذا مبحو و . مبا يلزمهادار السكة الشاه بالوقود و  لتزويد محامِ 

  .من املدينة يف أربع نقط
مستشفى يليه خان شّيده  -املسمى ككلٍّ القيسارية يف القرن السابع عشر -كان يف مشال هذا البازار

  مل يعد للبنايتني من وجود.التاريخ ك لتوفري التمويل للمستشفى. ومنذ ذلعباس األول 
 خطاطة الشارع ، وفق وجهةِ س مسجدًا وخاناً باشي أحُد أمراء عبا-وبعيدًا حنو الشمال بىن َجْرشي

، وفيه أقدم حمور غريب يف املدينة 209 الشارعيَعد . و 73العصور الوسطىإىل بدايات  العائد الثاين
شرق خان  . ويوجد مبا ال يزيد عن مخسني ومائة مرت، مشالَ 74من القرن العاشر بوابة مسجدٍ  ُحِفظت
ين يف بُ كّله على أننا نوجد يف جماٍل ماسب. يدل هذا  ُبين يف عهد الشاه طه باشي، مسجدٌ -جرشي

يتقاطع التخطيط الذي بدأ يف األصل من ميدان الشاه مع و حقبة تعود إىل ما قبل عباس األول. 
  الطراز األقدم بعيداً حنو اجلنوب، مادام قد ُبين هنا من قبُل خان متطابق مع وجهة ميدان الشاه.

  ميدان جديد-التقاطب الثنائي ميدان قديم -5
اه، أي الطراز يف ميدان الشالشوارع  ختطيطَ  - األقدمُ  وهو الطراز–الشوارع الطراُز الثالث من مييز 

الصفوي الذي ميكننا تعرفه يف أصفهان. وهو طراز جنده كذلك يف القطاع اجلنويب الغريب من املدينة 
سائداً  الصفويُّ الشوارع  ا كان طرازُ يف عصر ما قبل الصفويني. وملُخرِّب يف ذاك اجملال الذي نعلم أنه 
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فقد نفرتض أن خرابًا شديداً حدث هنا أيضًا يف الفرتة ما قبل الصفويني. كذلك غرب امليدان القدمي  
 وميكن مالحظة تعاظل ختطيطات الطرق الثالثة يف جمال البازار بأكمله. فإىل حدود التقاطع مشالَ 

جنوب، - األول يف االجتاه مشالالطراز ويهيمن  .الن للشوارعاألوَّ  انطراز الشي باشي يتجلى رْ بنايات جَ 
اذبية امليدانني القدمي ج ويف هذا اجملال توجد نقطة االتصال بني حقليْ  غرب.-والثاين يف االجتاه شرق

احلضري الوحيد يف  املركزَ لو مل يصبح على حتقيق هذا اإلجناز  بقادرن امليدان القدمي اكواجلديد. ما  
اية املطاف إىل حقيقة أن املسجد اجلامع القدمي استمر يف احلفاظ على  أصفهان. و  يرجع هذا يف 

أهم مسجد يف املدينة يستقطب  -بغض النظر عن املسجد اجلامع اجلديد يف امليدان اجلديد–كونه 
هذا واجلديد القدمي  نيحشودًا ّمجة إىل جمال امليدان القدمي. تربز البنايات اليت أنشئت بني امليدان

معاصرة؛ أما نيته  س األول، كما تشهد على ذلك مصادرالذي مل يكن مرمى عبا 75التقاطب الثنائي
فقد كانت حتويل وجهة النشاط االقتصادي، قدر اإلمكان، من امليدان القدمي إىل اجلديد ألن عباس 

  .76يت واخلانات اليت شّيدها فيهاألول كان جيين منافع من احلوان
ا النقل احلاسم ملركز اجلذب مل حيدث ألن هذا التقاطب الثنائي (بني امليدانني من حسن احلظ أن هذ

) أدى إىل اندماج عضوي وقار للمدينة الصفوية اجلديدة يف املدينة القدمية ما قبل القدمي واجلديد
اليت وقعت سنة تلك الصفوية. ومتكنت الوحدة احلضرية اجلديدة من اجتياز أزمة حادة من حجم 

فعل هذا التقاطب الثنائي، على ني استوىل األفغانيون على أصفهان. منا بازار أصفهان، بح م1722
  وظل حىت اليوم جسراً بني امليدانني القدمي واجلديد. اجلانبني

 الطرازَ  والثاين األولِ  نيرعالشاجمايل طرازي  إجبار تداخل حقلي اجلاذبية هذين يف نتيجةُ ت جتلّ 
 موضوع عنايتنا الالحقَ  ˚346طراز هذا الوميثل  على اقتحامهما. 346˚الثالث، بوجهته اخلاصة 

  واألخري.
  الصفوي طراز الشارع -6

يعين السؤال عن منشأ هذا الطراز إثارة السؤال املتضارب الذي مفاده: ملاذا كانت مليدان الشاه وجهته 
بغي لنا طرحه هو التايل: بأكمله؟ والسؤال الذي ين الشارع الصفويالغريبة اليت سار على هديها طراز 

ذ قرار هل  كان حمدَّداً توجيهه   على هذا النحو بدون ضغوط خارجية أو أنتوجيه ميدان الشاه اختُّ
  ؟ سلفاً موجودة بنايات بشوارع و مسبقاً 
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ذ دومنا ضغوط خارجية باالستناد إىل اجملال الضخم الذي غطاه خِ ـستدل على أن القرار اتميكن أن يُ 
له وإمنا متطط بعيدًا حنو الغرب  ينر يف امليدان والبازار اجملاور مل ينحصإذ شاه ختطيط ميدان ال

  .77عتبارات مجالية كرباهنيوعالوة على هذا ُقّدمت ا والشمال.
عاصمة  ليس مفاجئًا أن تكون مليدان الشاه الوجهة نفسها اليت للمصطبة الفسيحة يف بريبوليس

  وفق حسابات فلكية. ، ومن احملتمل أن هذه ُصّممتاألمخينيني
فيما خيص ميدان الشاه، قدم بعضهم الطراز ما قبل العصر  ˚346يف مقابل االختيار احلر لوجهة 

 الضيقة برهاناً، أي حدود البساتني والكوشات واألزقةالذي تسامح بشأنه عباس األول الصفوي 
ا كان هلا، بالتأكيد، أن   . قد ال خيلو هذا من صواٍب، بيد أن البساتني والكوشات ما78احمليطة 
اً اختارها. أما ما كان اعرتضه حق منح ميدانه وجهة أخرى رمبا كان قديف عباس األول  رغبةتعرتض 

كان ومن مساته أنه  فهو احملور اجلنويب للمدينة ما قبل الصفوية، وهو حمور يسري مبوازاة ميدان الشاه. 
تنساب احلركة حنو اجلنوب ومنه، وعلى الشريان ل هذا على طو فَر أصفهان األشدَّ زمحة وحركية. حمو 

اخلصوص حنو شرياز. لقد متدد البازار جنوبًا طوال هذا احملور يف اجتاه ميدان الشاه، قبل حقبة حكم 
باب اجلنويب الغريب الذي ُحيتمل احتماًال أنه عباس. ينساب هذا احملور جنوب َدْرَوزَه أشرف، وهو ال

املبين يف خط مستقيم يبلغ حوايل مائة مرت شرق ميدان الشاه،  طىالعصور الوسجمال عّني حدود 
د املسمى خواجو. ويف هذا احملور ُشّيد الباب اجلنويب اجلدي ف جسرِ حنو جسر كان سلَ  خَلَل البساتني

  .79َدْرَوزَه حسن أباد
لشاه، يف جمّمع ميدان ا ُيربهن املسار احلايل للمحور اجلنويب على سالمة هذه النظرية. فاندماجه، مشالَ 

القيسارية يبدو صعباً على اإلدراك واصطناعياً. وتبّني الدراسة الشاملة لعمارة هذا اجملال أن الصلة بني 
. مير احملور اجلنويب، جنوَب 80مستمرةكب القيسارية خضعت إلعادة تشكيٍل احملور اجلنويب ومر 

إشارة قوية إىل أن احملور َشق  تلكو  ،81ةعرب بناية إمام زاده أمحد حيث ثـُّبتت كتابة سلجوقي امليدان،
  طريقه هنا قبل العصر الصفوي.

يف الزاوية اجلنوبية  القابعُ  - شاه عباس األولالالذي بين يف حقبة  –بازار شاه مقصود  دُّ عَ أخرياً، يُـ 
على أن طريق احملور اجلنويب كانت متر شرَق هذا امليدان. وقد كانت  الشرقية من ميدان الشاه بّينةً 

إال فإن املوقع الالمنطقي و غري صلة مماثلة على الزاوية الشرقية من ميدان الشاه، و  - وجوباً –توجد 
  مدرسة عبد اهللا غري قابل للتفسري. مشالَ  سابقٍ  لِتْمشاهٍ  اجملدي
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َهاجًا﴾   ﴿لكّل جعلنا مْنُكْم شرعًة ومنـْ
  

  الشرعية والمشروعية بين النظرية والواقع
  عبد الرحمن السالمي

  
ا  رعية باعتبارھم روعية والش ري المش ى تعبي احثين إل ض الب ر بع ينظ
ة  ار المشروعية بمثاب ا باعتب ة بينھم ع يمكن التفرق ي الواق رادفين؛ لكن ف مت

ام  نھج الع ا ت Legitimacyال د بينم راف والتقالي ى األع رعية إل ير الش ش
داول  ق ت ك طرائ والقوانين التي تنظم حياة الناس في مجتمع معين بما في ذل

تھا  لطة وممارس ير Legalityالس دثين تفس رين المح د بعض المفس ، ويري
الفة  ة الس ى التفرق تناداً إل ا} اس رعة ومنھاج ا ش ٍل جعلن ة {لك ة الكريم اآلي

ذكر، فالشرعة أو الشرعي ا، ال ادات واألعراف وتوابعھ ام والع ة ھي األحك
ة اختالالً في النظام  ديات متطاول ى م ا عل وھي التي يحدث عدم االلتزام بھ

بيل االصطالح  ى س روعية وعل ا المش ة، أم ع والدول ام للمجتم ا  –الع فإنھ
ة :  ي اآلي ارن ف اج»تق زة  «المنھ الم الممي ت والمع من الثواب و يتض وھ

ا األساسية لنظام مجتمع  ما بحيث إذا جرى الخروج عن بعضھا أو جميعھ
  سقط النظام أو انقلب إلى أمر آخر أو فوضى كبرى.

ية  رعية التأسيس ارن الش روعية تق ة أن المش ذه التفرق ن ھ ح م إن الواض
دة،  ة الواح ا: األم ة ألمتن ة التاريخي ي التجرب ا ف ة، ومعالمھ ع والدول للمجتم

  نظام التشريعي والقانوني الواحد.، والوالدار الواحدة، والسلطة الواحدة
ا  ون ويتطور لھ ي يتك دول والت انية وال ات اإلنس ي المجتمع ومن الطبيعي ف
ع الخارج أن  م والتواصل م اع والعيش والتعامل والحك ين لالجتم ام مع نظ
ة  ة بشيء من االحتمالي ه العام ي معالم يتسم ھذا النظام في تفاصيله وليس ف

نجم عن والغموض بنتيجة التجارب المخ ة، وي ات المختلف ال والفئ ة لألجي تلف
ادة  ذلك أن تتعدد أو تتفاوت وسائل وطرائق التطبيق، أو الممارسة، وفي الع
ة  ا بمظل دى احتفاظھ يل وم ائل والتفاص ذه الوس أن ھ الف بش ون الخ يك
ل؛ ألن الخالف  و أق الشرعية. أما الخالف حول الثوابت أو المشروعية فھ

ه؛ في حين يظل الخالف في في الثوابت إذا استشرى ف دد النظام كل إنه يتھ
ة ا ب للحال ي الغال ل ف ن المي تمالً وإن يك ام التفاصيل مح زاج الع رب للم ألق

  .والعرف العام
ي  اة النب د وف ه عن ة اإلسالمية أن اريخ التجرب ك من ت ى ذل ة عل -ومن األمثل

لم ه وس ي  -صلى هللا علي دخل ف ائل بعضھا ي دة مس ي ع اش ف اك نق ان ھن ك
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ا ي نطاق الشرعية. فمن النطاق األول نط ق المشروعية وبعضھا اآلخر ف
ع  د رف ران؟ فق ر أو أمي الخالف حول وحدة السلطة, وھل يكون للجماعة أمي

ر»األنصاري الحباب بن المنذر شعار  دما رأى أن «منا أمير ومنكم أمي ، عن
يفان ف ي القرشيين لن يسلموا باألمر لألنصار، وأجاب أبو بكر: ال يصلح س

دأ وحد از بالفعل مب د ف ر واحد وق ا أمي ة السلطة غمد، ونحن أمة واحدة ولن
د أصرَّ والسلطان ريم. وق رآن الك ر الق اج بحسب تعبي ، ألنه من ثوابت المنھ

ي  ا رووه عن النب ام بم ية اإلم صلى -الصحابة المھاجرون على مسألة قرش
دم-هللا عليه وسلم اً وال تق دموا قريش ريش, وق وھا؛ لكن بعض ، األئمة من ق

لم يسلّموا باعتبار ذلك األنصار والمحّكمة وبعض القَدرية والمعتزلة من بعد 
ام من 808، ومال ابن خلدون (من أسس النظام ية اإلم ار قرش ى اعتب ـ) إل ھ
وة ال ائج ق ربنت ين الع ة ب ية الكائن بية القرش ر عص عفت عب ي ض ، والت

عية وليس المشروعية. العصور، وبذلك فإنه اعتبر القرشية من مسائل الشر
مى  ري، وتس امس الھج رن الخ د الق ت بع ة تقلقل ية الخليف إن قرش ل ف وبالفع
ؤمنين،  ر الم ة وأمي كثيرون من غير قريش بل ومن غير العرب باسم الخليف
ذين أرادوا  دى ال ه ل ر نفس روعية، واألم الالً بالمش ك إخ ر ذل دون أن يعتب

ول  ت الرس ن آل بي ين م خاص معين لم صلى-اختصاص أش ه وس  -هللا علي
ك من أسس النظام، ووصل  روا ذل ار اإلسالم، واعتب بتولي السلطة في دي
د أن الخالف استمر  ة دول، بي البعض منھم إلى تكوين سلطان وخلفاء وإقام
دم ضرورة االختصاص أو  ذي رأى ع م ال واد األعظ ار والس ذا التي ين ھ ب

  شرعيته.
ر ي تالف آخ اك اخ روعية وھن ين المش روق ب ى الف ح إل كل أوض ير بش ش

ؤمنين للسلطة؟  ر الم والشرعية أو بين الثوابت والمتغيرات، كيف يصل أمي
قيل لدى الذين ال يقولون باختصاص أھل البيت النبوى وھم األكثرية: يصل 

ة األو اء األربع ل بالشورى؛ لكن ال مرجع أو مقياس لتلك الشورى، فالخلف ائ
ةوصلوا للسلطة بأس ة المباشرة من اليب مختلف و بكر فوصل بالبيع ا أب ، أم

ان  ا عثم ر، وأم ي بك د من أب ر فوصل بالعھ ا عم قيفة، وأم الموجودين بالس
ة المباشرة  ي فبالبيع ا عل فبتوافق الستة الذين رشحھم عمر وھو أحدھم، وأم
رن األول الھجري دار جدال بشأن ذ الق  له في المسجد النبوي بالمدينة، ومن

اس من يستحقون حل والعقد، أو أھل الشورىأھل ال ، أي الذين يرشحون للن
ويين  ام األم دث أي ذي ح ن ال ه؛ لك د ل ون العق م يك دھم ث اس أح ايع الن ليب
اس.  ه الن م يبايع اه ث ه أو أخ تخلف ابن ان يس ائم ك ة الق يين أن الخليف والعباس

داً  ف أن أح روالطري م يعتب ل إن  ل روعية، ب ى المش روج عل ك خ أن ذل
ى  «األحكام السلطانية»ھـ) في 450-وردي (الما ما اعتبره أيضاً خروجاً عل
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ر  و أمي داً وھ وا واح ن أن يكون د يمك ل الحل والعق ال: إن أھ رعية، إذ ق الش
  المؤمنين نفسه الذي رشح ابنه أو أخاه!

تبداد نبغي المصير إليه في ھذه المسألةوالواقع أن الذي ي م االس ، ليس أن حك
ا ب، أو أن الفقھ ي غل دخل ف ر ي ل آخ اك عام ل ھن ر، ب ايروا والة األم ء س

ه  ة، إن المشروعية والشرعية معاً، وھو الذي رجح ُعرف والية العھد والبيع
داول السلطة  اً لت ا دام أن نظام تقرار، إذ م الحرص على الوحدة وحفظ االس
د  ى الشورى عن إن المصير إل تتب؛ ف ور وال اس ا تبل ق الشورى م من طري

ذلك سادت فراغ منصب رأس  تقرار، ول ي الفوضى وعدم االس ة، يعن الدول
على تقاليد شبه ملكية حفظاً لالستقرار، ومنعاً للفتنة، أي التمرد، أو الصراع 

ة، والحث السلطة ة من الفتن اء والعام دى الفقھ ، وھذا معنى الخوف الشديد ل
د بقي ام). وق ى اإلم اع عل ت الشديد في اآلثار على الوحدة والجماعة (االجتم

بالفعل تيارات معارضة ما رأت في الخوف من الفراغ أو الفوضى أو الفتنة 
ا  يكية م ه في الحقب الكالس ال فإن مسوغاً للتنازل عن الشورى. لكن باإلجم
دال  ل الج ن ظ روعية؛ لك اج أو المش ن المنھ زءاً م ورى ج ارت الش ص

ا جزءاً من  ة بشأن اعتبارھ ة الحديث اً الشرعية أو جزءوتصاعد في األزمن
  .من شروط تحققھا

ا جاء من  ذي م راً في شان شرعية المتغلب أي ال وھناك نقاش طريٌف أخي
  أسرة حاكمة بل وصل للسلطة من طريق عصبة عسكرية صاعدة.

ين   ة ب ات طويل ر دارت نقاش ذا األم ي ھ توريين»ف اء الدس إذا صح  «الفقھ
وز ب ال يج راف بالمتغل ال: إن االعت ن ق اك م ان ھن د ك ر، فق ألي  التعبي

إن  ه، ف ليم ب رى التس ك وج رر ذل رعية وإذا تك ددت الش ار، وإال تھ اعتب
لطة.  دار والس ة وال دة األم دد، أي وح اج يوشك أن يتھ روعية أو المنھ المش
ى  ه عل ب بشرط قدرت ليم بالمتغلِّ لكن كان ھناك من قال أيضاً: إنه يمكن التس

مستقرة وللعدالة، وحفظه لألعراف ال –حفظ الوحدة الداخلية، ومدافعة العدو 
ر الشرعية  وي اعتب ار الق ذا التي إن ھ ذلك ف ألة وب ة وليسن مس ألة وظيفي مس

دين زنكي مبدئية ور ال ، ويضرب ھؤالء مثالً على الحاالت السعيدة بتغلُّب ن
ل الصليبيين، وصالح  د وقات ّدل ووّح الذي استلب السلطة من السالجقة فع

و ن ن ذي أخذ السلطة من اب د المشرق الدين األيوبي ال دين زنكي، فوّح ر ال
  العربي، وفتح القدس، وأقام نظاماً للعدالة.

ة  ا األم وم عليھ ي تق ديم والحديث األسس الت ي الق ي المشروعية إذن وف تعن
اس  انون وسياسة أمور الن م الق ة وحك والدولة، بينما تعني المشروعية العدال

ى الخصوص عرضة اني أو الشرعية عل للتطوير  بما يصلحھا، واألمر الث
ا  ي عالجھ والتغيير بحسب الظروف ومالءمتھا. وال شك أن ھذه المسائل الت
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ي  زال وف ا ت ديماً وم ا ق ارب أمتن تھا تج تھا أو خاض ريم وعاش رآن الك الق
ر  ة للحاض ة واألولوي ديدة األھمي رى ش طلحات أخ رى، ومص ياقات أخ س

  والمستقبل.



  1

  :حوار التصحيح وتصحيح الحوار
  رؤية لتصحيح النظرة إلى الذات واآلخر

  محمد بن سالم المعشني

التصــاعد المســتمر للحمــالت اإلعالميــة والكتابــات المســيئة  أن يالحــظ بوضــوحيمكــن للمتــابع 
التـي تتمثـل  م2001أحداث الحادي عشـر مـن سـبتمبر للعروبة واإلسالم في بالد الغرب، منذ 

ـــة ( مقـــرضـــرب فـــي  ـــدفاع األمريكي ـــاالبوزارة ال ـــدمير برجـــي مركـــز التجـــارة العـــالمي  )جوننت وت
  بنيويورك من قبل تنظيم القاعدة. 

الحدث أمرًا فريدًا في التاريخ األمريكي على نحو خاص، والغربـي بصـورة عامـًة؛  هذالقد كان 
 رغم مــن تــاريخفلــم تتلــَق دولــة غربيــة كبــرى ضــربًة موجعــة مــن هــذا النــوع بهــذه الكيفيــة علــى الــ

الحــروب الغربيــة الطويــل، ال مــن قبــل أيــة دولــة قامــت بينهمــا حــرب وال مــن قبــل أيــة ثــورة أو 
منظمة، ولهذا ماصدق الغرب أن يتلقى لكمة عنيفة على وجهه مـن قبـل مجموعـة قليلـة العـدد 
تنتمــي لتنظــيم شــرق أوســطي لــم تتضــح مالمحــه للمــراقبين آنــذاك بشــكل كــاٍف، ويختفــي قادتــه 

  م أفراده في الكهوف والجبال على بعد آالف األميال في جنوب غرب آسيا.ومعظ
فقامت أشد حمالت اإلساءة للعرب والمسلمين، وبثت أفكار التشويه لحقـائق اإلسـالم، وعملـت 

على تخويف الناس مما هو عربي ومسلم، واشترك في كل هـذا  في بالد الغرببعض الدوائر 
  ميون وساسة، ورجال دين غربيون.كتّاب، ومفكرون، وصحفيون، وٕاعال

ونجح هؤالء في إقناع بعض القادة وصناع القرار في بعض الدول الغربية الكبرى بـأن الغـرب 
مهدد من قبل اإلرهاب اإلسالمي، وأن المطلوب هو التحرك العاجل لمواجهة هـذا الخطـر فـي 

بـي واجتثـاث الحضــارة مهـده قبـل أن يـتمكن مــن تحقيـق أهدافـه؛ المتمثلــة فـي تـدمير العــالم الغر 
  الغربية!.

ولهذا، طرحت فكرة تحسـين صـورة العروبـة واإلسـالم فـي الغـرب، مـن قبـل مؤسسـات، وهيئـات 
حكوميـــة، رســـمية، وغيـــر رســـمية، مرتبطـــة بهـــا فـــي الـــبالد العربيـــة، التـــي أحرجـــت حكوماتهـــا 

رجـت بدرجـة إحراجًا شـديدًا مـن هـذه اإلسـاءات، التـي تـأتي مـن الـدول الغربيـة الصـديقة، ثـم أح
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أشد من هـؤالء الشـباب العـرب المسـلمين، الـذين يحملـون جنسـياتها وينتمـون إليهـا، ثـم يقومـون 
  بضرب المصالح األمريكية، ويعلنون الجهاد عالنية ضدها.

وقامت ندوات، وعقدت مؤتمرات، ووجهت شـتى وسـائل اإلعـالم، وأرسـلت الوفـود إلـى الغـرب، 
المعلن هو تحسين صـورة العـرب والمسـلمين فـي عيـون  وأنشئت وسائل إعالمية جديدة، هدفها

  الغربيين.
وكــأن التــاريخ بــدأ  العربــي واإلســالمي، تتعامــل مــع العــالم أخــذت الغربيــة المتطرفــة فهــذه القــوى

للديمقراطيــة  وكــأن كــل عربــي ومســلم معــاد بطبيعتــه ،م2001مــن الحــادي عشــر مــن ســبتمبر
  والليبرالية والثقافة الغربية. 

إلــى مــا فــي العــالم العربــي واإلســالمي، مــن تنوعــات  هــذه القــوى الغربيــة المتطرفــةولــم تلتفــت 
أنهـــا لـــم تميـــز بـــين المعتـــدلين والمتطـــرفين، وبـــين  افكريـــة، وتباينـــات فـــي الـــرؤى السياســـية، كمـــ

اإلســــالميين والليبــــراليين، أو بــــين األصــــدقاء وغيــــر األصــــدقاء فــــي العــــالم اإلســــالمي الواســــع 
  .الكبير

نــا فعلــه فــي ظــل المخــاطر والتحــديات التــي تواجهنــا، وتهــدد وجــود أمتنــا المــادي إن مــا يجــدر ب
والمعنوي، هو البحث عن خيارات أفضل لحماية األمة وللنهوض بها مـن جديـد. ونقطـة البـدء 
هـــي دراســـة حالـــة االنحـــدار، والتراجـــع الحضـــاري، الـــذي نعيشـــه فـــي الـــداخل، وحالـــة العـــداء 

من قبل الغرب، فـنحن بحاجـة إلـى أن نـدرس بعمـق وشـمول والرفض الذي نواجهه في الخارج 
ودقــة، هــذا االنحــدار الــداخلي، وهــذا العــداء الغربــي الخــارجي، ومــا لــم نقــم بدراســات مــن هــذا 
القبيل، فلن نخرج مما نحن فيه من أزمات ومشكالت، بل قـد نخلـق ألنفسـنا مشـكالت جديـدة، 

  وال نتفادى ما يدبره األعداء لنا.
ديــة للعــرب والمســلمين فــي الغــرب، لــن تقــف فــي عــداوتها عنــد مســتوى الصــورة فالجهــات المعا

الســيئة عــن العروبــة واإلســالم وتكريســها فــي ضــمائر الغــربيين باســتمرار؛ فالعالقــة بيننــا وبــين 
أو تنتهـي المشـكالت بـين الطـرفين إذا تحسـنت  الغرب لم تبدأ بهذه الصورة، ولن تقـف عنـدها،

ة، فاألمر أبعـد مـن كـل هـذا بكثيـر، ولهـذه العالقـة المتـوترة جـذور هذه الصورة أو تغيرت النظر 
  عميقة وأسباب متعددة.
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عنـا، وتزعجنـا كثيـرًا أو قلـيًال لـن تتغيـر أبـدًا إال إذا  الغـرب إن هذه الصورة السيئة التي يحملها
  تغيرت معايير وموازين الغرب، أو تغيرنا نحن وفقًا لما يريد الغرب.

خـدع أنفسـنا، فنتوقـع أنـه يمكننـا أن نقنـع الغـرب بتصـحيح نظرتـه إلينـا مـن لذا؛ فال ينبغـي أن ن
  .1خالل الحوار، وتغيير بعض المظاهر السلبية في حياتنا

ومــا دام األمــر كــذلك، فــإن مــا ينبغــي تغييــره وتصــحيحه، هــو نظرتنــا نحــن إلــى الغــرب، وٕالــى 
  أنفسنا، وٕالى العالم اآلخر من حولنا.

  شروط التصحيح
األول الالزم الذي البد مـن تحققـه للقيـام بهـذا التصـحيح، هـو تكـوين معرفـة شـاملة، إن الشرط 

  وعميقة، وصحيحة عن الغرب، وعن الذات، وعن العالم اآلخر غير الغرب.  
الجهل بها، يـؤدي حتمـًا إلـى الخطـأ فـي النظـرة إليهـا، ثـم الخطـأ فـي  فقلة المعرفة باألشياء، أو

  عها.الحكم عليها، ثم في التعامل م
فلو لم تكن معرفتنا بالغرب ناقصة ما اختلفنا اختالفًا حادًا في النظر إليـه، فهـو الِعلـم والتقـدم، 
والحريـــة، والعدالـــة، والرخـــاء، واألمـــن، واألمـــان، والنظـــام، واألخـــالق فـــي نظـــر بعـــض النخـــب 

خطواتــه  العلمانيــة، والليبراليــة، التــي تــرى الخــالص ممــا تعانيــه األمــة فــي تقليــد الغــرب واتبــاع
  والسير خلفه في كل شيء.

وهو في نظر مجموعات من السلفيين، والجهاديين، وبعض القوميين، وكثير من العوام، فسـاد 
  وانحالل، وجشع واستغالل، وكفر وٕالحاد، وتبشير واستعمار. 

والحقيقــة الكاملــة عــن الغــرب ليســت فــي أي مــن هــاتين النظــرتين الســابقتين؛ فللغــرب محاســن 
  ائل على البشرية ال تنكر، إلى جانب مساوئه الكثيرة أيضًا.وفض كثيرة،

وليس في هذا إشكال أبـدًاَ◌، وٕانمـا المشـكلة فـي مـدى قـدرتنا علـى أن نسـتفيد مـن محاسـن هـذا 
وأن نتجنب مسـاوئه ونـنجح فـي مواجهتـه، وهـو ينظـر إلينـا بوصـفنا أعـداء مـن الدرجـة  الغرب،

بلنــا كــل مــا عنــده، أو معظــم مــا عنــده مقابــل التخلــي األولــى، وهــو غيــر مســتعد لتقبلنــا إال إذا ق
  عن كل ما عندنا أو معظمه.
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فلكـــي نحمـــي أنفســـنا مـــن هـــذا الغـــرب، ونتعامـــل معـــه بتكـــافؤ واقتـــدار، يلزمنـــا الولـــوج إليـــه مـــن 
الداخل، لننظر إليه بعيوننا نحن، ونتكلم عنه بلغتنا، ونحكـم عليـه بمعاييرنـا؛ ألننـا حتـى اآلن، 

ون ال هـي عيونـه وال هـي يـنه بلغة ال هـي لغتـه، وال هـي لغتنـا، وننظـر إليـه بعال نزال نتكلم ع
  عيوننا، ونحكم عليه بمعايير لم نتفق نحن عليها فيما بيننا.

إننا بحاجة اليوم أكثر مـن أي وقـت مضـى، إلـى معرفـة جميـع مـا فـي الغـرب مـن خيـر وشـر، 
، وجمعيـــات، ومنظمـــات، وقـــوة وضـــعف، ونظـــم وتشـــريعات، وعقائـــد وفلســـفات، وقـــوى وأحـــزاب

  ومؤسسات وهيئات.
إنــــا بحاجــــة إلــــى معرفــــة مــــا يقــــرِّب، ومــــا يباعــــد بيننــــا وبينــــه مــــن أفكــــار وديانــــات، ومواقــــف، 

  وسياسات.
وبغيـــر هـــذه المعرفـــة، ال يمكننـــا التعامـــل مـــع الغـــرب تعـــامًال، يمكِّننـــا مـــن االســـتفادة منـــه، أو 

فــي طريقــه إذا جــار علينــا، أو حتــى  التحــرر مــن ســيطرته وهيمنتــه أو التصــدي لـــه، والوقــوف
تجنب المخـاطر، والـويالت التـي قـد تأتينـا منـه إذا بقينـا علـى مـا نحـن عليـه اليـوم مـن تشـرذم، 
وضـــعف وصـــراعات، وتبعيـــة وتخـــبط فـــي رســـم السياســـات التنمويـــة والنهضـــوية، أوسياســـات 

  مواجهة المشكالت القائمة أو الطارئة.
ة عـن الغـرب، البـد مـن القيـام بدراسـات يمكـن تسـميتها ولكي نحصل على هذه المعرفـة الشـامل

(دراسات غربية) أو (دراسات استغرابية)، يصـدر قـرار بإقامتهـا، وٕانشـائها مـن أعلـى السـلطات 
في العـالم العربـي واإلسـالمي، وترصـد لهـا ميزانيـات سـنوية، ويقـام لهـا مصـادر دخـل خاصـة، 

ل بعد قيامها، وتترك إدارتها، ووضـع خططهـا، وثابتة، وتمنح االستقالل المالي واإلداري الكام
وأهدافها وبرامجها، وكل ما يتعلق بها للعلماء والباحثين والمفكرين مع إشراك األفـراد والجهـات 
الخاصــة، والعامــة فــي الــوطن العربــي واإلســالمي، فــي عمليــات التخطــيط، والتنســيق، والبنــاء، 

  والتنفيذ، كل بحسب ما يقدر عليه.
بل ضروري أن نقوم بتبني هـذه الفكـرة ودراسـتها، وأقـل مـا يمكـن البـدء بـه فـي وكم هو جميل، 

  هذا إنشاء جامعة أو مركز أو هيئة خاصة تعنى بمثل هذا النوع من الدراسات.
ولنا في الغرب أسوة حسنة في هـذا؛ بإقامتـه مـا سـمي باالستشـراق قـديمًا أو الدراسـات الشـرقية 

وخصــص ميزانيــات لدراســة  رب هيئــات، ودربــت كــوادر،كمــا تســمى اليــوم، فقــد أنشــئت فــي الغــ
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العالم اإلسالمي، دراسـة مفصـلة وشـاملة، مـن كـل الجوانـب، حتـى وجـدت فـي الغـرب دراسـات 
وأبحــاث وعلمــاء، ومتخصصــون فــي حقــول المعرفــة المختلفــة، ذات الصــلة بالعــالم اإلســالمي 

  مي نفسه.قديمًا وحديثًا، ربما أكثر مما يوجد من هذا في العالم اإلسال
فال تكاد تخلو جامعة غربية مرموقة، من قسم أو وحدة، تعنـى بشـيء مـن هـذا. وقـد لـوحظ أن 
االهتمام باإلسالم والمسلمين، أخذ يزداد في بالد الغرب على نحو متصاعد لم يسبق له مثيل 

  منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر.
 «الدراسـات الغربيـة»مكـن تسـميته كل هذا، يجعل من الضروري التفكير بجديـة فـي إقامـة مـا ي

خدمـــة لمصـــالحنا العليـــا قبـــل أي شـــيء آخـــر؛ ألن امـــتالك المعرفـــة ضـــرورة حضـــارية، لكـــون 
  المعرفة سالحًا ال ينتصر في أي معركة عسكرية أو حضارية من دون امتالكه.

  تصحيح ذاتي
نسـتطيع ال  فـنحنإن تصحيح النظرة إلى الـذات، مقـدم علـى تصـحيح نظـرة اآلخـر إلـى الـذات 

. فغياب وجود نظـرة «لألنا»إال إذا كنا نملك صورة صحيحة  «لآلخر»تكوين صورة صحيحة 
ويـدفع إلـى أخـذ مـا عنـده وتقليـده، حتـى فـي ،إعجابًا  «باآلخر»صحيحة لألنا يقود إلى التعلق 

  النظرة إلى الذات.
ايير عــدوه، ويــوم يصــبح المــرء أو الشــعب ينظــر إلــى ذاتــه بعيــون غيــره، أو يحكــم عليهمــا بمعــ

  فهذا دليل على ضعفه، وذله، وجهله، بنفسه وبطبيعة عدوه، وهذا هو االستالب بعينه. 
ومــن المؤســف، أن هــذا هــو مــا حصــل ويحصــل فــي العــالم العربــي اإلســالمي اليــوم، بعــد أن 

فــي تغييــر نظرتنــا إلــى أنفســنا، وحضــارتنا وجوانــب مــن ديننــا،  -إلــى حــد مــا  -نجــح الغــرب 
  ها وفقًا لمعاييره وتصوراته.وتمكن من تشكيل

فغـــدا فـــي األمـــة مـــن يـــزدري ماضـــينا، وحاضـــرنا، وقيمنـــا، وأخالقنـــا، ويـــرى بـــأن تخلفنـــا بســـبب 
حضــــارتنا وثقافتنــــا. ولربمــــا غــــالى الــــبعض مــــن هــــؤالء ورأى أن التخلــــف الحضــــاري مــــرتبط  

فـي نظـر  -بطبيعتنا وتركيبتنا. ولكي نخرج من هذا التخلف والجمود، وحيـاة القـرون الوسـطى 
فالبـد لنـا مـن تغييـر قيمنـا وموازيننـا وتصـوراتنا أو تعـديلها بشـكل جـذري حتـى تتوافـق  -هؤالء 

  مع قيم وموازين وتصورات العصر التي هي تصورات غربية.
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رؤيـة تقـوم  «األنـا»وتـذيبها فـي اآلخـر، هنـاك مـن يـرى  «األنـا»ومقابل هذه النظرة التـي تلغـي 
ال أحـــد فـــي الـــدنيا غيرنـــا، فـــال حضـــارة غيـــر حضـــارتنا ،وال  علـــى التضـــخيم والمبالغـــة، وكأنـــه

  أخالق غير أخالقنا.
أوكــأن األمــة بعافيــة حضــارية كاملــة، وكــل مــا تحتــاج إليــه، هــو تحســين صــورتها فــي الخــارج، 

  وٕاجراء بعض التعديالت من الداخل.
مـن جديـد؛ بل، هناك من يعتقد أنه يمكن إقامة المشروع الحضاري اإلسالمي، وتقديمـه للعـالم 

اعتمادًا على  فهم سطحي لكثير من النصوص الشرعية، واآلراء الفقهية؛ الموجودة في بعض 
كتب الفقه والتفسـير، وكـأن كـل مـا ينقصـنا هـو تطبيـق هـذه األحكـام واآلراء الفقهيـة، مـن غيـر 

 وأن مشـكالتها وعي كاِف بأن األمة تحتاج إلـى تصـحيح كثيـر مـن المفـاهيم الدينيـة والدنيويـة،
متعــددة ومتراكمــة، وأن تطبيــق النصــوص مــرتبط بشــروط وظــروف موضــوعية يجــب إيجادهــا 

  قبل تطبيق النصوص واألحكام.
ولم ينتبه هؤالء إلى أن بناء اإلنسان المسلم الصالح على العقيدة واألخالق اإلسالمية أمر ذو 

ومـن ثـم القيـام  ،أهمية قصوى لألمة وللدين نفسه، يجب على األمـة التفكيـر بـه والتركيـز عليـه
  .به، قبل التفكير بتطبيق األحكام

األنــا »، مــرده إلــى غيــاب «األنــا»إن هــذا التفــاوت الكبيــر، والتضــارب الحــاد فــي النظــر إلــى 
  التي ال تقوم نهضة، أو تتم وحدة وطنية أو قومية إال بها.  «الكلية

مشـاعر، والوجـدان، فهي التي توحد أي مجموعـة بشـرية فـي األفكـار، والخطـط، واألهـداف، وال
والمزاج، على الرغم ممـا قـد يكـون بينهـا مـن خالفـات وتنوعـات شـتى. فهـاهم يهـود نجحـوا فـي 
إقامة إسرائيل، حين  تجمعوا من كل بالد الدنيا في فلسطين، تحت مظلة (األنا الكليـة)، التـي 

م) الجزئيــة فــي واتهتشــعرهم بــأنهم كيــان واحــد، وأمــة واحــدة. وهــاهم األوربيــون اليــوم يــذيبون (أَنــ
  ، وهو ما حصل في الهند، وفي الصين وغيرها.«األنا الكلية»

فاألنا الكلية، مظلة يستظل بها أقوام وشـعوب، يشـعرون بأنهـا رابطهـم المشـترك الـذي بـه ومـن 
  خالله يعرفون أنفسهم، ويعرفهم غيرهم.
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ة مـن قبـل، وتقـوم بهـا وهذه األنا الكلية، هي التي قامت بها، وعليها الحضارة العربية اإلسالمي
وعليها كل حضارة قوية اليوم. ولن تقـوم لنـا قائمـة، أو تشـرق شـمس حضـارتنا وتسـطع بنورهـا 

وات) فتنتهـي معهـا أكثـر على العالم، إال بوجود هذه (األنا الكلية) التي تذوب فيها جميـع (األَنـ
  الصراعات والتناقضات التي ظهر أكثرها بسبب غياب األنا الكلية.

ـــا مـــن االنحـــدار  فلنبحـــث ـــا الكليـــة)، التـــي يـــرتبط خروجن ـــة فـــي بنـــاء هـــذه (األن عـــن ســـبل فعال
  الحضاري بقدرتنا على إيجادها، وبنائها على أسس سليمة. 

ومــن أول مــا ينبغــي عملــه فــي هــذا ،هــو تحديــد هــذه األنــا الكليــة وتعريفهــا بشــكل واضــح، ثــم 
ـــة، زرعهـــا فـــي القلـــوب والعقـــول مـــن خـــالل البيـــت، والمســـجد، والم درســـة، والجامعـــة، والجمعي
  والنادي، والجماعة، والحزب والمؤسسات المختلفة في المجتمع.

فهذه (األنا الكلية) مغيبة، وال أثر فعلي لها في واقع حياتنا، على الرغم مـن حـديثنا عـن األمـة 
العربيـــة اإلســـالمية الـــذي يـــرد فـــي المناســـبات القوميـــة، أو الدينيـــة، أو عنـــد الشـــعور الجمـــاعي 

الخوف والخطر الخارجي، فنحن في واقع الحال لم نعد أمة واحدة، كما كان يجب أن نكون، ب
، وعملـــت علـــى «األنـــا الكليـــة»خاصـــة، أحلتهـــا مكـــان  «أنـــا»ولكننـــا أمـــم وشـــعوب، لكـــل منهـــا 

بنائهــا، وترســيخها، حتــى مــألت عقولنــا، وأســماعنا، وأبصــارنا، وصــارت عنوانــًا لكــل قطــر مــن 
  أفقدنا (األنا الكلية)، التي فقدنا معها القوة، والعزة، والمجد، والغنى.  أقطارنا، األمر الذي

إن وجــود (األنــا الكليــة)، شــرط مــن شـــروط قيــام نهضــة عربيــة كبــرى، أو أي نهضــة فـــي أي 
قطر، وال غنى ألحـد أوجهـه منـا عنهـا، حتـى األنـا الجزئيـة التـي تمثلهـا الدولـة القطريـة هويتهـا 

والفضاءات البشـرية والحضـارية الكبـرى، إال  في ظل طوفان العولمة،الوطنية، لن تبقى قائمة 
  نا كلية تحميها وتسندها.أإذا ارتبطت ب

ويجب علينا أن نجعل بناء هذه األنا الكلية هدفًا استراتيجيًا ضمن األهداف اإلستراتيجية التـي 
  منشود.نضعها ألنفسنا للخروج من الوهن الحضاري والوصول إلى االنبعاث الحضاري ال

  
ولكي ال نعرقل هذا المشروع، ونعيقه باألنا الجزئية، التي ظهر فشـلها علـى أكثـر مـن صـعيد، 
ــــي ظــــل  ــــة)، بوصــــفها واقعــــًا، وجــــد ف ــــا الجزئي ــــرف بهــــذه (األن ــــة، أن نعت مــــن الحكمــــة والواقعي
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 االستعمار، وطغيان األنانية، واألنا الفردية، مع العمل على تغيير مفهوم هـذه األنـا وتحويلهـا،
مــن أنــا بديلــة لألنــا الكليــة، إلــى أنــا متكاملــة، ورديفــة لهــا، ال تعارضــها أو تناقضــها. ولنــا مثــل 
ــــد، وغيرهــــا مــــن  ــــة، وروســــيا االتحاديــــة والهن ــــا، والواليــــات المتحــــدة األمريكي ــــه أوروب فيمــــا تفعل

ب واحدة بجانـ «أنا كلية»المجموعات البشرية ذات الثقافة العامة الواحدة، التي تستظل بمظلة 
  (أَنوات) ال تتصادم مع األنا الكلية وال تخرج عن سيطرتها أو تتعارض معها.

  عقبات في الطريق
مــن غيــر شــك، فــإن عمــًال كهــذا ستعترضــه عقبــات كبيــرة، لعــل مــن أكبــر هــذه العقبــات، وجــود 

ــ وات) جزئيــة، فــي كــل قطــر عربــي ظهــرت فــي غيــاب (األنــا الكليــة) وقــدمت لتكــون بــديًال (أَن
  عنها.

ــ[حــت بــرامج خاصــة ببنــاء هــذه وقــد طر  الجزئيــة، لصــرف اإلنســان العربــي عــن (األنــا  ]واتاألَن
الكلية) وشغله عنها، واإليحاء لـه بـأن هـذه األنـا الجزئيـة، هـي ذاتـه الحقيقيـة لـيس فـي حاضـره 

  فقط، بل في ماضيه ومستقبله.
محــدد لألنــا  والعقبــة الثانيــة، التــي تعتــرض ســبيل بنــاء الــذات الكليــة، هــي غيــاب مفهــوم واضــح

  الكلية، وتعدد الرؤى حولها.
فالحركـــات اإلســـالمية لهـــا مفهـــوم خـــاص عـــن هـــذه األنـــا، مخـــالف لمفهـــوم األنـــا الكليـــة، عنـــد 
الحركات القومية، والحركات القومية، لها مفهوم خاص لألنا الكلية، ليس مطابقـًا لمفهـوم األنـا 

الفكـري والسياسـي الواحـد، لهـم أحيانـًا  الكلية، عند الحركات الليبرالية، بـل إن أصـحاب االتجـاه
  أكثر من وجهة نظر حول مفهوم األنا الكلية وبنائها.

الـذي بلـغ درجـة عاليـة  «اآلخـر»ومن العقبات الرئيسة، التي تعترض بناء ذاتنا الكلية، موقف 
مــن القــوة والهيمنــة والغــرور والظلــم والتعصــب، ضــد اآلخــر الــذي حــدده ســلفًا بأنــه نحــن العــرب 

  سلمين.والم
فهو لن يسمح لنا ببنـاء أنـا كليـة، وسـيعمل بكـل وسـعه لعرقلـة بنـاء هـذه الـذات؛ ألنـه يـرى بـأن 
بناء الذات ال يكون إال على حسـاب اآلخـر علـى نحـو مـا عمـل هـو فـي بنـاء األنـا األوروبيـة، 

  .2وٕاقصائه وعزله «أناه»التي قامت على تفكيك اآلخر وسلبه 
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هــدم بنــاء األنــا الكليــة العربيــة اإلســالمية، وشــجع قيــام األنــا الغــرب بــدور كبيــر، فــي  ســاهملقــد 
الجزئيــة، ودعمهــا، أو أقامهــا بشــكل مباشــر، مــن هنــا ال يمكــن أن يقــف مكتــوف األيــدي، أمــام 
قيامها من جديد، خاصة إذا علمنا بأنه ال يسـمح بوجـود أنـا جزئيـة، خـارج مواصـفاته ومعـاييره 

  إلى قيامها. يمكن أن تذكِّر باألنا الكلية، وتقود
فذاكرة الغرب قوية جدًا، وهو يقرأ التاريخ، ويعلم جيدًا أن األمة العربية اإلسـالمية التـي هزمتـه 
عســكريًا وفكريــًا، وتفوقـــت عليــه حضـــاريًا، فــي حقــب خلـــت مــن الزمـــان، وكــادت أن تســـتوعبه 

ة) التــي ال وتحتويــه احتــواًء كليــًا، مــا كــان لهــا أن تفعــل ذلــك، إال فــي ظــل وجــود (األنــا الكليــ
  تتوحد أو تنهض إال بها.

ومــــن األمــــور التــــي يحســــن بنــــا التوقــــف عنــــدها، ونحــــن نبحــــث عــــن ســــبل النهــــوض، وحلــــول 
للمشكالت التي تواجهنا، هو أننا صرنا ننظر إلـى العـالم مـن حولنـا، وال نـرى إال الغـرب، فهـو 

  الذي يسحرنا، وهو الذي يخيفنا .
، وكأننــا وقعنــا تحــت ه مــن شــعوب العــالم األخــرىدون غيــر  وهــو الــذي يســتحوذ علــى اهتمامنــا

  تأثير اإلعالم الغربي الذي يجسد هذا العالم الكبير في أوروبا والغرب، وال يكاد يرى سواهما.
وهــــم ال  ،المتحضــــروالعــــالم  ،ادتــــه عبــــارات مثــــل: المجتمــــع الــــدوليفكثيــــرًا مــــا يــــردد بعــــض ق

  في الغالب.يقصدون بذلك إال العالم الغربي 
تــأثير الغــرب فينــا أصــبحت عيوننــا ال تكــاد تــرى مــن الجهــات إال جهــة الغــرب، بــل  ومــن قــوة

صــرنا نتوقــع ونعتقــد أن شــمس حضــارتنا ســتطلع مــن هنــاك، غيــر مــدركين أن الغــرب كــان وال 
  يزال مصدر الخطر علينا. 

فلنتـــذكر العـــالم الرحـــب الواســـع مـــن حولنـــا، لنتـــذكر أفريقيـــا المجـــاورة ذات األكثريـــة المســـلمة، 
، وأخـرى فـي طريقهـا أمـور كثيـرة، ففـي الشـرق أمـم ناهضـةلننظر إلى الشرق القريـب منـا فـي و 

إلـــى النهـــوض، وفـــي الشـــرق كتـــل حضـــارية ضـــخمة تكـــاد تـــوازي الكتلـــة الغربيـــة، أو تنافســـها، 
  . 3كاليابان والصين والنمور اآلسيوية، والهند

لمزاج العام، وتشـترك معنـا فـي وهذه األمم والحضارات تشترك معنا في أنها شرقية من ناحية ا
بعض أنماط الثقافة والعادات والطبائع، وتشترك معنا في مواجهة الغرب والتبـرم مـن عنجهيتـه 
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وغروره، وتشترك معنـا فـي وجـود عالقـات تاريخيـة حسـنة، كالهنـد والصـين، وتشـترك معنـا فـي 
  وجود شعوب وجاليات إسالمية ضخمة تعد بمئات الماليين.

بر وأقوى الدول اإلسالمية اليوم تقع في الشرق، وأن المد العربي اإلسالمي لـم وال ننسى أن أك
يتوقــف هنــاك، وفــرص االســتفادة مــن التقــدم العلمــي، الــذي يحــرزه الشــرقيون مواتيــة، لنــا أكثــر 

  بكثير مما يتيحه الغرب.
يزيـا، والدليل على ذلـك مـا تقدمـه هـذه الـدول لبعضـها؛ علـى نحـو مـا فعلـت اليابـان لكوريـا ومال

وٕاندونيسيا وغيرها، وما تفعله الصين مع الباكستان فـي مجـال الصـناعة العسـكرية. وفـوق هـذا 
كلـــه فـــإن الشـــرق لـــم يكـــن لنـــا مصـــدر خطـــر داهـــم، أو صـــراعات وصـــدامات دائمـــة كمـــا كـــان 

  الغرب دائمًا.
                                                 

لحوار مطلوب، بل ضروري للتواصل مع اآلخر في كل الظروف واألحوال، كما أنه قد يغير نظرة ھذا الفرد أو ذاك تجاه اإلسالم، ال شك أن ا -  1
  لكنه لن يغير النظرة الكلية للغرب عن اإلسالم، كما يتوھم بعضنا.

   .128المرجع السابق ص  2 -  2
ألن الغرب فرض نفسه علينا حضارياً  أن يكون اھتمامنا بالشرق بديالً عن االھتمام بالغرب؛ ، أوي أبداً أن نضعف اھتمامنا بالغربھذا ال يعن -  3

  وعسكرياً وجغرافياً ونفسياً. و در أبي الطيب حين قال :
  عدوا له مامن صداقته بُد      ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى



  1

  ثقافة التسامح بين الغرب والشرق

  وهبة الزحيلي

التســـامح أو الســـماحة فـــي المفهـــوم الحضـــاري اإلســـالمي معنـــاه: التـــزام ضـــابط التـــوازن واالعتـــدال فـــي 
خطـــاب اآلخـــرين والتعامـــل معهـــم نظريـــًا وعمليـــًا علـــى أســـاس مـــنهج موضـــوعي مـــرن، دون ضـــرر وال 

  إضرار، ودون انتظار مقابل أو جزاء.
نفتاح على الشعوب األخرى، وٕاشعاع الخير والمعروف، والحفاظ علـى ألـق الحضـارة، ونشـر وغايته: اال

ثقافــة الحــوار ونبــذ التعصــب والصــراع، واحتــرام كرامــة اإلنســان، والحــرص علــى تــوفير األمــن والســالم، 
ية، والحـــب والعطـــاء، والعـــيش الـــوّدي المشـــترك بـــين المـــذاهب واألديـــان والفلســـفات والقـــيم الخلقيـــة الســـام

  ونشدان االستقرار، وزرع الثقة والطمأنينة بين الناس.
وآفـــاق التســـامح فـــي شـــرعة اإلســـالم ال تقتصـــر علـــى الوســـط اإلســـالمي وٕانمـــا تعـــم العـــالم كلـــه، وتشـــمل 

وال تعصــب وال مــن غيــر أي تفريــق وال تمييــز، مختلــف األمــم والجماعــات، وأصــحاب العقائــد واألفكــار 
وال تقــوِّي، وال تســمح أوال عــات تفــرِّق وال تجمــع، وُتضــعف صــومات أو مناز أحقــاد، وال تــوترات أو إثــارة خ

ُتشــعر بوجــود امتيــازات فئويــة عنصــرية أو طبقيــة أو دينيــة، أو غيرهــا ممــا يــدّمر بنيــة المجتمــع، ويــؤدي 
  إلى التصادم والفتن.

وة، ألن طريقـــه هـــذا التســـامح يـــتالزم فيـــه المبـــدأ مـــع المـــنهج النظـــري والتطبيقـــي، لتحقيـــق الغايـــة المرجـــ
  وأصوله هي أصول اإلسالم الكبرى في الحياة اإلنسانية. واضح،

أحـب الـدين إلـي »وحـديث:  1«إني أرسلت بحنيفية سـمحة»ابت في السنة النبوية في حديث: وتأصيله ث
  .2«الحنيفية السمحة

بــين النــاس  وأصــوله أو أسســه خمســة، وهــي: اإلخــاء اإلنســاني، واالعتــراف بــاآلخر واحترامــه، والمســاواة
  جميعًا، والعدل في التعامل، وٕاقرار الحرية المنظمة.

والســيرة والســنة النبويــة يشــيدان بــه ويعضــدانه، ألنــه  فلــم نجــد مثــل القــرآن الكــريم اإلخــاء اإلنســانيأمــا 
َلَقُكـم مِّـن نـَّْفـٍس يَا أَيـَُّها النَّـاُس اتـَُّقـوْا رَبَُّكـُم الـَِّذي خَ {: -تعالى–منطلق كل المعاني الكريمة، مثل قول اهللا 
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َها َزْوَجَها .. فـي ميثـاق حجـة الـوداع:  -عليه الصـالة والسـالم-وقول النبي  )1(النساء: }َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ
أيهــا النــاس، إن ربكــم واحــد، وٕان أبــاكم واحــد، كلكــم آلدم، وآدم مــن تــراب، إن أكــرمكم عنــد اهللا أتقــاكم، »

  .«إال بالتقوىليس لعربي على عجمي فضل 
فاآليــة الكريمــة والقــول النبــوي الشــريف يــدالن علــى وحــدة األصــل اإلنســاني، ووحــدة اإلنســانية، واإلخــاء 
اإلنســـاني الواســع الشــامل، واألســرة اإلنســانية المتولــدة مــن أب وأم واحــدة، فــال عنصــرية، وال طبقيــة، وال 

ذه المعــاني فهــو فوقيــة أو نبــل أو شــرف لجــنس علــى آخــر، أو عنصــر علــى عنصــر، وكــل مــا يهــدر هــ
  معاٍد ألصله، منتكس على فطرته السوية النقية. 

مســلمًا كــان أو غيــر مســلم هــو مــنهج التعامــل مــع البشــرية فــي القــرآن المجيــد، كمــا  واالعتــراف بــاآلخر
َنُكْم َأن َتُكـوَن ُأمَّـٌة ِهـَي .. {نلمس في آيات قرآنية كثيرة منها:  َأْربَـى ِمـْن ُأمَّـٍة ِإنََّمـا تـَتَِّخُذوَن أَْيَماَنُكْم َدَخًال بـَيـْ

ــهِ  ــُه ِب ُلــوُكُم الّل أي تتخــذون أيمــانكم علــى الوفــاء بالعهــد مكــرًا وخديعــة لغيــركم وتغريــرًا  )92}(النحــل: .. يـَبـْ
بهــم، وتضــمرون الــنقض والميــل لغيــركم، ألنهــم أقــوى وأغنــى، فهــذا إقــرار واضــح بوجــود الــدول واألمــم 

س معالم هذا الواقع، وهـو التعـدد األممـي والـدولي والشـعبي، والشعوب األخرى، فال يصح ألحد أن يطم
َشاء رَبَُّك آلَمـَن َمـن ِفـي اَألْرِض ُكلُُّهـْم َجِميًعـا، َأفَأَنـَت ُتْكـرُِه النَّـاَس َحتَّـى َيُكونُـوْا ولـو {ويؤكد ذلك آية أخرى: 

  ديان والطوائف.وهذا يعني االعتراف بوجود اآلخر، وبالتعددية بين األ )92}(يونس: ُمْؤِمِنينَ 
ميعــًا فــي اإلنســانية فألنهــم إخــوة، واإلنســان أخــو اإلنســان أحــب أم كــره، وهــم المســاواة بــين النــاس جوأمــا 

جميعًا من مخلوقات اهللا تعالى، واهللا رازقهم، وموجدهم ومميتهم، وحاشرهم إليه في ميعاد ثابت في علـم 
  .3«سواسية كأسنان المشطالناس »: -صلى اهللا عليه وسلم– اهللا سبحانه، قال النبي

: فهو قمة األخالق، وتاج الفضائل، ورأس القيم العليا فـي معاملـة اآلخـرين، وقـد العدل في التعاملوأما 
كان للمسلمين في عهودهم المتالحقة أمثلة فذة ورائعة في معاملة الشعوب المفتوحة بالدهـم أو غيـرهم، 

ـــــَرُب َوَال َيْجـــــرِ {عمـــــًال بالتنزيـــــل المجيـــــد، مثـــــل آيـــــة:  ـــــِدُلوْا اْعـــــِدُلوْا ُهـــــَو َأقـْ ْع ـــــى َأالَّ تـَ ـــــْوٍم َعَل َمنَُّكْم َشـــــَنآُن قـَ
ــَوى ــم بهــم، اعــدلوا فالعــدل  )8}(المائــدة: ِللتـَّْق ــنكم بغــض قــومهم وكــراهيتهم علــى إلحــاق الظل أي ال يحمل

  سياج التقوى هللا تعالى، وهو أساس الملك، وبه دوام العمران والمدنية والحضارة.
المنظمــــة لكــــل إنســــان فهــــو قــــوام الحيــــاة السياســــية واالقتصــــادية واالجتماعيــــة، ألن  لحريــــةإقــــرار اوأمــــا 

االســتبداد واالســتعباد والفوضــى مــن طبــائع  البعيــدين عــن هــدي اهللا تعــالى، الســيما المســتعمرون مــنهم، 
 فهــم يقمعــون حريــات الشــعوب المستضــعفة، ويســلبون خيــرات الــبالد المســتعمرة، ويخنقــون نســائم الحريــة
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ـــوان  حتـــى يبقـــى ظلمهـــم واعتـــداؤهم وتســـلطهم. والحريـــة هـــي القائمـــة علـــى النظـــام، البعيـــدة عـــن كـــل أل
  الفوضى، التي يعقبها الخراب والدمار وٕاماتة اإلنسان.

َوقُـِل اْلَحـقُّ ِمـن رَّبُِّكـْم {قال اهللا تعالى مؤصًال بعض أنواع الحرية وأخطرها وهي اختيار اإليمان والكفـر: 
ْلَيْكُفــْر ِإنَّــا َأْعَتــْدنَا ِللظَّــاِلِميَن نَــارًا َأَحــاَط ِبِهــْم ُســَراِدقـَُها...َفَمــن َشــاء فَـ  ــْؤِمن َوَمــن َشــاء فـَ فهــي  )29اآليــة: }(ْليُـ

االنحـــراف عـــن مـــدلول حريـــة قائمـــة علـــى اإلقـــرار بـــالحق وعلـــى المســـئولية الراســـخة بـــدليل التهديـــد علـــى 
يـة التـي أعلـن عنهـا ي قمة أنـواع الحريـة: الحريـة الدينالحرية الصحيحة من غير إساءة وال سوء اختيار. وف

  .)6الكافرون: }(َلُكْم ِديُنُكْم َوِلَي ِدينِ {واآلية:  )256البقرة: }(الَ ِإْكَراَه ِفي الدِّينِ {في اآلية:  القرآن الكريم
إن هـــذه األصـــول الخمســـة للتســـامح منشـــؤها أن اإلســـالم ديـــن عـــالمي أو ذو نزعـــة عالميـــة، وال تلتقـــي 
العالمية مع شيء مما يهدم برج التسامح، وألن أصول الحوار فيه نابع من استعمال العقل الرشيد الذي 

  يستضيء بنور الهداية اإللهية.
، وهـي الكنـدي: فأكتفي بإيراد مبـادئ التسـامح ومنطلقاتـه عنـد الفيلسـوف الفلسفة اإلسالميةوعلى صعيد 

  خمسة:
  حقيقة لذاتها.من الضروري البحث عن ال المبدأ األول:
  الحقيقة ال يحيط بها رجل واحد، ولم يحط بها جميعهم. المبدأ الثاني:
  الكل معرض للخطأ. المبدأ الثالث:
  الوصول إلى الحقيقة يتطلب جهود الجميع. المبدأ الرابع:
  : التسامح ضروري لتحقيق التقدم.المبدأ الخامس

وموضــــوعي، يشــــمل جميــــع اآلفــــاق الدينيــــة  أي إن التســــامح فــــي المفهــــوم اإلســــالمي مبــــدأ ســــاٍم مجــــرد
حيـث يـرى أن  فـولتيروالسياسية واالقتصادية وغيرها، وهـذا علـى عكـس مـا يقـرره بعـض الغـربيين، مثـل 

التسامح  مبدأ نفعي تبادلي، أي إنه يقوم على مبدأ التقابل، وليس فقط على نحو تسامح ديني، وهو لم 
مح مبــدًأ مقبــوًال، أو علــى النحــو اإلســالمي الــذي يحتــرم يتوقــع قيــام مجتمــع ديمقراطــي يصــبح فيــه التســا

معطيات التسمح على أنها منطلـق رفيـع وقاعـدة وطيـدة، ومـنهج سياسـي مطبـق عمليـًا ومؤصـل نظريـًا، 
يــرفض العنــف أو التصــادم الحربــي القــائم علــى األســس غيــر المشــروعة، والبعيــدة عــن نزعــات التســلط 

عــة االســتكبارية أو إرواء األهــواء الشــيطانية الجامحــة والنزعــات العرقــي أو الطمــع االقتصــادي، أو النز 
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الحــربين العــالميتين فــي القــرن العشــرين، وتطلعــات الــدول االســتعمارية،  أّتــونالنفســية، كمــا شــاهدنا فــي 
المتحـالفين  الجديـدينوأمزجة القادة المتهورين مثل نابليون بونابرت وهتلر النازي، وبوش وبليـر النـازيين 

هيونية، ومــع بقيــة حلفائهمــا المجــامحين المــدفوعين بــدافع الغــرور واالســتكبار وحــب الســيطرة، مــع الصــ
وبذرائع وهمية، ومظلة مصطنعة في ادعاء مقاومة اإلرهـاب، وهـم اآلن يسـفكون دمـاء اآلالف ويثيـرون 

ومــات الفــتن الطائفيــة، ويهــدمون منشــآت العمــران وبيــوت العبــادة، ويعصــفون بالثقافــة، ويــدمرون كــل مق
الحضــــارة ومفــــرزات المدنيــــة، ويشــــوهون كــــل معــــاني الديمقراطيــــة بالتعــــاون مــــع دهاقنــــة المخططــــات 

  الصهيونية.
ـــواقعي لتفاعـــل مبـــدأ التســـامح مـــع  ـــةوفـــي إطـــار المـــنهج ال فـــي األعـــراق واألجنـــاس والمعتقـــدات  التعددي

  :واللغات والثقافات واأللوان والسياسات، نرى في المنظار القرآني أن اإلسالم
حقق هذا التفاعل واالنسجام بين التسامح والتعدد في مجاالت كثيرة، منها تجاوز هذه الخالفات،  :أوالً 

ه إليه القرآن المجيد في قوله  َوَلْو  َوَما َكاَن رَبَُّك لِيُـْهِلَك اْلُقَرى ِبظُْلٍم َوَأْهُلَها ُمْصِلُحوَن { :-تعالى–كما وجَّ
علمًا  )119–117هود: (}ِإالَّ َمن رَِّحَم رَبَُّك ..  ُأمًَّة َواِحَدًة َوَال يـََزاُلوَن ُمْخَتِلِفينَ َشاء رَبَُّك َلَجَعَل النَّاَس 

  العامة. و االعتقاد ال يعكر صفو العالقاتبأن االختالف في الرأي أو الفكر أ
  ظاهرة التعدد إلى بناء واقع إيجابي، وهو: ثم تجاوز القرآن الكريم
فق التعارف والتعاون والتآلف، لتحقيق المصالح والمكاسب المعيشية، وتبادل النقلة النوعية إلى أ

َباِئَل لِتَـَعارَُفوا ِإنَّ { :- سبحانه–المنافع، وٕاثراء الحياة والنهوض بها في قول اهللا  َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقـَ
  .)13لحجرات: ا}(َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّه أَتْـَقاُكْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبيرٌ 

 )دستور( : ما نصت عليه صحيفةالتعدديةومن البراهين القاطعة على إقرار نظام اإلسالم قاعدة 
المدينة المنورة في بدء تكون الدولة اإلسالمية وبناء األمة الجديدة عقب الهجرة إلى المدينة، واإلقرار 

في المدينة، فلهم حقوق يمين بتعايش المسـلمين مع األنصار والمهاجرين مع طوائف اليهود المق
ونص الدستور اإلسالمي في المدينة م واجبات مشـتركة كالمسـلمين، متسـاوية مع المسـلمين، وعليه

لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، ومن تبعنا من يهود، فإن لهم النصر واألسوة، غير »على أن 
هم.. وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما مظلومين، وال متناصر عليهم، وأن بطانة يهود ومواليهم كأنفس

داموا محاربين، على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم، وأن بينهم النصر على من حارب أهل 
هذه الصحيفة، وأن بينهم النصح والنصيحة والبر المحض من أهل هذه الصحيفة دون اإلثم، ال 

  .«يكسب كاسب إال على نفسه
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لغير المسلمين في دولة اإلسالم،  المواطنةق التعددية: االعتراف بحق ومن أجلى مظاهر أو حقائ
وتحقيق االندماج مع األمة، وتوفير التعايش الودي والسياسي واالقتصادي بين المسلمين وغيرهم، 
وظل هذا النهج سائدًا في تعايش غير المسلمين مع المسلمين على مدى القرون المتالحقة األربعة 

  .)ربع قرن في عصرنا إذا الحظنا التوقيت الهجري(ف عشر قرنًا ونيِّ 
وكانت المساواة بين المسلمين وغيرهم في الحقوق أساس المواطنة مع احتفاظ كل فريق بالتنوع الديني 

  المعاصرة. ةواالختالف العقدي، على نقيض ما نجده في الدول العلماني
البناء الذي يعتمد على  وهي الحوارية أقام اإلسالم أصول التسامح على قاعدة صلبة وقو  :ثانياً 

االحترام المتبادل بين أطراف الحوار، واعتراف كل جانب باآلخر، وتحكيم العقل المجرد والفكر 
المنفتح، والحرص على الحقيقة، والترفع عن نزاع أو صراع الحضارات، وعن تعصب األديان، وتشنج 

  المتدينين، وهذا واضح في آيات قرآنية ثالث:
ادُْع ِإِلى َسِبيِل رَبَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهم بِالَِّتي ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ {: - تعالى–ه قول :لىاألو 

وهي اآلية الداعية إلى لطف  )125النحل: (}رَبََّك ُهَو َأْعَلُم ِبَمن َضلَّ َعن َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم بِاْلُمْهَتِدينَ 
  اب، وأسلوب النقاش، ثم التفويض هللا في إعالن الحق والحقيقة.الخط

الداعية إلى الحوار القائم على منطلق الحقيقة والتساوي بين المتحاورين الذي هو أساس  الثانيةواآلية 
نَـَنا ُقْل يَا َأْهَل اْلِكَتاِب تـََعاَلْوْا ِإَلى َكَلمَ {: - تعالى–االحتكام في قضايا االختالف، وهي قول اهللا  ٍة َسَواء بـَيـْ

َنُكْم َأالَّ نـَْعُبَد ِإالَّ الّلَه َوَال ُنْشِرَك ِبِه َشْيًئا َوَال يـَتَِّخَذ بـَْعُضَنا بـَْعضًا َأْربَابًا مِّن ُدونِ   الّلِه فَِإن تـََولَّْوْا فـَُقوُلوْا َوبـَيـْ
ورفض تعدد األرباب هو األساس  أي إن اإلقرار بوحدة اإلله، )64(آل عمران: }اْشَهُدوْا بِأَنَّا ُمْسِلُمونَ 

المشترك الذي ينبغي االلتزام به، وللوصول في نهاية المطاف إليه، دون أي اختالجات أو مباعدات، 
  أو طمس لهذه الحقيقة.

ترسم منهج الحوار وأسلوب النقاش الديني الذي يتبعه كل نقاش في مقدَّرات الشعوب  الثالثةواآلية 
َوَال ُتَجاِدُلوا َأْهَل اْلِكَتاِب ِإالَّ بِالَِّتي ِهَي {: - عز وجل- الواجبات وهي قول اهللا واألمم والحريات والحقوق و 

َنا َوأُنِزَل ِإلَْيُكْم َوِإَلُهَنا وَ  ُهْم َوُقوُلوا آَمنَّا بِالَِّذي أُنِزَل ِإلَيـْ ِإَلُهُكْم َواِحٌد َوَنْحُن َلُه َأْحَسُن ِإالَّ الَِّذيَن ظََلُموا ِمنـْ
  .)46العنكبوت: (}ونَ ُمْسِلمُ 

فإن استعصى الوصول إلى الوفاق، وتباعد المتحاوران، يحسم الحوار بإعالن الموقف النهائي في تبين 
َوِإنَّا َأْو ِإيَّاُكْم .. { مدلول اآلية الكريمة وهي:الحق من الضالل، والخطأ من الصواب، وذلك بترداد 

فهي فاصلة الحوار والنقاش، وتبيُّن المواقف بعد التأمل  )24 }(سبأ:مُِّبينٍ ٍل الضَ َلَعَلى ُهًدى َأْو ِفي 
  والتفكر.
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والمشكلة األساسية في تباين االحتكام إلى الحوار الديني أو الحضاري وتفضيل اللجوء إلى إعالن 
الصراع بين الحضارات تكمن في أن الغرب ال يعترف بمعطيات الشرق، وفي قمتها العطاء الثقافي 

مي، وٕاذا لم يعترف أحد طرفي الحوار باآلخر ولم يحترم فكره ونظرته        أو والحضاري اإلسال
  منهجه أو غايته، فإن الحوار يجمد، ويبقى الصراع هو المهيمن.

وأما المطالبة بتغيير الخطاب الديني اإلسالمي فال داعي لـه، ألن أساليب هذا الخطاب في القرآن 
  تمتاز باللطف واللين، فيكون قديم الخطاب وجديده سواء.

واألعراف والتقاليد والموروثات  قضية القيم اإلنسانيةومن مفارقات التسامح بين الشرق والغرب 
ف غير القيم المادية النفعية، وال يقر في قاموس األخالق إال لألخالق الثقافية، فإن الغرب ال يعر 

النفعية، وهو بعيد كل البعد عن المجردات واحترام اآلداب في ذاتها وقيمتها وفاعليتها، فهم يحترمون 
وجلب المكسب المادي، ولتصدير  هد، ما دام كل ذلك محققًا للنفع،الصدق والعدل والوفاء بالع

فتح األسواق العالمية أمام مصانعهم، لتحقيق المطامع وجمع الثروات، ثم االحتكار المنتجات، و 
والتحكم في مصائر اآلخرين في أقواتهم ومنتجاتهم، وابتالع كل طاقاتهم، ونهب ثرواتهم األولية 

اهللا واستباحتها وجعلهم مستهلكين في أسواقهم اإلنتاجية، ألنهم يؤمنون فقط بالدنيا، وال يؤمنون حقًا ب
واليوم اآلخر، ويؤلهون القوة، ويعبدون المال، ويؤثرون حب السيطرة والتسلط على الضعفاء. وهذا 
ينطبق بنحو قاطع على ما يعرف بحق تقرير المصير، حيث يطبقونه بحسب معيار النفع والضرر 

  فقط، كما شاهدنا في عهود االستعمار الماضي.
جّدون الفضيلة والشرف والعدل والصدق، والوفاء بالمعاهدات، وأما المسلمون أو الشرقيون مثًال فهم يم

لما لها من أثر فعال في تحقيق االستقرار، والوئام، والسالم، واألمن، واجتناب اللجوء إلى التطرف أو 
  العنف أو اندالع نيران القتال أو الصراع والنزاع.

عن مفجِّرات قرار في العالم والبعد تإن اإلسالم السياسي والدعوي ومن أجل نشر دعوته وتحقيق االس
الصراع، وحماية األمن وٕاشاعة فضيلة الحب والثقة والتفاهم بين الشـعوب واألمم في الداخل والخارج، 

اآلخرين بصريح القرآن من لدمار، ما لم يكن هناك عدوان ويبتعد عن الحرب والقتال وا السلمُيْؤِثُر 
(البقرة: }ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ مُِّبينٌ وْا اْدُخُلوْا ِفي السِّْلِم َكآفًَّة َوَال تـَتَِّبُعوْا ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن يَاأَيـَُّها الَِّذيَن آَمنُ {الكريم: 

َهاُكُم اللَُّه َعِن ال { في إرساء معالم الوحدة الوطنية والسالم العالمي: - عز وجل– وقول اهللا )208 يـَنـْ
يِن َوَلْم ُيْخرُِجوُكم مِّن ِديَارُِكْم َأن تـَبَـرُّوُهْم َوتـُْقِسطُوا ِإلَْيِهْم ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن  الَِّذيَن َلْم يـَُقاتُِلوُكْم ِفي ا لدِّ

يِن َوَأْخَرُجوُكم مِّن ِديَارُِكْم َوظَاَهُروا َعَلى ِإْخرَ  َهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن قَاتـَُلوُكْم ِفي الدِّ َأن تـََولَّْوُهْم  اِجُكمْ ِإنََّما يـَنـْ
  .)9–8(الممتحنة: }َوَمن يـَتَـَولَُّهْم فَُأْولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ 
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َوقَاتُِلوْا ِفي ي النص القرآني الواضح وهو آية: {وشـريعة الحرب العادلة أو الجهاد تحددت بنحو دائم ف
  . )190(البقرة: }َه َال ُيِحبِّ اْلُمْعَتِدينَ َسِبيِل الّلِه الَِّذيَن يـَُقاتُِلوَنُكْم َوَال تـَْعَتُدوْا ِإنَّ اللّ 

وليس في اإلسالم تشدد وال تزمت وال استعالء وال عنف وال تطرف، وال ما يسمى باإلرهاب إال إذا كان 
ال يحل »صلى اهللا عليه وسلم: – في حال المقاومة أو حينما تدور رحى الحرب، قال نبي اإلسالم

 غير مسلم. وأما الحرب المشروعة ومقدماتها فتقتضي طبيعتها أي وال 4«لمسلم أن يروِّع مسلماً 
 الصمود والبأس والشجاعة والثبات في المواقف الحربية، وهو ما وردت في شأنه اآلية الكريمة:

ٍة َوِمن رِّبَاِط اْلَخْيِل تـُْرِهُبوَن ِبِه َعْدوَّ الّلِه َوَعدُ { وَُّكْم َوآَخرِيَن ِمن َوَأِعدُّوْا َلُهم مَّا اْسَتَطْعُتم مِّن قـُوَّ
أليس هذا هو مقتضى الحال ومنطق المجابهة والدفاع والمقاومة؟! وهو ما تفعله  )60}(األنفال: ُدونِِهمْ 

جميع األطراف المتحاربة، فهو إرهاب مشروع من أجل صد العدوان ودحر المعتدين والمحتلين، قال 
، واسألوا اهللا العافية، فإذا لقيتموهم فاثبتوا، وأكثروا ال تمنوا لقاء العدو»: -عليه الصالة والسالم-نبينا 

  .5«ذكر اهللا
المئات يوميًا  تقرها شريعة اإلسالم، يكون بقتل وهل عالج اإلرهاب المزعوم على يد فئة قليلة جدًا ال

في أفغانستان والصومال والعراق المذبوح على يد األمريكان والبريطانيين وحلفائهم، ثم ما قبلهم على 
الجريحة على يد الصهاينة، يد الصرب في البوسنة والهرسك وكوسفو والشيشان وغيرهم، وفي فلسطين 

غير  والدمار بغير حق وال شرع وال قانون مقبول؟! بأيكون ذلك عدًال وحقًا، أم هو زرع كل ألوان اإلرها
الستعمار القديم في ممارسة الغطرسة والتسلط والسيطرة واالحتالل الجديد الذي هو أسوأ بكثير من ا

القرن التاسع عشر والقرن العشرين، ألن االحتالل األمريكي والبريطاني في العراق وأفغانستان وغيرها 
على اآلمنين، وهو الذي يثير الفتنة الطائفية يفتقد كل أحوال المشروعية والمصداقية واألمن والحفاظ 

  واالقتتال المذهبي ويؤدي إلى اإلبادة الجماعية؟! 
ن شريعة اإلسالم تلتزم بقيم اإلسالم الكبرى وحقوق اإلنسان في بالد اإلسالم وبالد الشرق والغرب، إ

فالحرب ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، ومعاملة المتحاربين والمدنيين اآلمنين، وشعوب البالد 
ومعاملة األسرى  األخرى معاملة قائمة على استئصال العدوان، وٕاقرار السلم بمعاهدات ومواثيق مبرمة،

والجرحى والمرضى معاملة كريمة على نحو أرقى وأثبت مما يقرره القانون الدولي اإلنساني المعاصر، 
 )70}(اإلسراء: َوَلَقْد َكرَّْمَنا بَِني آَدمَ {: - تعالى- بسبب التزام العدل، واحترام الكرامة اإلنسـانية لقولـه 

مين وغيرهم، وتوفير فرص العمل، والحرية االقتصادية، وتحقيق التكافل االجتماعي الذي يشمل المسل
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واستمرار المبادالت االقتصادية المعيشية ونحوها، وحظر تجارة األسلحة حتى ال بتقوى األعداء علينا، 
ْلم.   وتتوطد حالة السِّ

ميع، والتسامح بين األديان وأتباعها في الحقوق والعقود واألموال والملكيات إنما هو ليعم الرخاء الج
وتستقر األوضاع، وينعم الناس باألمن، وتتهيأ  الفرصة المواتية إلعمال الفكر والعقل، وشحذ الهمم، 
وٕاذكاء أو قدح المهارات والحرف الصناعية والزراعية واالبتكارات، فيعم الخير جميع الناس، وتتهيأ 

  لعقيدة الحقة بحرية وكرامة.النفوس للحوار البنَّاء، وقبول االنفتاح على دعوة اإلسالم، واختيار ا
  الخاتمة

هذه مبادئنا األساسية في التسامح اإليجابي الشامل لعالقتنا مع غيرنا في بالد الشرق والغرب، وهي 
مبادئ نابعة من شريعة الرحمة ذات النزعة العالمية، القائمة على العقل المتفتح والفكر العميق المدى، 

ب أو تتحجر أو تتصادم مع اآلخرين، وٕانما هي دعوة مرنة وليس من مصلحة دعوة عالمية أن تتصل
في صالح اإلنسانية جمعاء، ألنها تقوم على أسس الحق والعدل وتوحيد اهللا والمساواة اإلنسانية وحماية 
كرامة اإلنسان، وحريته واإلقرار بحقوقه اإلنسانية العامة، أيًا كان عرقه أو جنسه أو دينه أو انتماؤه أو 

ثقافته، مما يدل على تالزم التسامح مع هذا الدين الحق، القائم على المنطق والمصلحة مذهبه أو 
  العامة العليا، وٕاشاعة الخير للجميع، ونبذ التعصب واالنغالق، وكل ألوان اإلساءة.

  ولكن التسامح اإلسالمي أو السماحة الذاتية في اإلسالم تتطلب أمرين:
االعتراف بالتعددية السياسية والمذهبية والعرقية والدينية والثقافية،  االعتراف باآلخر وهذا يتبعه :األول

ويتطلب أيضًا اللجوء إلى الحوار الحضاري البنَّاء من غير أي استعالء أو تشنج، أو صراع بين 
الحضارات، أو األديان أو المذاهب العقدية، وهذا مقرر في صلب تعاليم اإلسالم، ومفقود في خطط 

  الغرب.
اجتناب اللجوء إلى العدوان أو الحروب لحل المشكالت، فإن ذلك يولِّد األحقاد والعداوات  :الثاني

العالقات العامة، ويمهد الستعالء النزعات القومية والعرقية، واألهواء القاتلة، وٕاشاعة  ويعقِّد نظام
  الظلم والقسوة والتصرفات الهجمية الوحشية.
المسلمين ينظر إليهما على وفق دقيق لتنمية العالقات  وهذان األمران أو الظاهرتان هما لدى

اإلنسانية، أما الغرب أو الشرق المعتمد على غطرسة القوة والتفوق العسكري والنهضة الصناعية 
وغيرها، فليس عنده أي استعداد لإلقرار بالقيم الروحية أو اإلنسانية أو الحضارية العامة، ألنه يريد  

ضعفين، وهذا ما يجعل ظاهرة التسامح بل وحقوق اإلنسان في زاوية طحن وجود اآلخرين المست
  اإلهمال من الناحية الواقعية.
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وفي الواقع لقد أدت ظاهرة التسامح اإلسالمي إلى انتشار اإلسالم عن قناعة وحماس في المشارق 
للغات والقوميات والمغارب، وٕالى جعل الدولة اإلسالمية مناخًا صالحًا تتعايش فيه األديان والمذاهب وا

واألجناس واأللوان على مدى التاريخ القديم والمعاصر، وبهذا انتصر اإلسالم وعمَّ جميع األقطار، 
على عكس المنهج الغربي في ضيقه وتبرمه بالتعددية الدينية بل والمذهبية، كما كان الشأن في 

يش في أوروبا ضد المذاهب القرون الوسطى وما تبعها من تطاحن الكاثوليكية وفظائع محاكم التفت
  األخرى، وكان التسامح اإلسالمي متميزًا بالممارسة أو التطبيق ال بمجرد الشعارات البراقة أو الخادعة.

  والحاصل أن ثقافة التسامح تتبلور في المفهوم اإلسالمي بما يأتي:
السابقة  ثقافة التسامح: هي المنهج اإلسالمي الرصين الذي رافق اإلسالم على مدى القرون -1

  والحالية في جميع أحواله وظروفه ضعفًا وقوة، سلمًا وحربًا.
ثقافة التسامح: أكسبت اإلسالم رفعة ومجدًا وسموًا وخلودًا وتفوقًا في جميع مناهج الحياة  -2

 العامة والخاصة.

 ثقافة التسامح: الزمت انتشار دعوة اإلسالم في المشارق والمغارب. -3

تحرك اإلسالمي على أسس من الحق والعدل والشورى والحرية ثقاة التسامح: أقامت منهج ال -4
 والمساواة واإلخاء اإلنساني.

ثقافة التسامح: انطلقت من المعين اإلسالمي الخصب على أساس من الثقة بالذات،  -5
ومراعاة مقتضيات التعددية الكونية، وتبني مبدأ الحوار الشامخ والقائم على منطق العقل والقوة والذود 

 تحقيق آفاق السعادة واالستقرار في العالم كله.و زة والكرامة وحفظ كرامة اإلنسان، عن الع

ثقافة التسامح: هي التي ميزت اإلسالم بالمرونة واالنفتاح على العالم، وحافظت عليه قويًا  -6
المين لعشريعة رب ا»أبد الدهر، ألنه بكلمة واحدة  عزيزًا أمام التحديات المختلفة، وجعلته خالدًا باقياً 

 .«إلى يوم القيامة

وأما تاريخ ظهور التسامح في التاريخ الحديث فيرجع في أوروبا إلى القرنين السادس عشر والسابع 
ي مهجحينما اشتدت موجة التعصب الديني الذي أدى إلى االقتتال الديني العنيف وال عشر الميالدي

ش في أوروبا وارتكاب للفظائع والكوارث بين الطوائف المسيحية، وما نجم عنه من أعمال محاكم التفتي
  وسفك الدماء.

وقبل ذلك ما اكتوى به العالم اإلسالمي على مدى قرن من الزمان من نيران الحروب الصليبية التي 
أفرزتها األحقاد الدينية وغذتها ودفعت إليها بابوية الكنيسة الكاثوليكية وتعصب النصارى ضد 

  المسلمين.
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في الحروب وأعقابها، وانتقلت ثقافة  قدَّم العالم اإلسالمي أسمى معاني التسامحوفي إبان هذه الحروب 
السيما في األعمال اإلنسانية الخالدة للقائد  ة العربية إلى الثقافة  الغربية،التسامح من الثقافة اإلسالمي

فلسطين من الفذ صالح الدين األيوبي رحمه اهللا وطيب ثراه، وحقق للمسلمين قائدًا نظيره لتحرير 
عنهم على مدى ستين عامًا إال انتهاج طريق اإلبادة الجماعية أو التشريد  فالصهاينة الذين لم ُيعر 

والطرد ومصادرة أموال عرب فلسطين وقتل النساء واألطفال، واصطياد اآلمنين وجعلهم أسرى بلغ 
  عددهم أحد عشر ألفًا، منهم وزراء وقادة.

ال تعرف غير السماحة والحب  - عليه السالم- أصولها ومنهج عيسى والواقع أن المسيحية الحقة في 
  والسالم.

الحديث في النصف الثاني من وعادت ثقافة التسامح للظهور في العالم اإلسالمي والعربي في التاريخ 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين حيث تداعى بعض المثقفين من المسيحيين العرب والمسلمين 

  .وة إلى التزام منهج التسامحإلى الدع
ومع كل هذه المساعي الخيرة وجدت في أوروبا موجات التمييز العنصري في القرن العشرين وبداية 
القرن الحادي والعشرين، وعادت الفكرة حديثًا إلى ضرورة اندماج الجاليات اإلسالمية مع مناهج النظام 

ت الثقافية اإلسالمية وٕاذابة الشخصية والمقومات الغربي في فرنسا وغيرها، وهذا يعني تدمير الهويا
اإلسالمية، وهو أيضًا ما نلمسه على اشده في ظهور التمييز العنصري الصهيوني في فلسطين ضد 

  العرب والمسلمين.
واليـــوم يريـــد بعـــض الـــدعاة الغـــربيين إلغـــاء مفهـــوم التســـامح تحـــت ســـتار التعدديـــة الثقافيـــة والحـــوار بـــين 

  من العناوين المضللة.األديان ونحو ذلك 
ولكنـــا نحـــن العـــرب والمســـلمين مـــا زلنـــا نحـــافظ علـــى إبقـــاء ظـــاهرة التســـامح أو الســـماحة وتفعيلهـــا فـــي 
ســلوكياتنا مــن الناحيــة الواقعيــة، ومنهاجنــا يتمثــل فــي الوســطية القرآنيــة الجامعــة بــين التســامح والحفــاظ 

َهـاُكُم اللَّـُه َعـِن الـَِّذيَن لَـْم يـَُقـاتُِلوُكْم {ا: على الوجود والكرامـة، وذلـك فـي ضـوء اآليتـين الكـريمتين وهمـ َال يـَنـْ
يِن َوَلْم ُيْخرُِجوُكم مِّن ِديَارُِكْم َأن تـَبَـرُّوُهْم َوتـُْقِسُطوا ِإلَْيِهْم ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْقِسـِطي َهـاُكُم اللَّـُه    نِفي الدِّ ِإنََّمـا يـَنـْ

يِن َوَأْخَرُجوُكم مِّن ِديَارُِكْم َوظَاَهُروا َعَلى ِإْخَراِجُكْم َأن تـََولَّْوُهْم َوَمـن يـَتَــَولَُّهْم فَُأْولَئِـَك َعِن الَِّذيَن قَاتـَُلوُكْم ِفي الدِّ 
  .)9–8(الممتحنة: }ُهُم الظَّاِلُمون
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 الشرعة الدوليةبين  اإلنسانحقوق 

  اإلسالميةوالشريعة 

  محمد السماك
  

ينالضوء علي إلقاءأمران أساسيان ال بد من  ة ب ة العالق ا للحديث عن جدلي  اإلسالميةالشريعة  ھم
 . اإلنسانوالشرعة الدولية حول حقوق 

 . اإلسالميةفي التعاليم وفي القيم الدينية  اإلنسانھو موقع  :األولاألمر 
وق بصورة ي اإلنساني للنّص الديني عامة وخاصة مااألمر الثاني فھو الفھم  أما تعلق منه بھذه الحق

ة . األرضھو خليفة هللا على  اإلسالمفي  اإلنسان فإن, األولبالنسبة لألمر  خاصة ة هللا مھم وخالف
ة  األرضفي جاعل  إنيقال ربك للمالئكة  وإذ{, لإلنسان اإللھيتعكس أعلى مراتب التكريم  خليف

  اعلم ما ال إنيقال  الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لكقالوا أتجعل فيھا من يفسد فيھا ويسفك 
 .1}تعلمون
ق { 2}األرضسخر هللا له ما في السماوات وما في {فقد , ھو خليفة هللا اإلنسانوألن  ذي خل هللا ال

ه من أخرج ب اء ف زل من السماء م ك الثمر السماوات واألرض وأن م الفل م وسخر لك اً لك ات رزق
أمره وسخّ  م لتجري في البحر ب ارر لك ل  األنھ م اللي ين وسخر لك م الشمس والقمر دائب وسخر لك

 .3}لظلوم كفار اإلنسان إن, ن تعدوا نعمة هللا ال تحصوھاإلنھار وآتاكم من كل ما سألتموه ووا
ھو {. لقيام بمھمة خالفة هللا في إعمارھامن ا اإلنسانهللا سّخر قوانين الطبيعة ليتمّكن  نأھذا يعني 
ة  إنذلك . 4}واستعمركم فيھا األرضمن  أنشأكم ه خدم ارة الكون وبنائ من مقومات خالفة هللا عم
 . اإللھيوتدميره. وھذا مظھر آخر من مظاھر التكريم  إفسادهوليس  لإلنسان

وفر  أداءولكن ال يمكن  م تت ا ل ة هللا م ة في خالف ذه المھم ة لإلنسانھ ذلك . المعرف إنول ق  ف هللا خل
ا اإلنسان دنيا كلھ وم ال تيعاب عل ى اس ا األسماءم آدم وعلّ{. بحيث يقدر على استجالء وعل . 5}كلھ

ه أنعلى  اإلنسانولذلك حّث هللا  درك , يتفكر في  نفسه وفي الكون من حول ى ي م  أنّ حت سقف العل
ذي يجب من معادالت ا نه مھما اكتشفأآفاقه واسعة و نَّ أمرتفع و د ال ة المزي ة فثم يعمل  أنلمعرف

  .7}فوق كل ذي علم عليم{. و6}قليالً  إالوما أوتيتم من العلم {. عقله وفكره على اكتشافه
ً  لإلنسان اإللھيومن مظاھر التكريم  ويم{هللا خلقه  أن أيضا صّوره في أحسن » و 8}في أحسن تق

ات ووظائف 9«صوره ه من موّرث ا تحمل ة بم ى، من الخلية الحي ا يستطيع  إل ل المفكر وم  أنالعق
داع واالستدالل إليهيصل  ي آدم وح{. من آفاق المعرفة والقدرة على اإلب ا بن د كرمن اھم في ولق ملن

 .10}البّر والبحر ورزقناھم
و  ك ھ ي ذل م ف ريم هللا  أنوالمھ انتك ي  لإلنس المف ه  اإلس ريم لذات و تك انيةھ دوره  اإلنس ريم ل وتك

                                                 
  . باحث من لبنان  
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ق تفضيالً  اإلنسانهللا فّضل  إنحتى ». يمانه) وليس إل(خالفة هللا ر ممن خل ى كثي له . 11«عل فّض
ك  ه من طين وذل ار وخلق حتى على المالئكة الذين ال عمل لھم سوى عبادة هللا والذين خلقھم من ن

 ن.اإلنساعندما أمرھم بالسجود آلدم 
ا  اإلنسانمنھا عقل  يودع أنخالل المعرفة التي شاء هللا  وبرزت مقومات التفضيل التكريمي من م

ة أنلم يشأ  ة وتفّضل فاإلنسان. يودعه عقل المالئك ة كرام ة والمعرف ه المالئك ا ال تعرف , يعرف م
ال  األسماءم آدم وعلّ { ة فق ى المالئك ونيكلھا ثم عرضھم عل تم صادقين إن ھؤالءبأسماء  أنبئ . كن

ا آدم . العليم الحكيم أنتما علمتنا انك  إالقالوا سبحانك ال علم لنا  ئھمقال ي أھم  أنب ا انب مائھم فلم بأس
 .12}أعلم غيب السماوات واألرض وأعلم ما تُبدون وما كنتم تكتمون إنيقال ألم أقل لكم 

ي  انأودع هللا ف ا صفات  اإلنس ي ذاتھ ي ف ة وھ اتيح المعرف ةبعض مف تطيع  إلھي ا ال يس ن دونھ م
اتيح /. يقوم بمھمة خالفة هللا أن اإلنسان ذه المف ى نفسه  اإلنسانيكون  أنالصفات  من ھ اً عل رقيب

 . ممسكاً بناصيتھا قيّماً عليھا
  .لقوم يتفكرون. لقوم يعلمون. في القرآن الكريم لقوم يعقلون لھيةاإلكثيرة جداً ھي المخاطبات 

 .13}بالحق وأجل مسمى إالما خلق هللا السماوات واألرض وما بينھما . أولم يتفكروا في أنفسھم{
 14}مما خلق اإلنسان فلينظر{
 15}قل انظروا ماذا في السماوات واألرض وما تغني اآليات{
 16}فتكون لھم قلوب يعقلون بھا األرضأفلم يسيروا في {
 17}أولم ينظروا في ملكوت السماوات واألرض وما خلق هللا{
ىأفال ينظرون { ل كيف ُخلقت  إل ىاإلب ىالسماء كيف ُرفعت  وإل ال كيف نُصبت  وإل ىالجب  وإل

 18}كيف ُسطحت األرض
 19}أولو األلباب إالّ وما يّذكُر {

إن, 20}األرضما في السماوات وما في  لإلنسانيسخر هللا {عندما  ك  ف ى ذل م اإلنسان أنمعن  أھ
اً , به عالقة مباشرة اإلنسانوعندما يجعل هللا عالقة . من الطبيعة اً وعقاب ابه ثواب وعندما يجعل حس

ى  اإلنسانا يحّمل هللا وعندم, فقط إلھيةمھمة  اً عل دنيا وينصبه حكم ه في ال ه وأعمال تبعات خيارات
 . نه بذلك يرفع من قدره ويكّرمه ويؤكد اصطفاءه واختيارهإف, نفسه وقاضياً على نواياه

ل  إلىوتسمو به , عن التبعية العمياء اإلنسانھذه الصفات تجرد  ة  من خالل العق الطاعة المطلق
 . االختيار وبالتالي من خالل, والعلم والفكر

ثالً ال يكون وراثياً من بطن  اإلسالمبا في  اإليمان فإن اإلنسانيةوزيادة في تكريم الذات  وال , أم م
ون  اً يك ة إجرائي وس رمزي ل , بطق ون بفع ه يك ة إرادةولكن اء {. فردي ن ش ؤمن وم اء فلي ن ش فم
ـ. 22}الدين قد تبين الرشد من الغي ال إكراه في{ .ال يكون باإلكراه واإليمان .21}فليكفر  «ال»وال

 . باإلكراه إيمانولكنھا نافية بمعنى ال يكون , ال تُكرھوا الناس حتى يؤمنوا أيھنا ليست ناھية 
أشھد أن ال »فعبارة . اإلسالمفي  األولتتبلور في األنا من خالل صياغة الركن  اإلنسانيةالذاتية  إن
 إالله إنه ال أ, أؤمن وأشھد بما أؤمن إننيأقّرر  اإلنسانتعني أنا , «هللاهللا وأن محمداً رسول  إالله إ
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ريم  لإلنسانالتكريمية  اإلنسانيةوللتأكيد على الحرية , رسول هللا ن محمداً أهللا و رآن الك ترد في الق
ذكر رة ت ات كثي د هللا آي ن عن ه رسوالً م دود مھمت ي بح ذكّ {, النب ار ف ت إنم يھم   أن ذّكر لست عل م

 23}علينا حسابھم إنثم  إيابھم إلينا إن األكبرمصيطر إال من تولّى وكفر فيعذبه هللا العذاب بـ
عليه ما ُحّمل وعليكم ما ُحّملتم وان تطيعوه تھتدوا  فإنماتولوا  فإنهللا وأطيعوا الرسول  أطيعواقل {

 24}البالغ المبين الإوما على الرسول 
 25}أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين, جميعاً كلھم  األرضولو شاء ربك آلمن من في {

اموفي احترام وكالته عن نفسه  اإلنسانفي احترام حرية  اإلسالمولقد ذھب  ه  أم داً لكرامت هللا  تأكي
الفرد سوى  إيمانفال سلطة ألي مرجعية على . واإلنسانوساطة بين هللا  أي إلغاءحد  إلى اإلنسانية

ً  أوثواباً  اآلخرةسلطة هللا في سلطته على نفسه في الدنيا و  . عقابا
ي في العصور الوسطى ع األوروب ين الكنيسة والمجتم ة ب لطة وراء انفجار العالق  ,كانت ھذه الس

ذه الحركات  اإلصالحية حيث قامت حركات تغييرية اكتسبت فيما بعد اسم الحركات وانبثق عن ھ
 . األنظمة والقوانين الوضعية مبدأ حقوق الذات الفردية وتوفير ضمانات الحترامھا في

وق  ة لحق ادئ األولي ية المب ورة الفرنس ة الث ر وخاص ورات التحري ت ث د كرس ا بع انوفيم  اإلنس
 . م1948 إعالنفالعالمي ؛ على النحو الذي ورد في , فالغربي, ومن ثم األوروبي, الفرنسي

ريم  أنوھو  أساسي أمر أماممن خالل ذلك يجدر التوقف  يالتك رآن  نسانلإل اإللھ وارد في الق ال
المطلق ريم  ب ريم ھو تك ان . الك ا  اإلنسانسواء ك اً ب ه أومؤمن افراً ب لماً  . ك ان مس  أوسواء ك

ه داً ل الي . جاح إنوبالت ة دون  ف ى فئ اً عل يس وقف ريم ل رىالتك اس أخ ن الن ة . م انيةفالكرام  اإلنس
ن  تمدة م ةً  إرادةالمس له كرام يعھم هللا وفض اس جم مل الن ھم  تش ن جنس اً يك ونھم  أواي تھم  أول لغ

داتھم ود وحدھم. وبصرف النظر عن معتق يس رب اليھ ا ل رب  أو. رب النصارى وحدھم أو, ف
 . بال استثناء, نه رب العالمينإ ،المسلمين وحدھم

 . وفيما عدا ذلك تفاصيل تتعدد بشأنھا األفكار واآلراء واالجتھادات ,والجوھر األساسھذا في 
ام ففي شھر  ر من ع ؤتمرٌ عُ  م2000فبراي ا م د في روم وق  إسالمي ق   اإلنسانحول موضوع حق

ذه القضية  أھاب ة بھ ة المعني بجميع حكومات العالم وجميع الھيئات والمنظمات والمؤسسات الدولي
مراجعة موضوعية لسد الثغرات  اإلنسانيةوالمواثيق الدولية الخاصة بالحقوق  اإلعالناتمراجعة 

انيةتدارس ھذه الحقيقة في ضوء الحاجات و, ھا وتعويض ما جاء فيھا من نقصالموجودة في  اإلنس
ي رأت  ادئ الت اة المب ان أنومراع اج   اإلنس ايحت ه إليھ ط . لضمان حقوق ادئ   رب ذه المب ن ھ وم

ي  اإلنسانيةالحقوق  ة الت يم الديني ا هللا  أوصىبمرجعية تراعي المعتقدات والق بحان-بھ الىس  -ه وتع
دة  أيضاً ومنھا , ورسله أنبيائهن على لسا ى قاع وم يرتكز عل ربط الحقوق بالواجبات من خالل مفھ

اء  اإلنسانالتوازن بين وظائف  ارة  األسرةواحتياجاته في بن ى نحو ال  األرضوالمجتمع وعم عل
 . هللا تعالى إرادةيتعارض مع 
ةوقد أدركت  ذا  أھمي رھ ة (من رؤساء  24مجموعة من  األم دول والحكومات شخصية عالمي ال

السابقين في اليابان والمانيا وكوريا الجنوبية وتايلند وسنغافورة والواليات المتحدة وكندا والبرازيل 
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ار  ة مستش ا)، برئاس اوفرنس بق ألماني روعاً  األس دت مش ميدت فأع وت ش ىھيلم م إل دة  األم المتح
 . «اإلنسانمسؤوليات »عالمي حول  إعالنإلصدار 

ر ة المش ول مقدم رح تق ن » أنوع المقت دھا يمك وق وح ى الحق د الحصري عل ن  أنالتأكي فر ع يس
ىيقود  أنيمكن  اإلنسانمسؤوليات  إھمالوان . صراعات وانقسامات وعن خالفات ال نھاية لھا  إل

  «.حافة الالقانون والفوضى
ى  روع عل د المش وق  أن»ويؤك ادئ حق يم مب انون وتعم يادة الق انس تعداد اإلنس ى اس دان عل  يعتم

ه كل  أن». وينّص المشروع على «الرجال والنساء للتصرف بعدالة ة في ذات ة ثمين إنسان ھو قيم
ّل من دون  أنالصراعات يجب  أن». كما ينص على «يحافظ عليه دون شروط  أننه يجب أو تَح

ول , األساس. في «والحقيقة في القول والعمل األمانةيلتزم  أنن على كل شخص أعنف و ا يق وكم
من أجھاز  أوجيش  أودولة  أومنظمة  أوجماعة  أي أوشخص  أينه ال يستطيع إف, أيضاً  المشروع

ر والشر أن وق الخي اييس  إن. يضع نفسه ف ع يخضعون لمق ةالجمي ة أخالقي ذلك  ،معين إنول كل  ف
 .شخص مسؤول عن تعميم الخير وعن تجنّب الشّر في الميادين كافة

ه  ھذه المبادرة لم تغيّر من مضمون أن إال الشرعة الدولية وال من حجم الفروقات بين ما تنّص علي
ات , اإلسالموفي مقدمھا  األخرىوبعض الثوابت العقدية في األديان والثقافات  اً من الفروق فانطالق

ؤتمر , ، وما نّصت عليه الشرعة الدوليةاإلسالميةبين ما تقول به الشريعة  ذي  اإلسالميدعا الم ال
ا  ي روم د ف ىُعق ادر إل ريعةمب ع الش ق م ة لتتواف ك  ,ٍة بھدف تطوير الشرعة الدولي نبيّن ذل ا س كم
 .  تفصيالً فيما بعد

الفكر الديني  أن إلى اإلشارةال بد من , للنّص الديني اإلنسانيللمفھوم  أي, الثاني أما بالنسبة  لألمر
ابت من وترسي قواعد للثو, ھذه القدسية تضفي على النص صفة الديمومة. ينطلق من نص مقدس

ً , واإليمانالعقيدة    ...وبالتالي تجاوزا لقداستھا. عليھا بحيث يكون الخروج عنھا خروجا
ة  أما انيةالفكر المدني فينطلق من تجرب ا ھو  إن. إنس انيكل م الي  إنس دس، وبالت ر مق إنھو غي  ف

ا  أ والصواب و مفتوح ى معرضاً للخط ا يبق نص ھن امال ديل أم ر والتب الي  التغيي اموبالت ن  أم الطع
 . وبحيث يكون الخروج عنه في مستوى العودة عن الخطأ, والتجريح 

يالنص الديني ھو نص  الي صدقيته من مصدره إلھ يته وبالت تمد  قدس يس بالضرورة من . يس ول
ر  أساسالتعامل معه ينطلق من  فإنوبالتالي , مضمونه يته لتبري ةقدس ا. مضمونه وجدواه أھمي  أم

ذي. تكمن في مضمونه وليس في مصدره أھميته فإنالنص المدني  م من ال ا ال يھ ذي  ،شّرع ھن ال
 . يھم ھو ماذا شّرع

ھذه الثوابت ترسم دوائر محددة لحركة الفكر , نه ثوابت مطلقةأي النص الديني يقدم التشريع على ف
يف ويحدد ك إال؛ وال يوجد دستور إعادة النظرنه مفتوح بال حدود على إالنص المدني ف أما. الديني

 . النظر فيه إعادةتتم عملية 
النظر في ھذا النص. ولكن  إعادة بل ال يجوز اصالً  , اإللھيصياغة النص  إلعادةال توجد طريقة 

اداإللھيالنظر في فھم النص  إلعادةتوجد دائما طريقة  يالنص  إن. . وھذا ھو معنى االجتھ , اإللھ
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الفھم ھو فھم نسبي  فإنوبالتالي , إنسانيةعملية  ھو نص مطلق ولكّن فھم النص, إلھيمن حيث ھو 
 . بخالف النص المطلق

ا ،النص ثابت ودائم إنثم  ر أم م فمتحرك ومتغي ل  أنبمجرد  الفھ دخل النص العق انيي م  اإلنس لفھ
ً النّص ويصبح شأنا  يخرج الفھم عن قداسة, معناه ابالً أبمعنى  ،سغير مقدّ  إنسانيا أي - نه يصبح ق ك
 . غيير والتبديلللت -آخر إنسانيفكر 

ييتحتم علينا التمييز بين الشريعة والفقه. فالتشريع , اإلسالميوعندما نتحدث عن الفكر الديني   إلھ
اني) فھو الفقه (من فقه يفقه فھو فقيه أما ،عام و مطلق  وثابت ر إنس ه . خاص ونسبي ومتغي والفقي

 : منھا. يتأثر في اجتھاداته التفسيرية بعوامل عديدة
 . ته الدينيةثقاف -أ 
 .)مقاصد الشريعة في الربع الخالي غيرھا في سيبيريا مثالً البيئة التي يعيش فيھا ( -ب
 . حدود التماس بينه وبين المقومات الحضارية التي تعاصره -ج
 . قدرته العلمية على استشفاف آفاق المستقبل وتحدياته -د 

حيان التوحيدي في  أبويقول . ذاھب الفقھيةذلك تتعدد الم أجلومن . ذلك تتعدد االجتھادات أجلمن 
ه  ة »كتاب اع والمؤانس ة ومناشئ »:  «االمت نة وقبيح ادات حس رة وع ى فطر كثي اس عل ا دام الن م

 .«فال بد من االختالف على كل ما يُختار ويُجتنب, ومالحظات قريبة وبعيدة, محمودة ومذمومة
ع  اإلسالميةلم تكن الشريعة  ا الشرعة  ألسساوحدھا في حالة تماس م ي قامت عليھ ادئ الت والمب
وق  ة لحق انالدولي ا  إن. اإلنس كاً منھ ة وتمس رائعھا العقدي ن ش اً م يوية انطالق دول اآلس ة ال مجموع

ة تماس , ھذه الشرائع والثقافات إلىبعاداتھا وتقاليدھا االجتماعية التي تستند  ھا في حال وجدت نفس
 ً انكوك (نيسان  إعالنفي وقد تجسد ذلك , مع الشرعة الدولية أيضا ل إ -ب ذي نص م1993بري ) ال
ة اإلنسانحقوق  أنطالما »نه أعلى  ة الحالي , تعتبر عالمية بطبيعيتھا المواكبة لتطّور القواعد الدولي

ب  ار  أنفيج ي االعتب ذ ف ةتؤخ ة  أھمي ائص القومي ةالخص ة  واإلقليمي ات التاريخي ذلك الخلفي وك
ران  أنير غ، «والثقافية والدينية المتعددة  ة في حزي د أشھر قليل د بع ذي ُعق و  -مؤتمر فيينا ال يوني

ا دون , من العام ذاته ى وجوب تطبيقھ تثناء أيشّدد التأكيد على عالمية الشرعة الدولية وعل  أو, اس
ه . الثقافية أوالقانونية  أومراعاة للتقاليد االجتماعية  أيحتى دون  ذي شارك في ؤتمر ال ورفض الم

وق ألفان من المن ة لحق ة الدولي ر الحكومي ات غي ى رفض  اإلنسانظم وق  أيعل بية حق اء بنس ادع
 . ھذه النسبية بأنه محاولة لتبرير انتھاك ھذه الحقوق إلىالدعوة  ووصف اإلنسان

وق أ إلىوذھب المؤتمر  ار قضية حق ة تخص  اإلنسانبعد من ذلك عندما رفض اعتب قضية داخلي
ة ة المعني ؤتمر ر  أن أي. الدول ةالم بية العالمي قّيھا , فض نس دئيبش ي المب ان . والتطبيق ا ك ومن ھن

وقد بدأ ذلك في . وبين بعض مواد الشرعة الدولية اإلسالميةكذلك التصادم االجتھادي بين الشريعة 
دول كاالمتحدة ( لألممالجمعية العامة  أصدرت, في ذلك الوقت, 10/12/1948  األعضاءن عدد ال
( دول  اإلعالنومن بين ثماني دول تحفظت على . اإلنسانالمي لحقوق الع اإلعالن) دولة فقط 58

 : حصرت مصر و السعودية تحفظھما في مادتين, الكتلة االشتراكية السابقة )
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 أسرةيتزوجا ويؤسسا  أنالتي تنص على حق الرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج  16المادة  :أوالً 
ية  أورق قيد بسبب العِ  أيدون  دين أوالجنس ا للشريعة . ال ك مخالف ا  ذل د اعتبرت ي  اإلسالميةفق الت

لم دة , تقول بعدم صّحة زواج المسلمة من غير المس ى قاع ك عل يحية  اإلسالم أنوذل يعترف بالمس
 . رسالة من عند هللا باإلسالمن ھاتين الديانتين ال تعترفان أو, واليھودية

ى حق كل  16المادة  :ثانياً  ي تنص عل انالت ه في  إنس ر ديانت ه أوتغيي رت مصر . عقيدت د اعتب فق
 ً ً  اإلسالميةللشريعة  والسعودية ذلك مخالفا  . التي تعتبر المسلم الذي يغير ديانته مرتداً  أيضا

 . وفيما عدا ذلك وافقت مصر على مواد الوثيقة كلھا
د ال األمم إلىدولة انضمت  أليدولة ولم يسبق  168 إلىاليوم  األعضاءارتفع عدد الدول  متحدة بع

دول  أيسجلت  أوطالبت بتعديل الوثيقة  أن م1948عام  ك ال ا في ذل ا بم في  األعضاءتحفظ عليھ
 .)دولة 54( اإلسالميالمؤتمر منظمة 

ام  األمم أعلنتفعندما , العالمي لحقوق الطفل لإلعالنبالنسبة  أيضا األمرجرى ھذا  دة في ع المتح
ة  43دولة من بينھا  171بادرت , الوثيقة الدولية حول حقوق الطفل م1989 دولة عضو في منظم

 في المنظمة أعضاءدولة بما فيھا خمس دول  29المصادقة عليھا، وامتنعت  إلى اإلسالميالمؤتمر 
. 

ة إسالميةثالث دول  أنرغم  ي وضعت نص الوثيق د , اشتركت في لجنة الصياغة الت دتفق  12 أب
ا إسالميةدولة  واد وھ, تحفظات حول عدد من موادھ و  29و  20و  17و  16و  14و  12ي الم

ً تدور  اإلسالميةوكل التحفظات . 30   .موضوع واحدحول  أساسا
ه مخالف للشريعة أوھو ما يبدو في النص  ه اإلسالميةن ار دين ل في اختي ل حق الطف ام  مث في ع

وق  م1993 المي لحق ؤتمر الع ط الم انرب ا اإلنس ي فيين د ف ذي عق وق  ال ة حق انمنظوم  اإلنس
ةب ة وبالتنمي زأ, الديمقراطي دة ال تتج وق وح ذه الحق ل ھ ار ك ى اعتب د عل ا , وأك ب احترامھ يتوج

ا امن من . وااللتزام بھ د الث ول  إعالنفالبن ا يق اواة في إ»فين ق المس ل في تحقي ة يتمث ن حق التنمي
يم  ية (التعل واد االساس ن الم تمكن م دمات الصحية  -الفرص لل ة  -الخ كن  -التغذي  . ل)العم -المس
ً  اإلعالنوأكد . وكذلك في التقاسم المنصف والعادل للمداخيل  :  على أيضا

ا» ا وعدم تجزئتھ ا وتكاملھ ى , كونية الحقوق وترابطھ ةوعل اً  أھمي اره حق ة واعتب الحق في التنمي
 .  «اإلنسانعالمياً وجزءاً ال يتجزأ من حقوق 

ى اإلنسانكان القانونيون الوضعيون يقسمون حقوق  إذا ية  إل وق السياس ا الحق يين ھم قسمين رئيس
ة واالقتصادية, المدنية ة والثقافي إن, والحقوق االجتماعي وق  اإلسالم ف دين يقسم حق ى اإلنسانك  إل
ع اإلنسان: حقوق هللا (العبادات) وحقوق العبد  أقسامثالثة  وق المجتم داخل متكامل . وحق اك ت وھن

 . بين ھذه الحقوق
ذي , اإلسالمفي  اإلنسانلحقوق  م4/8/1990 في لقاھرةا إعالن األمرھذا  أوضحوقد   أجمعتوال

وق  أنوعلى الرغم من  ،اإلسالميةكل الدول  إقرارهعلى  انثقافة حق ةالغرب (في  اإلنس  - أوروب
 فإنھا, كما أسلفنا, ) تتمركز على الفرد في الدرجة األولى منذ االنقالب على الكنيسةأميركا الشمالية
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ريم  انالم تصل في تك ه  إلنس ىوحفظ حقوق ذي وصل  إل ه اإلسالمالمستوى ال ك . إلي ول ذل وال نق
ا من . وال تقليالً من قدرة الشرعة الدولية, لإلسالمتعصباً  ونضرب على ذلك مثالً موقف كل منھم

 . حق حفظ الحياة وحق حفظ العرض
ر  بة لألم د , األولفبالنس ات ا أننج وانين العقوب ي ق ة ف ة ممثل رائع الدولي ول الش لوضعية كانت تق

وتميل اليوم ھذه . الترصد له أوعلى ذلك  اإلصرارلكل من يقتل نفساً عمداً مع سبق  اإلعدامبعقوبة 
 .  واستبدالھا بالسجن لسنوات طويلة اإلعدامالتخلّي عن عقوبة  إلىالقوانين 

ذا  اإلسالميةالشريعة  أما» ريم في التعامل مع ھ رآن الك ين من الق ى آيت رفترتكز عل ة  ،األم اآلي
ً , بالحق إالوال تقتلوا النفس التي حرم هللا { : -تعالى–ھي قوله , يةاألولى مكِّ  ا ل مظلوم د  ومن قُت فق

 . 26}نه كان منصوراإ يسرف في القتل، جعلنا لوليّه سلطاناً فال
ى الحرّ يا أيھا الذين آمنوا كُ {والثانية مدنية وھي قوله تعالى :  الحرّ  تب عليكم القصاص في القتل , ب

المعروف , واألنثى باألنثى, والعبد بالعبد اع ب ه شيء فاتب ه وأداءفمن عفى له من أخي , بإحسان إلي
ي ولكم في القصاص ح, فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم, ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ياة يا أول

 . 27}األلباب لعلكم تتقون
وم  ام ال أنومعل ه نحو األحك رآن يتج ن الق ي م ةالمّك ود , كلي ه إو, تفاصيل أودون أن يعرض لقي ن

وا ..»دون أن يخلع عليھم وصفاً مشتركا بينھم ھو عبارة  األفراد إلىموجه  ذين آمن ا, «يا أيھا ال  أم
فة  اس بص ود والتفصيالت ويخاطب الن ة ويضع القي ام الكلي الً لألحك أتي مكم دني في انالم  اإليم

نھم ترك بي ة كا. المش ي مك اة ف ك ألن الحي دم ذل ول وع رفض والقب ين ال رددة ب وة مت اة دع ت حي ن
ىولكن حينما ھاجر الرسول عليه الصالة والسالم . االستقرار ن هللا  إل اس في دي ة ودخل الن المدين
  ...«. يا أيھا الذين آمنوا»تكّونت منھم أمة واحدة ونزلت اآليات كلھا وفيھا عبارة , أفواجا

م يكمل تشريعھا ولذلك يمكن القول : بأن عقوبة القتل كن د  إالظام محدد ل ة بع تقر  أنفي المدين اس
 . وأصبح الخطاب للدولة ذاتھا في مباشرة حق العقاب, المسلمون وأصبحوا دولة لھا نظامھا

ة :  ه أن أيوالقصاص معناه المماثل ل فعل ل بمث ل, يعاقب القات ا قت ل كم يكون  أنوال يشترط , فيُقت
ة أوأن يقع بالسم  أو, ترصد أو إصرارالقتل مسبوقاً بسبق  يكون  أن أو, على شخص له صفة معين

تقرير القصاص  أنوما من شك في , يكون عمداً  أنبل يكفي . كما فعل القانون أخرىمقترناً بجناية 
ق  الظروف الخارجية  إلىفي جرائم القتل العمد دون نظر  ل ھو تحقي ة القت التي تصاحب جريم

اً  أوزي المجرم بمثل فعله يجا إذ, لفكرة العدالة والمساواة اس جميع ين الن القاعدة المتعارف عليھا ب
 . 28 «ھي ان الجزاء من جنس العمل 

ظ العرض, الثاني وبالنسبة لألمر إن, وھو حف ين  اإلسالميةالشريعة  ف ر كل اتصال محرم ب تعتب
دھما  ان أح واء ك رأة س اً  أورجل وام ا متزوج زوج أوكالھم ر مت ه غي ى يعاقب علي ل زن ا. فع  أم

ط األساسوتعاقب عليه على ھذا , «خيانة زوجية»الشرائع الوضعية فتعتبر الزنى  ا. فق ان  إذا أم ك
 . عليھما بموجب ھذه القوانين إثماتصاالً بالتراضي بين غير متزوجين فال 

بة  ة بالنس ة واألخالقي اھيم القيمي ي المف اين ف دى التب رين م ع األم ل م ي التعام وارق ف ذه الف ين ھ تب
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 . والشرعة الدولية اإلسالميةبين الشريعة  اإلنسانترام حقوق الح
ام  اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالنكان  فإذا انقد نقل االھتم وطني  باإلنس ه من المستوى ال وحقوق
دولي إلى ين  وإذا, المستوى ال ة ب ه  اإلنسانكانت العالق ل  -ودولت اً◌َ  - اإلعالنقب أنا داخلي من  ش
ً يعطي الخارج (ؤون تلك الدولة ال ش قاعدة جديدة  أرسى اإلعالن فإن, دولة) حق التدخل أو مجتمعا

وق  انللسالم العالمي تقوم على وجوب احترام حق ة اإلنس الي  وأعطى, في المجتمعات الوطني بالت
 . المجتمع الدولي حق التدخل من بوابة الدفاع عن السالم واالستقرار الدوليين

 : األقلياتحول حقوق 
ة  م1993 األولكانون  -سمبر دي 14في  ة العام ماعتمدت الجمعي دة  لألم المي  اإلعالن»المتح الع

ذا « األقلياتلحقوق  ل قضية  اإلعالن. ومن شأن ھ اتنق امن  األقلي ة  إطارھ د بحدود الدول المقيّ
ة اال إلى, وبشرعية ھذه الدولة وأنظمتھا القانونية, المعنية بھا ة الشرعية الدولية. ان حماية الھوي ثني

 ً ً  ثقافيا لم يعد شأنا من الشؤون الداخلية لھذه , دولة أيأقلية في  ألي اإليمانيةحماية العقيدة  أو ولغويا
ً , الدولة د . بل أصبح شأنا دوليا اتوبقدر ما تفي ر  اإلسالمية األقلي دول غي ذا  اإلسالميةفي ال من ھ

ه  أنكذلك يفترض , التشريع الدولي الجديد د من اتتفي دول  اإلسالميةر غي األقلي , اإلسالميةفي ال
  .واألقليات غير العربية في الدول العربية

ال تستطيع  ,تطالب بأمر وترفضه في وقت واحد أن إسالمية أوال تستطيع دولة عربية  األساسفي 
اتتطالب بحق  أنوال يحق لھا  ر  اإلسالمية األقلي دول غي شعائرھا  في ممارسة اإلسالميةفي ال

ان  إذا. اإلسالميةمن حقھا في ممارسة شعائرھا في الدول  إسالميةغير  أقلياتتمنع  نأو, الدينية ك
راف , اإلسالميةتقييد حرية المسلم الدينية في المجتمعات غير   باإلسالميقوم على قاعدة عدم االعت

ودي أوالمسيحي تقييد حرية الكتابي ( فإن, من عند هللا ديناً  يخالف  اإلسالمية) في المجتمعات اليھ
ع  فإنذلك  أجلمن . األساسفي  اإلسالميةالشريعة  حق الكتابي في التمتع بحريته الدينية في مجتم
وق اإلعالنصدور  إلىلم يكن في حاجة  إسالمي المي لحق ات الع ى يصبح شرعيا األقلي و , حت فھ

ريعة  الميةشرعي بموجب الش ة اإلس رعة الدولي يس بموجب الش ا. ول ع أم ي التمت لم ف  حق المس
  س في ھذه الشرعة وتتثبت دعائمه.فانه يتكر, بحريته الدينية في مجتمع غير مسلم

ً  تتخذ موقفاً  أنھاتصوير الدول العربية على  فإنلذلك  ذه  سلبيا الغ في من ھ الشرعة ھو تصوير مب
دة إنذلك . سلبيته وم وبش ى الي من سوء , ھذه الدول العربية عانت في الماضي وال تزال تعاني حت
اتقضايا ل استغال وطن األقلي ي في ال ذه القضايا لإلو. العرب ان في ھي تخشى من توظيف ھ مع

الذلك , تمزيق العالم العربي وتفتيته ذورة  فإنھ ا شككت في  إذامع ةم ذه الشرعة  إمكاني استخدام ھ
ة،  ا مبرمج وبة وربم دخالت محس ر ت اء لتبري ة كغط رالدولي ن  أكث تخدامھا م ن اس لم ة  أج حماي

 .األقلياتروعة لھذه الحقوق المش
ع  ذ أوالواق ه من دت  أنن ةاعتم ذب   أوروب ة ج ر سياس ع عش رن التاس ن الق اني م ي النصف الث ف

ا دة لھ وا قاع ي ليكون الم العرب ي الع يحيين ف وق , المس ن حق دفاع ع داخل ال اتت ات  األقلي بالسياس
ا يخشى أن يتكرر  -النظام العالمي السابق  -االستعمارية  األوروبية ذا م من خالل  أيضاً  اآلنوھ
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ة  اإلسالمية األقلياتالنظام العالمي الجديد  بالدفاع عن حقوق  محاولة ربط سياسات  أوغير العربي
ر  األقليات ة اإلسالميةالعربية غي دول العربي الي . في ال إنوبالت تحفظ ف د , ال ي ق لبية الت ى الس وحت

وق  وإسالميةدول عربية  أوتبديھا دولة  اتاألمن موضوع شرعة حق ا , قلي ىمردھ ية  إل ذه الخش ھ
 . اإلسالميةمبدأ الحق الذي تؤكده الشريعة  إلىوليس , التي لھا ما يبّررھا

ك ع ذل إن, م وق  اإلعالن ف المي لحق اتالع ي  األقلي ة التكامل ف اه عملي ي اتج دة ف زة  جدي يشكل قف
داخلي  أن ال ي الش دخل ف ق  أليالت ك ح ة تنتھ ةدول ن  أقلي ام ة  أقلياتھ ق  أوالوطني انح ن  إنس م

يشكالن معا القاعدة الجديدة التي تقوم عليھا العالقات بين الدول والمجتمعات  فاإلعالنانمواطنيھا. 
 . المعاصرة

 : حول حقوق المرأة
وق  ة لحق رعة الدولي ي الش رأة ف ع الم ين موق ة ب كل المقارن انوتش ريعة  اإلنس ي الش ا ف وموقعھ

ر من  اإلسالمية اد يسوده كثي اً نقطة جدال ح م مع تقتضي موضوعية . سوء الظن ومن سوء الفھ
 : األمور التالية أمامالبحث في ھذه المقارنة التوقف 

 . واقع المرأة في الثقافة العالمية -
 . اإلسالميةموقع المرأة في تقاليد بعض المجتمعات  -
 . اإلسالميةحق المرأة في الشريعة  -

م من  أنالمتحدة  األمم يقول تقرير لمنظمة, األولفبالنسبة  لألمر   نصف سكان المعمورة تقريباً ھ
اءعُ  أن إالن ثلث القوة العاملة نسائية أو ,النساء الم ھو للنس دخل في الع ر . شر ال ر التقري  أنويعتب

د  األخرىساعات العمل في المھام المنزلية وفي المشروعات العائلية  ترفع نسبة ساعات العمل عن
ل؛ ثلثي ساعات الع إلىالنساء  ال  أن إالم رأة تن راً الم ل  أج ول . جر الرجلأعن  ةبالمائ 40يق ويق

غ واحد  أن أخيراً التقرير  الم تبل ة في الع ر المنقول  ةبالمائحصة النساء من الممتلكات المنقولة وغي
 . فقط

ة , بين النساء والرجال ةاألميّ في نسبة  أيضاً يبدو التباين واضحاً  ىفعند الرجال تصل نسبة األمي  إل
حسب مرأة (إمليون  540حوالي  أي, ةبالمائ 34فيما تتجاوز ھذه النسبة عند النساء , ةبالمائ 23.5

 .م)1995احصاءات 
راء ؛  إن. كذلك يبدو التباين واضحاً  في نسبة الفقراء  ةبالمائ 70 أن إالخمس سكان العالم من الفق

نھم  18الم بحوالي ويقدر عدد الالجئين في الع. من ھؤالء الفقراء ھم من النساء  8مليون شخص بي
ات أما, مرأة مفقودة في آسيا وحدھاإوھناك مائة مليون . إمرأةماليين   ,نتيجة ممارسة عادة وأد البن

وأد . المتعمد اإلجھاضنتيجة  أو ى نطاق واسع واإلجھاضوتنتشر عادة ال د والصين عل . في الھن
إذا. أنثى أود جنسه ذكراً ن يحدأو أمه أحشاءيصور الجنين في  أنفالعلم يمكن  راً  ف ين ذك ان الجن ك

ىتبين انه  إذا أما, في حمله ورعايته األمتستمر  إن, أنث ىتسارع  األم ف ممارسة  أدت. إجھاضه إل
ىھذه العادة منذ سنوات  ل في المجتمع الصيني خاصة إل دأ عدد الرجال يتجاوز  إذ, ظھور خل ب

ع استخدام مما حمل السلطات ال. بشكل واضح عدد النساء ى من ةتصوير  أجھزةصينية عل . األجن
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إنالمتطورة،  األجھزةوفي الريف الھندي الواسع االنتشار والشديد الفقر حيث ال تتوافر مثل ھذه   ف
 .  طمره تحت التراب أي -كثيرة بالوأد  أحيانٍ  بعد والدته ينتھي في األنثىمصير الجنين 

ً  فإن, في المجتمعات الغربية الراقية والمتقدمة أما ا إال, الصورة مختلفة تماما ليست بالضرورة  أنھ
االً  أفضل بة . ح ر بنس د األخي ثالً زاد الطالق في العق ا م ي بريطاني زواج  ةبالمائ 50فف وتراجع ال
بة  ول . ةبالمائ 17بنس ة  اإلحصاءاتوتق ة أنالبريطاني فشل وان الزيجات تنتھي بال أخماس أربع

وين فقط نتيجة الطالق  ة من احد األب ولعل اخطر . االنفصال أوخمس العائالت البريطانية مؤلف
ر شرعيين أطفالثلث  أنمؤشر على وضع المرأة البريطانية ھو  ا غي مبمعنى , بريطاني ليسوا  إنھ

 . ثمرة زواج شرعي
ودين من دون  األطفالنسبة مثالً حيث تبلغ  أيسلندةالواقع في  أمامتتضائل خطورة ھذا الرقم  المول

 . أيسلندة أطفالمن  ةبالمائ 57.3زواج شرعي 
ي ثالث دول  ،انعكس ھذا الواقع على وضع المرأة ةفف ا  أوروبي ط ھي فرنس افق ا  وألماني وبريطاني

زواج أوبسبب الطالق  أمامليون امرأة وحيدة  25تعيش  ك يصف الفيلسوف  أجلمن . عدم ال ذل
 .«اإلنسانيتشكل سداً في وجه التقدم » فورنييه العائلة بأنھاان الفرنسي المعاصر ج

ة فاإلحصاءات. شد مأساويةأواليات المتحدة يبدو حال المرأة وفي ال ول  األميركي  ةبالمائ 26 أنتق
رفن من الفتيات القاصرات (دون سن السادسة عشرة أنھن) اعت داء . تعّرضن لالغتصاب ب واالعت

ذه . ةبالمائ 40بنسبة  م1991و  1985امي ارتفع بين ع األطفالعلى  ول ھ ً  اإلحصاءاتوتق  أيضا
ة ةبالمائ 80 أن ل ھي جرائم عائلي يس الشارع. من جرائم القت  األول) المسرح ويشكل البيت (ول

ه في كل أعن  أيضاً  األميركيةوتكشف ھذه األرقام . ةبالمائ 48لھذه الجرائم العائلية وبنسبة   18ن
رأة ل ة تتعرض ام ي المتطور . لضربدقيق د األوروب ويد البل ي الس إنوف داء  ف كاوى االعت دد ش ع

ا نساء  ي ترفعھ ذيب الجسدي الت ىوالتع غ  إل ام ألف 19القضاء يبل ك  أجلمن . شكوى في الع ذل
ة  .«جھنم شخصية»العائلة بأنھا  األميركيةتصف مجلة تايم  ول المجل بة أ نإوتق ان بالنس خطر مك
 .!! حتى عشيقھا عدو لھا ھو زوجھا أو وان اخطر. للمرأة ھو بيتھا

ات , بالنسبة لألمر الثاني أما د , اإلسالميةوھو موقع المرأة في تقاليد وعادات بعض المجتمع فال ب
د أوالً  ين التقالي دين وب ين ال ز ب دين كمعطى . من التميي يفال اعي , شيء إلھ د كمعطى اجتم والتقالي

ه في  وتالياً ال يجوز تحميل الدين وزر. شيء آخر تقاليد تفرزھا عادة طبيعة المجتمعات وما تمر ب
وال بّد كذلك من التنبه  ،أمية أوومن ثقافة  ,انغالق أوتقھقر ومن انفتاح  أومراحل تاريخھا من تقدم 

دم والرقي والتحضر ليست بالضرورة  أن إلى اني التق ة لمع ة الغربي المقاييس التي تفرضھا الثقاف
ي ي ة الت ات المقاييس المثالي ا في المجتمع تم اعتمادھ وبصورة خاصة في المجتمعات  األخرىتح

ا , فللغرب تجاربه وله قيمه وله بالتالي مفاھيمه الحضارية. الشرقية م أنكم ا  األخرى لألم تجاربھ
ا الحضارية ا ومفاھيمھ ان وإذا. وقيمھ ياً  ك الم الحديث سياس وأ مركز الصدارة في الع الغرب يتب

كرياً ف ادياً وعس ك واقتص ى ذل يس معن ه  أنل ةقيم ه  األخالقي ي قادت ي الت ة ھ ىواالجتماعي ذا  إل ھ
يم  أنثمة قلقاً في الغرب نفسه من  أنبل . المركز ذه الق ةيؤدي استمرار تآكل ھ ا  األخالقي وابتعادھ
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 . تصّدع المجتمع إلىوتالياً , سقوط العائلة إلىعن الروحانية 
ھو , إليه اإلشارةالذي سبقت  لإلنسان اإللھيالتكريم  إنف, اإلسالميةعن حق المرأة في الشريعة  أما

راً  لإلنسانتكريم   المطلق ذك ى أوب اً . أنث ؤمن أومؤمن ر م ذلك  اإلسالموفي . غي إنك اس كل  ف الن
ريم :. الناس متساوون في الخلق رآن الك ا { يؤكد ذلك ما جاء في الق اي ذي  أيھ م ال وا ربك اس اتق الن

اءً  نھا زوجھاخلقكم من نفس واحدة وخلق م راً ونس ا رجاالً كثي ي ان هللا . 29}وبث منھم ذا يعن وھ
دة  ن نفس واح رأة م ق الرجل والم ارةخل ى إش ي  إل اواتھما ف اسمس ق أس ة الخل ك . عملي ي ذل وف

ر ة غي ات الديني ة الشيطان المسؤول عن  اإلسالمية اختالف عن األدبي رأة بمثاب ي تصّور الم الت
 . خروج آدم من الجنة

لمين  إن{ :يقول -تعالى–وهللا . بين الرجل والمرأة في الثواب والعقاب إلسالماويساوي  المس
ابرين  ادقات والص ادقين والص ات والص انتين والقانت ات والق ؤمنين والمؤمن لمات والم والمس
افظين  والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والح

ً  اكرات أعد هللا لھم مغفرة وأجراً والذ كرين هللا كثيراً والذافروجھم والحافظات    .30}عظيما
من عمل صالحاً من ذكر وأنثى وھو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينھم اجرھم بأحسن ما كانوا {

  .31}يعملون
ا { ن تحتھ ات تجري م ات جن ؤمنين والمؤمن د هللا الم ي األنھاروع ة ف اكن طيب ا ومس دين فيھ ،خال

 . 32}عدن ورضوان من هللا اكبر ذلك ھو الفوز العظيم جنات
ة  ات الكريم ذه اآلي لمة أنواضح من سياق ھ ى مس لم عل ة في  أو, ال فضل لمس ى مؤمن ؤمن عل لم

على الرجل  األخالقيةفرض العقوبات على الجرائم  -تعالى–هللا  فإنكذلك . الثواب واألجر عند هللا
جزاء بما كسبا نكاالً  أيديھماوالسارق والسارقة فاقطعوا {يقول فا تعالى . على المرأة كما فرضھا

  .33}من هللا
 .34}فاجلدوا كل واحد منھما مائة جلدةالزانية والزاني {
إنكذلك . المساواة في العقاب واضحة تماماً في سياق اآليتين الكريمتين إن الى-هللا  ف بحانه وتع  -س

ول ات و{ :يق افقين والمنافق د هللا المن اوع دين فيھ نم خال ار جھ ار ن ن {. و35}الكف ل م ن يعم م
ؤمن فأولئك أنثى أوالصالحات من ذكر  راً  وھو م ة وال يظلمون نقي دخلون الجن ذه 36}ي دل ھ . وت

نكم  أضيعال  إني{ هللا تعالى يقول : إنذلك . اآليات الكريمة على المساواة في العقاب عمل عامل م
 .37}أنثى أومن ذكر 

ر بالنس ذلك األم ية وك وق الشخص ا {بة للحق يب مم ال نص ا للرج يب مم اء نص بوا وللنس اكتس
دان {. و38}اكتسبن رك الوال ا ت اء نصيب مم ون وللنس دان واألقرب رك الوال ا ت للرجال نصيب مم

ً  أوواألقربون مما قّل منه  ا فاإلسالم. 39}كثر نصيباً مفروضا  ضمن للمرأة حق الكسب وضمن لھ
 .اإلرثحق 
 أمامالتوقف  إلىالتفصيلية نجد الحاجة ماسة  اإلجرائيةالقواعد  إلىالقواعد الكلية  انتقلنا من ھذه إذا

 : اآلتية اإلشكاليات
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ا فضل هللا بعضھم {, 40}للرجال عليھن درجة{ : األولوية :أوالً  اء بم ى النس الرجال قوامون عل
 أنحيث يجب  األسرةخل نه داإثمة اجتھاداً فقھياً يقول  إن . 41}أموالھممن  أنفقواعلى بعض وبما 

يتمتع الرجل بأرجحية القرار . العائلة وخاصة بين الرجل والمرأة أفرادبالشورى بين  األمورتعالج 
 . العائلي لدوره االقتصادي ولخبرته في المجتمع

 إلى. ال يمكن النظر 42}األنثيينللذكر مثل حظ  أوالدكميوصيكم هللا في {يقول هللا   : اإلرث :ثانياً 
ةالواضح خارج سياق مجموعة التشريعات اإل اإللھيالتشريع ھذا  دة  لھي نظم  األخرىالعدي ي ت الت

ة  اإلسالمية األسرةعالقة  رادوعالق ع  أف ّل متكامل. اإلسالميالمجتم اً  ففي . فالتشريعات ك وتالي
اء تش األسرةللمرأة  في  اإلسالميةمقابل االمتيازات التي قضت بھا الشريعة  ع ج ريع وفي المجتم

ه من  اإلرث ا في معرض , األسريةمسؤولياته  أداءبمثابة تعويض للرجل بھدف تمكين نحن ھن ف
 . العدالة ال األفضلية

ي وردت  اإلماماجتھد  : الوالية :ثالثاً  ة الت محمد رشيد رضا في وضع تفسير لآلية القرآنية الكريم
يقول رضا , }بعض أولياءبعضھم والمؤمنون والمؤمنات {وھي:  -اآلية التاسعة -في سورة التوبة 

ام اإلصالحوحظھن من  اإلسالمحقوق النساء في »في كتابه  ة تعطي  إن, «المحمدي الع ذه اآلي ھ
 . «المرأة المؤمنة حق الوالية المطلقة في الحياة الدينية واالجتماعية

اد أنالمرأة يمكن  أنوھذا يعني  ع في القي يةتتبوأ مواقع قضائية واجتھادية وحتى مواق  إذ. ة السياس
 اإلسالميةوبالفعل فقد تبوأت سيدات مسلمات مناصب رئاسية في عدد من الدول . لھا ما للرجل إن
ك  أن) من دون تركيا -الباكستان  -اندونيسيا  -بنغالدش ( راض  أييشكل ذل يتسبب في  أن أواعت
ة  إسالميةحرج ألي مرجعية  أي ة أودينية محلي ك . خارجي ع ذل إنم ة اجتھ ف اداً مناقضاً للشيخ ثم

في رده على اآلية   األلبانياستند . رّد فيه على اجتھاد محمد رشيد رضا األلبانيمحمد ناصر الدين 
وتكن{ ر  ،43}وقرن في بي ع رضا  أنغي ة م ة المعاصرين وجھات نظر متوافق د من األئم للعدي

ه  ه المر»كاإلمام الشيخ محمد مھدي شمس الدين في كتاب ائل حرجة في فق د  ،«أةمس والشيخ محم
ه  ين »الغزالي في كتاب ة ب نة النبوي لالس ة  أھ لالفق ك  ،«الحديث وأھ ين أذل ين اآليت اقض ب ه ال تن ن

 . الكريمتين
رأة، نجد  اإلسالمينه رغم كل ما يتضمنه التشريع أ إال ه الم اواة في فق ة ومس رأة  أنمن عدال الم

ع  رة وك اإلسالميمھمشة في المجتم ان كثي توتعامل في أحي اث البي ة من أث ا قطع مجرد  أو, أنھ
 . جھاز لإلنجاب

رأة إن ه الم اني من ذي تع ر ال ع المري ذا الواق ات  ھ ا مجتمع ة ومنھ ات المتخلف ي بعض المجتمع ف
 . التشريع إلىمنه  أكثرالتقليد  إلىيعزى اساساً , إسالمية
يس  إلىعود سبب ھذه المعاناة ي أنغير . المرأة المسلمة  تواجه معاناة مؤلمة أنصحيح  التخلف ول

ر بعض  اإلسالميرتفع كابوس الظلم عن المرأة عندما يتغلب . اإلسالم إلى ذي يزنّ ف ال ى التخلّ عل
ات  الميةالمجتمع راء اإلس ه ب و من ا ھ مھا بم لمة  إن. ويوص رأة المس اة الم ط معان اوالت رب مح

ط  باإلسالم التخلّف اإلسالميستھدف رب ل دور  ،ب اً تعطي ادة في اإلسالموتالي صياغة شخصية  إع
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 .اإلسالميةالمجتمعات 
ات  ى  اإلسالميةيمكن ان نرد  المشكلة التي تعاني منھا المرأة في بعض المجتمع دة عوامل إل , ع

 : أبرزھالعل من 
 .وبصورة استنسابية, شكلياً  أوجزئياً  إال اإلسالميةعدم التمسك بالقيم  أوالً :
 .في الملبس والمأكل والسلوك اإلسالميةاقتحام قيم غربية للمجتمعات   ثانياً :
ة باإلسالمية قيام حاالت اجتماعية ھجينة ال ھي  ثالثاً : ؤدي . وال ھي بالغربي ا ي ىمم ارتباكات  إل

 . سلوكية غالباً ما تدفع المرأة ثمنھا غالياً 
اً : ع رابع ل م ة التعام ين كيفي ر ب اين الكبي ن خالل التب اعي م اق االجتم اھرة النف ار ظ رأة  انتش الم

ا () داأخت أو أما أوزوجة ( ة التعامل معھ ارة خل البيت، وكيفي ة  أوج ق أوزميل ابرة طري ) في ع
 . الشارع

 : حول  حقوق  الطفل
ي  ياً  أنال شك ف و سياس ل ھ ن دول العالمأ الطف ة م ل دول ي ك واطن ف ه إ.ضعف م رن عرضة  أكث

ى العالمي لھذه الحقيقة حمل المجت اإلدراك. واإلھمالللتجاوز  ة إمعات الحديثة عل ل عناي الء الطف ي
ود  إطارخاصة في برامج التنمية، كما حملھا على منحه األفضلية في , أكثرواھتماما ورعاية  الجھ

 . اإلنسانالمبذولة لحماية حقوق 
ل وق الطف , تمّكنت منظمة اليونيسيف بعد عمل دؤوب استمر عدة سنوات من وضع وثيقة حول حق

وفمبر  لألمميعة العامة عرضت الوثيقة على الجم دة في ن ام  -المتح اني من ع , م1989تشرين الث
لم . دولة عليھا 160بعد مصادقة  م1990  أيلول -وبدأ تنفيذھا كشرعة دولية في الثاني من سبتمبر 

حصلت على مصادقات ھذا العدد الكبير من الدول خالل مثل  أناتفاقية دولية  أومعاھدة  ألييسبق 
 . منية القصيرةھذه الفترة الز

ةاعتبر البعض الوثيقة حجر الزاوية في القيم  بعض  األخالقي ة. وذھب ال دة بشأن الطفول ىالجدي  إل
ل تشكل نقطة الحديث. أل اإلنسانيةفي تاريخ  األساساعتبارھا حجر  ن احترام وحماية حقوق الطف

 . والعدالةالقدرات الكامنة في الفرد في جو من الحرية واالحترام  إلنماءاالنطالق 
دعو «لم يتجاوز الثامنة عشرة إنسانكل »الطفل بأنه  األولىالشرعة في مادتھا  -تحدد الوثيقة  . وت

ل  إلىفي مادتھا الثانية جميع الدول  َمنُھا لكل طف ة وتَْض ذه االتفاقي احترام الحقوق الموّضحة في ھ
ا دون  ن  أييخضع لواليتھ وع م واعن ز أن ن عنصر , التميي ر ع ل بغض النظ ه  أوالطف  أووالدي

ره  أورأيھم السياسي  أودينھم  أولغتھم  أوجنسھم  أولونھم  أوالوصي القانوني عليه،   أصلھم أوغي
 «.شيء آخر أي أو, مولدھم أو, عجزھم أو, ثروتھم أو, االجتماعي أوثني اإل أوالقومي 

ادة 54ھذه الشرعة التي تتألف من  إبرامقبل  دولي , م ع ال انإصدر عن المجتم ل  عالن حول الطف
ه الن. ورعايت م  األول اإلع ل اس النيحم ف ( إع دعو 1924جني ى)، وي ة  إل ة خاص وفير عناي ت
ا , الثاني حول الطفل وحقوقه واإلعالن ،بالطفل ويحمل اسم الوثيقة العالمية لحقوق الطفل وقد تبنتھ

 . دواشتملت على عشر موا م1959المتحدة في تشرين الثاني  لألمم األمةالجمعية 
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 : وھي ،مكملة لھا أخرىدولية  إعالناتصدرت خمسة ,  م1989شرعة  إعالنوبعد 
ذا  اإلعالن -1 ذ ھ , في التسعينات اإلعالنالعالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه وخطة العمل لتنفي

 م).1990 أيلول 30, المتحدة نيويورك األممالطفل ( أجلوقد صدر عن مؤتمر القمة العالمي من 
ة التق -2 مارير السنوية التي تعّدھا منظم ة (يونيسيف األم دة للطفول ل في () عن المتح وضع الطف

 ).1994و , 1993و , 1992و , 1991العالم سنة 
نة  أصدرتهالذي  «حقوق الطفل العربي»ميثاق  -3 ة س دول العربي ة ال ى م1989جامع ، ونص عل

 . أقسامة على خمسة وخمسين مادة موزع إحدىويتكون الميثاق من , حماية الطفولة
دن  «لرعاية الطفل وحمايته»أنقرة  إعالن -4 ة العواصم والم  7في  اإلسالميةالصادر عن منظم

 اإلسالميةورعايتھم وتنشئتھم على القيم  األطفالالذي يؤكد االلتزام بحماية , م1993تموز  -يوليو 
ادئ  ى المب ة وعل ةالنبيل ة األخالقي وقھم, الرفيع ى حق اظ عل زام ك, والحف ى االلت دة عل د بش ا يؤك م

وق  باألطفالوالعالمية المتعلقة  اإلسالميةبمقررات مؤتمرات القمم  ق وحق ا يتف انبم ل  اإلنس والطف
 . اإلسالمفي 

اھرة حول  إعالن -5 وق »الق انحق ي  اإلنس ي  « اإلسالمف ، م1990آب  -أغسطس  5الصادر ف
الالذي ينص على ضرورة حماية حقوق  ين التز, األطف دول ويب ات ال وق ( إزاءام ك الحق ادة تل الم

 . )السابعة
د ذا التحرك ال ل ھ ان ك اذا ك اؤل لم ن التس د م ا ال ب لھن وق الطف ة حق و حماي ؟ .. ولي المكثف نح

ن  د م ؤال ال ب ذا الس ى ھ ة عل اءلإلجاب ي تعصف  إلق لبية الت ورات الس ى التط ريعة عل رة  س نظ
ة  ة عام ات الغربي رةبالمجتمع ة وباألس ة خاص ل  الغربي ى الطف رة عل ورة مباش ؤثر بص ي ت والت

ثالً . اإلنسانيةوبالتالي على مستقبل  دة م ىتشير  فالدراسات االجتماعية في الواليات المتح د  إل تزاي
ة  د العائل راط عق ي انف ةف ة األميركي ة . التقليدي رت مجل د نش وز»فق دد  «يو.اس.ني ي ع آب  أولف

ب  م1994 ن مكت ة ع ول   اإلحصاءدراس و 18 أنتق ل ملي ين طف ي  27 أي( أميرك ن  ةالمائف م
رقم ضعفي . األممع  أو األب) يعيشون مع أحد الوالدين فقط  سواء مع أميركا أطفال ذا ال ل ھ ويمث

ً  األطفال. وتعيش غالبية ھؤالء م1970ما كان عليه في عام  عن  فضالً  مع شخص لم يتزوج سابقا
 . المطلقين

وة»ي يرأس ويد ھورن الذ  األميركييقول عالِم النفس  ة لألب م  إن،  «المبادرة الوطني ع ل ذا الواق ھ
اع  معدالت . يكن له وجود في تاريخ البشرية اه  ارتف ذا االتج ات  اإلنجابويعكس ھ ين المراھق ب

ا يعكس , في العثور على زوج مناسب أخفقنالعازبات وبين النساء المتقدمات في السن اللواتي  كم
 . المتزايد بين المتزوجين تضّخم المشاكل الناجمة عن الطالق

دة ات المتح رون . تقلق ھذه المعلومات فئات اجتماعية مسؤولة واسعة في الوالي ذين يكب األوالد ال ف
ع أب ماإفي بيوت  ا, م ع  وإم م , أمم رھ ر تعرضاً  أكث دارس, والعوز, للفق من , والرسوب في الم

ً  أنفسھمھم ويصبحون . الذين يكبرون في بيوت يرعاھا شخصان متزوجان أولئك ال أماً  أو أبا  ألطف
ة ھؤالء . من دون شريك زوجي د غالبي الوتعتم ة  األطف ة الرسمية للدول ة االجتماعي ى الرعاي عل
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 . األمر الذي يزيد من اتكال فئات كبيرة من الناس على الدولة
ى اإلحصائيةتشير الدراسات  إذ ؛في ذلك مباشراً  دوراً  اإلعالميةتلعب التربية  ل أ إل ه قب ينھي  أنن

زة و  8دراسته االبتدائية يكون قد شاھد على الشاشة  األميركيالطفل  ة متلف  ألف 100آالف جريم
 . عمل عنف

ى  ه وعل ى حقوق ل وعل اة الطف ى حي دمرة عل اته الم ة بانعكاس ة الغربي اوي للعائل ع المأس ذا الواق ھ
وق, شخصيته ة حق ة حماي ت بوضع اتفاقي ي تمثل ة الت ادرة الدولي ل بالمب ل عّج ر . الطف ذه  أنغي ھ

الم إلىموجھة , ولكنھا اتفاقية عالمية, غربية فقط أو أميركيةاالتفاقية ليست  , كل دول وشعوب الع
د  رة  أنخاصة بع ت الك ى األرضيةتحول ى  إل رأ عل ذي ط ريع ال ور الس م التط ة بحك زةقري  أجھ

عية ولو بنسب متفاوتة تصدير ھذه األمراض االجتما إلىمما أدى , االتصال عبر األقمار الصناعية
 . اإلسالميبما فيھا مجتمعات العالم  األخرىالمجتمعات  إلى

 .مما نّصت عليه الشرعة الدولية بحق الطفل ؟ اإلسالميةأين تقف الشريعة 
ديني  نص ال ين ال م خط فاصل ب دداً بوجوب رس ذكير مج ن الت د م ؤال ال ب ذا الس ى ھ ة عل لإلجاب

 اإلسالم أننالحظ , في النص. ص عليه الشريعة والوقائع الميدانيةبين ما تن أي, اإلنسانيوالسلوك 
الصالحة في ظل  األسرةتمثلت في الحرص البالغ على تكوين , مبادئ شاملة لرعاية الطفولة أرسى

رعية ر والش ة , الطھ فتھا الخلي يةبص لم األساس ع المس راف , للمجتم ق االنح د مزال نھا ض وحّص
د ومخاطر التمزق، يقول سيدنا مح ه الصالة والسالم-م ه أ إذا» -علي ه وخلق اكم من ترضون دين ت

وه ي  أال فزوج ة ف ن فتن وا تك ر األرضتفعل اد كبي ّرم  .«وفس الموح ا  اإلس ا قاطع ةتحريم  اإلباحي
ر شرعيين في العالقات بين الرجل والمرأة  المتفشية ال غي  أو، حتى ال يبتلي المجتمع المسلم بأطف

ه{ األنسابمجھولي  م من  أن ومن آيات ق لك ا أنفسكمخل كنوا  أزواج التس ودة إليھ نكم م  وجعل بي
ة الحمل , الطفل في جميع مراحل وجوده اإلسالم،  وظللت عناية 44}ورحمة  دءا بمرحل د {ب ولق

من ساللة من طين ثم جعلناه في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة  اإلنسانخلقنا 
ثم  , 45}الخالقين أحسنفكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقاً آخر فتبارك هللا , عظاما فخلقنا المضغة

ية . مرحلة الوضع والرضاعة والحضانة ة والنفس ة البدني ة والصحة والتربي وق النفق ه حق وحفظ ل
ة  القيم الديني ة ب ة الملتزم اعي واألخالقوالتعليم والتربي ردي واالجتم ى الصعيدين الف ة عل , الرفيع

ه جل وعال أوفي المجتمع الواسع  إخوتهبينه وبين  أو, ما بينه وبين نفسهسواء في ين خالق ه وب , بين
ن  ثوم ي  أحادي لّم-النب ه وس ه : -صلى هللا علي وا » قول معلّم إنھم أوالدك ر  ف ان غي ون لزم مخلوق

األسير منھم عشرة من صبيان  يعلم أن. وفي غزوة بدر جرى افتداء بعض األسرى على «زمانكم 
ه اإلسالموحفظ  سلمين القراءة والكتابة.مال اً في بطن ام ه جنين ذ تكون راث من ه في المي , للطفل حق

 ً ا وفرض لألرحام حرمة وحقوقا اء , أوجب مراعاتھ ا ج ا البشرية  اإلسالمكم أول صيحة عرفتھ ب
يفاستجاب لھم ربھم { واألنثىالتمييز بين الذكر  إللغاء نكم من ذكر  إن  أوال أضيع عمل عامل م
ى كم من بعض أنث ول الرسول 46}بعِض ه السالم-. ويق ة» : -علي ه الجن اً وجبت ل  «من عال بنت

ً  اإلسالموحرم  .«البنات أوالدكمخير »ويقول  ا ات  تحريم وأد البن ة ل ية الظالم ادة الوحش ا الع قاطع
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 . األنثىباالمتعاض لوالدة  اإلحساسواستنكر حتى , لمستمرة حتى اليوم في الھند مثالا
ل , وصاية خاصة بكفالة الطفل اليتيم أوصى اإلسالم نأكما  به  أنولم يسمح للكفي ل نس يسلب الطف

 ً ي «ادعوھم آلبائھم »على احتفاظ الطفل بنسبه  اإلسالم أصرَّ بل , لكفالته الشرعي ثمنا ، وحرم التبن
ئته ل تنش ه مقاب ل بوالدي ة الطف أنه قطع عالق ين , الذي من ش ط ب ا أبطل ك, األنسابوالخل ا كم ل م

و باطل, حرمة الزواج أو اإلرثيترتب على التبني من تبعات مثل  ً , فما بني على الباطل فھ ا  حفظ
 .من العفة والطھر واستقامة الخلق والسلوك إطارونقاء للعالقات االجتماعية في  لألنساب

در  أعلت, كاإلسالمال توجد شريعة  ةمن ق درتھا األموم ادة هللا، , وق ا بعب  أالك وقضى رب{وقرنتھ
دوا تع اه إالب دين  إي اناوبالوال بيالً , 47}إحس ا س ى وجعلتھ ة  إل ة تحت »الجن دامالجن ات أق  «األمھ

ر  إطارفي  -وبأمه خاصة  -وجعلت بذلك عالقة الطفل بوالديه  ا نظي يس لھم من الطھر والقداسة ل
د اإلسالم أكدفقد  أخرىفيما سواھا من الشرائع، ومن جھة  ديد الوضوح مب أ مسؤولية على نحو ش

 .«كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» أطفالھماعن  - األبخاصة  -الوالدين 
 إسالميةدولة  12أبدت , اإلسالميةالتي تقول بھا الشريعة  األخالقية -في ضوء ھذه الثوابت الدينية 

تفھام   دول عالمات اس ذه ال د رسمت ھ تحفظات على بعض مواد الشرعة الدولية لحقوق الطفل. فق
و ادة ح ي الم ا ورد ف ول :  14ل م ي تق دول »الت رم ال رافتحت ر  األط ة الفك ي حري ل ف حق الطف

تفھام «والوجدان والدين ات اس ادة  أخرى. كما رسمت ھذه الدول عالم ا ورد في الم :  16حول م
ه الخاصة  أوتعرض تعسفي  أييجري  أنال يجوز »نه أمن   أسرته أوغير قانوني للطفل في حيات
ثالً «سمعته أومساس غير قانوني بشرفه  أيمراسالته وال  أومنزله  أو الي م اعتبرت م ذا  . ف ان ھ

 . النص يتناقض مع قانون العائلة ومع التقاليد االجتماعية المتأصلة
ادة  وإيرانندونيسيا وتركيا أوتالقت  ى ضمان  17علي التحفظ على ما ورد في الم ي تنص عل الت

ة أوحصول الطفل على المعلومات والمواد  ة من شتى المصادر الوطني ة المعرفي وتشجيع . الدولي
ذي ينتمي إعلى  اإلعالموسائل  ل ال ة للطف ىيالء عناية خاصة لالحتياجات اللغوي مجموعة من  إل

 .السكان األصليين إلى أو األقلياتمجموعات 
دول  ل ال اد ك ة موضو اإلسالميةوتك ادة العشرين لجھ ا ورد في الم ى م تحفظ عل ى ال ع عل ع تجم

يستفيد من ضمانات ومعايير  أنيحق للطفل المتبنى »نه أوالتي تقول في الفقرة (ج)  «تبني الطفل»
 .«تعادل تلك القائمة فيما يتعلق بالتبني الوطني

ادة  إسالميةدول  وأبدت رة (ج) من الم ي  29تتعدد فيھا األثنيات تحفظھا على ما ورد في الفق والت
ه الخاصةتنمي»تلزم الدول بالموافقة على  ه وقيم يم , ة احترام ذوي الطفل وھويته الثقافية ولغت والق

ه في األصل أ في ذي نش د ال ل والبل ه الطف ذي يعيش في ة عن , الوطنية للبلد ال والحضارات المختلف
 .«حضارته

ا  30وتحفّظت تركيا على المادة  ي توجد فيھ دول الت ه في ال ول ان اتالتي تق ة إ أقلي ة  أوثني  أوديني
ك , األصليينمن السكان  أشخاص أولغوية  اتال يجوز حرمان الطفل المنتمي لتل ألولئك  أو األقلي

ي  ن الحق ف كان م ع أنالس ة , يتمت ع بقي رادم ة أف ه , المجموع ة » أوبثقافت ه وممارس ار بدين االجھ
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 .«استعمال لغته أوشعائره 
, فظاتھا بصورة عامةوباكستان وموريتانيا وجيبوتي  صاغت تح إيرانمثل  اإلسالميةبعض الدول 

ع الشريعة  أيال توافق على  أنھاقالت  إذ اقض م ة تتن ذه . اإلسالميةمادة من االتفاقي د تركت ھ وق
اه تصوير الشريعة  ة لالستغالل في اتج دولي قابل ع ال ي المجتم  اإلسالميةالتحفظات انطباعات ف

 . قوقأوكأنھا غير معنية بقدر كاف بھذه الح, وكأنھا ال تحترم حقوق الطفل
نغال في  اإلسالميةدعت القمة , ذلك أجلمن  ار في الس ولالسادسة التي عقدت في دك  م1990 أيل
د الموقف  إلى ة لتوحي داد وثيق ة إلع دوة فكري ل اإلسالميتنظيم ن وق الطف ا . من حق ؤتمر  أنكم م

دول  ة ال الميةوزراء خارجي ان  اإلس ي نيس د ف ذي عق رين ال ادي والعش ي  م1993الح ي كراتش ف
 .)المتحدة للطفولة األممصندوق ة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف (صى بعقد ھذه الندوأو

ؤتمر  م1994حزيران  28وفي  ة الم ر منظم في جدة  اإلسالميُعقدت الندوة المتخصصة في مق
ن  ين ع ة  11بحضور ممثل الميةدول ى باإلضافة إس ريعة  15 إل ؤون الش ي ش ر ف الميةخبي  اإلس
ؤتمر  والطفولة تم اختيارھم ة الم ين منظم دوة  اإلسالميبالتنسيق ب واليونيسيف. وشاركت في الن

ة  اإلسالميةالمنظمة يسيسكو (إھيئات اختصاصية منھا منظمة  أيضا للتربية والثقافة والعلوم) وھيئ
دعم , في مكة المكرمة اإلسالميالتابعة لرابطة العالم  اإلسالمية اإلغاثة ي ل وصندوق الخليج العرب

دة  مماألمنظمات  ةالمتح ك بصفة مراقب, اإلنمائي ة . وذل ّرت القم د أق ذه  اإلسالميةوق توصيات ھ
 . اللجنة وتبنّتھا

ة ة الدولي ر لالتفاقي م تتنّك يات ل ر . فالتوص ة النظ ف بوجھ ى التعري ت عل ل عمل الميةب ن  اإلس م
ة ھ ات لحماي د ومنطلق وق موضوع حقوق الطفل والتأكيد على القيم الدينية التي تشكل قواع ذه الحق

ي . والدفاع عنھا ة الت دتھاوقد جاءت صياغة الوثيق ذا الھدف أع رة عن ھ دوة معب د ركزت . الن فق
ة في  أنعلى  اإلسالميةللوثيقة  األولىالديباجة  ادئ االجتماعي يم والمب مصدرھا وحي  اإلسالمالق
ي صاغت أهللا. و ةن ھذه القيم والمبادئ ھي الت اطوشكلت  اإلسالمية األم اعي ال أنم سلوك االجتم
ى باإلضافةعدم التمسك بھذه القيم  أنوبينت الوثيقة . فيھا ية  إل ة واقتصادية وسياس ضغوط تاريخي

ذي  و ال اھرة، ھ ى أدىق ر إل ى, التقھق ان  وإل داعي الكي ريت ى األس افي  وإل توى الثق دني المس ت
راداً ة القيم السماوي إلىالعالج يكون بالعودة  أنعلى  وأكدت. واالجتماعي والصحي ومجتمعات  أف

 . وحكومات وليس بتبني قيم مفروضة من الخارج
 : خاتمة

 . العالمي اإلنسانيھناك موضوعين يشغالن الفكر  أنكان واضحاً , في ضوء ما تقدم
 .ھو التعددية في ضوء العولمة :األولالموضوع 

 . في ضوء االختالفات العقائدية والثقافية اإلنسانھو حقوق  :الموضوع الثاني
وخاصة , لقد تعددت المؤتمرات الندوات الدولية حول ھذين الموضوعين في العقود القليلة الماضية

 . بعد سقوط الشيوعية
ة  إليھمايُطرح الموضوعان من زاوية سلبية أحياناً وينظر , واإلسالميوفي العالم العربي  من زاوي
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ة اً  أتھامي ة  أخرى أحيان دد وال اإلسالم أنبحج ل التع وق  ال يقب رم حق انيحت ة اإلنس وق , عام وحق
ل خاصة ق الطف رأة وحق ذا  إن. الم لوبھ ى أدىفي الطرح  األس رين  إل ت في أم رّدات فعل تمثّل

 : أساسيين
جھد فكري تأصيلي يذكر وحتى من دون  أيمن دون  اإلسالمھو الدفاع العاطفي عن   األولاألمر 

 . فھملسوء ال أومناقشة علمية لألمور القابلة لاللتباس 
ى أحاولة ربط ھذا الطرح بما يُعتقد ھو م واألمر الثاني دو  اإلسالمنه حملة مبرمجة عل بصفته الع

 . الجديد الذي يستھدفه الغرب بعد الشيوعية
. األساسفي موضع الدفاع عن النفس وھو موقف ضعيف من حيث  اإلسالموفي الحالتين يوضع 

انيةبات ضرورة دينية وعلمية  اإلسالمالتأصيل الشرعي لقضية الحقوق في  إن ر وإنس  أيمن  أكث
  . وفي الدرجة األولى, وھو مسؤولية العلماء المسلمين أوالً . قت مضى
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