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  «بدائع السلك في طبائع الملك»ابن األزرق و
  عزالدين العالم

  
البن  «بدائع السلك في طبائع الملك» كتاب قراءة نّ أال نبالغ إن قلنا 

آداب »هـ)، قد تغني عن قراءة ما سبق كتابته من 896-832األزرق (
لكتابه المؤلف ، إذ كان القصد من تأليفه، كما جاء في مقدمة«سلطانية

ر ما هذا ما يفسّ ولربّ  1«ي الملك واإلمارة والسياسةا كتب الناس فتلخيص م»
(ما يفوق اآللف صفحة). وٕاضافة إلى ميزة  «البدائع»الحجم الضخم لكتاب 

 «مقدمة»ه مؤلفه أيضا عشرات النصوص المنتقاة من الكتاب هاته، ضمنّ 
ا طرح على بعض الباحثين تساؤالت حول العالقة ، ممّ الشهيرة ابن خلدون

الممكنة بين المفكر السلطاني ابن األزرق، وعالم العمران ابن خلدون، 
ة ونحن نعلم االنتقادات الالذعة التي وجهها ابن خلدون لهذا النوع من خاصّ 

ألبي بكر  «سراج الملوك»الكتابة السياسية بمناسبة حديثه عن كتاب 
  الطرطوشي.

، ومناقشة «المقدمة»، وطرح عالقته بـ«بدائع السلك»لكن، وقبل التعريف بـ
  بعض محاوره، يجدر بنا بدءا أن نعرف قليال بصاحب الكتاب.

  أبو عبد اهللا ابن األزرق :
 832سنة  «مالقة»، ولد بـينحدر ابن األزرق من أسرة أندلسية قديمة

حيث درس النحو  «غرناطة»م، وانتقل في ما بعد إلى مدينة 1457هـ/
ثم إلى  «تلمسان»و «فاس»لك إلى والفقه والمنطق واألدب. وارتحل بعد ذ

قا لدراسته، وكانت زيارته لبالد المغرب أيضا مناسبة ، معمّ «تونس»
  ابن خلدون. «مقدمة»لالطالع على 
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قاضي »، ليصبح فيما بعد «القضاء»، يتولى صاحبنا «مالقة»وبعودته إلى 
على هذه المدينة، وتأكد  «الحصار»بغرناطة. وما فتئ أن اشتد  «الجماعة

مدى إنهاك مسلمي األندلس وضعفهم بسبب خصومات الملوك  له
العزائم واستنهاض  شحذر الرحيل أمال في وعداواتهم، فقرّ  «النصريين»

 مدينة بها. هكذا، يصل ابن األزرق إلى الهمم إنقاذا لألندلس وما حلّ 
، «تلمسان»فيخيب أمله، ويرحل إلى  «وقت خراب»ليجد وقتها  «فاس»

وكانت الخيبة أشد، فيتوجه إلى بيت  «مصر»دة، ثم إلى فكانت الخيبة شدي
حيث تولى  «القدس»، ومنها إلى «مصر»اهللا الحرام، ليعود ثانية إلى 

هـ، وقبل شهور معدودة من 896ظل يعمل فيه إلى أن توفي سنة القضاء، و 
  .2«سقوط األندلس»

ها، لقد كان ابن األزرق إذن قريبا من الحياة السياسية، بل ومشاركا في
 «منصب السفارة»، تولى أيضا «وظائف شرعية»ده من فإضافة إلى ما تقلّ 

لدى  «مرتبة الكتابة»إلى بعض ملوك المشرق والمغرب، كما قد يكون تولى 
  .3بني نصر بغرناطة..

األندلس وقتها، فإنه  «شيوخ»وٕاذا كان ابن األزرق قد تتلمذ على يد أهم 
لمغرب إلى بل إن تأثيره امتد في ايذكرون بفضائله،  «تالمذة»ف أيضا خلّ 

 «للبدائع». ويذكر على سامي النشار، في تحقيقه 4غاية القرن التاسع عشر
                                                 

م 1977ألزرق (منشورات وزارة اإلعالم بغداد نبدة حول حياة انب األزرق يف مقدميت حتقيق علي سامي النشار و حممد بن عبد الكرمي لكتاب ابن ا :انظر -  2
  ).الدار العربية للكتاب (ب تو 
  .9تحقيق سامي النشار، ص  ,ابن األزرق -   3

  .14تحقيق محمد بن عبد الكريم، ص  ,ابن األزرق
روا به في كتاباتهم أربعة تالميذ البن األزرق تأث« مظاهر يقظة المغرب للمرحوم محمد المنوني»يذكر س. النشار اعتمادا على  -  4

  وهم :
، والكاتــب «مقمــع الكفــر بالســنان والحســام فــي بيــان إيجــاب االســتعداد وحــرب النظــام»الغــالي بــن محمــد الحســيني وكتابــه  -1

  هـ.1289توفي عام 
  .1312والكاتب توفي عام «. تاج الملك المبتكر»محمد بن محمد العالفا السفياني :  -2
  «.الراغب في الغادر تحفة»أبو العباس أحمد بن الهاشمي :  -3
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روضة اإلعالم بمنزلة العربية من »ابن األزرق خلف ثالثة كتب هي  أنّ 
بدائع »، وكتاب «وشفاء الغليل في شرح مختصر خليل»، «علوم اإلسالم

  .دراستناع ، وهو موضو «طبائع الملك السلك في
  : «بدائع السلك في طبائع الملك»

إلى أربعة كتب فرعية. يتعلق الكتاب  «بدائع السلك في طبائع الملك»ينقسم 
يتحدث فيه المؤلف عن ، «الخالفة والملك وسائر أنواع الرياسات»األول بـ

 «سبب وجود الملك وشرطه»هذه األنظمة في محور أول وعن  «حقيقة»
  في محور ثاني.

، يتعرض فيه «ذكر أركان الملك وقواعد مبناه»الكتاب الثاني بـ ويختّص 
من نصب  «األفعال التي تقام بها صورة الملك»المؤلف في محور أول لـ

الوزير وٕاعداد الجند وحفظ المال وٕاقامة العدل ورعاية السياسة، وتقديم 
 ذلك، وفي محور ثاني يتحدث الوالة، وتنظيم المجلس السلطاني إلى غير

تشمل العقل ، وهي عشرون «الصفات التي تصدر بها تلك األفعال» عن
والعلم والشجاعة والسخاء والحلم والعفو والوفاء بالعهد وكتم السر إلى غير 

  ذلك.
المطلوب من السلطان تشييدا »أما الكتاب الثالث، فيخصصه ابن األزرق لـ

ا يتعلق ، ويشمل بدوره محورين، أحدهم«ألركان الملك وتأسيسا لقواعده
وهي سياسة السلطان، وسياسة الوزير، وسياسة سائر  «جوامع السياسة»بـ

السلطان وتشمل حفظ  الدين وتنفيذ  «واجبات»الخواص، والثاني يستعرض 
  األحكام، وٕاقامة الحدود إلى غير ذلك.

، وفيه «عوائق الملك وعوارضه»ويخصص المؤلف الكتاب الرابع واألخير لـ
ويعرف فيه المؤلف بمعناها ويحلل  «العوائق»في أيضا بابان، أحدهما 

                                                                                                                                            
  «.التحفة الدكالية»أو « وردة الناشق وروضة العاشق»أبو عثمان سعيد بن عبد اهللا الخليفي :   -4
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يعرف فيه  «العوارض»كيفية طروق الخلل إلى الدولة، والثاني يخص 
 «المعاش»، و«المنازل الحضرية»بمعناها، كما يتحدث فيه عن 

  .«العلوم»و
فال أحد يشك في  مهما اختلفت اآلراء على نذرتها، حول كتاب ابن األزرق،

السياسي  باعتباره مصدرا مهما من مصادر الفكر تّأليفأهمية هذا ال
ذلك، أن نسوق المالحظات  لىاألندلسي. ويمكننا، للتدليل ع-بيالمغر 

  التالية :
يتضح من خالل مقدمة ابن األزرق لكتابه أننا بصدد تأليف في السياسة  -أ

السلطانية هو عبارة عن تجميع وتلخيص وترتيب وتعليق على كل ما كتب 
ويتضح ذلك في نصوص الكتاب نفسه حيث ترد مجموعة  في موضوعها،

أندلسية، بدون -عربية، أو مغربية- من هذه الكتابات، سواء كانت مشرقية
أن ننسى استشهادات المؤلف المتكررة من المصادر الفارسية أو من بعض 

فإن كتاب ابن األزرق هو بحق  . ومن تمّ المنحولة المصادر اليونانية
  يمكن أن يكون عليه كتاب سياسي سلطاني.مكتمل لما  «نموذج»
 «مصادر»بها د, سامي النشار  التي خّص  «الدراسة النقدية»توضح  -ب

، وقد فاقت «الكتب السياسية»ابن األزرق مدى تعددها وتنوعها، فهناك أوال 
الثالثين، ونذكر من بين مؤلفيها : ابن خلدون والطرطوشي وابن رضوان 

وابن والشاطبي وابن فرحون،  الصقليحزم وابن ظفر والغزالي والماوردي وابن 
الكتب الفلسفية »وابن عبد ربه والثعالبي، وهناك ثانيا  قيم الجوزية والجاحظ

الكتب »لمؤلفين مثل الفارابي والرازي، وثالثا  «ذات المنهج السياسي
لمؤلفين مثل ابن خلكان، والطبرى وابن  «التاريخية ذات المنحى السياسي

كتب »و «كتب الطبقات»لبغدادي، كما اعتمد المؤلف على األثير وا
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لمؤلفين مثل التجاني والبكري وابن  «كتب الرحالت»و «الحديث والفقه
  .5بطوطة..

، فبإمكاننا أن نبحث «البدائع»إذا كانت النقطتان أعاله، تتعلقان بنص  - ج
فيها. التي ُكتب  «التاريخية»عن أهمية ما لهذا المؤلف انطالقا من الفترة 

، إذ بدأ الضعف يسري «السلطنة»لم تعد هي  «السلطنة»ونقصد بذلك أن 
تفقد  «اإلمبراطورية»األحالم و  يستفيق ضدها، «اآلخر»، وادواليبهفي 

بريقها... بل هناك من يرى أن تنقالت ابن األزرق إلى فاس وتلمسان 
 وتونس ومصر، يحكمها هاجس االنفالت من االنحدار وضياع األندلس...
والسؤال هو : هل تأثرت كتابة ابن األزرق السياسية بهذه المتغيرات، هل 
نجد في الكتاب ما ينبئ عن هذا التحول؟ أم ظلت الكتابة السياسية، مع 
ابن األزرق أيضا، عند نقطة بدايتها تستميت لتعيش، أو باألحرى لتحتضر 

  أمام التحوالت العميقة الذي بدأت مالمحها تلوح في األفق؟
من بين الدوافع، إن لم يكن أهمها، الذي جعل بعض الباحثين يولون  -د

تحديدا، هو اعتماده الكبير على  «البدائع»اهتمامهم بابن األزرق وكتاب 
ابن خلدون، أحيانا ينقل عنها بالحرف، وأحيانا يلخص ما بدا له  «مقدمة»

ا، مهما، وأحيانا أخرى يصبح شارحا لنصوصها، بل إنه كاد أن يستنسخه
ما يدور على فضل علم التاريخ وعلى االجتماع »ولم يهمل منها سوى 
  .6«البشري على الجملة

والواقع أن تحديد العالقة بين ابن خلدون وابن األزرق، أو لنقل بين 
، يبدو أمرا في غاية األهمية، إذا ما «علم العمران»و «اآلداب السلطانية»

صديقه ابن رضوان  استهجن كتاب «المقدمة»استحضرنا أن صاحب 

                                                 
  .475ص  II، ج م.س -5
  .م1981س  81، ص 2صفحة جديدة من تاريخ فلسفة القهر، مجلة آفاق عربية ع  ,ناصيف نصار -  6
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ه سهام نقده البن المقفع ، كما وجّ «الشهب الالمعة في السياسة النافعة»
المنسوب ألرسطو... فكيف  «السياسة»بل وأيضا إلى كتاب ، وللطرطوشي

 «المقدمة»ابن األزرق إذن بين مصادره السياسية السلطانية، و «جمع»
  خلدون؟وهما أمران ال يجتمعان، على ما يبدو، في ذهن ابن 

اختلفت آراء الباحثين في الموضوع، فهناك من رأى في الكتاب، مثل د, 
وٕان كان قد استند على »، األزرق فابن، «توفيق»سامي نشار محاولة 

مانين سنة من مقدمة ابن خلدون، وهي الزمة منهجية لمفكر توفي بعد ث
مسلمين، خطا بالنظريات االجتماعية السياسية لدى ال فإنهوفاة ابن خلدون، 

خطوات أوسع، ووصل بهذه النظريات إلى مرحلة نضج ومزج بين نظريات 
ابن خلدون ونظريات أخرى سياسية إسالمية تستند على اتجاه آخر، يخالف 
اتجاه ابن خلدون السياسي البحث، وهو علم األخالق السياسي، وهو علم لم 

له مكانا يحظ عند ابن خلدون بمكانة واسعة، ورأى ابن األزرق أن يضع 
ن، في علم االجتماع السياسي، فحاول أن يوفق بين نظريات ابن خلدو 

. ويبدو أن د, محمد بن عبد الكريم 7«ونظريات ابن رضوان والطرطوشي
يذهب إلى نفس الرأي، إذ يقول في مقدمة تحقيقه لكتاب ابن األزرق، أنه 

ثم  درس المقدمة دراسة عميقة استوحيت تلخيصه إياها تلخيصا محكما»
  .8«تابه دمجا موضوعيا ومنطقيا أيضادمجه لهذا التلخيص في ك

أن ابن األزرق حاول أن »وفي موقف مغاير يستنتج د, ناصيف نصار 
يضيف إلى أفكار ابن خلدون السوسيولوجية عناصر من األخالق 
السياسية، ومن الفكر السياسي السابق البن خلدون، ولكن بدون التعرض 

قة بين منطق الواقع ومنطق الواجب (...) وهذا يعني مباشرة لمشكلة العال

                                                 
  .6، ص م.سسامي النشار،  -  7
  .6، ص م.سالكريم،  محمد بن عبد -  8
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أنه ال يصح وصف كتاب ابن األزرق بأنه كتاب في علم االجتماع 
السياسي، كما ال يصح وصفه بأنه كتاب في علم األخالق السياسي، إنه 
يفسح المجال للعلمين معا، ودون أن يكون محوره التوفيق بينهما، هذا إذا 

وفيق قد خطرت لمؤلفه. من هذه الناحية، يبدو كتاب افترضنا أن فكرة الت
فيه التصور  رفريدا من نوعه، إذ يتجاو  «الملك بدائع السلك في طبائع»

الواقعي والتصور الشرعاني األخالقي للملك، على نحو يمنع تصنيفه في 
  .9«فئة محددة من فئات الكتب السياسية في التراث العربي اإلسالمي

توقف عند الحدود  «علم العمران»اذ عابد الجابري أن ومن جهته يرى األست
، وأهمهم ابن األزرق «المقدمة»التي رسمها ابن خلدون، وأن كل الذين قرأوا 

قد قرأوها بفكر ما قبل ابن خلدون، أي من منظور يمزج السياسة »
  .10«باألخالق، وتقرير الواقع بالوعظ واإلرشاد...

اهللا العروي إلى أنه حتى ولو اعتبرنا  وفي تصور مغاير، يشير األستاذ عبد
ابن خلدون، على عتبة الخط الذي أدى إلى النهضة الحديثة،  «تصورات»

مراء فيها، بل وهذا الالعمراني الذي عاصره ابن خلدون فإن حقيقة التراجع 
التحول الحاصل في اتجاه معاكس، ونجد أوضح دليل على »ما يهمنا كان 

ويصححها  «المقدمة»دائع السلك الذي يلخص ذلك في كتاب ابن األزرق ب
بأقوال الطرطوشي والغزالي، كما لو كان التوفيق ممكنا. وهذا ما لم ينتبه 

  .11«إليه الشراح المعاصرون
، وتمعن في تحليل ابن خلدون «اآلداب السلطانية»كل من قرأ نصوص 

. لو التوفيق بين التصورين «استحالة»، يبدو له واضحا «للعمران السياسي»

                                                 
  .81، ص م.س ,ناصيف نصار -  9

وانظــر أيضــا لــنفس المؤلــف :  م,1980دار الطليعــة  ,348نحــن والتــراث، قــراءة معاصــرة فــي تراثنــا الفلســفي، ص  ,عابــد الجــابري -10
  دار النشر المغربية (ب.ت). ,204ص « العصبية والدولة»

  م.1996لثقايف العريب املركز ا 318العروي مفهوم العقل ص  عبد اهللا -11
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سمح ابن خلدون لنفسه، وهو العالم بأطوار الدولة السلطانية التي ال ترتفع، 
 «المقدمة»على غرار اآلداب السلطاني، لفقدت  «نصائح للملوك»بتقديم 

ألصبحت مجمل  «طبائع العمران»كل داللتها؛ ولو آمن األديب السلطاني بـ
  ؟«المقدمة»نصائحه غير ذات موضوع. فكيف لجأ إذن ابن األزرق إلى 

إن كل ما فعله ابن األزرق، هو وضع نصوص المقدمة بشكل معزول، 
بدون  «المقدمة»بنصوص  «السلطانية»ولكنه غالبا ما يردف نصوصه 

به  رّ ق، وهو شيء أ«تشابه الموضوعات»لك ومما سمح له بذ .أدنى تدخل
 الفارق في التحليل يبقى قائما، إلى حد يمكن ابن خلدون نفسه. غير أنّ 

في حقيقتها جمع لكتابين أو ثالث في واحد :  «البدائع»معه القول أن 
كتاب يشمل نصوص المقدمة، وكتاب يشمل اآلداب السلطانية، ولم ال، 

  .«الجوانب الشرعية»كتاب ثالث في 
لنترك هذه االختالفات حول تأويل العالقة بين ابن األزرق وابن خلدون، 

ا لكون الكتاب ضخم (ما يفوق . ونظر «بدائع السلك»ولنتصفح نصوص 
األلف صفحة)، وتناول فيه مؤلفه كل المواضيع، الصغيرة والكبيرة، ذات 

، ال يتسع المجال هنا لذكرها كلها، فإننا «السياسة السلطانية»الصلة بمجال 
نقترح، محاولين اإلحاطة بأهمها، قراءة خاصة، ترتكز على خمسة نقط 

وتحديدا ما يدعوه المؤلف  «الدينية»أساسية. تتعلق األولى بالمسألة 
السلطاني، ليس في  «االستبداد»، وتخص الثانية مسألة «الملك الديني»بـ

المتمثل في القهر والقتل أو إجحاف الرعايا، ولكن في  «الفيزيقي»معناه 
 «المجلس السلطاني» «بروتوكوالت»، وتحديدا من خالل «الرمزي»معناه 

ستبداد. وفي نقطة ثالثة نتحدث عما اال «signe»كعالمة من عالمات 
محاولين على وجه التحديد التمييز  «البيروقراطية السلطانية»يمكن تسميته بـ

خواص السلطان »بين مستوياتها المختلفة. وفي نقطة رابعة نتحدث عن 
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العجيبة بين الرغبة في القرب منه  «المفارقة»، وتحديدا «وبطانته
الترسانة »نبين في نقطة خامسة كيف أن  ، وأخيرا،«التحذير من صحبته»و

المفترضة في  «الصفات»التي يطرحها المؤلف، وهو يتحدث عن  «الخلقية
  لحقيقة الواقع السلطاني. «مقلوبا»السلطان، ال تعدو أن تكون خطابا 

  : «الديني»الملك  -أ
مجموع العناوين الفرعية التي تؤطر كتاب على إلقاء نظرة متفحصة 

، عامة تحكم مجمل فصول الكتاب «ثنائية»برز لنا أن هناك ، ت«البدائع»
فرع عنها من توما ي «الدنيا»و «الدين»إن لم يكن كلها، وهي ثنائية 

النظر »و «النظر الشرعي»، و«الملك»و «الخالفة»مشتقات من قبيل 
الخطط »، و«الوجودية»، والمقتضيات «المقتضيات الدينية»، و«العقلي
من  «المادية»، ومتطلبات الملك «السلطانية الدنيويةالمراتب »و «الدينية

من حفظ الدين  «الضرورات الدينية»جند ومال ومراتب، والواجبات أو 
  وٕاقامة الحدود، وتنفيذ األحكام... الخ.

هل هناك تعارض أو تناقض بين طرفي هذه المعادلة؟ يشير د, ناصيف 
ر العقلي والنظر ثنائية النظ»نصار في دراسة له حول ابن األزرق أن 

وأن مؤلفه، يتحدث عنهما أحيانا على  «البدائع»من أهم ميزات  «الديني
، ويخلص إلى «على أساس التداخل»وأحيانا  «االنفصال واالنفراد»أساس 

أن أفق التفكير عند ابن األزرق ليس محصورا في نطاق األصول »: 
حكم »سعا على الشرعية وما بني فوقها من نظريات، بل يتفتح انفتاحا وا

. وهذا ما «، ويعتمد على ما يقرره برهان العقل السليم«األواخر واألوائل
  الكتاب ومختلف فصوله. «مقدمة»تثبته فعال 

 «الذاتي»بوازعه  «الدين»، إذا اعتبرنا أن «النظرية»ولكن، من الناحية 
، «الخارجي»القائم على القهر والغلبة والوازع  «الملك»يتعارض مع 
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، كما يشرح ذلك عبد اهللا العروي، هي تحديدا «الحقة»نا أن الخالفة واعتبر 
، فالتناقض بين االثنين يظل قائما. غير أن هذا التناقض هو 12«ال دولة»

اإلسالمية، وحدها - في حقيقته أمر طبيعي، بل وال يخص التجربة العربية
ي التي أثبت التاريخ أن أ «الطوباويات»بقدر ما هو عام، وجابهته كل 

. فمن الناحية العملية، انقلبت 13واحدة منها لم تفلح على أرض الواقع
هو  «الملك»، وهذا «ملك»، وجدت فعال أو لم توجد، إلى «الخالفة الحقة»

النظام السياسي الوحيد الذي اختبره العرب المسلمون، وعرفه وعاينه ابن 
ه نعث األزرق، وكان عليه أن يقبل به على الرغم من أنفه، مضيفا إلي

التي يستعملها ابن األزرق  «الملك الديني»حتى يهدأ باله. وعبارة  «الديني»
يجمع بين الدنيا والدين. وهي ما تبقى له إذ  «وسط»هي في حقيقتها حد 

الذي يقوم على اعتبار مصالح الحاكم  «الملك الطبيعي»يستهجن من جهة 
لن تتحقق إال التي  14«الخالفة»وحده، ويعجز من جهة أخرى على تحقيق 

الملك »بتدخل إلهي أو معجزة ربانية. ال مفر إذن من القبول بمقولة 
، بكل مقوماته المادية، والقائم على اعتبار مصالح الحاكم «السياسي

والمحكومين، وال بأس طبعا من تطعيمه بما تقوم عليه حياة المسلم من 
  أمور شرعية.

اسي، أو كشكل من كنظام سي «الملك»سواء تحدث ابن األزرق على 
أشكال الدولة (بدون أن ننسى أن ابن األزرق لم يعرف نظاما آخر في 
الحكم غير الملك)، أو تحدث عنه في معناه العملي كتسيير ألمور الدولة، 

كما يقول الفكر السلطاني، فإنه يذيب كل تناقض بين  «تدبير»أو كـ
ومتوقفا عليه. فإذا  ، جاعال الواحد منهما مكمال لآلخر،«الدنيا»و «الدين»

                                                 
  .116عبد اهللا العروي مفهوم الدولة, ص  -12
  نفسه. -13
  س. –ابن األزرق م  -14
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، وٕاذا كانت «ضرورة االجتماع البشري»يقتضي  «عقال»كان الملك 
، فإن 15واستقراره «االجتماع»لحفظ هذا  «ضرورة الوازع»تستتبع  «حقيقته»

عناية ربانية، وأن نصب  «الوازع»يقضي بأن وجود  «شرعا»الكالم فيه 
عنه  «االستغناء»، وأن «المفاسد الالزمة عن قهره»السلطان ال يلغيه 

باطل، حتى ولو تعذرت بعض شروطه (العلم، العدالة، القرشية)، وأن شرط 
أصل من »ال يلزم مع تعذر اإلمكان، وأن طاعة السلطان  «وحدة اإلمام»

وتنفيذ  «قصد الشارع»وال تسقط حتى ولو جار، وأن  «أصول الدين
ال به، بل إن األحكام، وحراسة الدين من الشبهات، ورفع الفتن ال يتم إ

واهللا يزع به ما ال يزع بكتابه، وهو من  «وحدة اهللا»من  «وحدة السلطان»
  .16«ظل اهللا في أرضه»ألخ وهو أخيرا الدين بمنزلة ا

يدبر بها أمور ملكه من  «دنيوية»وكما يوجد تحت إمرته وظائف سلطانية 
يملئون بيت ماله،  «عمال»يحمونه، و «قواد جند»يعينه، و «وزير»
خإ... نون مدنهيؤمّ  «صحاب شرطةأ»و ، توجد أيضا تحت إمرته 17ل
، وتعاقب «الحدود»وتقيم  «األحكام»، وتنفد «الدين»تحفظ  «خططا دينية»
  .18لخإ...«أهل الذمة»وترعى  «المستحق»
  االستبداد : «عالمات»من  -ب

السلطاني معناها المادي،  «االستبداد»نشير أوال إلى أننا ال نقصد بعبارة 
بها التواريخ  عارف عليه من تسلط وقهر وقتل وٕاذالل، وهي أمور تعجّ المت

التي تبطن هيبة  «الرمزية»اإلسالمية، ولكن نقصد عالماته -العربية
ومدى قوته دون أن يكون في حاجة الستخدامها؛ والتي تحيل  «المستبد»

                                                 
  وما يليها. 89انظر: املقدمة األوىل للبدائع وأيضا ص  -15
  وما يليها). 105المقدمة الثانية من البدائع، وأيضا الباب الثاني من الكتاب األول (ص  :نظرا -16
  من الكتاب الثاني. الباب األول :نظرا -17
  الباب الثاني من الكتاب الثالث. :نظرا -18
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برموز سلطته دون غيره (ال ننسى أننا نقول في اللغة  «تفرده»أيضا إلى 
العربية : استبد فالن برأيه، أي تفرد به، ولم يشرك فيه غيره، ومن هنا 

  المأثور القائل : ال يكون الرأي باالستبداد).
السلطان نفسه،  «شخص»أشكاال مختلفة بدءا من  «العالمات»تتخذ هذه 
 «ظهوره»، إلى تقنيات «قصره»و 19«لباسه»و «لقبه»و «اسمه»وتفرده في 

عن  «احتجابه»وما يصاحبها من لوازم الهالة والرهبة، إلى ضرورات 
الخاصة به ليتميز بانتحالها عن  «شاراته»، إلى اتخاذ 20مباشرة الناس

(األلوية  «والبدخ بهةوسائر الرؤساء لما تقتضيه األ الرعية والبطانة
راز، الفساطيط واألخبية، مقصورة والرايات، السرير، السكة، الخاتم، الط

الذي سنتحدث عنه هنا  «المجلس السلطاني»، ووصوال إلى 21)الصالة
  كعالمة من عالمات االستبداد.

أو الموضع،  «للوضع»كثيرا عن الدالالت السلطوية  E Kanettiتحدث 
في علوه أو انخفاضه، فخامته أو صغر حجمه، ووضع الشخص وقوفا أو 

ها، قريبا من مجلوس  N. Ilias. كما حلل أيضا 22خاطبه أو بعيدا عن
البالطات  «Etiquette»، أو باألحرى بروتوكوالت «شكليات»بإسهاب 

فّك بعض  ت يمكن أن تفيد كثيرا في. وهي تحليال23وتراتبياتها السلطوية
  .«المجلس السلطاني»فضاء  رموز

ء كفضا «المجلس السلطاني»تقدم لنا األدبيات السلطانية مشهدا عن 
ضبط فيه الجسد في حركاته وسكناته وٕافرازاته، واللسان في نطقه وسكوته، ني

ويخضع فيه كل من بحضرته، لقواعد سلوكية محددة، لها أهميتها 
                                                 

  .II، ج 245ابن األزرق، ص  -19
  ).I(ج  IIمن الكتاب  Iمن الباب  16الركن  :انظر -20
  .IIوما يليها، ج  225، ص م.س -21

22- E Kanetti : Masse et puissance 
23- N. Ilias : La société de cour 
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تنظيم »مهما بدت تفاهتها. وعموما، يمكن أن نشير فيما يخص  «الرمزية»
كما خطها ابن األزرق إلى نقطتين، تتعلق األولى  24«المجلس وعوائده

التجميل والصمت »السلطان نفسه حيث يطالب أن يلتزم في مجلسه ب
والوقار واالنقباض بمحضر العامة، والجلوس تربعا، والضحك تبسما 

، كما عليه 25«هار تعجب مفرطواإلصغاء إلى الكالم الحسن من غير إظ
تشبيك »التي قد تدل على خضوعه لجسده مثل  «العالمات»أن يحذر كل 

في األنف، ووضع اليد على اللحية، والضحك  األصابع، وٕادخالها
وااللتفات، ومد الرجل والقيام والقعود، والتحول عن الحالة التي جلس عليها، 
واللعب بالخاتم، وتحليل األسنان، واإلشارة باليد، وكثرة البصاق والتمطي 

لئال والتثاؤب، واالنبساط الدال على الفرح، واالنقباض الدال على الحزن 
. ليس السلطان إذن، أو على األقل يجب 26«ذلك على ما في نفسهيستدل ب

أن ال يكون كسائر الناس الخاضعين لطبائع أجسادهم ومستلزماتها : فهو 
إلى منطق  «الطبيعة»ال ، بل ويخرجه من مج«جسده»يتحكم تماما في 

. أما النقطة الثانية التي يشير إليها ابن األزرق، فتتعلق برواد 27«الثقافة»
هذا الفضاء  «هيبة»ونجملها كما يلي : تقتضي  «مجلس السلطانيال»

على الحضرة السلطانية  «السالم»قبل الدخول، ثم  «االستئذان»الخاص 
رويدا  «االقتراب»بما تقتضيه رفعتها، والوقوف بعيدا حيث تم السالم، و

، إذ من حق الملك، كما «من الدنو منه»حسب اإلشارة السلطانية، والحذر 
أن ال يدنو منه أحد صغير وال » - على لسان الجاحظ–ابن األزرق  يقول

كبير، إال وهو معروف األبوين، غير خامل وال مجهول (...) وحتى يفتش 
                                                 

  ).I(ج  IIمن الكتاب  Iلباب من ا 15الركن  :انظر -24
  ).I(ج  354، ص م.س -25
  ).I، (ج 355، ص م.س -26
اســتئناف البــدء، محاولــة فــي العالقــة بــين »فــي كتابــه : « التــاج فــي أخــالق الملــوك»بهــذا الصــدد دراســة وضــاح شــرارة لكتــاب  :نظــرا -27

  .م1981، دار الحداثة 188، ص «الفلسفة والتاريخ
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حيث تقتضي  «الجلوس»و «تقبيل اليد»، ثم «أوال ثم يأخذ بضبعه إنسان
واعد ـبصوت خفيض، واحترام ق و زام الصمت والكالم بإذن،ـالمرتبة، والت

وكما كان الدخول إلى المجلس  28الم حسب الموضوع (تهنئة، تعزية...)الك
  بإذن، تكون مغادرته بإذن.

  مستويات أجهزة الدولة السلطانية : - ج
تحدث ابن األزرق بإسهاب عن مختلف األجهزة السياسية واإلدارية والدينية 
ة للدولة السلطانية، وٕاذا كان هذا الموضوع من بديهيات الكتابة السياسي

السلطانية، فيمكن القول أن تدقيق ابن األزرق في حديثه عن هذه 
  يسمح لنا بالتفصيل في مستوياتها. «الوظائف»
  مركزي : «دنيوي»جهاز سياسي  -

وأمهات المراتب السلطانية على التفصيل، خصوصا »يقول ابن األزرق 
ل بهذه األقطار المغربية خمس مراتب : الحجابة والكتابة، وديوان العم

  .29«والجباية والشرطة، وأولها هي الوزارة...
، وصالح السلطان متعلق بها، وهي تتطلب «أشرفها»أما الوزارة فهي 

فرضتها ضرورة الملك  «الحجابة». و30«ضرورية ومكملة اشروط»
، ولصاحبها أيضا شروط. «اغتيال»وتحصين الملك من كل مكروه أو 

. «أرفع طبقات الناس»من  هي عنوان الملك، وصاحبها يكون «الكتابة»و
، وهي مرتبة يفرضها تدبير الملك وجنده «ديوان العمل والجبايات»و

المدن، والمختصة بالضرب  «ألمن»وهي الحافظة  «الشرطة»وماليته. و
  .31فيها «الشرع»التي لم ينظر  «رائمأصحاب الج»على يد 

                                                 
  يليها.وما  355ابن األزرق، ص  -28
  .I، ج  269، ص م.س -29
  ).Iوما يليها (ج  175حول الوزارة عند ابن األزرق، أنظر ص  -30
  ).Iوما يليها (ج   270، ص م.س -31
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  : «محلي»جهاز سياسي دنيوي  -
يشير  32«تقديم الوالة والعمال»ضوع يخصص ابن األزرق فصال بكامله لمو 

العمال »من السلطان، ويشدد على ضرورة اختيار  «العامل»فيه إلى منزلة 
 «بث العيون»كما يؤكد على  «أمراء النواحي»، وتفقدهم وٕارزاق «والوالة

للسؤال عن حالهم  «استقدام من يعتد به من أهل عمالتهم»حولهم و
وظيفة دنيوية  «صاحب الشرطة»وسلوكهم. ويمكننا أيضا أن نعتبر 

أو  «الحاكم»التي كان يعرف بها  «األسماء»إذ نجد من بين  «محلية»
  .«صاحب المدينة»أو  «الوالي»
  : «الديني»الجهاز  -

، يذكر ابن األزرق سبعة خطط 33«تولية الخطط الدينية»في فصل خاص بـ
 «الةالعد»و «القضاء»و «التدريس»و «الفتيا»و «إمامة الصالة»وهي : 

. والمالحظ أن المؤلف، يتبع نفس الطريقة التي «السكة»و «الحسبة»و
الخطة، ويستعرض  «أهمية». إذ يوضح «الدنيوية»سلكها مع مثيلتها 

من يتوالها. والمالحظ أيضا، أنه  «مراقبة»، ويبين ضرورة «شروطها»
، خاصة وأن ابن األزرق يثير هذا «خطط دينية محلية»يمكن الحديث عن 

إمام »مثال حيث يتحدث على  «إمامة الصالة»نب بصدد كالمه عن الجا
 «سينالمدرّ »، أو في حديثه عن ختص بقوم أو محلةالم ومؤذنه «المسجد

منبها إلى ضرورة  «العامة»ومساجد  «العظيمة»حيث يميز بين المساجد 
  م لهذه الخطة صونا لألمة واحتراما ألئمتها.اختيار من يقدّ 

  سلطانفي العمل مع ال -د

                                                 
  ).I(ج  IIمن الكتاب  Iمن الباب  13الركن  -32
  ).I(ج  IIمن الكتاب  Iمن الباب  7الركن  -33
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ق الكثيرون، قبل ابن األزرق وبعده، فقهاء وأدباء وفالسفة لموضوع تطرّ 
ها من مخاطر، وما ، وما تحفّ «صحبة السالطين»و «العمل مع السلطان»

 بل هناك منهم من خّص  .34تتطلبه من محاذير، وما تجلبه من منافع..
. وٕاذا كانت اآلراء توزعت بين من 35الموضوع برسائل أو كتب مستقلة

العمل مع السلطان تحريما مطلقا، (وخاصة عند بعض الفقهاء  «ميحرّ »
أو  «مباحا»، ومن يعتبره «واجبا»)، ومن يراه ضروريا، بل شددينالمت
عند ابن األزرق، بل وفي األدب  االنتباه لخ، فإن ما يثيرإ... «مكروها»

طان العجيبة بين الرغبة في القرب من السل «المفارقة»السلطاني عامة، هو 
  .«صحبته»واكتساب الجاه، والرهبة من مخالطته والتحذير من 

مما ال شك فيه أن ابن األزرق، وهو خديم السالطين، يدافع عن السلطان 
والعمل معه، سواء تمثل ذلك في نصحه له أو تولي خطة شرعية أو وظيفة 

 «المشورة»سلطانية، وهذا ما يبدو واضحا في عقده لفصول حول 
برمته  «البدائع».. بل إن كتاب «الخاصة»و «البطانة»و «النصيحة»و

(ظاهريا على  «المفارقة»ن مكفي هذا اإلطار. ومع ذلك، وهنا ت يدخل
سياسة سائر الخواص »األقل)، نجده يخصص فصال بكامله لموضوع 

                                                 
  على سبيل المثال : :نظرا -34
  م.1990, سراج الملوك, تحقيق جعفر البياتي, رياض الرايس, لندن 44الباب « من صحبة السلطانفي التحذير »الطرطوشي :  -
تهـذيب الرياسـة وترتيـب »، فـي كتـاب «في مصاحبة الملـوك ومخـالطتهم وكيفيـة التحـرر مـنهم فـي حـال مجالسـتهم» : ابن علي القلعي -

  .م1985، تحقيق يوسف مصطفى عجو، األردن 169-151ص « السياسة
  لخ.إ...م 1988تحقيق فؤاد عبد المنعم أحمد، اإلسكندرية « نصيحة الملوك»في كتاب « في شروط معاوني الملك»الماوردي :  -
  نذكر منها على سبيل المثال: -35
دار ابـن حـزم،  ,دراسـة وتحقيـق أبـي علـي طـه بوسـريح« ما رواه األساطين في عـدم المجـيء إلـى السـالطين»جالل الدين السيوطي :  -
  .م1992يروت ب
  .م1992دراسة وتحقيق حسن محمد الظاهر، بيروت « رفع األساطين في حكمة االتصال بالسالطين»ابن عبد اهللا الشوكاني :  -
، 23نشر وتقديم ولفريد مادلونغ، ترجمة رضـوان السـيد، مجلـة الفكـر العربـي ع « مسألة في العمل مع السلطان»الشريف المرتضى :  -

  .م1981س 
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الترهيب من » نال يتحدث فيه إال ع «طان وخدمتهوالبطانة في صحبة السل
  .36«بتهالتحذير من صح»و «مخالطته

السالمة »السلطان حفظا على  «مخالطة»يشير ابن األزرق باجتناب 
، وألن التجربة أبانت أن من سعوا إلصالحه فسدوا به. كما ينهي «والنجاة
صحبته، لنذور إخالصه، وتواتر تقلباته، مشبها إياه بالبحر والصبي. »عن 

لعمل معه ومع كل هذه المحاذير، يجوز المؤلف الدخول لمجلس السلطان وا
ألسباب متعددة منها أن يكون العمل معه أو حتى الحضور لمجلسه على 

، وخوفا عن النفس في حال االمتناع، ومنها أن يكون العمل «اإللزام»وجه 
  .37«استجالب مصلحة»معه أو الحضور لمجلسه من أجل 

، وتلبين المفارقة بين الخوف من السلطان «المعادلة»من أجل حل هذه 
يه، يخصص ابن األزرق، واألدب السلطاني عامة، صفحات والرغبة ف

إلى  - ال مفر منها «صحبة السلطان»وقد رأى –كثيرة، يسعى من خاللها 
إذا »تقنين السلوك الناجح في صحبة الملوك والسالطين. يقول ابن األزرق 

تقرر معذور هذا األمر عاجال، وموعوده ما هو أدهى منه آجال، فلصحبة 
. وهي 38«تقصير نفعها عن ضرها آداب كثيرةثرة غررها، و السلطان على ك

نوعان، آداب يجب االلتزام بها، وأخرى يجب تركها. أما األولى فخمسة 
 «اإلصغاء لكالمه»و «التلطف له عند الخطاب»أنواع تشمل : 

الرضا »و «مصاحبته بالهيبة والوقار»و «استشعار الصبر في خدمته»و
مناداته باسمه ورفع »مصاحبته فيتمثل في  أما ما يجب تركه في «بجرايته

الصوت بحضرته، وابتداء الحديث بمجلسه، إذا كان هو المتكلم، والضحك 
من حديثه وٕاظهار التعجب منه (...) ورفع الرأس إلى حرمه... واالنقباض 
                                                 

  .109ألزرق، ص ابن ا -36
  .116-109، ص م.س -37
  .117، ص م.س -38
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ار من منه والتهالك عليه (...) والمبادرة بالجواب إذا سأل غيره... واإلكث
، وطبعا دون أن ننسى أن هناك مزيدا من 39«عنده...غشيانه أو الصعود 

ومراتبها، وخاصة  «الحاشية السلطانية»النصائح المثيلة عند الحديث عن 
أو الوشاية لدى السلطان التي يذهب  «السعاية»ما يتعلق بموضوع 

ام العدو اللدود ضحيتها العديد من خدام السالطين، والتي شكلت على الدو 
  .40لكل موظف سلطاني

  السلطان : «صفات»هـ في 
 «الصفات»صفحة) لموضوع  150يخصص المؤلف بابا بأكمله (حوالي 

السلطان. وهي عشرون صفحة تشمل  «أفعال»التي يجب أن تصدر عنها 
العقل والعلم والشجاعة والعفة والسخاء والحلم وكضم الغيظ والعفو والرفق »

ر والحزم، والدهاء والتغافل واللين والتثبت والوفاء بالعهد، والصدق، وكتم الس
 «العقل»، باستثناء صفتي 41«اضع وسالمة الصدر والصبر والشكروالتو 
، كل «فضائل خلقية»وتحديدا ، «أخالقيات»ال يتبقى لنا غير  «العلم»و

بالنسبة للشجاعة،  «الجبن»محتملة، مثل  «رذيلة»واحدة منها تقصي 
مع اللين  «غلظةال»مع العفو و «العقاب»مع السخاء، و «البخل»و
  لخ.إ …مع التواضع «الكبر»و

هاته عند تحليل أي كتاب  «األخالقيات»يبدو أن ال مفر من طرح مسألة 
  نكتفي باإلشارة إلى بعض المالحظات.في هذا السياق و سياسي سلطاني؛ 

 «الحديث»إذا كانت مجمل هذه الصفات الخلقية قد تثير لدى القارئ  -
 «الحكم»وأخالقياته و «الشخص»ل بين بعض االبتسام، إذ يجب الفص

 «سلطانية»ومؤسساته، فاألكيد أن لها قيمتها عندما يتعلق األمر بدولة 
                                                 

  .124-123، ص م.س -39
  .123-117، م.س -40
  ).I(ج  IIمن الكتاب  II: الباب  م.س -41
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الشخصية تأثير مباشر  «صفاته»تتماهى وحاكمها، ويكون بالتالي لمجمل 
على مسار الدولة. صحيح أن للمجال السياسي قوانينه التي تتجاوز األفراد، 

الدولة  «طبائع»ولكن، يجب البحث في  ،«سالطين»حتى ولو كانوا 
السالطين  «صفات»السلطانية نفسها عن األسباب التي جعلت من 
  الشخصية عامال أساسيا ومحددا لمسار دول بكاملها.

يطرح الماوردي وابن أبي الربيع سؤاال حول ما إذا كانت مثل هذه  -
المؤلفان المذكوران تراد لذاتها أو للنفع الناتج عنها. وٕاذا كان  «األخالقيات»

، فمن األكيد أن ابن األزرق واألدب السلطاني 42ال يقطعان بجواب واضح
. فلخصلة «المنفعة السياسية»و «الفضائل الخلقية»عامة، يقيم ربطا بين 

الجند والرعايا  «إكرام»آثارها في الحروب ومواجهة الملمات، و «الشجاعة»
 «طاعة»ة الصدر ينتج عنهم لهم، والعفة والتواضع وسالم «استعباد»هو 

  لخ.إ... المحبة
من األخالق  «براغماتيا»يقف موقفا  «األديب السلطاني»يبدو كما لو أن  -

، «فضائلها»في عالقتها بالسياسة. هذا صحيح إذا حصرنا األخالق في 
األخالق، كالبخل  «رذائل»ذلك أنه لم يحدث أن نصح أديب سلطاني ملكا بـ

الخ حتى ولو كانت هذه  …وخيانة العهود، والقسوةواإلفراط في العقاب، 
سياسيا، كما أوضح ذلك  «نافعة»األخالقية في حقيقتها  «الرذائل»
  .Machiavel43 «ماكيافلي»
وأخيرا، يبدو من الضروري، ونحن نطرح عالقة األخالق بالسياسة،  -

كما يطرحها  «فضائل األخالق»، بين «الواقع»و «النظرية»التمييز بين 
لمن تولوا أمور الرعية. إن التركيز  «الممارسة الفعلية»األزرق وغيره، و ابن

                                                 
  .م1978، عويدات، بيروت 88ابن أبي الربيع : سلوك المالك في تدبير الممالك ص  -42

  .م1981ربية ، دار النهضة الع8الماوردي : تسهيل النظر وتعجيل الظفر... ص 
  .Le prince«  األمير»كتاب  :نظرا -43
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ال يعني غير افتقادها في الواقع السياسي، ولعل  «الفضائل»على هذه 
، وٕاثباته، استنادا إلى «الفعل السياسي»هو تعرية حقيقة  «ماكيافلي»فضل 

، وٕان «ليةقب»التاريخ، أنه لم يحدث يوما أن خضع هذا الفعل ألخالقيات 
  حدث ووقع فمعناه خراب الدولة وتسريع دمارها.

 «ابن األزرق»المحاور األساسية لفكر  دراسةنتتبع في هذه اللقد حاولنا أن 
، واالستبداد «الملك الديني»مثل مسألة الدين من خالل مفهوم  السياسي

، والوظائف السلطانية بطرح مستوياتها، «عالماته»انطالقا من بعض 
من خالل صفات  «األخالق»مع السلطان وشروطه وأخيرا مسألة والعمل 

  السلطان.
بدائع السلك في » كتاب مجمل تغطي تكاد وٕاذا كانت المحاور المذكورة

، فإنه تبقى مع ذلك، مواضيع أخرى لم نتطرق لها مثل «طبائع الملك 
 .الحقا... وقد تتاح الفرصة «والحروبالجند »وقضايا  «الرعية سياسة»
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الحكمة اإلسالمية والمسيحية واليهودية السعي وراء  

  ديفيد فورد

 حكمة اهللا: دينامية ثالثية السعي وراء

القـرن الخـامس  إليهـا للعـيش فـي هـذا العصـر: السـعي وراء الحكمـة التـي نحتـاج الهدف مـن مقـالي
علـى  واليهـودوفـق تقـاويم المسـلمين والمسـيحيين  ،عشر، والقرن العشرين، والقرن الثامن والخمسين

. ثمـــة مواريــث خصـــبة عديــدة للحكمـــة فــي عالمنـــا، ســوف أركـــز علــى ثالثـــة منهــا، يشـــكل التــوالي
   ما يقرب من نصف سكان العالم. المنتمون إليها

. نحتــاج إلــى أن نكــون قــادرين فــي الكثيــرأيضــا نختلــف خــوة نشــترك فــي الكثيــر، غيــر أننــا نحــن إ
تحيــل إلــى صــورة ســاكنة،  «مشــتركة أرضــية»رة أرضــية مشــتركة. غيــر أن عبــاعلــى العثــور علــى 
مــا يجمــع بيننــا ومــا يفرقنــا. فــي وســعنا أن نواجــه وننــاقش  علــى الــروح التــي تغلــب واألهــم مــن ذلــك

نعمــــق فــــي الوقــــت نفســــه الصــــداقة التــــي تربطنــــا واالحتــــرام وأن فاتنــــا دون أن نقــــوم بحســــمها، خال
الــروح التــي نحتــاج هــي تلــك التــي تنشــد كنــه لبعضــنا الــبعض. بــودي أن أقتــرح أن المتبــادل الــذي ي

  الحكمة قبل كل شيء، حكمة إله الحكمة، رحمته، وبركته.

  بالعاطفة موجه إلينا: امشبوب االتماسالحكمة تطلق  ،سفر األمثال في الكتاب المقدسفي 

  كمة تنادي في الشوارعالح

  في الساحات..عقيرتها ترفع 

  بجانب البوابات، وأمام المدينة

  لالمداخفي و 

  :تقول إنها

  أناديكم أنتم، أيها الناس..»
                                                            

  أستاذ الكرسي الملكي لإللهيات بجامعة كيمبردج .  
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  حي... كائنوندائي موجه إلى كل 

  خذوا نصحي بدال من الفضة

  الذهب من خذوا المعرفة بدال

  فالحكمة أفضل من المجوهرات

  )11، 10، 4، 8:3؛ 1:20. األمثال( أن يقارن بهايمكن ترغبون فيه  وال شيء

البحـث بـالعمق الممكـن  أوال ليه الحكمة اليوم؟ أقتـرحهذا بيان! ولكن، ما الذي يمكن أن تحضنا ع
لنقــاش ا أثنــاءأن نتشــارك فيمــا نجــد،  ثانيــا:و  مواريثنــا، وفهمنــا للعــالم اليــوم.و كتبنــا المقدســة،  فــي

االختالفــات العميقــة إنمــا تســتدعي تــوخي الحكمــة فــي الكيفيــة التــي ف والبحــث والجــدل فيمــا بيننــا؛
فـوق و  لح العـالم العـام بسـبل ترضـي اهللا,عـاون معـا مـن أجـل صـاأن نت وثالثـا:بها ونختلـف.  سالن

  كل شيء من أجل المزيد من الحكمة والرحمة والسالم.

فـي  المزيـد مـن التعمـقبـين العقائـد اإلبراهيميـة:  هذه الديناميـة ثالثيـة األطـرافلب الرؤية إذن هو 
  الم من أجل صالحه.الع تفاعل معفي اللعقيدتين األخريين، و في فهم او العقيدة خاصتنا، 

ات وصـــراعات، هــذه لحظــة خطــر عظـــيم فــي تــاريخ عقائـــدنا الــثالث وعالمنــا. ثمـــة تــوترات، وأزمــ
  ن.اوسوء فهم وتوجس غامر 

  غير أن هناك بوارق أمل، ويتوجب علينا أن نعتقد في أن اهللا يريد منا أن نخلق المزيد منها.

تراثــي أتحــدث عمــا تعلمتــه مــن  فوســو حقيقــة أننــي عــالم الهــوت مســيحي مــن ضــمن هــذه البــوارق 
سـوف أركـز علـى العالقـات  للمسلمين ولعالقاتهم بالمسيحيين, وكذلك مما قد يكون ذا قيمة الديني

تتشكل  الالقات بين أي زوجين من العقائد اإلبراهيمية المسيحية، مفترضا أن أفضل ع/اإلسالمية
العــولمي المحــوري فــي  ذا هــو التحــديثالثــة فــي الحســبان. هــحــين تؤخــذ العالقــات مــع العقيــدة الإال 

  .في مواجهته اآلنهذا القرن، وهو تحد بدأنا 

  مسيحية للتحديمصادر 
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تــركن إليهــا لمواجهــة هــذا المصــادر الالهوتيــة التــي يمكــن للمســيحية أن بعــض ســوف أبــدأ بتقصــي 
  التحدي.

 The،أكثـــر مـــن عشـــرين عامـــا مـــن عملـــي األكـــاديمي فـــي تحريـــر كتـــاب تدريســـيلقـــد أمضـــيت 

Modern Theologians  (علمــاء الالهــوت المحــدثون)، بلغــت صــفحاته حتــى اآلن أكثــر مــن
لقـد شـكل هـذا  .1م1918صفحة في طبعته الثالثة، وهو كتـاب عـن الالهـوت المسـيحي منـذ  800

تعــين علــي أن أطــرح أســئلة مــن قبيــل: مــن هــم علمــاء مراحــل تعلمــي قيمــة، وقــد العمــل أحــد أكثــر 
األخيـرة؟ مـا أكثـر الحركـات أهميـة؟ كيـف اسـتجاب  المائـة عـاماديون فـي الالهوت المسـيحيون القيـ

 يحـــدث فـــي الفكـــر المســـيحية فـــي آســـيا وأفريقيـــا مختلـــف علمـــاء الالهـــوت للحداثـــة؟ مـــا الـــذي كـــان
وأمريكا الشمالية والجنوبيـة، وعنـد أصـحاب العقيـدة الكاثوليكيـة الرومانيـة، واألرثودوكسـية الشـرقية، 

ـــــارين البروتســـــتنتي واإلنجيليكـــــي الرئيســـــنجيليكيـــــة، واواإليفا مـــــا التطـــــورات  ن؟يلبنتيكســـــتولية، والتي
الحاســمة التــي طــرأت علــى تأويــل الكتــاب المقــدس؟ أي الفالســفة كــانوا األكثــر تــأثيرا؟ ومــاذا عــن 

 كيــفاالقتصــاد والسياســة؟  وعلمــي وم االجتماعيــةوالعلــ ت الــذي تعامــل مــع العلــوم الطبيعيــةالالهــو 
والسياســي،  لســينما؟ ومــاذا عــن الالهــوت الرعــويوا والموســيقى الفنــون البصــرية تفكــر الالهــوت فــي

  والهوت الصالة والروحانية؟

ثـراء ونفعـا.  األكثر من بين آالف سنين الالهوت المسيحي كان فائتالقرن الخلصت إلى أن وقد 
علـيم علـى كـل . في سياق انتشـار التاإلجابة عن هذا السؤاللماذا؟ ثمة عوامل كثيرة ساعدتني في 

ــم الالهــوت، وكانــت هنــاك زيــادة المســتويات، تضــاعف بكثيــر عــدد مــن يدرســون ويــألّ  فون فــي عل
أتبــاع والمــواد التــي تــدرس  والجامعــات الالهوتيــة معاهــدوال األديــرةهائلــة فــي أرجــاء العــالم فــي عــدد 

لـى حـد كانـت تسـتبعد إ-وعموم المسيحيين. لقد أصبح فـي وسـع جماعـات جديـدة بأسـرها  الكنائس
إننـي  ؛أصـبح يقـوم بدراسـته والكتابـة عنـهأن تقـوم بدراسـته اآلن، وكثيـر منهـا  -كبير مـن الالهـوت
معتنقــي الديانــة و  والطوائــف الهنديــة الــدنيا،النســاء، والســود األمــريكيين واألفارقــة،  أتحــدث هنــا عــن

 للــتعّلم اشــغفً غالــب فــي ال ماعــاتغيــرهم. لقــد أبــدت هــذه الج ة الرومانيــة العــاديين، وكثيــرالكاثوليكيــ
  .ظروف عيشهمتهم و تبط بشكل وثيق بحيار في نظريات الهوتية تر والتفكّ 

                                                            

An Introduction  ‐The Modern Theologians David F. Ford with Rachel Muers (eds.),  1

to Christian Theology since 1918, 3rd edition (Oxford: Blackwell Publishing, 2005).  
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ثمة أسباب أخرى تفسر ازدهار الالهوت المسـيحي هـذا، لعـل أهمهـا االسـتجابة لتغيـرات وتحـديات 
غيــر مســبوقة. لقــد وصــف المــؤرخ فيليــب جنكنــز العديــد مــن عالمــات الحيــاة والفكــر الفعــالين التــي 

يـة ونمـو عقائـد أخـرى. با المسيحية فـي الوقـت الـراهن، فـي نضـالها مـع القـوى الدنيو و بها أور تزخر 
شــيء!  تقــوى علــى التعــايش  مــع أيبــا و أور  تقــوى علــى التعــايش مــعالكنيســة التــي  إن :إنــه يقــول

بــي آثــار نافعــة و : هــل للضــغوطات التــي تمــارس علــى اإلســالم األور اً ثيــر م فإنــه يثيــر ســؤاالً  أيضــاً 
مـــن اإليمـــان فـــي وســـعه أن يتعامـــل مـــع التغيـــر  شـــكالً »ا و بيـــون طـــور و ، فالمســـلمون األور مشـــابهة

لقــد نتجــت بعــض مــن أكثــر مناقشــاتي إثــارة  .2«االجتمــاعي دون المســاومة علــى معتقــدات أساســية
للمشــاعر مــع أصــدقاء وزمــالء مســلمين عــن التشــارك فيمــا يمكــن لكــل منــا أن يــتعلم مــن اســتجابة 

، والتخصصـــات األكاديميـــة، والضـــغوطات الدينيـــة واالجتماعيـــة والسياســـية اآلخـــر للفهـــم الحـــداثي
  واالقتصادية.

بــــا أشــــبه مــــا تكــــون بمعمــــل لتقصــــي االســــتجابات الحكيمــــة، واإليمانيــــة، و فــــي الوقــــت الــــراهن، أور 
فـي زميـل  وهـو- (T.J. Winter) عبـد الحكـيم مـراد هذا العام قام جوالخالقة الممكنة. في كيمبرد

كليـة جديـدة لعلـم الكـالم بتأسـيس  -بصـحبة آخـرين، 3 «لألديـانبرنـامج كيمبـردج »و تاإللهياكلية 
عام، وهـو يضـيف إلـى  800اإلسالمي. يحدث هذا ألول مرة في تاريخ الجامعة المديد الذي يبلغ 

                                                            

 Christianity,  Islam,  and  Europe’s  Religious  CrisisPhilip  Jenkins, God’s  Continent.  2

(Oxford: Oxford University Press, 2007) p. 287.  
 www.cip.divinity.cam.ac.uk«لألديــانكيمبــردج  برنــامج»يشــجع  -  3  البحــث والتــدريس اللــذين علــى ) (

) دراســـة 1(معمـــق بـــين المواريـــث اإلبراهيميـــة. ولهـــذا البرنـــامج أربعـــة أهـــداف رئيســـة: و إلـــى فهـــم متبـــادل  انيفضـــي
) الجمــع بــين أفضــل العلمــاء 2( اريــث الثالثــة، فــي الماضــي والحاضــر.بــين المو لتــي حــدثت افعليــة ال المواجهــات

النصـوص ) ترجمـة 3( يـث، وعلـى نحـو يعـزز التعـاون بيـنهم.الواعدين الذين يعنون بمـواد فـي هـذه الموار و الراهنين 
بـين هـذه العقائـد، وتشـجيع  ) تشجيع التفاعل والحوار والتعـاون4( هذه المواريث للتمكين من دراستها.األساسية في 

ــــي  ــــامج األساســــية ف ــــادرة البرن ــــي مجــــال الفهــــم العــــام والتعلــــيم تتعــــين مب مشــــروع كيمبــــردج »الفهــــم العــــام لهــــا. وف
وغيرها، وتستهدف هذه المبـادرة تطـوير مـورد رئـيس فـي لنـدن يـربط  «مؤسسة التعايش»، بالتعاون مع «اإلبراهيمي

  بين العقائد الثالثة.
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نأمـل أن  في هذه البيئة .4يرتبط بالجامعة مستقالً  إسالمياً  بيئة كيمبردج األكاديمية الخصبة معهداً 
  بسبل عملية. والتمعن فيهابالمقدور دراسة حكمة مواريث مختلفة، واختبارها،  يكون

  الالهوت الحكيمعناصر رئيسة في علم 

المـرة تلـو ، واجهـت «علمـاء الالهـوت المحـدثون»ماذا عن جودة هذا الالهوت؟ إبان تحرير كتـاب 
ة: أي النظريــــات األســــئلة الصــــعبة التاليــــ -ة الكثيــــرين الــــذين قمــــت باستشــــارتهمصــــحبب-األخــــرى 

الالهوتية يتعين علينا تضمينها؟ أيها األفضل؟ ما الذي يجعل النظريـة الالهوتيـة حكيمـة وخالقـة؟ 
وبودي أن أشرككم إجابتي عن هـذا السـؤال األخيـر، مكونـات علـم الالهـوت الحكـيم والخـالق، وأن 

المســيحية /ميةأضــرب مــثال علــى تطــور طــرأ فــي علــم الالهــوت المســيحي بمقــدور العالقــات اإلسال
  دروسه الكثيرة.من أن تفيد 

  ما العناصر الرئيسة في علم الهوت مسيحي حكيم؟ أقترح التالي:

والمواريـــث المســـيحية. كلمـــا  والتطبيـــق الحكـــيم والخـــالق للكتـــاب المقـــدس فـــي البدايـــة هنـــاك الفهـــم
 كتـــبلبـــأن التأويـــل األكثـــر حكمـــة ل فـــي ممارســـة الالهـــوت، أصـــبحت أكثـــر اقتناعـــاً  أقـــدمت علـــى

مـــن  الكتــاب المقـــدسوالصـــالة والحيــاة المســـيحية.  لالهـــوت هـــو المصــدر األكثـــر خصــباً  ةالمقدســ
. وكمـا يقـول ستخدامه بشكل خطر ومروع، كما يحدث مـراراً أوجه عديدة كتاب صعب، وقد يساء ا

يـل االمتنان إزاء الذين يقومـون بتأو  داللة. وفق هذا فإن «فساد األفضل هو الفساد األسوأ»المثل: 
تأويــل للكتــاب  إن أي» :. يقــول أوغســطينداللــة عظيمــةة بطريقــة واعيــة وصــادقالكتــاب المقــدس 
، والمعيار األخير للتأويل اإلنجيلي الصحيح هو ما إذا كان يتسـق «باطل محبةالمقدس يعارض ال

                                                            

كيمبــردج اإلســالمية تطــوير التــدريب والتخصــص فــي الدراســات اإلســالمية اســتجابة للتحــديات  تــدعم كليــة» -  4
الكثيرة التي تواجه بريطانيا في الوقـت الـراهن. الكليـة مكرسـة لتعزيـز االمتيـاز األكـاديمي وتوسـيع فضـاءات التعلـيم 

مــة الكليــة فــي تقــديم العــون اإلســالمي فــي الغــرب. وبــالركون إلــى مصــادر وخبــرات كيمبــردج وخارجهــا، تتعــين مه
ـــــــى معاهـــــــد وجماعـــــــات أكثـــــــر قـــــــوة وديناميـــــــة .  «لتحويـــــــل الكثيـــــــر مـــــــن الفعاليـــــــات اإلســـــــالمية فـــــــي بريطانيـــــــا إل

www.cambridgemuslimcollege.org/about.html  .  
  .www.cambridgemuslimcollege.orgللمزيد من المعلومات، راجع 
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ل الالهــوت المســيحي، وهنــاك كتــاب بمــع محبــة اهللا. إننــي مشــغول اآلن بتــأليف كتــاب عــن مســتق
ينشــغل بتأليفــه اآلن صــديقي، الباحــث الــدكتور عــارف  علــم الكــالم اإلســالميفــي مســتقبل منــاظر 

ن المعيــــار الــــرئيس للتأويــــل القرآنــــي إ :ين يقــــولالنــــايض بأوغســــطين حــــيــــذكرني  .5علــــي النــــايض
الصـــحيح هـــو مـــا إذا كـــان يتســـق مـــع رحمـــة ورحمانيـــة اهللا. إن نظريتـــه الكالميـــة تنشـــأ عـــن تلـــك 

إنـه يطـور وفـق سـياق  بسم اهللا الرحمن الرحيم.ثراء التي يكررها القرآن غالبا: الكلمات الغاية في ال
إســـالمي شـــيئا يتجـــاوب بعمـــق مـــع مـــا أراه فـــي العنصـــر األول فـــي الالهـــوت المســـيحي: اســـتعادة 

  حكيمة ومحبة لمصادرنا، كتبنا المقدسة قبل كل شيء.

لعـــالم. يتطلـــب الالهـــوت الحكـــيم العنصـــر الثـــاني هـــو التفاعـــل الحـــي فـــي الوقـــت الـــراهن مـــع اهللا وا
العــالم مــع صــالة مســتديمة. اهللا المعبــود هــو اهللا الحــي، الــذي يتفاعــل بشــكل مســتمر مــع النــاس و 

  بأسره، ويدعونا للقيام بدور مسؤول في تحقيق مقاصده اآلن.

تواجهنـا بتحـد تلـو اآلخـر. ال سـبيل ألن تزدهـر وهـي الحياة الحديثة متنوعـة ومركبـة بشـكل الفـت، 
رة بأسـرها خيّ  تسيحية إذا اقتصرت على تكرار الماضي ورفض الحاضر. الحياة المعاصرة ليسالم

وال شــريرة بأســرها. إنهــا مــزيج مركــب، مــا يعنــي أنــه يتوجــب علينــا أن نســأل باســتمرار، أن نتقصــى 
كي نصل إلى تمييزات وأحكام  كثيريناإلمكانات، وأن نبحث الماضي بحساسية، وأن نصغي إلى 

فــي  الســلبيطرفــي النقــيض: االنــدماج  أمــام اهللا. آنــذاك يكــون فــي وســعنا تجنــب مســؤولةوقــرارات 
  والرفض غير الناقد لها.الحداثة 

الــذين تعلمــت - وصــا المســلمين واليهــود والمســيحيينعلمــاء الالهــوت مــن كــل المواريــث، خصإن 
لــق بمشــاكل وٕامكانــات صــعبا لتحديــد مقاصــد اهللا فيمــا يتع وبــذلوا جهــداً  نقبــوا طــويالً  -راً مــنهم كثيــ

جديـدة فـي السـعي وراء ق بمعنـى أنـه يسـتجيب لمواقـف نوا لعلم الالهـوت مـا هـو خـالّ العالم. لقد أمّ 
  الذي يريد توجيهنا إلى مستقبل خّير يختلف كثيرا عن الماضي والحاضر. حكمة الخالق

. إننـــي العنصـــر الثالـــث متضـــمن بشـــكل معمـــق فـــي العنصـــرين األولـــين: التفكـــر الحكـــيم والخـــالق
يحي. إن معـارف اهللا وحكمـه وافـرة أتحدث هنا عن األفكار العظيمة التي توجز وتطور الفهـم المسـ

                                                            

في مستقبل الالهـوت اليهـودي يعـده البروفيسـور سـتيفن كيبنـز مـن جامعـة كولجيـت.  ثمة أيضا كتاب مناظر -  5
 . ايفترض أن تقوم دار بالكويل في أكسفورد بنشرهو 
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يسـير منهـا. غيـر أننـا نعتقـد أن اهللا يرغـب فـي  ءوليس في وسـعنا سـوى سـبر غـور جـز  ،ال حد لها
فــي  فــي الصــالة والعبــادة، إنهــا توســع مــن آفاقنــا بكــل الســبل، فــيض حكمتــه. بالمزيــد مــنأن نغمــر 

فــي الخيــال والفعــل. إن علمــاء الالهــوت ينتجــون أفكــار مولــدة تمكنــا مــن إيفــاء و الدراســة والنقــاش، 
علمــه،  وقــت نفســه بشــكل أفضــل لعــالم اليــوم:الكتــب المقدســة والمواريــث حقهــا واالســتجابة فــي ال

الخـالق لـم فلسفته، أديانه، ثقافاته، مآزقه األخالقية، سياسته واقتصاده. إن تحدي الحكمـة والتفكـر 
  أشد خطرا. يوما يكن

الطريقــة التــي عبــر بهــا الالهــوت المســيحي وتــم بهــا التبليــغ عنــه فــي كــل  -رابعــا وأخيــرا- ثــم هنــاك
للمعنـــى  اوعطشـــ اأعتقـــد أن هنـــاك عنـــد معظـــم النـــاس جوعـــاالتجاهـــات ولمختلـــف أفـــراد البشـــر. 
لدين، ليس فقط من قبـل وسـائل كثيرا مما يقدم لنا فيما يتعلق باوالحكمة والعميقة. من المؤسي أن 

أو  «وجبــات ســريعة رديئــة»اإلعــالم بــل حتــى مــن الجماعــات الدينيــة والمؤسســات التعليميــة، إمــا 
دا يجعلنـا نستشـعر الحاجـة موقف ليس سيئا كله، غير أنه خطر جطعام جيد غير قابل للهضم. ال

  بسبل مناسبة.و الماسة لتبليغ أفضل الهوت ألكبر القطاعات ممكنة 

في الخامسة عشرة مـن في دبلن تلميذا  حين كنت- أحدثته في نفسيي أتذكر جيدا األثر الذي إنن
لتـآمره ضـد هتلـر.  م1945الهوت ديتـرتش بونهـوفر، الـذي أعـدم عـام بعض من مؤلفات  -عمري

بعضــا مــن فــي نفســي لقــد أســرتني تمامــا، وأثــارت  القبيــل,لــم أكــن أدرك أن هنــاك أعمــاال مــن هــذا 
، وأدركت أنـه «علماء الالهوت المحدثون»قمت بتحرير  ألساسية. بعد عدة سنواتة عصرنا اأسئل

للكتــاب المقــدس  لــدى بونهــوفر كــل العناصــر المفــاتيح للحكمــة واإلبــداع الالهــوتي: إنــه مــؤول واع
وقضـايا عصـره فـي الكنيسـة والمجتمـع يتفاعل كليـة مـع اهللا ومـع حـوادث إنه  والموروث المسيحي،
لــيس فــي  د أفكــارا منيــرة بشــكل رائــع؛ وقــد تواصــل بقــوةلقــد وّلــ مســتوى الــدولي,فــي بــالده وعلــى ال

بـل أيضـا عبـر المحاضـرات، والبـرامج اإلذاعيـة، والمراسـم الشـعائرية،  األعمال األكاديمية فحسـب؛
  في كتابة رواية.كان قد شرع بل إنه  ؛والرسائل، والمحادثات، والشعر، والدراما

مســــيحيا، لســــت الشــــخص  لكــــونيالعناصــــر األربعــــة للمســــلمين؟ مــــا الــــذي يمكــــن أن تعنيــــه هــــذه 
المناسب لإلجابة عن هذا السؤال. إنني أقتصر على تقديمها هدية، مستقاة من خبـرة مسـيحية مـر 

سوف أرقـب وأصـغي  راء الحكمة. وٕابان قيامكم بفتح هذه الهدية،بها علماء الهوت يسعون اآلن و 
  أفعالكم. ودبشغف لرد
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  التوفيقية نموذجا للتفاعل بين األديانالحركة المسيحية 

من ثروات الالهوت المسيحي في القرن الماضي، بودي أن أركز اآلن علـى ثـروة تزخـر بالـدروس 
ية التوفيقيـة التـي قامـت فـي يحفيما يتعلق بالتفاعل بين األديان في القرن الراهن. إنها الحركة المس

مـــن االختالفـــات بـــين محـــاوالت الجمـــع بـــين  وهنـــاك بطبيعـــة الحـــال العديـــد .6القـــرن التاســـع عشـــر
المسيحيين ومحاوالت الجمع بين ديانات مختلفـة، غيـر أن هنـاك مـن النظـائر والمسـائل المتشـابهة 

  ما هو جدير بالتمعن.

للحركة المسيحية التوفيقية تاريخ الفت. ال أعتقد أنه كان ألحـد منـذ مائـة عـام أن يتصـور قيامهـا. 
جماعات دينية أساسية، ينتمي إليها مئات الماليين من البشر، من  نتقللم يحدث في التاريخ أن ت

حقبـة مليئــة بالعـداء والمواجهــات المريبــة، اشـتملت فــي بعـض األحيــان علــى الصـراع وحتــى القتــل، 
ائـتالف واتحـاد. علـى ذلـك، فـإن هـذا مـا  وار، وتعـاون، وفـي بعـض األحيـانإلى موقف كان فيه ح

المسـيحية الرئيسـة فـي القـرن العشـرين. يظـل الطريـق طـويال، غيـر  حدث بـين الكثيـر مـن الكنـائس
  عام كان دراميا.الأن التغير الذي طرأ على المناخ 

اختبرت التغيرات العظيمـة بوصفي عضوا أنجليكانيا إيرلنديا ينتمي إلى أقلية بروتستنتية في دبلن، 
يرلنــدا والتــي حــدثت أساســا العالقــات بــين البروتســتنت والكاثوليــك فــي إأســهمت فــي تحســين التــي 

المجلــس الفاتيكــاني الثــاني فــي الكنيســة الكاثوليكيــة  مــنالحركــة التوفيقيــة  تلقتــهبســبب الــدعم الــذي 
، شـــكلت م1968). فـــي كـــل المشـــاكل التـــي عصـــفت بأيرلنـــدا الشـــمالية بعـــد عـــام 1962-1965(

شـكلت فـي تقـديري  ا فـي صـنع السـالم، كمـايالعالقات األفضل بين الكنائس الرئيسة عنصـرا أساسـ
  كثيرة أخرى. تم على نطاق واسع في بقاععامال حاسما في تجنب سفك الدماء الذي 

نـــوا فـــي الغالـــب صـــداقات تخطـــت كيـــف قامـــت الحركـــة التوفيقيـــة؟ لقـــد حظيـــت بـــرواد شـــجعان، كوّ 
تجســـدت فـــي أفضـــلها التقســـيمات الكنســـية. لقـــد تطلـــب األمـــر قـــدرا كبيـــرا مـــن األعمـــال الالهوتيـــة، 

، والمواريـــث والحـــوادث التاريخيـــة، الكتـــاب المقـــدسر األربعـــة ســـالفة الـــذكر: إعـــادة تأويـــل العناصـــ
                                                            

  ونظريتها الالهوتية، انظر:بخصوص مقدمة للحركة المسيحية التوفيقية  -  6
Mary Tanner,  ‘Ecumenical Theology’  in The Modern Theologians,  third edition, pp. 

556‐71.  
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، ة واالصـطبار عليهــاإقامـة الصــال امات فـي الكنيســة,أهمهـا حركـة اإلصــالح التـي أدت إلــى انقسـو 
التفكــــر الملهــــم الــــذي يســــمح لكــــل طــــرف بتجــــاوز  ع المشــــتركة,والمنــــاظرات والمشــــاري والمحادثـــات
والماضــي الـذي كــان يـة بعضــنا الـبعض بوصــفنا مسـيحيين حقيقيـين، رغــم االختالفـات العوائـق ورؤ 

عبـــر و  صـــا فـــي الفضـــاءات التعليميـــة,؛ واالتصـــال الـــذي يتوســـل اإلقنـــاع، خصو فـــي الغالـــب مؤلمـــا
  الكنائس وخارجها. بينوسائل اإلعالم  التواصل الذي كان يتم عبر

تفــاعالت علــى كــل  ، وقــد تطلــبالبيئــة المتنوعــةه مــا يكــون بلقــد شــكلت الحركــة التوفيقيــة شــيئا أشــب
ة، والمحليـــة. وكانـــت هنـــاك شـــبكات وجماعـــات، صـــغيرة قليميـــالمســـتويات: الدوليـــة، والوطنيـــة، واإل

، كــانوا يتقــابلون، ويصــلون معــاقــة، كبيــرة، مــن عمــوم المســيحيين الــذين ينتمــون إلــى كنــائس مختلو 
مشتركة. ومن بين أكثر األشـياء المشـجعة  اإلنجيل معا، ويعملون سوية من أجل قضاياويدرسون 

والحركــات العمليــة، مــن قبيــل التعــاون فــي خدمــة الصــالح العــام فــي المجتمــع عبــر الكنــائس،  حجــم
  التي أطلقت حملة لرفع الديون على مستوى العالم. 200 اليوبيل

كمــا وكــان هنــاك أيضــا إبــداع مؤسســتي علــى كــل المســتويات، صــحبة منظمــات ومراكــز جديــدة، 
أقدم عهدا. لقد عنيت بوجه خاص بما وجد منهـا فـي حقـل التعلـيم.  أجساما جريت تغييرات طالتأ

تحـــاد ا»الـــذين أعـــانوا علـــى والدة كليـــة كالميـــة إســـالمية جديـــدة نمـــوذج  أمـــامفـــي كيمبـــردج، كـــان 
، وهو اتحـاد مسـتقل لكنـه مـرتبط بالجامعـة وينتمـي إليـه أعضـاء مـن المواريـث «كيمبردج الالهوتي

الميثوديـــة، واإلصـــالحية واألرثودوكســـية، فضـــال عـــن مراكـــز و الكاثوليكيـــة الرومانيـــة، و ليكيـــة، األنج
  اإلسالمية./المسيحية، واليهودية/للعالقات اليهودية

أعتقد أن من بين أعظم تحديات القرن الواحد والعشـرين (أو الخـامس عشـر أو الثـامن والخمسـين) 
أرجــاء يحيين واليهــود (وآخــرين بطبيعــة الحــال) فــي الــوعي عنــد المســلمين والمســإحــداث تغييــر فــي 

الحركـــة المســـيحية التوفيقيـــة. نحتـــاج إلـــى تجـــاوز ماضـــينا المـــروع غالبـــا  تـــهالعـــالم شـــبيه بمـــا أنجز 
والحـوار والتعـاون،  الثقـة إلـىوالمواجهـة والصـراع  الفهـم، واالنتقـال مـن حالـة التـوجسوتجاوز سوء 

والطاقــة والشــجاعة التــي يتطلبهــا ذلــك أعظــم  يــة. إن الرؤيــةباختالفاتنــا الفعل حتــى أثنــاء االعتــراف
بما ذكـرت لتـوي. غيـر ة من األبعاد شبيهتنويعة  ستدعيالحركة التوفيقية، وهي تظل ت مما تطلبته

  ذلك. كل الشروع فيب تفيدأن هناك عالمات تبعث على األمل 
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  بوارق أمل

مبادرتـان إسـالميتان جريئتـان: رسـالة  فـي السـنين األخيـرة 7من ضمن البوارق األكثر أهمية وشـهرة
 ؛8عالمــا وقائــدا إســالميا إلــى كــل الكنــائس المســيحية 138التــي أرســلها  كلمــة ســواء بيننــا وبيــنكم

غايــة فــي  هــاتين المبــادرتينوملتقــى لألديــان دعــا إليــه الملــك عبــد اهللا ملــك المملكــة الســعودية. إن 
  مكملة لألخرى. اعتبار الواحدة منهمااالختالف واألهمية، ويتوجب 

األكثـر أهميـة  الوثيقة الحوارية. إنني أعتبرها كلمة سواءالزمن المتاح، سوف أركز على  حسبانوب
 ،www.acommonword.comأرجــو أن تقومــوا بزيــارة الموقــع،  .9فــي العقــود األربعــة األخيــرة

ـــة فـــي  ـــة اهللاكـــي تطلعـــوا علـــى هـــذه الرســـالة الالفت ـــردود اآلســـرة التـــي قامـــت بهـــا و  محب الجـــار، وال
منـذ ثالثـة أسـابيع، حضـرت  .10ن. إنهـا تظـل رسـالة مفيـدةالكنائس، وأفراد مسيحيون ويهود وآخرو 

                                                            

منتـــدى العقائـــد »كانـــت هنـــاك أيضـــا الكثيـــر مـــن المبـــادرات األخـــرى، مـــن أهمهـــا منظمـــات جديـــدة مـــن قبيـــل  -  7
 «مؤسســــــــــــــة التعــــــــــــــايش»، ومؤسســــــــــــــات جديــــــــــــــدة، مثــــــــــــــل  www.threefaithsforum.org.uk «الــــــــــــــثالث

(www.coexistfoundation.net) ومؤسســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوني بليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر للعقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة ،
(www.tonyblairfaithfoundation.org).  

  
، بمــــــــا فــــــــي ذلــــــــك نــــــــص الوثيقــــــــة بعــــــــدة لغــــــــات، انظــــــــر كلمــــــــة ســــــــواءللمزيــــــــد مــــــــن المعلومــــــــات عــــــــن  -  8

www.acommonword.com.   
  
أي منذ إقرار المجلس الفاتيكاني الثاني الحاسـم، الـذي يشـكل عالمـة فارقـة، بخصـوص فهـم الكنيسـة للعقائـد  -  9

  . يمكن العثور على نص المرسوم في:Nostra Aetateاألخرى في مرسومه 
Austin  Flannery  (ed.),  Vatican  Council  II:  The  Basic  Sixteen  Documents  (Dublin: 

Dominican Publications, 1996), pp. 569‐74.  
منـذ إطالقهـا فـي أكتـوبر عـام »قام سمو األمير غازي في األردن مؤخرا بتلخيص الـردود علـى هـذه الرسـالة:  -10

احب السـعادة البابـا م، استجاب أكثر من ستين شخصية مسـيحية قياديـة لهـا بشـكل أو بـآخر، بمـن فـيهم صـ2007
بينديكت السادس عشر، والبطريرك األرثودكسي ألكسـي الثـاني مـن روسـيا، ورئـيس أسـاقفة كـانتربري الـدكتور روان 

ــــيس أســــاقفة االتحــــاد اللــــوثري العــــالمي، األســــقف مــــارك هانســــون (انظــــر  ــــامز، ورئ ــــردود المســــيحية»ولي فــــي  «ال
www.acommonword.com قائــد إيفانجليكــاني فــي  300، اســتجاب أيضــا أكثــر مــن م2007). فــي نــوفمبر

عــوا الواليــات المتحــدة عبــر رســالة مفتوحــة فــي النيويــورك تــايمز. وفــي األثنــاء، بلــغ عــدد العلمــاء المســلمين الــذين وق
  قة عليها.قامت بالمصادمنظمة وجمعية  460، وما يزيد عن عالم 300على المبادرة حوالى 

إلى تشكيل عدد من القواعد والمبـادرات علـى مسـتوى المجتمعـات فـي أرجـاء العـالم وفـي بقـاع كلمة سواء وقد أدت 
بعيـــدة عـــن بعضـــها الـــبعض بعـــد الهنـــد والباكســـتان وبـــنجالدش وكنـــدا وجنـــوب أفريقيـــا وبريطانيـــا العظمـــى (انظـــر 
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يشــترك فــي  ،«C-1الحــوار العــالمي »مؤسســة جديــدة، تســمى مؤقتــا  أول اجتمــاع تعقــدهفــي لنــدن 
قسـيس لنـدن األنجليكـاني، المـوقر رتشـارد تشـارترس، والمفتـي األكبـر فـي مصـر، الـدكتور  رئاستها

لرعايــة التفاعــل والتعــاون  ةمكرســ يوهــ كلمــة ســواءمــن  C-1 ت مؤسســةعلــي جمعــة، لقــد اســتلهم
ذكرني باأليـــام تـــ اإنهـــ مـــن أجـــل الصـــالح العـــام علـــى كـــل المســـتويات. بـــين المســـلمين والمســـيحيين

                                                                                                                                                                                         

"New  Fruits"  كلمـــة ســـواءوكـــاالت الصـــحفية ـ كتبـــت عـــن مقالـــة ـ نقلتهـــا آالف مـــن ال 600فـــي أكثـــر مـــن 
  نجليزية وحدها).باإل

طلبا للمزيد من التفاصيل. وهناك أكثر من سـتة  كلمة سواءألف شخص قام بزيارة الموقع الرسمي لـ  20أكثر من 
  عبر شبكة المعلومات وحدها. كلمة سواءعلى  «صادقوا بالكامل»آالف شخص 
رســائل الماجســتير وأطروحــات الــدكتوراه فــي الجامعــات الغربيــة فــي موضــوعا لعــدد مــن  كلمــة ســواءوقــد أصــبحت 

ات اإلسالمية ومركز الدراس المعهد الالهوتي في جامعة توبنجن، بألمانيا،و بلدان مختلفة (بما فيها جامعة هارفرد، 
  في المملكة المتحدة).

الثــة كتــب، كتيبــًا مشــتركا بــين م، وهــي تشــمل فيلمــًا وثائقيــا أساســيا، ث2009.. تتواصــل األنشــطة المخططــة لعــام 
المســيحيين والمســلمين يســرد القضــايا الحساســة، ومــؤتمرا سياســيا مهمــا ســوف يعقــد فــي جامعــة جــورج تــاون، فــي 
واشنطن العاصـمة؛ وهنـاك مـؤتمر كبيـر يفتـرض أن يعقـد فـي ماليزيـا وقـد يعقـد ثالـث فـي الفلبـين. أيضـا تعقـد النيـة 

متعـددة اللغـات  «قائمـة قـراءات»ن المسلمين والكنائس األرثودكسية؛ وهناك على إجراء لقائين على مستوى رفيع بي
يوصـــى بقراءتهـــا المســـلمون والمســـيحيون، موقـــع مشـــترك مـــع جامعـــة ييـــل، المبـــث بـــالس وقـــد يشـــترك فيـــه حتـــى 
الفاتيكان (يوظف قاعدة اختيارية للمنـاهج التدريسـية فـي المـدارس والجامعـات)؛ ومـؤتمر صـحفي حـول علـم الكـالم 
اإلسالمي في أسبانيا؛ معهـد / مؤسسـة للسـالم فـي أوروبـا لكنـه ذو توجهـات عالميـة ويرعـاه الكثيـر مـن المسـيحيين 

كلمــة _؛ مبــادرة طالبيــة لـــ  C‐1هــذا علــى وجــه التحديــد هــو الحــوار العــالمي  - كلمــة ســواءوالمســلمين تشــترك فيــه 
لمين لتصــنيع ســبح للصــالة؛ عــدد مــن مشــاريع فــي الواليــات المتحــدة؛ مشــروع مشــترك بــين المســيحيين والمســ ســواء

فــي الكنــائس والجوامــع فــي أنحــاء العــالم؛ وأخيــرا اســتمرار المشــاريع العمليــة  «كلمــة ســواء»لنشــر  «توســيع اآلفــاق»
المخطط لها جامعتي ييل وكيمبردج / المبث بالس والفاتيكان. باختصـار، نعتقـد أن لنـا أن نقـول: إن العـام األول 

غيـر مسـبوق، ونأمـل فـي عامهـا الثـاني ـ إن شـاء اهللا ـ أن ننجـز  «جـذبا عالميـا»ق ـ بحمـد اهللا ـ حقكلمة سواء من 
  . اهللا كريم. انظر:«توسيعا عالما لآلفاق»

(from a draft version of H.R.H. Prince Ghazi of Jordan,  ‘Concept of Dialogue: On “A 
Common Word Between Us and You”’  in Annual Dialogue Report on Religion and 
Values of the C‐1 World Dialogue 2009, ed. Alistair Macdonald‐Radcliff and Roland 
Schatz (Boston, Beirut, Pretoria, Tianjin, Zurich: Innovation Publishing, 2009), pp. 17‐

19). 
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وفيقيــة، وقــد شــجعتني حقيقــة أنهــا استشــعرت الحاجــة إلــى شــيء شــبيه مــن حيــث األولــى للحركــة الت
  زدهر.تأن لهذه المؤسسة بالنطاق والكثافة. لندعو اهللا 

أن تحــوز كــل عناصــر  كلمــة ســواء بيننــا وبيــنكمبوصــفي عــالم الهــوت، أدهشــني كيــف اســتطاعت 
: مركزيــة واحــدةعظيمــة  فكــرة الــديه، و تــي كنــت أنــاقش. إنهــا تتواصــل بوضــوحالحكمــة واإلبــداع ال

والتراحم مع كل المواريث. إنها تبـدي تفانيـا مشـبوبا بالعاطفـة إزاء اهللا، وهـي تتفاعـل بشـكل  محبةال
ة، أنهـا تـركن إلـى جريء وكريم مع المسيحيين ومع الموقف العالمي الـراهن. األكثـر مـدعاة للدهشـ

  معا. القرآن والكتاب المقدس

مهمــة بوجــه خــاص. فــي  الكتــاب المقــدسءة لكــل مــن القــرآن و دعــوني أوضــح لمــاذا أجــد هــذه القــرا
هـذه شـتمل ت .11«كتـب المقدسـةالقراءة المشتركة لل»سنة األخيرة اشتركت في حركة خمس عشرة ال

على مسلمين ومسيحيين ويهود يدرسون نصوصهم المقدسة معـا، ويمكـن أن يـتم ذلـك بـين  الحركة
ــدتنا،  فــيءة ونقــاش النصــوص المحوريــة النشــاط قــرافــي لــب  .12أي زوجــين مــن هــذه العقائــد عقي

يمــارس اآلن فــي الكثيــر مــن الــدول  «صــوص الدينيــةالقــراءة المشــتركة للن»يشــنا. إن وعبادتنــا، وع
والمواقـــع المختلفـــة: فـــي الجامعـــات، والمعاهـــد الالهوتيـــة، والتجمعـــات الدينيـــة المحليـــة، واللقـــاءات 

ص األقـرب إلـى استضـافة متبادلـة لنقـاش النصـو منتمين إلـى عقائـد مختلفـة مـن  إنه يمكنالدولية. 

                                                            

انظـــر موقـــع الجمعيـــة علـــى شـــبكة  «ركة للكتـــب المقدســـةالقـــراءة المشـــت»للمزيـــد مـــن المعلومـــات حـــول تشـــكيل  -11
. أمـــــــا بخصـــــــوص أفضـــــــل المصـــــــادر /http://etext.lib.virginia.edu/journals/jsrforumالمعلومـــــــات

  الورقية، فانظر الفصل الثامن من:
 David  F.  Ford,  Christian Wisdom. Desiring God  and  Learning  in  Love  (Cambridge: 
Cambridge University Press,  2007), pp.  273‐303; David  F.  Ford  and C.C.  Pecknold, 
The  Promise  of  Scriptural  Reasoning  (Oxford:  Blackwell  Publishing,  2006);  Peter 
Ochs,  ‘Reading  Scripture  Together  in  Sight  of  Our  Open  Doors’  in  The  Princeton 
Seminary Bulletin 26, no. 1, new  series  (2005), pp. 36‐47; and Steven Kepnes and 
Basit  Bilal  Koshul  (eds.),  Studying  the  ‘Other’,  Understanding  the  ‘Self’:  Scripture, 
Reason and the Contemporary Islam‐West Encounter (New York: Fordham University 

Press, 2007).  
التــي تستضــاف ســنويا  مــن قبــل رئــيس قساوســة  «حلقــات نقــاش بنــاء الجســور»مــن األمثلــة الجيــدة علــى هــذا  -12

  م، في:2003كانتربري. يمكن العثور على أعمال االجتماع األول، الذي عقد في الدوحة عام 
 Michael  Ipgrave  (ed.), Scriptures  in Dialogue: Christians and Muslims Studying  the 

Bible and the Qur’an Together (London: Church House Publishing, 2004).  
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بدور المضيفين فـي عالقـتهم بنصوصـهم وبـدور المستضـافين فـي عالقـتهم  قلوبهم، بحيث يقومون
ســنة بعــد - خبــرة الفتــة أن أتمكــن -بوصــفي مســيحيا- وص اآلخــرين. لقــد كانــت بالنســبة لــيبنصــ
هــذا فهــم  ينــتج عــنكيــف  أشــهد، وأن يهــود ومســيحيينمســلمين و التفاعــل بعمــق مــع مــن  -أخــرى

أجــــد وســــيلة أفضــــل لتفعيــــل  ومبــــادرات وتعــــاون تعليمــــي. إننــــي ال وصــــداقات، ،متبــــادل، وحجــــج
ـــة: الغـــوص  ـــة الثالثي ـــد اآلخـــرين، وفـــي العـــالم بشـــكل الدينامي ـــدة المـــرء، وفـــي عقائ أعمـــق فـــي عقي

  المعاصر.

إلــى رئــيس  «لألديــانبرنــامج كيمبــردج »هكــذا شــعرنا ببهجــة مــن نــوع خــاص حــين انضــممنا فــي 
، م2008. لقد كانت لـه قبـل ذلـك، فـي صـيف كلمة سواءأساقفة كانتربري الستضافة مؤتمر حول 

. لــم يســبق لجماعــة مــن العلمــاء «مــن أجــل الصــالح العــام كلمــة ســواء»أهــم اســتجابة حتــى اآلن، 
م والقــادة المســلمين علــى هــذا القــدر مــن التميــز أن اجتمعــت فــي بريطانيــا. وقــد كــان مــن بــين المهــا

سـوية. وقـد جـاء فـي البيـان  الكتاب المقـدسودراسة القرآن و  كلمة سواءالمركزية في المؤتمر نقاش 
قفة نهايتـه مـن المفتـي األكبـر فـي مصـر، دكتـور علـي جمعـة ورئـيس أسـا الذي صـدر فـيالرسمي 

  كانتربري، دكتور روان وليامز:

لنــا كــي نــدرس مــن بــين أكثــر عناصــر لقائنــا إثــارة للمشــاعر الفرصــة التــي أتيحــت »
هـذا كـال  , وقـد جعـلفقـرات مـن كتبنـا المقدسـة. لقـد أحسسـنا أننـا نمثـل أمـام اهللا معـا

 أن كمــــا جعلنــــا نــــدرك القيمــــة الكامنــــة فــــي ,منــــا يــــثمن كثيــــرا ثــــراء مــــوروث اآلخــــر
نصــطحب أصــحاب الديانــة اليهوديــة فــي رحلــة اكتشــاف متبــادل وتعهــد للنصــوص 

رار خبرة الدراسة المشتركة للنصوص الدينيـة في تك نرغبالتي نعتبرها مقدسة. إننا 
بوصــفها إحــدى الســبل التــي نســتطيع عبرهــا أن نطــور بشــكل عينــي فهــم كيــف يفهــم 

  .«اآلخرين بأن يعيشوا هذه التجربة نوصي ونحناآلخرون ويعيشون عقيدتهم. 

وهـذا  ك,فيتعين أن نقوم بذلك بشكل مشـتر  -كما أقترح أن نفعل- نأخذ بهذه النصيحة إذا أردنا أن
  في واقع األمر ما حدث بالفعل.

لعالقات بـين المسـلمين ل فحسب جدير باإلضافة. إنها ليس مهمة كلمة سواءثمة تعليق آخر على 
والمســيحيين، فهــي تقــوي كثيــرا العالقــات الدوليــة ضــمن كــل جماعــة دينيــة. لقــد اعتبــر كثيــر مــن 
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مواريـــث اإلســـالم وعبـــر األقـــاليم  إنجـــازا أساســـيا فـــي وحـــدة المســـلمين عبـــر كلمـــة ســـواءالمســـلمين 
ومــــن بــــين  .13؛ وعلــــى نحــــو مماثــــل، ثمــــة تنويعــــة الفتــــة مــــن المســــيحيين اســــتجابوا لهــــاةالعالميــــ

داخـل الـدين الواحـد والتفـاعالت اإلمكانات الدينية األكثـر إثـارة فـي هـذا القـرن أن تعـزز التفـاعالت 
ضمن النزعة التوفيقية المسـيحية هـذا بادل. لقد أدركت أكثر المبادرات أهمية بين األديان بشكل مت

لدراســـات التـــي قادهـــا مركـــز ا «منفتحـــةالتوفيقيـــة ال»عـــن  ثوهنـــا أتحـــداألمـــر فـــي العقـــد الماضـــي، 
، م2009في آخر مؤتمراتها الرئيسة الـذي عقـد فـي درهـم فـي ينـاير  .14مالكاثوليكية في جامعة در 
ـــة الم ـــةل القـــراءة المشـــتركة»فـــي حـــوار مـــع نفتحـــة اشـــتركت التوفيقي كـــي تطـــور  ؛«لنصـــوص الديني

ممارســــة مكملــــة ضــــمن الكنــــائس المســــيحية. تظــــل القــــراء الحكيمــــة لنصوصــــنا المقدســــة المهمــــة 
  المحورية كثيرة المطالب التي تنتظر المسلمين، والمسيحيين، وتنتظرهما معا.

  /مسقطالمسيحية: بيانت اإلسالمية/مستقبل العالقا

                                                            

، علــى قــدر «كلمــة ســواء مــن أجــل الصــالح العــام»اســتدعت عمليــة التحضــير لــرد رئــيس قساوســة كــانتربري،  -13
م ضـم علمـاء مـن 2008ألحـد األول يونيـو عـام كبير من االستشارات، تتوجت في لقاء في لمبث بالس عقد يـوم ا

مختلف الكنائس، وقد اجتمعوا في اليوم التالي في تشرش هاوس، في لندن، مع حوالى خمسين من قـادة الكنـائس، 
بمــا فيهــا المجلــس الكنســي العـــالمي، والعديــد مــن المنتمــين إلــى الطوائـــف األرثودكســيية (صــحبة قــادة مــن الشـــرق 

اإلصالحية، واألنجليكانية، وآخـرين. كـان لـديهم مخطـوط لـرد الـدكتور وليـامز، واتفقـوا علـى اآلوسط)، والميثودية، و 
أنه يتوجب عليه أن ينشـر ردا علـى شـبكة المعلومـات يشـمل مـا أجمعـوا علـى المصـادقة عليـه. اإلقـرار الـذي رعتـه 

يويــورك تــايمز فــي ونشــر فــي شــكل إعــالن يغطــي صــفحة كاملــة فــي الن «كلمــة ســواء» جامعــة ييــل والــذي يرحــب بـــ
م اشتمل هو اآلخر علـى تنويعـة أكبـر مـن توقيعـات المسـيحيين، بمـن فـيهم الكثيـر مـن قـادة الطائفـة 2007نوفمبر 

كلمــة م لمناقشــة 2008األنجليكانيــة. وقــد عقــد المجلــس الكنســي العــالمي لممثلــي الكنــائس المنتميــة إليــه فــي ينــاير 
كلمـــة »قصـــي المحبـــة معـــا. اقتراحـــات مقدمـــة للكنـــائس ردا علـــى تعلـــم ت»وبعـــد ذلـــك أصـــدروا بيانـــا بعنـــوان  ســـواء
المســيحي واللقــاءات الالحقــة بــين المســلمين -. فــي كــل حالــة كانــت هنــاك روابــط وثيقــة بــين التفاعــل بــين««ســواء

والمسيحيين. في كل حالة كان هنـاك أيضـا تعـاون بـين قـادة الكنـائس واألكـاديميين. األعمـال الداخليـة فـي الكنيسـة 
وليكيــة الرومانيــة ليســت متاحــة لإلطــالع، غيــر أنــه يســتبان أنــه جــرت منــاظرات ال يســتهان بقــدرها قبــل اتخــاذ الكاث

، والـذين تقـابلوا أول مـرة كلمـة سـواءبين الفاتيكان والذين وقعوا على  «اإلسالمي-الملتقى الكاثوليكي»قرار بتشكيل 
  م.2008في روما في نوفمبر 

وانظــر  ؛ http://www.centreforcatholicstudies.co.uk/?cat=6حــة:انظــر موقــع التوفيقيــة المنفت -14
  أيضا الكتاب الذي صدر مؤخرا:
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ح إليـه فـي المحاضـرة لكنـي يئا اقتصـرت علـى التلمـيسوف أوجز اآلن هذه المحاضـرة (مضـمنا شـ 
فــي مجموعــة مــن المرشــدات الخاصــة بتحســين العالقــات  15)بالتفصــيل فــي موضــع آخــر تناولتــه

  .16بين_العقائدية وٕاسهام أدياننا في تطوير العالم

  نستهدف:دعونا 

  محبة اهللا والجار  

  كل خلق اهللا لترحموافلتحبوا اهللا ويحب كل منكم اآلخر، و  

  دينامية الثالثيةال

 وليتعمق بعضكم في عقيدة بعضتعمقوا في عقيدتكم، وفي االلتزام بالصالح العام ،  

  مصادر الحكمة

  ــــر ــــدساســــعوا وراء الحكمــــة عب ــــاريخنصــــكم المق ــــر نصــــوص كم، والهــــوتكم، وت ، وعب
، وعبــر التفاعــل مــع الفنــون، والعلــوم، والفلســفة، وســائر اآلخــروتــواريخ والهــوت بعضــكم 

  مة. مصادر الحك

  التفاعل مع العالم الحديث

 ـــة ســـتالب احـــذروا مـــن اال واســـعوا وراء  مـــن رفضـــها،ولكـــن احـــذروا أيضـــا فـــي الحداث
 . من أدوائها ٕاشفائهاا و تغييره

  شراكة االختالف

                                                            

  انظر خصوصا: -15
Ford,  Christian Wisdom,  and  David  F.  Ford,  Shaping  Theology:  Engagements  in  a 

Religious and Secular World (Oxford: Blackwell Publishing, 2007). 

  
المسـيحية فـي الجـزء األخيـر مـن رد -تؤمن هذه إطـارا واسـعا. ثمـة مقتـرح أكثـر تفصـيلية للعالقـات اإلسـالمية -16

 . هـذا هـو القالـب األكثـر شـمولية الـذي اقتـرح«كلمة سواء من أجـل الصـالح العـام»من رد رئيس اساقفة كانتربري، 
 في السنوات األخيرة من قبل القادة الدينيين، وهو يستحق نقاشا معمقا كما أنه جدير بالتطبيق.
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  ،مكرســــة للحــــوار بــــين  مؤسســــاتشــــبكات، و و جماعــــات، و شــــكلوا عالقــــات شخصــــية
 ا بالدولية وانتهاء بالمحليةبدءوالتعاون، والتعليم على كل المستويات،  ،األديان 

  التواصل الخالق

  ،شـــجعوا األفضـــل فـــي التواصـــل والفـــن والتـــأليف علـــى نشـــر رســـالة محبـــة اهللا والجـــار
 واستقوا من أكثر المصادر خصبا

  البيئة عبر األجيال

  تعهدوا رؤية طويلة األجل فـي عـالم يمكـن العـيش فيـه، خلقـه ويحفظـه الـرب مـن أجـل
 صالح الجميع

  لبوارق اآلم

  والردود عليها «كلمة سواء»اخلقوا بوارق األمل ضمن وبين العقائد، مستلهمين من 

  اهللا ومقاصد اهللا

 17قوموا بكل ذلك من أجل اهللا ومن أجل مقاصده الخيرة 

  ودعونا في النهاية ندعو أن يبارك اهللا في جهودنا وأن يفاجئنا بكرمه!

 

                                                            

  ، انظر:«من أجل اهللا»بخصوص الفهم المسيحي ألهمية  -17
Ford, Christian Wisdom, Chapters 3, 4, and 7.  



 1

  اللغة والمنطق وحدود اإلنسان

  إلياس بلكا

وعلى  -لت نفسك هذا السؤال: ِلَم كانت المعجزة التي أتى بها صاحب الرسالة الخاتمة هل سبق أن سأ
بكتاب معجز، هو  -عليه الصالة والسالم-؟ لقد جاء نبينا محمد معجزة لغوية -خالف الرسل السابقين 

  جازه هو النظم.القرآن الكريم، والوجه األعظم في إع
 ،بأنه حيوان ناطق -من قديم- سفةالذي عرَّفه الفال ،من أقرب األشياء إلى اإلنسان ي، وه«اللغة»إنها 

ومع ذلك فاللغة من أكبر ألغاز الوجود، وكلما اقتربنا منها ودرسناها وتأملنا حقيقتها... ازدادت غموضا 
عن حكمته  -سبحانه وتعالى-المالئكة الرب  ولذلك حين سأل بعض ،توكثرت بشأنها األسئلة واإلشكاال

ي أنبؤون ثم عرضهم على المالئكة فقال وعلم آدم األسماء كلها{الجواب:  في استخالف اإلنسان كان
  . فثبت تمّيز اإلنسان بمعرفته ألسماء األشياء.)فما بعدها 30البقرة آية (}بأسماء هؤالء إن كنتم صادقين

  وربما بلغات متعددة ومتنوعة؟ ن لغة؟ هل يتحدث بلغة ما؟األول هنا: هل للكو  لكن السؤال
  لغات الكون

  :أولى الحقائق القرآنية في هذه المسألة هي
. )39-38الحاقة (}تبصرون فال أقسم بما تبصرون وما ال{سر القسم القرآني: وهذا  اتساع الوجود:

. )76األنعام (}ماوات واألرضإبراهيم ملكوت السوكذلك نري {: -جل شأنه-ومن هذا الباب أيضا قوله 
يعني: آياتهما، إذ ُأري السماوات حتى رأى العرش والكرسي، وما في السماوات من العجائب، وما في 

الملك، زيدت فيها التاء  ووالجبال والبحار.... والملكوت ه أسفل األرضين، والشمس والقمر والنجوم
يقول  وأوسع من العالم المشاهد، وذلك هو الغيب. عن حواسنا أكبر بلذلك كان العالم الغائ .1للمبالغة

ب في الحاضر، غيب في الماضي وغي :لوجود يحيط باإلنسان من كل جانبالغيب في هذا ا»سيد قطب: 
في نشأة هذا الكون  غيب ،نه، وغيب في الكون كله من حولهغيب في نفسه وفي كيا ،وغيب في المستقبل
 ،يرها، وغيب في طبيعتها وحركتهايب في نشأة الحياة وخط سغ ،ي طبيعته وحركتهوخط سيره، وغيب ف

فال يقف إال  ،غيب فيما يجهله اإلنسان، وغيب فيما يعرفه كذلك. ويسبح اإلنسان في بحر من المجهول

                                                 
 . باحث وأكاديمي من المغرب  
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تعليمه ولوال عون اهللا له، وتسخير هذا الكون، و  ،وهنالك يتخذ منها معالم في الخضمعلى جزر طافية هنا 
 .2«ما استطاع شيئاهو بعض نواميسه 

في الوجود حّي، له حياته الخاصة، ولغته الخاصة كذلك.  وثاني هذه الحقائق أن كل شيء :حياة الكون
 ولكن ال وٕان من شيء إال يسبح بحمده السماوات السبع واألرض ومن فيهن تسبح له{: -تعالى–يقول 

ما من شيء من المخلوقات إال » كثير:يقول ابن . )44 ،اإلسراء(}تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا
 ،ألنها بخالف لغتكم ؛تفقهون تسبيحهم أيها الناس تفقهون تسبيحهم)، أي : ال يسبح بحمد اهللا؛ (ولكن ال
  .3«بات والجماد، وهذا أشهر القولينوهذا عام في الحيوان والن

لكن ال تفقهون {: -تعالى–لكن ال يمكن لنا أن نعرف هذه اللغة التي تسبح بها األشياء، لصريح قوله 
اعتكفت في رابطة »فيكون ذلك كرامة. من ذلك ما حكاه أحد متصوفي مراكش قال: إال استثناء  }تسبيحهم

مدة وواصلت أياما، فخرجت أنظر إلى السماء، فسمعت كل شيء يسبح حتى الحجارة والقرمد واآلجر 
أشياء معينة، كما تشير إليه ظواهر  «تعقل»ولذلك فهذه الجمادات يمكن أن  .4«والتبن الذي في الحيطان

انة على السماوات واألرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها إنا عرضنا األم{ النصوص:
  .)72 ،األحزاب(}اإلنسان إنه كان ظلوما جهوال

خلقه اهللا  شيءل والحقيقة أن ك في هذا الكون، ويظن الوجود صامتا،إن اإلنسان يتوهم أنه المتكلم الوحيد 
  و ألحاديث ال تتوقف. ىسبحانه يتحدث، فالكون مسرح هائل للغات ال تتناه

 الكون، وٕان كّنا نملك نظريات، كفكرة اإليطالي -أو لغات-لكننا ال نعرف لغة : لغة الرياضيات 
وال - نت اأن الكون مكتوب بلغة رياضية، أعني مخلوق وفق هذه اللغة، وهي فكرة ك الذي يعتقد  وغاليلي

 : -مشهور في نص – «ادـالنقّ »في كتابه  ويقول غاليلي بي.و للعلم األور  رئيساً  موجهاً  -تزال لحد الساعة
غير أنه ال يمكن لنا فهم هذا الكتاب إذا  ؛لواسع المفتوح دائما أمام أعيننامكتوبة في هذا الكتاب ا الفلسفة»

تتشكل منها هذه اللغة. إنه مكتوب في لغة رياضية، ومعرفة الحروف التي  على فهم لغته، لم نعكف أوالً 
على  وحروف هذه اللغة هي المثلثات والدوائر وغيرها من األشكال الهندسية. وبدون هذه الحروف يستحيل

 ،اضية، فستكون له خصائص الرياضياتبلغة ري وما دام الكون مكتوباً . *«اإلنسان أن يفهم كلمة واحدة
، يهيمن قروءلكنه مفهوم وم ؛ى نظام خالد، غير محسوس وال مرئيعالم قائم علأن ال ووهكذا بدا لغاليلي

  .*حكمها، وفق عالقات ثابتة وضروريةعلى ظواهر الوجود وي
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  عقالنيات ولغات
-العقالنية الفلسفية وقد كانت  الوجود الذي يتحدث بأكثر من لغة، لذلك ال توجد طريقة واحدة لتعّقل

بين الشخص  الواقع قابل لالستيعاب الذي يتم بنظام من الرموز يكون وسيطاً أن تعتقد  -القديمة خصوصاً 
ولذلك تفترض هذه  ؛ا هذا العقل باستنتاج أخالق خاصةثم تسمح المبادئ التي يصل إليه ،وهذا الواقع

أ لكن التطورات العلمية والفلسفية الحديثة بينت خط ؛5تتعدد العقالنية أن طريقة االستيعاب هذه واحدة ال
بل عقالنيات  ؛توجد عقالنية واحدة ولذلك ال؛ 6هذه النظرة، وأن المعرفة الكلية والنهائية أمل ميؤوس منه

 . 7متعددة ومختلفة

نكتشف حقائق الوجود بالتدريج، فكل نظرية فيزيائية  ونحن اليوم واعون بأننا ال ة؟ـــما الموضوعي
ي الكلمات آلراء العلمية األقدم، وهكذا تتغير معانتكون ثورة على التصورات المرتبطة با - مثالً -جديدة

دمنا على يقين من أن  وهذا معناه أن تصورنا لهذه العالقات غير موضوعي، ما ،والعالقات بين األشياء
أي أن هذه العالقات  ؛والمفاهيم الجديدة ستتغير بدورها بتغير النظريات المؤسِّسة لهاالعالقات القائمة 

 .8حقيقته، فهي إذن غير موضوعية تكشف نهائياً  على الشيء نفسه، وال ق تماماً تنطب والمفاهيم ال
فهم الواقع وٕادراكه باالستناد إلى تعقل التجربة  -حتى بالنسبة للعقالني التقليدي-ولهذا لم يعد ممكنا اليوم 
قال الفيلسوف  غير قابل للتعريف، كما - أو الواقعي-بل إن مفهوم الواقع نفسه ؛لوحدها، فهذا حلم انتهى

 .9ألكيي، فهو ينأى عن الضبط والتحديد
فال  وهذا ما آلت إليه اليوم كثير من اآلراء والفلسفات، ،كرة مستقرةف الموضوعية تطور معرفي دائم الإن 

بل توجد علوم ومعارف متعددة، كل علم منها  ؛ل التعريف اسمه: العلمأوجود للعلم، أي لشيء محدد ب
دَّده، فهو يدرسه باستمرار دون أن يدعي يوما أنه كشفه وأنهاه. ولذلك أصبحت حصر موضوعه جيدا وح

ُيتصور شيء ما إال بالنسبة ألشياء أخرى  من البناء االصطناعي المؤقت، حيث ال النظرية العلمية نوعاً 
ين بها بل يقوم باقتراح بنية معينة ليستع ؛تشف العاِلم بنية الشيء الباطنيةوعالقات أخرى، وحيث ال يك

محدود  -وال بد –ولذلك فهو  دراك كله يتم في إطار لغة معينة؛وهذا اإل 10هذا الشيء «إدراك»على 
بل إن هذه اللغة قد تتحول مع العادة واالستعمال إلى ما  ويتغير بتغير اللغة؛ بحدودها ومحكوم بطبيعتها،
لك بعض الموجهات واألفكار العقل، ويعني بذ : أصنام«األرجانون الجديد»يسميه بيكون في كتابه 

  11العقالنية التي تشكل خطرا على نمو المعرفة وسالمتها.
  في قصور المنطق
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حتى على  ،بحدود العقل البشري، وبتعدد العقالنيات متقدماإلسالمية وعي وقد كان في حضارتنا العربية/
في قضايا كثيرة، منها  وقد تمثل هذا الوعيالمستوى اإلنساني نفسه، ناهيك على صعيد الوجود جميعه. 

  نظرة المسلمين إلى المنطق.
سس أرسطو فن المنطق، ونجح في تنظيم مجموعة من القواعد الفكرية لقد أ :«العقل المنطقي»أسس 

، «أ»هو  «أ»قانون الهوية، أي الشيء -1والمبادئ العقلية، حيث صاغها في ثالثة أسس كبرى، وهي: 
يجتمعان في شيء  جمع بين النقيضين: أي أن الشيء ونقيضه القانون عدم ال - 2فهو نفسه ال غيره. 

قانون عدم ارتفاع  -3في وقت واحد.  واحداً  واحد وفي آن واحد، فال يمكن أن تُثبت وتنفي شيئاً 
النقيضين، أو الثالث المرفوع، ومعناه أنه ال وسط بيـن النقيضين، فيستحيل أن يكون الحكم ونقيضه 

  .12باطلين معاً 
 بل ا مجرد لغة من لغات منطقية كثيرة؛لكنه إن المنطق األرسطي/الصوري لغة صحيحة؛: نابن خلدو

ينفع ال في عالم المادة أو الطبيعة، وال في عالم الروح وما وراء  المنطق الأوضح ابن خلدون أن هذا 
المطابقة  أي المنطق] أن[فوجه قصوره  - ويسمونه العلم الطبيعي -في الموجودات الجسمانية»الحس. أما 

وبين ما في الخارج غير  -كما في زعمهم-بين تلك النتائج  الذهنية التي تستخرج بالحدود واألقيسة 
يمنع من  ألن تلك أحكام كلية عامة والموجودات الخارجية متشخِّصة بموادِّها، ولعل في المواد ما ؛يقيني

تلك  لحس من ذلك، فدليله شهوده المطابقة الذهني الكلي للخارجي الشخصي، اللهم إال ما يشهد له ا
ثم . هذا هو سبيل المعرفة في الطبيعيات: الحس والتجربة، ال مجرد التأمالت النظريةف 13«البراهين...

وأما ما كان منها في الموجودات التي وراء الحس، وهي الروحانيات، ويسمونه العلم »: العّالمةيضيف 
مجهولة رأسا وال يمكن التوصل إليها وال البرهان عليها، ألن اإللهي وعلم ما بعد الطبيعة، فإن ذواتها 

ندرك  تجريد المعقوالت من الموجودات الخارجية الشخصية إنما هو ممكن فيما هو مدرك لنا، ونحن ال
الذوات الروحانية حتى نجرد منها ماهيات أخرى بحجاب الحس بيننا وبينها ،فال يتأتى لنا برهان عليها وال 

أدنى من  اً أي أن البرهنة على أمر ما تقتضي حدّ  ،14«..إثبات وجودها على الجملة مدرك لنا في
شعور لنا به على أي نحو من األنحاء، وال أصل له نقيسه عليه... فكيف  اإلحساس به وتفهمه. وما ال

  .العقلي وحدوده . وهذه مشكلة التجريد، وبأي لغة نصفهنحكم فيه
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، ضرورية فعالً  غير أن هذه األسسإلى من المفكرين المسلمين كثير  لذلك ذهب  :نقد أسس المنطق
وٕاطار لغوي محدد،  عن عقالنية معينة بل رأوا فيها تعبيراً  ؛في العبث والمحال بحيث يكون خرقها سقوطاً 

  ـتَـجاوز أو يوجد غيره.يُ يمكن أن  وكل ذلك 
مين، أبطلوا فيهما قانون مهعين في موضو  الكالم على العقالنية الكالسيكيةأهم خروج لبعض أهل  وكان

قائمة بالذات، ال هي  حين قالوا: إنها صفات ،مبحث الصفات اإللهية األول عدم ارتفاع النقيضين:
الثاني: فكرة الحال، وقد اشتهرت عن أبي هاشم الجبائي، وقال بها أبو . و 15الذات، وال هي غير الذات

  .16ام الحرمين الجويني بعد أن اعتنقها زمانابكر الباقالني على صفة أخرى، بينما رجع عنها إم
بل  -كالسواد في شيء -لكن ال استقالالً  ؛والحال هو واسطة بين الوجود والعدم، وله ثبوت في الخارج

بل الالموجود. يقول  ؛باعتبار التبعية لغيره، كالقاِدِرية والعالمية. أما نقيض الموجود فليس هو المعدوم
قال المثبتون : نحن لم نثبت واسطة بين »:  17-م في الموضوعـضل من تكلوهو أحد أف - الشهرستاني 

إنه شيء ثابت على حياله موجود،  -على اإلطالق -النفي واإلثبات، فإن الحال ثابتة عندنا... ولم نقل 
  . 18«بل هو صفة معقولة لهما ؛فإن الموجود المحدث إما جوهر وٕاما عرض، وهو ليس أحدهما

، فرأى في مبدأ التناقضاختلفوا مفكري اإلسالم  بل إن وع في الماضي والحاضر:مبدأ الثالث المرف
بينما تمسك  ؛خرجوا على مبدأ الثالث المرفوعأنه غير الزم، ف -من معتزلة وأشاعرة-بعض المتكلمين 

     .19بالقانون المذكور علماء آخرون، كالفخر الرازي وابن تيمية
فكانط  ؛لهذا القانون «الخطيرة»يعترفون بالقيمة  ن بعض الفالسفة الومهما كان األمر، فالجدير بالذكر أ

يرى له سوى قيمة تحليلية تجعل منه مجرد تحصيل  ال -رغم تصحيحه لمبدأ الثالث المرفوع -مثالً 
  .20 يضع أية أحكام إيجابية صحيحة حاصل. أي أنه معيار سلبي ال

 ؛يوجدان معاً  ال - في المنطق الخالص-النقيضان  نومن جهته الحظ الفيلسوف الفرنسي بوترو أنه إذا كا
يندثر المتناقضان وال  ففي الواقع ونظام الوجود العملي ال ؛بل إذا وجد أحدهما ارتفع اآلخر ال محالة

تكون: (+ج)  - أو الخارج باصطالح المتكلمين-  بل ينتهيان إلى شكل آخر جديد. أي في الواقع ؛ينهدمان
  . 21في المعادلة المنطقية، بخالف األمر 0=ج) -+ (

إلى أن بعض أبحاث الرياضيين والمناطقة المعاصرين قد انتهت إلى إثبات الواسطة  والبد أن أشير هنا
الذي توصل إلى احتمال القيمة  Brouwerورفض مبدأ الثالث المرفوع. وأهم هؤالء الهولندي بروير

 - أيضا-حدة أال تكون صحيحة، وأال تكون الثالثة، حين درس تناقضات الالنهائي. فيمكن للقضية الوا
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. وفي هذا اإلطار استطاع المنطق المعاصر بناء استدالالت وبراهين تقبل القيمة الثالثة، حيث 22خاطئة
    .23لها أو محتملة.. «ال معنى»قضية  -أيضا  - إلى جانب القضية الصحيحة والخاطئة، توجد 

   الميتافيزيقيا والالمعنى
 اأو مدرسة فيينا) هذا النقد  للمنطق القديم، فدرست اللغة العادية، وبيَّنت أن جزءً ( ةيانوقد تلقفت الوضع

كبيرا منها هو عبارة عن جمل ال معنى لها، أو جمل حشوية. لكن بعض الوضعيين تطرفوا في هذا الباب 
 لها، والموت وماحول الحياة وأص-ألسئلة الوجودية الكبيرة أن افاعتبروا وتجاوزوا حتى موقف التجريبيين، 

تعابير ميتافيزيقية  ال معنى لها، أي  -بكل بساطة-هي  -بعده، وموقع اإلنسان ومصيره... ونحو ذلك
 ؛أال تنشغل بهذه األسئلة -25مثال  هيومدفيد  عند–. فإذا كان من األفضل لك 24أنها لغو غير مشروع

ألنه ال معنى  ؛لك أن تسأل بهكذا أسئلة يجوز ال - عند هؤالء الوضعيين المناطقة-ألنها فوق العقل، فإنه 
  لها، من حيث اللغة والمنطق.

بسبب استعمال –ما حّيـًا إلى اليوم، فهذا معناه أنه يمتلك  ويرد على هؤالء أوستان بأنه إذا استمر تعبير
التعبير لى تفهُّم هـذا وْ فعالية خاصة في إنتاج الفروق وكشف الروابط، ما يجعل اَأل◌َ  -األجيال السابقة له

أن عدم إمكان تعرفنا   -أهم رؤوس الوضعانية الجديدة-  عتبر كارناب. ولذلك يَ 26قبل محاولة تصحيحه
ينفي أن األسئلة الوجودية الكبرى أسئلة  ال ،رنا على دراسة الظواهر والقوانينعلى حقيقة األشياء، واقتصا

  .27ذلك فهي أسئلة غير وضعيةها، ولنيستطيع أن يجيب ع لكن العقل التصوري ال ؛مشروعة وصحيحة
إن »مة، يقول هاينمان: هميمكن لإلنسان أن يتجنب هذه األسئلة ال لقد فهم كثير من المفكرين أنه ال

مشكالت الميتافيزيقيا قد تكون غامضة، إال أنها رغم ذلك تظل مشكالت تحتاج إلى إيضاح 
ى االعتراف بوجود قضايا صحيحة فقد انتهى إل -الفيلسوف المنطقي الكبير-. أما راسل 28«ومناقشة

  .29يمكن اختبارها أو البرهنة عليها وحقيقية ال
  سؤال التوافق بين اللغة والوجود 

هل اللغة تكشف عن  ؛هذه اإلشكاالت التي تخص حقيقة اللغة: عالقتها بالوجود هكذا تبرز واحدة من أهم
هل اللغة تعبر عن الوجود فعال،  كنهه؟تستر جهلنا به وب -عكس ذلك-الوجود وتبين لنا طبيعته، أم هي 

أم هي نظام من الرموز التي وضعناها لنكشف بها عن نظرتنا وشعورنا بالوجود؟ وبصيغة أخرى: هل 
 - من مجموعة إمكانيات أخرى -سبيل إليه إال بها، أم هي مجرد إمكانية اللغة تتطابق والواقع بحيث ال

  ؟«الواقع»للتعامل مع هذا 
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أن نعرف لمن األسبقية  ليس المقصود من سؤال التوافق هذاو  في هذا الموضوع: التناقض المركزي
إذ الشك أن عالم األشياء أسبق، فاللغة  ؛من األمرين: اللغة أم الواقع. إن اللغة ليست أّولية وال مستقلة

اللغة وفي نطاقها وٕاطارها، فكأن  يتم إال عبر تعبير تال عن إدراك واقع قائم. ومع ذلك، فهذا اإلدراك ال
. ولذلك يقول علماء اللغة: ينبغي قبل الكالم 30في وجوده هذا الواقع ال يقوم إال باللغة التي تغدو شرطاً 

 مرتبطاً  هكذا يصبح استيعاب الوجود أمراً  .31عن نظرية لألشياء تثبيت نظرية في الرموز والعالمات
  باللغة ونظريتها.

توجد عالقة طبيعية مباشرة بين اإلنسان من جهة،  ولذلك ال؟ جود واإلنساناللغة وساطة بين الو 
بل البد هنا من وسيط، هو نظام الرموز الذي  ؛من جهة ثانية -بما في ذلك اإلنسان اآلخر-وبين الوجود 

وكل  ،مثل اللغة - بعد الخصوصية البيولوجية-شيء يميز اإلنسان عن غيره  وال ،هو اللغة باألساس
ولهذا  ؛تؤول إلى نسق من الرموز يحقق الفهم والتواصل -حتى االجتماعية واالقتصادية- الحياة مظاهر 

إلى إيضاح نظام الرموز  -كما قال الفيلسوف الفرنسي بول ريكور- تحولت الغاية األولى لفلسفات اللغة 
  .32الوسيط بين العالم واإلنسان ؛هذا

وهنا نجد أن الفكرة  اص به، وفي الوقت نفسه خارج عنه.بل إن اللغة هي وسيلة اإلنسان المتالك عالم خ
، فبقدر تعددها 33مكن تجاوزها: إن اللغات هي تصورات للعالمي وال عميقة جدا، «لهامبولت»المحورية 

  لذلك يكون لعالم التصوف مثال لغته الخاصة. ؛العالم  وتختلف واختالفها تتعدد صور
  عقلوال التجربة الصوفية: مثال لحدود اللغة

يتعاملون مع عالم آخر ليس هو عالمنا المباشر، ويعرفون عن الوجود ما ال على أنهم الصوفية يصر 
نعرفه، فلهم مشاهدات ومعاينات وأحاسيس وأذواق من غير طريق اإلدراك العقلي المحض، وال طريق 

اليقين  وري:. قال أبو يعقوب النهرج34«المعرفة»، وربما أطلقوا عليه «الشهود»وذلك هو  ،الحواس
 ،المجاهدات في السياحات»: -من كبار صوفية القرن الرابع-وقال الخوَّاص  ،35مشاهدة اإليمان بالغيب

وسياحة  ،ليرى أولياء اهللا، أو يعتبر بآثار قدرته ؛والسياحة سياحتان: سياحة النفس بالسير في األرض
لغيوِب، فيطمئن القلب عند الموارد ليجول في الملكوت، فيورد على صاحبه بركاُت مشاهداِت ا ؛القلب

في حقائق اإليمان الباطنة وحقائق أنباء الغيب التي »ولذلك يقول ابن تيمية:  .36«لمشاهد الغيوب
  .37«يعرفه إال خواص الناس أخبرت بها الرسل ما ال
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جز هذا الغزالي يقص علينا تجربته الروحية، وكيف انتهى إلى تصحيح المعرفة الصوفية مع اعترافه بع
فدمت على ذلك مقدار عشر سنين، وانكشف لي في أثناء هذه الخلوات »يقول:  ،اللغة عن حكايتها ونقلها

أمور ال يتيسر إحصاؤها واستقصاؤها، والقدر الذي أذكره لُينتفع به أني علمت يقينا أن الصوفية هم 
 وبالجملة فـماذا  ...طرقالسابقون لطريق اهللا تعالى خاصة، وأن سيرتهم أحسن السير وطريقهم أصوب ال

يقـول القائلون في طـريق أول شروطها: تطهير القلب بالكلية عما سوى اهللا تعالى... وآخرها الفناء بالكلية 
في اهللا... ومن أول الطريق تبتدئ المشاهدات والمكاشفات... ثم يترقى الحال من مشاهدة الصور 

يحاول ُمعبر أن يعبر عنها إال واشتمل لفظه على واألمثال إلى درجات يضيق عنها مطلق النطق، فال 
يمكنه االحتراز عنه .... وبالجملة فمن لم يرزق منه شيئا بالذوق فليس يدرك من حقيقة  خطأ صريح ال

 .38«على التحقيق هي بدايات األنبياء النبوة إال االسم، وكرامات األولياء

من -، على نحو ما قال أبو عمرو الدمشقي الصوفية إخفاء مشاهداتهم عن عامة الخالئقلذلك التزم 
كما فرض اهللا على األنبياء إظهار اآليات والمعجزات ليؤمنوا بها (أي » : -متصوفة أول القرن الرابع

  .39«يفتتن الخلق بها الناس)، كذلك فرض على األولياء كتمان الكرامات، حتى ال
مباشر... ظهر ما يمكن ن العالم المادي اللخصوصية التجربة الصوفية وتسامي عالمها الواسع ع ونظراً 

عن التعبير عن  - في الغالب - ؛ وذلك أن المتصوف يعجز«مشكلة التعبير في التصوف»ـأن نسميه ب
على سعتها وتنوع -يجد فيها  فقد ضاقت اللغة عمَّا عنده، وهو ال ؛مشاعره ومعايناته وتجربته الروحية

وهي عندهم: ما يخفى عن  ؛وربما لجأ إلى اإلشارة ؛درهما يعينه على ترجمة مكنونات ص -أساليبها
. وحتى 40منا هذا إشارة فإذا صار عبارة خفيلْ المتكلم كشفه بالعبارة للطافة معناه. وقال بعضهم: عِ 

  . 41ينفع في وصف كثير من الغيبيات المشهودة أسلوب اإلشارة واإليماء بالداللة ال
انتهى عقل العقالء إلى »وذكروا عن الجنيد أنه قال:  ،لحيرةولذلك كان من ألفاظ المتصوفة: الدهشة وا

  وهي الحيرة التي تربك اللسان وتعجزه عن البيان. ،42«الحيرة
والمتكلم لم يتعمد  ،«الشطح»ـال تقبله الشريعة، وهو المسمى ببل ربما عبَّر المتصوف عن تجربة ما بلفظ 

  .43لج القلب ورؤاهولكنه ضيق اللغة ومحدوديتها في الكشف عن خوا ؛ذلك
ليست خاصة  - وهي الصعوبة التي تقارب االستحالة-وهذه الصعوبة في التعبير عن عالم التصوف 

أن  وجدوا دائماً  - من كل األديان والعصور-بالمتصوفة المسلمين؛ بل أكثر أصحاب التجارب الروحية
  .44اللغة قاصرة عن استيعاب هذه التجارب ونقلها للغير
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قيد المشكلة أن التصوف تجربة  فردية وذاتية باألساس، ولذلك ال توجد أية وسيلة تمكِّن والذي يزيد من تع
يمنع من  من االطالع على عوالم التصوف واستيعابها، إال االنخراط الفعلي في هذا التصوف. وكل هذا ال

  حقيقة وجود بعض عوالم التصوف التي تتجاوز عالمنا الحسي الضيق.
  الحقائق واألسماءالقرآن واألشياء بين 

–ون قوله ؤ فهم يقر  ،لقد استوحى مفكرو اإلسالم فكرة قصور اللغة عن إدراك الوجود من الوحي الكريم
. قال أبو عبد )17 ،السجدة}(فال تعلم نفس ما ُأخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون{ :-تعالى

بشر وال َمـَلـك...  ن النعيم الذي لم تعلمه نفس والالمعنى المراد أنه أخبر تعالى بما لهم م»اهللا القرطبي: 
  .45«وقال ابن عباس: األمر في هذا أجل وأعظم من أن يعرف تفسيره

رواه أبو هريرة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال: يقول اهللا عز وجل: أعددت  وفي هذا المعنى ما
فـال {لرسول الكـريـم: اثم قرأ  ،قلب بشرخطر على  عين رأت، وال أذن سمعت، وال لعبادي الصالحين ما ال

معنى هذا الكالم أن اهللا ». وقد ذكر أبو العباس القرطبي أن 46}تعلـم نفـس ما أخفي لـهم مـن قـرة أعين
خر في الجنة من النعيم والخيرات واللذات ما لم يطلع عليه أحد من الخلق، ال باإلخبار عنه وال تعالى ادّ 

إذ قد نفى علمه والشعور به  ؛عض الناس لتعيينه، وهو تَـكـلُّـف ينفيه الخبر نفسهوقد تعرض ب ،بالفكرة فيه
  .47«عن كل أحد

ترجمان -حقيقي، ورووا عن ابن عباس  إن االشتراك بين أسماء الدنيا واآلخرة لفظي ال :ولذلك قال العلماء
إن اهللا قد »لك ابن تيمية قائال: وفسر ذ ،قولته الرائعة: ليس في الدنيا مما في الجنة إال األسماء - القرآن

أن تلك الحقيقة  وفضة وغير ذلك، ونحن نعلم قطعاً  وذهباً  وحريراً  وماءً  ولبناً  أخبر أن في الجنة خمراً 
على  }وأوتوا به متشابها{: - تعالى–بل بينهما تباين عظيم مع التشابه، كما في قوله  ؛ليست مماثلة لهذه

يا وليس مثله، فأشبه اسُم تلك الحقائق أسماَء هذه الحقائق، كما أشبهت أحد القولين أنه يشبه ما في الدن
فنحن نعلمها إذا خوطبنا بتلك األسماء من جهة القدر المشترك بينهما،  ،الحقائُق الحقائَق من بعض الوجوه

ظيرها من لعدم إدراك عينها أو ن ؛سبيل إلى إدراكنا لها ندركها في الدنيا وال ولكن لتلك الحقائق خاصية ال
  .48«كل وجه

ولذلك كان مما قاله  ؛فدور اللغة إذن هو تقريب األشياء إلدراك اإلنسان، ال الكشف عن حقائقها النهائية
أي به وبقدرته أنارت  :المعنى»: -)35 ,النور(}اهللا نور السماوات واألرض{في آية:  ،بعض المفسرين

ولذلك أيضا عّبر  ؛49«م على التقريب للذهنفالكال ،أضواؤها، واستقامت أمورها، وقامت مصنوعاتها
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 ،القرآن عن المعارف التي تلقاها آدم باألسماء: (وعلم آدم األسماء)، أي خصائصها وصفاتها ومنافعها
ولم ُيعلَّم آدم حقائق األشياء وماهياتها، ولو كان األمر كذلك لقال مثال: وعلم آدم األشياء، ولم يقل 

  .50معرفة البشرية تتعلق بالخصائص ال الحقائقفهذا يدل على أن ال ،األسماء
 خاتمة

ولكنها وسيلة قاصرة  ؛إن اللغة هي وسيلة اإلنسان إلى التعبير عن عالم األشياء والمعاني الذي يتصل به
، فانعكس هذا القصور على نظام الفكر البشري، وعلى أبعادهاعن ترجمة تجربته الوجودية في جميع 

يحيط علما إال بجزء ضئيل من العالم حوله... أدركنا  لى هذا كون اإلنسان الفإذا أضفنا إ ،منطق العقل
  .ل اإلنسان في إدراك أسرار الوجودا أمكم هو بعيد جدً 

  
                                                 

ن  -  1 ي ب دين عل راھيملباب التأويل في معاني التنزيل، لعالء ال ة التجا ،دادي، المعروف بالخازنالبغ إب رى المكتب ة الكب ري
  .2/123، لمصطفى محمد، القاھرة

  .60، األنعام 3/254دار إحياء التراث العربي، بيروت،  م،1967، 5ط  ،في ظالل القرآن لسيد قطب -  2
 .44، اإلسراء 3/56، شقدمدار ابن كثير،  م،1994، 1ط  ،تفسير القرآن، ألبي الفداء عماد الدين إسماعيل بن كثير -  3
ال التصوف -  4 ى رج ات، ت التشوف إل ن الزي وب يوسف اب ي يعق ـ 617، ألب ق ،ھ د التوفي ق أحم ة  ،تحقي منشورات كلي

  ھـ.612أبو الحسن العربي، توفي سنة  والحاكي ھو ،324 ص م،1984 ،1رقم  اآلداب بالرباط،
* Lettres, 1980. Traduction de  -lles“L’essayeur”, p 141, éditions Be  ,Galiléo Galilée

C.Chauviré.  
اب  وويعني غاليلي ذا الكت ه: ھ ا قول بالفلسفة ھنا الفيزياء، وكان شائعا في تلك الفترة إطالق لفظ الفلسفة على علوم الطبيعة. أم

  المفتوح، فيعني به الكون.
* France. ,, p321éd 1994,QSJ,, Philosophie et science du temps ,Bernard Piettre     
alis, son directeur, Alain Auby:  Encyclopaedia Univers , in Rationalisme,Article انظر :    -  5

Paris 1996, 19/540.                         
6  -je? Presses Universitaires de -Que sais ,La Raison. Collection ,Gaston -Granger, Gilles 

France, Paris, 10 ed, 1993,p89.  
 
7  -Rationalisme , 19/541.  ,Article   
اب  -  8 الر. وكت تون باش ي جاس تيمولوجي الفرنس ال االبس د: أعم ذا النق ي ھ ع ف ع للتوس ان»راج اس ك ة     «طوم ول: بني ح

  .الثورات العلمية
Article : Rationalisme, in :  ,Uni. 19/590 ,Article : Réalité, in : Encyc ,Ferdinand Alquié -  9

Ency, uni , 19/542. 
10- Introduction aux sciences sociales, et à leurs ,Mouchot  

méthodes. . Presses universitaires de Lyon, France,1986,p28 à 33.                        
11- 4/42. .s Editions, Tunis, 1994Cérè ,Histoire de la philosophie ,Bréhier, Emile   
 راجع أي كتاب في المنطق التقليدي، أو كتب أرسطو فيه، وھي متوفرة باللغة العربية. -12
اھرة ،المقدمة، لعبد الرحمن بن خلدون -13 ا نسميه اآلن يقصد بمصطلح: الخارج ،403ص  ،مطبعة محمد عاطف بالق ، م

  .403، ص بالواقع
  .340المقدمة، ص   -14
ع -15 اھراج ار: من امي النش ي س المي، لعل الم اإلس ي الع ي ف نھج العلم اف الم الم، واكتش ري اإلس د مفك دار  ،ج البحث عن

روت ة، بي ة العربي ي ،150-148، ص  م1984 ،النھض د الغزال ي حام اد، ألب ي االعتق اد ف ة، ، االقتص ب العلمي دار الكت
  فما بعدھا. 84ص  م،1988، 1ط ،بيروت



 11

                                                                                                                                                         
  .131ص ، ، مصرمكتبة الثقافة الدينية ،نشره الفرد جيوم ،م، لعبد الكريم الشھرستانينھاية اإلقدام في علم الكال -16
دام، ص  -17 ة اإلق ه نھاي ي كتاب رق  ،149-131ف داديوانظر أيضا: الف اھر البغ د الق رق، لعب ين الف ة،  ،ب ب العلمي دار الكت

 .146-145ص  ،بيروت
  .136، ص نھاية اإلقدام -18
 .151مناھج البحث، ص  -19
  .74، ص م1987 ،دار مصر للطباعة ،1، سلسلة عبقريات فلسفية، رقم براهيمإ، أو الفلسفة النقدية، لزكريا نطانظر: كا -20

 Boutroux , Emile: La philosophie de Kant, Librairie philosophique, Paris, 1946. p79.- 21  
Boll, Marcel; et Jacques Reinhart, Histoire de la logique, Presses de France, 5è éd, 1961, p 
71. 22- 
 La Raison , p 53.-23  
24  -Felix Le Dantec, Les limites du connaissable, Editeur Felix Alcan, Paris, 1904, 2è éd.  p 
150. Article: Philosophies du langage, in Encyclopaedia  Universalis, 19/439.  
  Hume, David, Enquête sur l'entendement humain; Traduction d'André Leroy,Editions 
Montaigne, Paris, 1947, p222. -   25  
.( J.L. Austin)   Article, Philosophies du langage, 13/439 26 
 Article : Rationalisme, 19/541. in : Encyclopaedia.- 27  

 . 287ص  ،الكويت م،1984، عالم المعرفة ،ترجمة كامل يوسف حسين ،ونلموت في الفكر الغربي، لجاك شور: اعن -28
29 -  Article : Vérité (philosophie); 23/463, in : Ency. Uni. 
 
 Paul Ricoeur, Article, Philosophies du langage , in Encyclopaedia  
Universalis, 13/435-440.-31  
  Article ,Philosophies du langage, 13/437 à 439- 32انظر:  
 Article : Philosophies du langage, 13/444.-33  

ود ،ھـ378: اللمع، ألبي نصر السراج الطوسي، ت انظر -34 يم محم د الحل ديم: عب ق وتق ب، تحقي ة  بمصر،  دار الكت الحديث
 .412ص  ،فما بعدھا 56 ص م،1960

ن الحسين  -35 د ب رحمن محم د ال ـ412لسلمي، ت اطبقات الصوفية، ألبي عب دين شريبة ،ھ ور ال ق ن . م1986، 3ط  ،تحقي
 ھـ.330، توفي سنة والقائل من أصحاب الجنيد ،380ص  ،مكتبة الخانجي، القاھرة

 .438، ص طبقات الصوفية -36
 .11/235،الناشر المكتب السعودي بالمغرب ،جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ،الفتاوى، ألحمد بن تيمية -37

  38- المنقذ من الضالل، ألبي حامد الغزالي، ط 3، 1991م، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت.
 .277 طبقات الصوفية، ص -39
 .88ص  :، وانظر414اللمع، ص  -40
 .115 اللمع، ص -41
 .11/383، البن تيمية، الفتاوى ،421اللمع، ص  -42
ريم ال -43 د الك نھم عب ذا اإلشكال بدراسة، م احثين ھ ه:خصَّ بعض الب افي في كتاب ر الصوفي ومشكلته» ي وانظر  ،«التعبي

د الصوفية عري عن ز الش دائمواألدب الصوفي ،أيضا: الرم د ال اوزوق، ، لصابر عب كندري تج اء هللا الس اول عط ذه  د ح ھ
ً  المشھورة، والتي تعد أيضا عمالً  «الِحَكم»المشكلة ما أمكن في  ً  أدبيا  .رائعا

p  ,que Collection: Bibliothè ,Aegerter, Emmanuel: le mysticisme 14-15, 166: (التصوف) :انظر -44
de philosophie scientifique, Edition Flammarion, Paris,1952. 

 
 .14/70. م1988دار الكتب العلمية، بيروت،  ،الجامع ألحكام القرآن، ألبي عبد هللا محمد القرطبي -45
 .الصحيح، ومسلم، والترمذي في التفسير، وابن ماجة في الزھد رواه البخاري في التفسير والتوحيد من -46
ره، تحقيق محيي الدين مستو ،المفھم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ألبي العباس أحمد القرطبي -47 . م1996، 1ط  وغي

 .7/172 ،دار ابن كثير ودار الكلم الطيب، دمشق
 .279-278/ 13، الفتاوى -48
 .12/170 الجامع ألحكام القرآن، -49
ات  اآلية في التفاسير المطوالت، بعت كالم كثير من العلماء في ھذهقد تت -50 ذه اآلي ي أن لھ دا، وظن ا جي ع بھ م أقتن في   -ول

 مرامي بعيدة وھائلة لھا عالقة بلغز اللغة. قصة عرض علم آدم على المالئكة
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  الصراع في المحيط الهندي 
   *ساحٌة رئيسيٌة في القرن الحادي والعشرين

  **روبرت كابالن
، ما «رب الباردةحال» و «الحضارات صراع»، أيا يكن رْأُينا فيها، مثل هناك شعاراتٌ 

ًا في لعُب دور ية تفتزال مؤثِّرة. وكذلك اَألْمر بالنسبة للخرائط الجغرافية. فالمجاالت الجغرا
العشرين. ورغم قرن ال للفهم في يطة أوروبا ضرورياً وقد كان تعقُّل خر  العاَلم.سياسات 

أماكن  ماكن ما تزال أهمَّ منغير مسائل المسافات؛ فإّن بعض األالتقدم التكنولوجي وت
ة التكوين مثل باكستان والعراق؛ فإّن السياسات تقُع دائمًا تحت ُأخرى. وفي بلدان هشّ 

 تأمل المستقبل مستندين إلىأن ن مكاٍن من العاَلم يمكن ، في أيِّ . وهكذارحمة الجغرافية
لون أشدَّ ميركيون َمَثًال وبسبب موقعهم الجغرافي الخاّص، ما يزاالوضع الجغرافي؟ األ
وقد ثبت هذا األمر خالل الحربين العالميتين  طلسي والهادي.اهتمامًا بالمحيطين األ

صين الو  ،التحاد السوفياتيايابان اإلمبراطورية، و الو  ثانية. فألمانيا النازية،الاألولى و 
ويميل بعُض المؤرخين  كانت ُترّكز على أحد هذين المحيَطين أو كليهما. الشيوعية؛ كلُّها

المحيط الهندي في جهاته  ينفصلوسط الخريطة، بحيث ي وضع العالم الغربي فلى إ
الخريف ي ثت بمومباي فوالمذبحة التي حد وتشّكل القرصنة الصومالية، البعيدة.

رئيسيًة  ساحةً سيظلُّ  -ثالث أكبر المحيطات–الهندي  المحيط الماضي؛ دليًال على أن
المتحدة أن تحفظ السالم  وهذا المحيط يكون على الواليات الحادي والعشرين. في القرن
  ن تمنع فيه، وأ

 ------------  
   Foreign Affairs, March/April 2009, PP.16-32 :تلخيص عن *

  ** كاتب وصحفي أمريكي .
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 حوله. فيه ومن ،صينيالتناُفس الهندي و القرصنة، وأن تحتوي الصعود و الالتهريب و 
 والِفَرق عراقاليشبه ما حدث بأفغانْستان و  والتعامل األميركي مع المحيط ال ينبغي أن

اء البحري القوي دور التوازن والبق هلية، بل هوأ نزاعاٍت  يواالنهماك ف ةالكبير  العسكرية
  في األُُفق.

إّن العامل اآلخر الذي ينبغي التعاُمل معه باإلضافة إلى الوجود األميركي القوي، 
والصعود الصيني والهندي، أّن المحيط الهنديَّ يتخلل العاَلم اإلسالمي ويحتضنه ويمتد 

أنهم َبْدٌو،  عبره ما بين الصحراء واألرخبيل اإلندونيسي. والسمعة عن العرب واإليرانيين
لكنهم كانوا أيضًا بحارًة كبارًا. وعلينا أن ال ننسى عندما ننظر في المحيط الهندي الممتد 
بين البحر العربي وخليج البنغال أن مئات الماليين من المسلمين يقيمون على سواحله، 
 وأّن أكثر ثروات العالم اإلسالمي تتدفق من خالله، وأّن التوترات فيه ومن حوله هي

  ابها، والتصدي لها بالعالج.بتوتُّراٌت إسالميٌة ال بد من فهم أس
تعرف شعوب المحيط الهندي أسابيع الرياح الموسمية العاتية فتتوّقاها.  :راٌت بحريةمتغيِّ 

ت قبل ظهور السفن التجارية. وتمّثل ولذلك كانت بلدان المحيط الهندي مرتبطًة ببعضها
توابل واألحجار الكريمة واألنسجة. وقد قال المؤّرخ فيليب الِسَلُع التجاريُة بالبخور وال

 ُطُرق البرية في كل العصور، ألنّ ال أهمَّ من أرمستو إّن الطرق البحرية كانت -  فرناندز
العصور الوسطى ولذلك شاعت في أواخر  لفة أقّل.كالسفن تحمل بضائع أكثر، وألّن الت

التجارة األسيوية  ، ألهميةالبندقيةلى ُعُنق ة أيًا يكن، قابٌض عقلمكم االمقولة: إنَّ ح
الصفار!  العاَلم بيضًة، لكان مضيق ُهرُمز هو وهناك قوٌل آخر: لو كان بالنسبة لها.

ُتْشَحُن بحرًا. ونصف  ،من النفط %65ية، وار من السلع التج %90ّن اليوم فإ وحتى
عندما تعبر المحيط  اليوم تمُّر بالمحيط الهندي. والسفن الضخمة توَعباتسمال تجارة

بما في ذلك خليج عدن وبحر ُعمان  الهندي تمر بالضرورة في نفس ممرات النفط، 
العالمية تمر بمعبر َمَلقة؛  من التجارة %40وٕاذا كانت . َلقةمَ و  وباب المندب وممّر هرمز

 من النفط العالمي يمرُّ بمضيق ُهرُمز. والمنتَظر خالل العشرين سنًة القادمة %40فإّن 
، وأكثر المحتاجين للطاقة في العقد القادم هما %45أن تزداد الحاجة للطاقة بنسبة 
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 ،الهندي اجات الصين النفطية والغازية تأتي عبر المحيطحمن  %85ند. وهالصين وال
  هند النفطية تأتي من هناك أيضًا.احتياجات المن  %65و

انية وٕالى خليج تايالند. ر الهضبة اإلي وهكذا فالهند مهتمة بتوسيع رقعة نفوذها من
الغاز فقط. فهناك هائلة وال تتناول النفط و  بوالعر  وف أّن تجارة الهند مع إيرانعر موال

بلدهم في العام.  بليون دوالر إلى 4الخليج، ويرسلون  هندي يعملون في دول مليون 5،3
 ًا استراتيجياً كريش إيرانوقد صارت  مع العراق. ارة الهند تنمو مع إيران والحقاً تجوستظل 

مداد بالميارات إل عت الدولتان عقداً الماضي وقّ  في العامو  .للهند في مواجهة باكستان
يراني لغاز اإلا لوهناك خطط لنق القادمة. عشرين سنةً اللخمس و لالهند بالغاز اإليراني 

 «شاه بهار» تساعد إيران في تطوير ميناء الهند تان! كما أنّ سكباألنابيب عبر با
التي تحكمها ُطغمة - ري على طرف خليج ُعمان. وتوثق الهند عالقاتها بميانمار العسك

بارجة  155وتملك الهند  .البالد التي تحتاُجها يعيةبب غناها بالثروات الطببس -عسكريةٌ 
 الطاقة تمر عبر معظم وارداتها من شكلتها أنّ مو  يُد من قوة بحريتها.حربية، وهي تز 

الباكستان  الصين ن شواطئ مكران الباكستانية؛ حيث تساعدوهو قريٌب م ُهرُمز،ق مضي
دة بالطاقة ز غواصاتها الم عدد في بناء مرفٍأ للرسّو العميق؛ في حين تزيد الهند من وَّ

  النووية.
وللصين أيضًا يشّكُل المحيُط الهندي ِشرياَن حياة. وهي تشكو من مأزق ملقة كما تشكو 

ة يّ رّ بة عبر أنابيب قملقة بنقل الطاالهند من مأزق ُهرُمز. ويأمل الصينيون أن يتجاوزوا 
طئ االشو لصين. وللصين محطاٌت وموانئ على من موانئ المحيط الهندي وٕالى قلب ا

وهي تقدم مئات ماليين الدوالرات للعسكريين  النكية وبنغالدش.رييسالو  الباكستانية،
يُمها ات التي تقوهذه الموانئ والمحطّ  ميانمار مقابل الطاقة والتسهيالت. الحاكمين في

بحر، ال ولذلك ينفتُح ذلك الداخُل البعيد عن الصين من بكين. الصين هي أقرب لداخل
موانئ العميقة؛ الالصينيُة الكثيرة، و لفعاليات ذه اوه مان.أالعالم، بكلفٍة رخيصة، وب على
راالت الجن أحد وكان نفوذ.لا . ولذلك تنشط هي أيضًا لزيادةشديداً  الهند إزعاجاً  جُتزع

: ال تستطيع أن تترك المحيط الهندي محيطًا للهند م1993الصينيين قد قال عام 



 4

 امة في باكستان.قالمُ  ب! وقد قامت الهند ببناء موانئ ُمحاذية للموانئ الصينيةوحسْ 
ة أمام شواطئها بمثابة سلسل 240 الـرها ُجزُ وذكر استراتيجي صيني أّن الهند قد تستخدم 

أيًا تكن . لكّن دائماً س به الصيُن ! وهو الُرْعُب الذي تهجق َمَلقةمعدنية لسدِّ مضي
  ة.إّن وراء هذه التصريحات أّن الصين صارت تعتبر الهند قوًة بحريالمبالغات؛ ف

على أّن التنافس الهندي/ الصيني ليس هوالمتغير الوحيد. بل إّن خريطة الحرب الباردة 
توشك أن تتغير بالكامل. فآسيا تصبح جزًءا واصًال ما بين المحيط الهادي والشرق 

 الهندية الثقافة الحادي عشر الميالدي، صارت ين في القرنأيام الغزنوي ذومناألوسط. 
 ىلمر إاأل وقد احتاج لُغزاة.ل ةً جخرى األسيوية نتياألُ و  الخاصة، ليدقاالت من مزيجاً 

 يوسط؛ لكْن فالشرق األ الهند صارت جزًءا من مومباي، ليشعر العالم أنّ  هجمات
وعبر عصوٍر  ساحله، كان دائمًا مترابطاً  اءالمحيط الهندي بسائر أجز  واقع فإنّ ال

 ط ازدادت، وليس عبر البحر وزيادةالترابُ  مر أّن درجة هذافي األ متطاولة. كلُّ ما
لبر ا عالئق المتشابكة بالقنوات والممرات بينالو  بل وعبر البر، ؛الموانئ والسفن وحْسب

 كبيرًا في الهندي سوف يؤثر تأثيراً  ار: إن المحيطتولذلك قال فريدريك س والبحر.
أماكن تفريغ  ىلتان تحولت إسكوبا موانئ الهند إنّ  سات آسيا الوسطى! وقال آخرونياس

  للسفن القادمة من بحر قزوين!
 وسطق األالمتحدة ثالثة تحديات: كابوس الشر  الواليات واجهُ : تُ األميركي الخفيّ  اُجعُ التر 
صيني/الهندي ال صعودالسابق، وال ومناطق النفوذ في جنوبي االتحاد السوفياتي، رالكبي

لبحرية الهندية ا قوةالو  حليف. هندالدة، و حللواليات المت اً صين ليست عدو الو  ومسوؤلياته.
ف تكون ثالثًة عما قريب. وعلى و وس يابان.الصين و الالواليات المتحدة و  رابعة اآلن بعد

و يبدو  الهندي. المحيطي أجل االنضباط ف القوى من المتحدة أن تجمع بين هذه تاواليال
الهندي. ثم إّن الممرات المحيطين الهادي و  ْكنا التواُصل المتزايد بينإذا أدر  ذلك معقوالً 

كون المشهد الرئيسي في الخليج تسنغافورة وماليزيا وٕاندونيسيا، سوف والموانئ من حول 
ة؛ بل يمنزحام ليس الهالالمتحدة وسط هذا  والياتال مطلوب منالو  قادمة.ال في الحقبة

ي طلساألع جُ ة تراجوهناك يحُدُث التغيير ليس نتي الفائدة من وراء الحضور. إثبات
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وهذا  .الهادي والهندي هما الرئيسيان بل تغيُّر اَألولويات حيث صار المحيطان ؛وحْسب
  .م2025 لعامل اتيجية القوات البحرية األميركيةما يظهر في استر 

ميركية في األ د كان عدد السفن الحربيةقو  األبد. المتحدة الهيمنة إلى ستطيع الوالياتتال 
. وقد يرتفع العدد إلى 279وعدُدها اليوم ال يزيد على  600الباردة حوالي الـ بذورة الحر 

ن يالص أنّ كما بعد قليل.  عدداً  رصينية أكثالالسفن الحربية  وستصبح .أكثر وليس 313
أخذ أن ن وال يمكن المتحدة. تصنع غواصات ُتضاهي خمسة أضعاف ما تقتنيه الواليات

ى الحفظ والحماية لإ جٌ ومحتا ،، فهي اقتصاٌد كبيرٌ تقوية نفسها في البحر الصين على
ب وجود مر لدى بريطانيا مع األسطول الكبير، بسباأل وكذلك كان مان.األو 

من  صين للقطبية البحرية واضحاً ال وقد كان اتجاه التاسع عشر.قرن ، في الاإلمبراطورية
ذي اخترق المنغ، و  زينغ هي أيام ُأسرة بحريبالقائد ال م2005عام  خالل احتفالها

بريطانية تجنُّب الفراغ الولت اإلمبراطورية اح وكماالشرق.  بلدان رزار أكثحيط و الم
المتحدة؛ فإّن الواليات المتحدة الواليات باليابان و  فاستعانتطوريُتها براتضاءلت إم عندما
بالتدريج وُتحاوُل تولية اليابان والهند في مواجهة الصين. والهند تريد المساعدة.  تتراجع

ُس من الصين منذ احتلت ستراتيجي الهندي راجا موهاالوقد  قال  ان: إّن الهند تتوجَّ
  .م1959األخيرة التبت عام 
ى تحاُلف لاألميركية إ (الحقبة)عالم ما بعد »كتابه: ي دعا فريد زكريا ف :تحاُلُف األقوياء

احتجز  م2008في العام  ة بالمحيط الهندي.ي ضمان األمن وحرية المالحأقوياء ف
وما قّلت الفدية في  .300المائة سفينة، يُبُلغ عدد أطُقمها  الياصنة الصوماليون حو القر 

بدأت  م2008العام  أواسط نذوم مليون دوالر عن القطعة الواحدة. 1حوال عن كل األ
هوالء األميركيون  ومن عاٍم، مالحة بشكلٍ الفنها أو س ج حربية لحمايةار سل بو ر الدول تُ 

 ن. واألفضل فيآخرو  وكثيرون -فرنسيونالروس و ال ثم لحق بهم ،الماليزيون والكينيونو 
والعودة للقواعد في المدى المنظور سوف  التنسيق ووجود االستراتيجية. الظروفهذه 

  تساعد في َجْعل التنسيق فاعًال.
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خيانة  أم    ،انتحار من أجل المبدأ  :المثقف اإلفريقي باللسان العربي
  جل البقـاءأل 

 الحسن سعيد جالو

أصعب مرحلة في مسيرتها الوجودية التي لم يترّدد بعضهم  العربية اليوم ةتواجه الثقاف
، فهي من حيث الجاذبية فقدت نسبة كبيرة من بريقها إن بالكارثة أو الطوفان وسمها إلى
عالمي واإلنساني قل بريقها كّله، ومن حيث الكفاءة، لم تعد تقّدم لروادها ذلك البعد اللم ن

بعين االعتبار.  هثقافة تكافح من أجل حياة أفضل وعالم أفضل أن تأخذ الذي ال بّد أليّ 
لفقدت ثالثة أرباع جمهورها المشّتت في القارات الخمس. إّال أّن هذا  ،لو ال اإلسالم
أن استطاع بعض وذلك بعد  ،أو على األقل مغريا ،م يعد مضموناالعامل أيضا ل

ربطه باإلرهاب ربطا ال فكاك  - شديد مع أسف-  اإلسالمأبناء و المغرضين من األجانب 
بين لهية الحقيقية و سوء فهم رهيب بين اإلرادة اإلاألوساط اإلسالمية في  تله منه. فوقع

ين من حيث الجوهر، الحفاظ على الكتاب والدّ بين تعهد المولى بحتمية أدواتها الواقعية، 
ل الحابوهكذا اختلط  رقراقة ومباحة في المجال اإلنساني.ة وضرورة ترك الثقافة حرّ 

  .1بالنابل فحار ذو اللّب وسأل
ما هي آماله وأحالمه؟  المثقف اإلفريقي باللسان العربي. راسة تبحث عن وضعهذه الدّ 

أو فاضح ادية، مع تخاذل أو أنجلوفونية مع ةكفونيفرانفكيف يمكن له العمل في بيئة 
 إن كان له لمستقبلنفسهم؟ وما هي اآلفاق المقترحة  لأالضاد من أبناء واضح تواطؤ 
  ؟أو أّن السيل قد وصل الّزبى ،أفقمن لمستقبل في ا
  : شكالكان اإلالتعريف في 

أن نقوم بأي  إّنه من الصعب جّدا: ؟المثقف اإلفريقي باللسان العربيمن هو  -1
 العلوم اإلنسانية دون الوقوع في اإليديولوجية، ومن ثّم الوقوع في المحظور:تعريف في 

وٕابراز عناصر أخرى تراها مهّمة  ،ك مضّطر إلى القيام بعزل عناصر تراها ثانويةإذ أنّ 

                                                 
 . باحث من تونس  
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 اإليديولوجيةا هو ، وهذوالتجميع بالتركيأي عكس ما تقوم به الطبيعة من حيث 
، ولكّنه ليس كذلك. للغاية المشار إليه يبدو للناظر في أول وهلة بسيطالسؤال ا .2بعينها

القومية مع الّدين  فيها تداخليمن الكلمات التي  اإلفريقي والعربي الثقافة فالكلمات:
من يتعامل معها أن يعرف ذلك  قنابل موقوتة، لذلك على كلّ لتتحّول إلى والتاريخ... 
من  أقّل خطرا ةقد تكون الثقاف .بما لم يكن يتوّقعه قد فوجئ يقول: إّنه جّيدا حّتى ال

واألنثروبلوجيين والفالسفة العلماء فيافي  اب بها إلىهذّ األخريين، لذلك سأبدأ بها دون ال
: إدوارد بورنت تايلور األنثروبلوجي البريطانيبواحد فقط وهو  وسأكتفيالمتشعبة، 

)E.B. Tylor ورجال  مقبوال عند عدد ال بأس به من العلماء) الذي ظّل تعريفه للثقافة
: هي عند تايلورالثقافة من الّنصف الثاني للقرن التاسع عشر إلى اليوم. وذلك ، الثقافة

الذي يشمل العلوم والفنون والمعتقدات واألخالق والقيم ذلك النظام الكّلي المعّقد  ...»
نسان باعتباره عضوا في وكّل المكتسبات والمواهب التي اكتسبها اإل ،توالعادا

  قد يكون هذا التعريف غير كاف، لكن لم نجد أحسن منه بعد. .3«المجتمع
في . األفارقة وٕاهانة خرين لبساسا، وعند اآلقد يكون عند البعض مقدّ فاإلفريقي أّما 

يعتبرون هذه الكلمة جنسا من أصل إفريقي،  نوبعض األمريكيي جنوب الصحراء السود
 هوياتهم الضّيقةعن لذلك فهم يتنازلون ة أيضا. ، بل وهويّ قوميةو  وتاريخا ولونا

في أّما األفارقة  .4ةالعامّ  : من قبيلة وعشيرة وجنسية لصالح الهوّية اإلفريقيةوالصغيرة
، ألّنها قد تعني عند بعضهم السواد والحال أّنهم فال يحّبذونها العرب أيشمال الصحراء 

عبة في را إلى األوضاع االقتصادية والسياسية الصّ يرون أنفسهم بيضا، كما أّنها نظ
فهي أخطر من مة: العربي أّما كل ف.التخلّ  قارة السمراء، قد تعني عند بعضهمال

شماليين أم جنوبيين،  ،سودا كانوا أم بيضا ،: األفارقة المسلمون في غالبيتهماألوليين
، وهذا هم: لست عربياً الخطورة بمكان أن تقول ألحد ، لذلك منيعتبرون أنفسهم عربا

 وهنا !وهجين بال دين وال حضارة كافر أنت ،أو بعبارة أخرى يعني عنده: لست مسلما!ً 
تكون واعيا بذلك، لكّنك من المؤّكد لن قد ال ووعرة أرضا ملّغمة  ببساطة شديدة دخلتَ 

  .5!تخرج منها بسالم
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ربية ال يطلقون على من من الطرائف مثال أّن األفارقة المسلمين، خاصة في إفريقية الغ
يسحبون هذه الهوية عن جمهور كبير من سكان  لذلك كلمة العربيي لم يروه يصلّ 

الذي بنوه في  العربي ال يستوفون شروطفيما يعتقدون المغرب العربي ومشرقه، ألّنهم 
: المادية والمعنوية مثلالهّشة، منها الخصائص الخصائص ببعض يتعّلق والذي خيالهم 

  ً وتْ رُ يْ بَ  اْر الغربية كلمةً  نَ  ةقد يسمع الزائر إلفريقي الطقوس واللغة وغيرها.اللباس و 
 «نار» .6لخ...إهو المقصود الموريتاني  ارْ ّن◌ّ غَ  اْر نَ اللبناني و المقصود هنا هو 

مصطلح يطلقونه على عربّي لم يتأّكدوا من عروبته، أو يضّنون عليه هذا الشرف 
  العظيم.

يز آل السعود بعض دول فيصل بن عبد العز اللمغفور له الملك . زار ام1975ففي عام 
منها السنغال وكان كاتب هذه السطور حاضرا، وكان من بين الجمهور  ،ربيةإفريقية الغ

يرّدد جملة  رجل ،بلمن ق لم يسبق له مثيلوالذي  جاء الستقبال جاللتهالهائل الذي 
  ً مْ كُ يْ لَ عَ  مُ الَ :ً  يا أهَل مّكة السَ ويقولملكي ملّوحا يديه للسيارات المرافقة للموكب ال ،واحدة

وٕاّنما  ،وحدهاالمكّرمة فيصل ليس ملكا لمّكة الفنّبهه أحد المستقبلين إلى أّن الملك 
تحيا  سعودية، لذلك من األحسن أن نقول:اسمها: المملكة العربية الوواسعة لمملكة كبيرة 

على وأصّر   ّية الّالئقة لجاللة الملكقول هذه التح، لكّن صاحبنا رفض أن يةالسعوديّ 
عنيدا، وٕاّنما كان يعّبر عن العقل الجمعي  الجل غبيا و الرّ  لم يكن .7تحّيته الخاصة

فيصل بن عبد العزيز من النقل األهّم، ال شّك أّن الملك لم لشريحة اجتماعية مهّمة، إن 
وبيضهم، لكّنه  سودهمالشخصيات النادرة التي أحّبها المسلمون جميعا بعربهم وعجمهم 

 زو الّرمعالم من الحّب التقليدي إلى ما هو أبعد أي إلى ذلك في هذه الّربوع كان يتجاوز 
)The World of symbols( .ألّنه قد يصل  الذي ال يعرف مداه إّال اهللا تعالى–

  .8إلى العبادة –والعياذ باهللا

ف اإلفريقي باللسان العربي. فهو تقودنا إلى التعريف الذي أرتئيه هنا للمثق هذه الواقعة
أّنها لغة ال تعّبر عن أيضا ، بل ويؤمن العتيقة ذلك الذي ال يكتفي بإتقان اللغة العربية

وٕاّنما إضافة إلى  ،كما يعتقد الشيوخ التقليديونفقط المفاهيم الّدينية من صالة وصوم 
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 الفرنسيةفي ذلك شأن شأنها  ،المتشابكةلغة تعّبر عن الحياة بكّل تعقيداتها ذلك فهي 
رغم  ،خ التقليديين، إذ همو شرط ال تجده عند الشيوهو  واإلنجليزية وكّل اللغات الحّية.
يرون أّن المعارف ، لكّنهم ومهارتهم في العلوم الّدينية ،طول باعهم في اللغة العربية

أّن هذا كما  9 المقدسةً ! ً ةهذه اللغال تليق ب )profane(والحياة المدّنسة الدنيوية 
) الذي arabisant(الهجين  حسب المفهوم الفرانكفونيالمثقف، ليس مرادفا للمستعرب 

 منبّت على الثقافة العربية، وهذا ليس صحيحا،ال )، أيfrancisant( سيقابله المتفرن
التي إن كانت غير عربية في البداية ،  ألّن الثقافة العربية جزء ال يتجزأ من ثقافته األمّ 

  .فضل اإلسالم استعربت تمامالكّنها ب
ين وعند التقليدي عرب ولغتهم التي نجدها عند الشيوخحول الالوردية المثالية إّن الصورة 

، قد تكون إيجابية في الوهلة األولى، لكّنها صورة ميتة ال من المسلمين األفارقة العاّمة
ل العرب ما ال مّ قد تحومتناقضة، ثّم إّنها صورة قلقة رجراجة  .من الحياة نصيب لها

مطية السلبية المعروفة في وهي بذلك ال تقّل خطورة من  الصور النّ  ،طاقة لهم به
ألّن الذي يعبد العرب والذي يلعنهم سّيان، كالهما ينطلق من موقف غير  الغرب.

  .10بالضرورةومدان عقالني وغير واقعي، فهو إذن موقف غير أخالقي 
أّن الحضارة اإلسالمية شهدت تراجعا مذهال لم  ال شكّ  :العابرون في زمن عابر -2

المسلمين  الغربي في شؤون إلى اليوم، لكّن تدخل االستعمار يتفق الّدارسون على تفسيره
إفريقية ما وراء الصحراء المسلمة أو ما كان يعرف كانت  .11هو الذي زاد الوضع سوء

الجهات، حّتى جاءها باألمن واألمان مقارنة إلى غيرها من تنعم ببالد السودان 
االستعمار الغربي مبّكرا في ثوب المستكشفين ورجال الّدين منذ القرن الخامس عشر 

محاوال تقليل الخسائر التي منيت  ،الميالدي، وليس القرن التاسع عشر كما قال بعضهم
كما أّن النظام التعليمي في المنطقة لم يكن  .الستعماربها القارة من جراء العبودية وا

تخّلفا عن األوضاع االقتصادية واالجتماعية للمنطقة كما اّدعى االستعمار فيما بعد، م
، وكان التلميذ يتلّقى التعليم في البداية بحفظ القرآن ةبل كان مالئما للظروف المذكور 

كما  .ثّم يبدأ بعلوم اآللة ويتطور إلى المراتب العليا من التعليم ،عن ظهر قلب الكريم
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الجامعية العليا في المنطقة، مثل: جامعة تمبكتو وجامعة جّنى في  تدت المؤسساجو 
. كل وجامعة سوكتو بنيجيريا وغيرها مالي، وجامعة بير بالسنغال، وجامعة البي بغينيا

هذا ضمن نظام متكامل يحترم البيئة المحّلية ونواميسها، بحيث أّن التلميذ ليس فقط يتقن 
ما لغته المحّلية أيضا وذلك عن طريق نظام النقل الصوتي اللغة العربية كتابة وقراءة، وٕانّ 

)transcription ره تطور كثيرا الذي بدو ) أي كتابة اللغات اإلفريقية بالحرف العربي
ا ترجمة آالف الكتب من العربية إلى . بفضله استطاعو عن طريق التجربة والممارسة

ه ترجمة القرآن الكريم إلى لغاتهم على الرغم من أّن موقف األفارقة تجا لغاتهم المحّلية،
 ، فإّنهم من جهة أخرى بذلوا كّل ما في وسعهم لنقل النصوص12كان موقف رفض صارم

تكار داخل االبلغاتهم ، إضافة إلى اإلبداع و أدب إلى كالم و الثانوية من فقه وأصول و 
 .لغاتهم بالحرف العربي

م وجود هذا ، رغم عدوغير جائزةوا أّن ترجمة القرآن غير ممكنة ، إن فهمذلك ألّنهم
أّن حاجتهم إلى ، فإّنهم عرفوا الفهم في القرآن نفسه، كما أّكدنا ذلك في مكان آخر

االستفهام كانت أقوى بكثير من مجّرد انتمائهم إلى أّمة ٕالى الفهم و و  ،العلم والمعرفة
ك حقيقة م فيها وٕاضافة اللبنات في صرحها. وهنابدون أن يكونوا قادرين على اإلسها

الذي يراود جميعهم صغارا و كبارا، رجاال و هي أّنه إن كان المنى أخرى عرفوها و 
هذا المنى ـإن تحّقق  لكّنهم عرفوا أيضا أنّ قراءة، و و لغة القرآن كتابة ، هو إتقان نساء

مل مع الواقع الجديد بكّل ، من هنا بدأ بعضهم يتعاـ فإّنه عصيّ لبعضهم وهم قّلة
تثقيفا وية في لغاتهم المحّلية تعليما و كتابة النصوص العربية الثان هوواقعية، أال و 

محّرمات إّال بهذه ال يصل إلى فهم دينه من واجبات و للجمهور العريض الذي 
  .13الطريقة

، منهم من العصورعبر  لقد استطاع هذا النظام تخريج ثّلة من العلماء في هذه المنطقة
، ولد في نيمحمد بن عبد اهللا بن عمر الفالّ بن صالح ك ذاع صيته في جميع األصقاع.

 عمره،من اثنتي عشر سنة في  ه.حفظو  القرآن) حيث قرأ كناكريغينيا فوتا جالون (
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وكان المعا في  زوايايث درس علوم الدين عند ال) حسافر إلى منطقة القبلة (موريتانيا
ئه من زمالبن بونا. و بمحّمد المختار  . من زمالئه محّمد بن بونا المعروفكّل العلوم

 ،محّمد الحافظ بن المختاركذلك محمد بن هاشم الفالني وعبد الرحمن الشنقيطي و 
  .oDGur(14محّمد بن غورد (و 
) ومن هناك إلى تمبكتو ، سافر إلى ماسينا (ماليندما أكمل صالح دراسته في القبلةع

تونس الشيخ  زمالئه فيو  لزيتونة. من شيوخهتونس حيث التحق بجامعة افالمغرب و 
، بدأ حياته العلمية علي الغرياني الطرابلسي التونسي هو أبو عبد اهللا محّمد بنالغرياني و 

. ن أخذوا عنه العلم مرتضى الزبيديمن الذي، و العاصمةفي جربة ثّم انتقل إلى تونس 
  .15هـ 1195توّفي عام 

ى العلم من ، حيث تلقمصرفقد انتقل إلى لم يبق صالح بن نوح  في تونس كثيرا، 
س الذي ، منهم الزبيدي صاحب القامو حصلت له معرفة واسعة في أوساطهمعلمائها و 

هو األسلوب المّتبع آنذاك في جميع األرجاء من العالم سمح له أن يروي عنه العلم، و 
انتقل إلى  ،مصر، لم يبق مّدة طويلة في اإلسالمي. كما فعل صالح في المدن السابقة

قرآن و : من فقه س العلوم اإلسالميةة حيث ظّل يدرّ إلى المدينة المنّور  مكة المكّرمة ومنها
عبد الحفيظ العجمي قاضي  الرتب،ومن الذين نقلوا عنه العلم كانوا في أعلى  حديث.و 

: إيقاظ همم هتاّنفصممن و  16غيرهما، و شمس بن العابدين مفتي دمشق و مكة المكرمة
قطف الثمر في رفع أسانيد واألنصار.  نالمهاجريأولي األبصار لالقتداء بسيد 

، بة أسئلة اإلمام خير الدين الياس، وغيرهاالفنون واألثر، تحفة األكياس بأجو و المصنفات 
ظّل الشيخ يدرس في المدينة المنورة لم يخرج منها إلى أن توّفي فيها في جمادى اآلخرة 

  ).م1803هـ) الموافق (1218(  عام
، من المغرب ا في جميع أرجاء العالم اإلسالميعالم معروفمن المفارقات أن يكون هذا ال

  .17أيضا ، بل مجهوالفهو فيها ليس فقط مغمورا أنجبته،إّال في البالد التي  الهند،إلى 
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محّمد بن  هو، و خارج المنطقة السودانية الكشناويالمعروفين  سودانيينمن العلماء ال
في  تلّقى مبادئ العلم) حفظ القرآن و (غرب إفريقيا يالسودان محمد الفالني الكشناوي

، ثّم رجع إلى القاهرة حيث التقى جاور مكة المكّرمة ه،طلب مزيد منل ، ثّم رحلموطنه
. كان الكشناوي من الذين لمعوا عبد الّرحمن الجبرتي بجبرتي الكبير جّد المؤرخ الشهير

كّنه اشتهر في جّل علوم عصره ومعارفه، وكان يقول الشعر بأغراضه المختلفة، ل
  من أمثلته هذان البيتان :بالشعر الحكمي، و 

  ارَّ قَ تَ سْ مُ  ضٍ رْ أَ بِ  دْ جِ أَ  مْ لَ *** فَ  ضٍ رْ أَ  لِّ كُ بِ  رَّ َطَلْبُت اْلُمْستقَ 
  18ارَّ حُ  تُ نْ كُ لَ  تُ عْ نِ ي قَ نِّ أَ  وْ لَ ي *** وَ نِ تْ دَ بَ عْ تَ اسْ ي فَ عِ امِ طَ مَ  تُ عْ تبِ ◌َ 

أصوله وعلوم ى الفقه و ّكز جهوده عللم يكن الكشناوي كمواطنه صالح بن نوح الذي ر 
مصّنفاته من وعلم اللغة والنحو. و واألرقام، ، بل اهتّم بعلم الحروف الحديث وعلوم القرآن

، في فاقاآلفي علم الحروف و  اإلغالقفي تلك المجاالت: بهجة اآلفاق وٕايضاح اللبس و 
ه اهللا عام توفي الكشناوي رحم 19بلوغ األرب من كالم العرب في النحو ،مجّلدين

  .دفن فيهاو  ) في القاهرة م1741الموافق ( هـ)1154(
نالحظ أّن بالد السودان من حيث التعريب، لم تكن مختلفة كثيرا عن المناطق التي تّم 

، الجذر المهّم يلصفة خاصة المغرب العربي ووادي النّ بو  تعريبها في العالم اإلسالمي.
ون خسارة تذكر، كما أّن الفئة الخاصة وهي في المجتمع وهو الّدين قد وقع تعريبه بد

هو أيضا ال غير معّرب، لكّنه ، وعّربت المدن وبقي الّريف أيضا العلماء وقع تعريبهم
الّريف على  نة أكثر من احتياج المدينة إليه.يصمد طويال، ألّنه محتاج إلى المدي

ستطيع فرض المادية والمعنوية، ال ي تأصالته وفصاحته، ضعيف من حيث اإلمكانا
غة العربية وغيرها من تدوين اللّ رأينا هذه الحقيقة في تاريخ  .20المدينة علىورؤاه  لغته

خل دالتفاعل اللغوي في المنطقة دون تعملية لو تّم احترام  ، إذنفي العالم اللغات الكبرى
. هذا ما اعترف به بول ال غير مسألة التعريب مسألة وقت فقط أطراف خارجية، لكانت

في المستعمرات الفرنسي ول عن الجهاز االستخباراتي المسؤ  )Paul Martyرتي (ما
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الفرنسية في إفريقية الغربية الذي قال: إّن هناك أجزاء كثيرة من السنغال، خاصة منطقة 
خمسة كّل نجد فيها ثالثة من تّم تعريبها أو يكاد، بحيث في شمال البالد فوتا تورو 
ل االستعمار مباشرة وعزل وهنا تدخّ  .الكتابة باللغة العربيةيعرفون القراءة و المواطنين 
 ،ن امتدادها الطبيعي من الشمال والشرق، وذلك بدعوى تجفيف الينابيعالمنطقة ع

  .21وأغلق المدارس والكتاتيبالعربية، وصادر المكتبات 
يين، خاصة أّما من الناحية السياسية، فقد شّن حربا ضروسا على الشيوخ المحلّ 

ين المؤيدين لالستعمار . كما وقع خلق طبقة جديدة من رجال الدّ ناضلين منهمالم
وقع تهميش الثقافة العربية في وتّم تخصيص العطايا لهم ولذويهم. هكذا وسياسته 

لم نشاهد مثقفا عضويا عربيا في  .22ما له عالقة بها من قريب أو بعيدالمنطقة وكل 
في بداية القرن العشرين وهو الشيخ موسى  إالّ  ،المنطقة حسب التعريف الذي وضعته

يمثل مرحلة انتقال بين الثقافة العربية الّدينية التقليدية من بلدة غانغويل الذي كمارا 
من ظروف صعبة في يعتريه رغم ما كان - الشيخ حاول والثقافة العربية المعاصرة. لقد 

قافة العربية في هذه أن يعصرن النظام الفكري للث حاول -استعماري دمويظّل نظام 
تجّنب فيه الّروايات  وبدأه بإعادة كتابة تاريخ المنطقة بأسلوب علمي جّذابالمنطقة، 

الخرافية واألحداث األسطورية. من أهّم وأثمن ما تركه لنا الشيخ باللغة العربية 
بالسنغال المعروف قبل  )IFANمخطوطان نادران في معهد دراسات إفريقية السوداء (

انتصار  الل بمعهد الدراسات الفرنسية بإفريقية السوداء. والمخطوطان هما:االستق
إضافة إلى  لبساتين في تاريخ بالد السوادينزهور او  رفوتا تو الموتور في تاريخ بالد 

ة المجاهد العظيم مخطوط مهّم يتعّلق بالجدل الذي أثاره المستعمر الفرنسي حول شخصي
وغيرها  شبهات األوهام في سيرة الحاج عمر الفوتي ً  تنقية األفهام من الحاج عمر تال

  .23من الكتب
أم اإلنجليزي سواء الفرنسي  ،لم يترك المستعمر العنقاء تقوم من رمادها، ولكن...: -3

تضييق الخناق عليها، من حظر ب الثقافة العربية اإلسالمية تتطور تطورا طبيعيا، بل قام
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عرفة اإلسالميين في الدول العربية التي لم تكن لمالسفر على المسلمين في طلب العلم وا
غالبيتها. إّال أّنه خدم الثقافة العربية من حيث ال يدري عندما قام في هي أيضا حّرة 

، وهنا كان البّد بتأسيس معاهد محّلية تزّلفا إلى الثقافة المحّلية بغية تغييرها أو تحييدها
الرسمية. فقد اغتنم بعض المسلمين  من إدخال اإلسالم كمادة تدريس في المؤسسات

اإلسالم كمادة مع اللغة  المتعّطشين للثقافة اإلسالمية هذه الفرصة فجعلوا يدرسون
  .24العربية

تدرس  لقد قام الشيخ سعد عمر توري في مدينة سيغو بمالي بتأسيس مدارس إسالمية
تها في كامل المنطقة، سرعان ما ذاع صي ،فيها اللغة العربية في المستعمرات الفرانكفونية

 school of Arabic( بكما تأسست المدارس العربية في شمال نيجيريا عرفت 

in Kano studies(52,  خطأه فغّير تكتيكه فارضا الحرف  تدارك المستعمرلكّن
يسها باللغات المحلية كما زعما بأّن هذه المادة يجب تدر  الّالتيني على مادة التدريس

وهذا كان له مبرر  ،المحّلية باللغاتالمسيحي مادة الدين  ياتتدرس مدارس اإلرسال
وهذا عكس باعتبار أّن الّدين المسيحي نشر باللغات المحّلية عبر تاريخه الطويل 

، ولم يسمع في التاريخ منذ رحلته األولى دوما مرافقا بلغة القرآنتماما الذي كان اإلسالم 
ة القرآن الكريم، والحال أّن المواطنين في اإلسالمي الطويل أّن أّمة مسلمة رفضت لغ

فضا باتا لغة المستعمر الدول المستعمرة، خاصة المسلمين منهم كانوا يرفضون ر 
مباشرا حتى بعد االستقالل، خاصة في سلبيا هذا قد أثر فيهم تأثيرا مع أّن  ،األوروبي

 ٕان كان أكثرهم المجال التنمية. أّما اللغة العربية فكانوا يعتبرونها لغتهم األّم و 
، بل اين فيهلذلك تجدهم حتى في كتابتها في لغاتهم المحّلية، لم يكونوا جادّ  .62هاونيتقن

، بل فية وتربوية وال يقف الطالب عندهاكانوا يعتبرون هذه العملية مؤقتة، ألّنها تثقي
سرعان ما يتجاوزها إلى اللغة العربية الفصيحة التي هي منى كّل مسلم. فجاءت 

إلى أخرى ومن منطقة إلى  ةرديئة ومختلفة من مدرسفي اللغات المحّلية الءاتهم أم
الّناطقتين باللغة السواحيلية وزنجبار أخرى، بل من شيخ إلى آخر، باستثناء منطقة كلوه 

  .72الغربيةإفريقية في الّناطقة باللغة الفالنية  نفوتا جالو منطقة و الشرقية، في إفريقية 
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يونسكو منظمة مر قد نجح في تمرير مشروعه الذي تبنته عفإّن المستمهما يكن من أمر 
حماية الثقافات المحلية من االنقراض. فأسست بعد االستقالل بعد االستقالل بدعوى 

وعقدت مؤتمرات  ،معاهد توحيد الكتابة في اللغات اإلفريقية بالحرف الالتينيمباشرة 
. في غياب الحضور العربي كليا في م1966هذا الغرض أولها مؤتمر بماكو عام ل دولية

طوي الحرف العربي عن الذاكرة اإلفريقية المسلمة رات، تّم تبّني كّل قراراتها، و هذه المؤتم
  .82خمسة عشر قرناعلى ما يقارب التي صاحبها 

، فقطشكال ومضمونا في بعض الدول اإلسالمية، وفي بعضها شكال ذهب المستعمر 
حدودها المعروفة اليوم، واستيقظ الضمير الديني اإلسالمي أو فتأسست الدولة الوطنية ب

را فات ز المسلم إلى الشرق اإلفريقي ذهب الشباب ف ،ما يعرف بالصحوة اإلسالمية
م صوب األزهر الشريف، في مصر وبالد الشام والعراق والخليج منهم من تيمّ  :ووحدانا

قبل نس أو القرويين في المغرب، في تو العربي، ومنهم من توقف في الزيتونة والقيروان 
ذاك، ر هذا و فيها أو يرجع إلى بالده. فإن تعذّ  أن يواصل رحلته نحو الشرق أو يستقرّ 

  .موسم الهجرة إلى الشمال في ذروته فالطريق إلى البحر سالك ألنّ 
: ةالشباب اإلفريقي المسلم بخيبة أمل قاتل المسلم في العالم اإلسالمي، مني الشباب ككلّ 
، المواد التي تدرس في أغلب جاءوا من أجله، لم يكن في مستوى الطموح عليم الذيالت

معّقد بعلومه ومناهجه، بينما إلسالمية، ال تفي الغرض في عالم المعاهد والجامعات ا
 ر تلكبعضها تكفّ  المناهج خلّوا تاّما، بل إنّ  تجد الجامعات اإلسالمية تخلو من هذه

ها ما زال يدرس بطريقة عتيقة إن لم نقل متخّلفة، هذا ما جعل المناهج تكفيرا. الدين عند
الطالب فيها ال يحصل على ما يحتاج إليه من علوم ومعارف، ولو كان نابغة من 

تقلون الى الجامعات الغربية الّنوابغ، مّما جعل كثيرا منهم يتسّربون في الطبيعة أو ين
 الجامعات الواقع ال يقتصر فقط على ، وهذا القصور فييالفكر  بداعتوافر لهم اإلحيث ي

ينية أو التي يسمونها الجامعات األهلية: ، بل أيضا على الجامعات غير الدّ اإلسالمية
، فغائبة غيابا كّليا ةنثروبلوجياألأّما  .92إن وجد، فال يدّرس بطريقة علمية فتاريخ األديان
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ذي بدوره ال يدّرس إال إّال ما يعطى منها في شكل جذاذات عن طريق علم االجتماع ال
تطّبق على أرض الواقع، والحال أّن هذا  تدريسا شكليا، إذ يعرض على شكل نظريات ال

العلم كله متعلق بالواقع العملي المعّقد، وال يكون ذا فائدة إال عند ما يشتبك معه بشكل 
  مستمر.

في أن تنوي إّن ضعف جامعاتنا في المناهج، لم يعد خافيا على القاصي والّداني، ويك
جوع إلى المستشرقين خاصة إلى دائرة معارفهم البحث في موضوع ما دون الرّ 

اإلسالمية، حّتى ترى نفسك في غابة من المعلومات ال تعرف أين تبدأ بها وال أين 
ا أن تجمع ما تنتهي، وأنت هنا مضّطر إلى اّتخاذ أحد القرارين ال ثالث لهما: فإمّ 

وصلت إليه يدك وتتخّلص من العمل كيفما اتفق، هذا ما يفعله أغلب الباحثين اليوم، 
  ا أن تترك البحث نهائيا، هذا ما يفعله قّلة منهم.وٕامّ 

يكفي أن تقوم بمسح بسيط حول األطاريح المنجزة في أّي جامعة من هذه الجامعات، 
ة وليس فيها أّي إبداع أو ابتكار، بل عبارة عن حّتى ترى أّن األعمال كّلها أو جّلها معاد

نسخ منسوخة بعضها من بعض. ال أقول هذا الكالم جزافا أو رغبة في اّتهام الناس 
كيفما يتفق، بل أقوله عن تجربة وممارسة في الواقع المعيش، خذ مثال مجموعة من 

م بمجموعات أخرى من الطلبة الناطقين باللغة العربية في مستوى الثانوية العامة، وقارنه
الناطقين باللغة الفرنسية أو اإلنجليزية أو غيرهما في المستوى نفسه والعمر نفسه، ستجد 
اآلخرين قادرين على إنتاج الخطاب الشفهي والخطاب المكتوب  المقبولين نسبيا دونما 

 قس عليهرهم ال يقدر على ذلك، و عناء أو تكّلف يذكر. أّما الناطقون باللغة العربية، فأكث
المعارف األخرى من فنون وعلوم وآداب... إذا عجز التلميذ في هذا المستوى عن 

فعليه أو على المسؤولين إسماع صوته بلغته األّم أو اللغة التي ينطق بها كتابيا وشفهيا، 
  .30عنه أن يراجعوا مناهجهم

سا، وعندنا قدّ معندهم التعليم  هم عكسنا تماما،الجهة المقابلة أي المسيحيون، نجدفي 
ليس كذلك، وهم يعتنون باإلنسان في هذا الجانب منذ والدته: يبنون المدارس والمعاهد 
والجامعات ويجلبون لها أساتذة ومعلمين أكفاء، يدرسون علوما ومعارف متنوعة تتبع 
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 %99 أحدث المناهج العلمية، وال يفرقون بين العلوم الدينية وغيرها. بل من المعلوم أنّ 
ومثال آخر  ,31قبل االستقالل رؤساء األفارقة تخرجوا في المعاهد الدينية المسيحيةمن ال

هو نيجيريا حيث تجد أكثر من خمس جامعات مسيحية، فقد بنى فيها اليسوعيون 
العاصمة ب والويلمعهدا نموذجيا جديدا وهو المعهد اليسوعي النموذجي أخيرا الكاثوليك 

 7،11يتسع أكثر من ألف طالب برأسمال يتجاوز ) Loyola Jesuit College(أبوجا 
) والوكالة القومية New York Provence( ركيو مليون دوالر من تبرعات منطقة نيو 

 The United States Agency for the Internationalللتنمية الدولية األمريكية (

Development ويرأس هذا المعهد أستاذ جامعي كفء ومتخصص في الدراسات (
) اليسوعي األمريكي. التعريفة في Patrick Ryanعربية اإلسالمية وهو باتريك راين (ال

عهد وقيمته، ا، إذا قورنت بمستوى المدوالر في العام) منخفضة جدّ  2500هذا المعهد (
.  همصاريف دفعيأو تعطى له منحة مالية ل ،فعالفقير عن الدّ  ومع ذلك يعفى الطالب
كما رز اسمه محّليا ودوليا، وفاز بجوائز محلية وعالمية. ب ه، المعهد على حداثة سنّ 

ال يفتئون و هم ال يهملون طالبهم أينما كانوا، يتتبعون أحوالهم ولو بعدوا عن الجامعة، أنّ 
في خلق شبكة من الفرص والعالقات العلمية لطلبتهم وتالميذهم: من زمالة إلى حضور 

  .23أو إسهام في دورية أو مجلة مؤتمر علمي
قويماتهم دقيقة ومنصفة، ففي جامعة غريغوريان بروما مثال، ال يسمح لطالب في ت

الدراسات العليا تسجيل رسالة الدكتوراه، إال إذا كان يتقن ثالثا من سّت لغات معتمدة في 
في  .33الفاتيكان وهي: الالتينية واإليطالية واإلنجليزية واألسبانية والفرنسية واأللمانية

الطلبة في الجامعات اإلسالمية، ال يتقنون أي لغة بما فيها اللغة  المقابل نجد جلّ 
ا . أمّ مسلمالطالب الالعربية التي كان من المفروض أن تكون من تحصيل الحاصل لدى 

أحوالهم العلمية فال تسأل عنها، إذ غالبا ما تكون عتيقة ال تلتفت إلى المناهج العلمية 
كثرهم ال يصلحون في العير وال في النفير! إذ هم ال ، مما جعل أكما قلنا سابقا الحديثة

يستطيعون أن يخاطبوا أحدا في أي لغة بما فيها اللغة الرسمية في بلدانهم. لعل ذلك ما 
جعل بعضهم ينقطع عن الدراسة في مستويات عالية مفضال خدمة بسيطة في أوروبا، 
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ما ينتظره بعد الدراسة ه يعرف وبعضهم اآلخر يدرس لكن في حالة نفسية يائسة، ألنّ 
وهو البطالة والخمول، ذلك ألن الجامعات اإلسالمية ال تفكر في أّن من مهامها التشغيل 

وال يهمها وجودهم وال ظروفهم  ،وال تخلق شبكة من العالقات بينها وبين طلبتها القدماء
  .المعيشية، وال حّتى األثر الذي يحدثونه في مجتمعاتهم

 ألنّ إّال باالسم فقط ية في الواقع، ليست جامعات إسالمية، بعض الجامعات اإلسالم
ية ال عالقة لها مناهجها العلمية وٕاطارها التربوي ورؤاها الفلسفية وسياساتها العلمية محلّ 

اإلطار الّرؤى و باإلسالم كرؤية كونية شاملة، عكس الجامعات المسيحية التي من حيث 
اللون الثقافي والعرقي  أطياف ه يمثل كلّ التربوي عبارة عن األمم المتحدة، أي أنّ 

  .34والسياسي
كل ذلك جعل الرسم البياني للدراسات العربية اإلسالمية في المنطقة بصفة عامة، وفي 
غرب إفريقية بصفة خاصة في حالة هبوط مستمر. في الماضي كان الناس يسافرون 

لهم تقدير اجتماعي  إلى الجامعات اإلسالمية في المشرق العربي على األقدام وكان
ا اليوم فالطالب في الدراسات العربية اإلسالمية عظيم إذا رجعوا إلى بلدانهم. أمّ 

)Arabisant،( !ص ذلك مواطن جزائري من منطقة وقد لخّ  35مرادف للفاشل في تعليمه
قناتكم  إنّ » فيها: جاءالقبائل برسالة وجهها إلى إحدى القنوات التلفزيونية المسيحية، 

عاما ومثقف، لكن  37سبة إلّي نافذة ضوء من األمل في حياتي المظلمة...عمري بالن
ثقافتي لم تنفعني في شيء، ضّيعت شبابي بال عقيدة وال أمل، وال عائلة...فقدت الثقة 

ما فكرت في معنى من معاني كلّ و شيء. أنا قلق ومحبط،  من نفسي وأخاف من كلّ 
 لجحيم أعني من بالدي! لكن بدون جدوىحياتي، زدت إحباطا. حاولت الخروج من ا

. عندما وجدت قناتكم مشاهدا والتأثيرات ممنوعة علينافي وجوهنا  األبواب موصدة
اهللا لن  برامجكم، شعرت بقليل من الضوء ينفتح أمامي في اآلفاق، وهكذا أحسست بأنّ 

الخالص لن  يتركني وحيدا،  وهو األمل الوحيد الذي أحتاج إليه اآلن، وهكذا تيقنت أنّ 
  .36سعد الوناس «يأتي إال من عند المسيح...
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ين في إفريقية تإسالمي جامعتينور، وقّرر إنشاء قصهذا الإلى ن العالم اإلسالمي تفطّ لقد 
خذ تّ بأوغندا في شرق إفريقية وقد أُ  ىخر السوداء إحداهما بنيجر في غرب إفريقية واأل

. ولكّنه م1975ينة الهور باكستان عام سالمي بمدمنظمة المؤتمر اإلفي  بإجماعالقرار 
، لكّنهما فشلتا من حيث الجامعتان جّيدتان من حيث المبدأ .م1982ذ إّال في عام لم ينفّ 

 الواقع والمضمون، الجامعة اإلسالمية في أوغندا مثال أصبحت جامعة أنجلوفونية
، %25لة تتراوح بين ة قليبإطارها وطلبتها وبرامجها التي ال يمثل اإلسالم فيها، إّال نسب

  .37%30إلى 

أّما الجامعة اإلسالمية بساي في نيجر فحّدث وال حرج، األمر الذي جعلها تغلق أبوابها 
المستقبلية من المدارس العربية في  ألّن هذه الجامعة تأخذ طلبتها وكوادرهاذلك مّرتين. 

ع ألي تنسيق فيما ال تخضالتي تنمو وتنتشر كالفطريات المنطقة مباشرة، وهذه المدارس 
بينها، كما أّنها ال تخضع ألي نظام داخلي وال برنامج واضحة معالمه: الشهائد فيها 

ال تخضع لمراقبة الدولة، مّما جعلها تمنح شهائد الثانوية تزّور بكل سهولة ويسر، ألّنها 
تتعّلل بعدم ، لكّنها جّيدا العاّمة لطلبة أّميين حقيقة ال مجازا. ويبدو أّن الدولة تعرف ذلك

رغبتها في التدخل في مواضيع دينية أي حصر اللغة العربية في موضوع دينّي ال غير، 
يسعى وراءها إلى تهميش اللغة العربية ومن ثّم تنفير وهذه سياسة المستعمر الذي كان 

  الّناس منها.
ذلك ضل مثال في ، وأفالمؤّسسات الثقافية العربية في القارة بدورها فشلت فشال ذريعا

جريدة أسبوعية باللغة للصحافة واإلعالم بالسنغال التي بدأت بإصدار  مجموعٌة والفجر
كانت تعاني كسادا مزريا في األسواق لرداءتها. فّلما بّدلت لغتها العربية العربية، و 

في  ، أصبحت من أكثر المؤسسات نجاحااإلسالمية بالبراغماتية بالفرنسية وفلسفتها
 ،)FM( أمتبّث برامجها في موجة أف  ملك جريدة يومية وٕاذاعةالمنطقة وهي اآلن ت

وعّما قريب ستفتح قناة فضائية عالمية. أّما مديرها العام سيدي محمد األمين نياس فال 
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ر اآلن أّنه ناطق بالعربية وأّنه تكّون في الوطن العربي، ألّن خطابه إّما أحد يتصوّ 
  .38مائة بالمائة هي فرنسيةبالفرنسية وٕاّما بالولوف. أّما كتاباته ف

سيدي محمد األمين نياس ليس وحيدا في هذه الحالة، بل هناك نسبة كبيرة من المثقفين 
كانوا  همحظّ مهن أخرى وثقافات أخرى، وبحسن  األفارقة باللسان العربي اضطروا إلى

يعّدوا ء أخرى لم إلى أجوا مّما مكّنهم من التحّولعالية،  ةنو مر يتمتعون بموهبة خارقة و 
ل، لكان مصيرهم كمصير زمالئهم أي التهميش ولو فشلوا في هذا التحوّ  39لها في البداية

من هؤالء الرئيس القمري الحالي أحمد عبد اهللا سامبي الشخص الوحيد  والموت البطيء.
الوصول إلى سّدة  الصحراء استطاعمن الناطقين باللغة العربية في إفريقية ما وراء 

لطبقة الفرانكفونية الفاسدة التي جلبت الموت ذريع لبعد فشل تقالل، ولكن الحكم منذ االس
: مرتزقة مأجورينمن الخارج في والفقر إلى البالد عن طريق انقالبات عسكرية مدّبرة 

اله. تكّون أحمد عبد اهللا سامبي في كّل من ثالفرنسي وأم )Bob Dinarبوب دينار (ك
ى بالده لكّنه وجد األبواب موصدة بعد تخرّجه، عاد إلو . المملكة العربية السعودية وٕايران

به في النزاهة واإلخالص، ومع ذلك ، فامتهن التجارة واألعمال وكان مثاال يحتذى أمامه
بأّنه ظالمي إياه  واصفةحربا ال هوادة فيها، شّنت عليه الصحافة الفرانكفونية 

  .40متطّرف!

ربية، فهموا بعد تجربة شخصية، وقناعة داخلية إّن أكثر األفارقة الوافدين إلى الدول الع
في إفريقية ما وراء الصحراء، قد انتهت  عركة الحضارية بين الغرب والعروبةأّن الم

لصالح الغرب، هذه القناعة قد ال يعّبرون عنها بأقوالهم، ولكّنهم يعّبرون عنها بأفعالهم 
م من الّلغات الغربية كاإلنجليزية ما فاتهزعتهم المبالغ فيها إلى تدارك وأحالمهم، مثل: ن

والفرنسية، وٕاهمال كّل ما هو عربي وٕاسالمي، فقد وصل األمر ببعضهم إلى ترك 
دراساتهم العربية، والذهاب إلى الدول الغربية والعمل فيها، في أعمال ال عالقة لها بهذه 

 الّدراسات: كالعمل في المصانع والمعامل اإليطالية بالشمال وغيرها.
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م من ترك هذه الّدراسات فشارك في مناظرة الثانوية العاّمة في بالده، ونجح فيها ثّم ومنه
(نوح) توندي الذي استعمل هذه  افي القيروان نوفو  يذهب إلى الغرب، كالطالب البوركناب

ث تحّصل على دكتوراه الدولة في علوم الطريقة، والتحق بمدرسة بوليتيكنيك بباريس، حي
ّن الطلبة األفارقة الّناجحين في الّدراسات العربية واإلسالمية أنفسهم، . بل إالّرياضّيات

عادة يسجّلون الّدراسات العليا في الجامعات الغربية، قبل عودتهم واستقرارهم في بلدانهم، 
وهكذا يغّيرون والءهم الثقافي نهائيا، ويتداركون أمورهم قبل فوات األوان، كمن يريد أن 

في خطأ مصيري، وأدخالني في دراسات ال مستقبل لها، فأنا لن  يقول: إذا وقع والديّ 
لّي أقع في الخطأ نفسه، أو من المفروض أّال أقع فيه، أو كما يقول المثل:ٌ  إذا جنى ع

  !أبي، فأنا لن أجني على ابنيٌ 
نستطيع أن نقول بأمانة: إّن في كّل إفريقي ناجح في الّدراسات العربية واإلسالمية، 

. وهذا يبّين 41قارب مائة إفريقي فشلوا أو تركوا هذه الّدراسات بمحض إرادتهمهناك ما ي
ن مّ بما ال يضع مجاال للشّك أّن الخوف في إفريقية ما وراء الصحراء اليوم، ليس م

 نالراديكاليين، وٕاّنما من المتطرفي ألصوليينالمتطرفين اإلسالميين وايسّمونهم ب
عة إفريقية، بل وجدناها عند كثير من علماء الزيتونة العلمانيين! هذه القناعة ليست بد

كان ينتظر  وكوادرها الذين بدورهم أدخلوا أوالدهم في المدارس الفرانكفونية، خالفا عّما
. مّما جعل كثيرا من الباحثين يرون في حركة التعريب في المنطقة المغاربية، منهم

الواقع المعيش، بل ُتَرّوج فقط لدى بصفة عاّمة أّنها حركة إيديولوجية ال عالقة لها ب
الطبقات الدنيا والفقيرة. أّما الطبقات الحاكمة والميسورة أحوالها، فتدخل أوالدها كما قلنا 
في المدارس الفرانكفونية، ليحكموا المنطقة إلى األبد. يمكن أن تالحظ ذلك جّيدا عن 

  .42واالقتصادية، والثقافيةالسياسية،  انتّلجانسياطريق 
لقد تناولنا فيما سبق من صفحات وفصول ظروف المثقف والثقافة العربية في  : خاتمةال

التجّرد قدر المستطاع. فبناء على ذلك نستنتج فيه إفريقية ما وراء الصحراء، وحاولنا 
  االستنتاجات التالية:
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فريقية فريقية، ويجعل القارة اإلالعربية هبة إلأراد القدر منذ البداية أن يجعل الثقافة  - 
: إّن مرّد ذلك نا ال نذهب مع القائلينهبة اللغة العربية لظروف يطول شرحها هنا، ولكنّ 

الثقافة اإلفريقية ثقافة مسالمة أو ضعيفة. فليس هناك ثقافة عدوانية وثقافة  يعود إلى كون
محاصرة من  مسالمة، وال ثقافة ضعيفة. لكّن الظروف المحيطة بالثقافة العربية جعلتها

الوحيدة بقيت الجهة ، فإيران وتركيا وأوروبا :ث جهات ال تستطيع النفاذ إليها وهيثال
اإلفريقية حيث الثقافات المتشظية. هذا العامل هي الجهة التي بإمكانها أن تنفذ إليها 

، ولكّنه وٕاخالص ألتى أكله بمهارة لو استغلّ  ،كان حاسما في بقاء اللغة العربية ونجاتها
، ال بمهارة وال بغيرها فضاعت الفرصة لصالح الثقافات لم يستغلّ  مع األسف الشديد

  .الوافدة األوروبية
غة ، فقد أحّب هذه اللما كان عليه أن يقّدمه قّدم كلّ  المثقف اإلفريقي باللسان العربي - 

وحرمان، وغربة وقّدم ألجل ذلك تضحيات جسيمة: من بؤس  ،من صميم قلبه وثقافتها
ذا من أن يستطيع هبكثير ّن الخلل في هذا الميدان كان أكبر لكن حسبما يبدو لي أ

إلى رؤاها الفلسفية هذه الثقافة دول تتباين في على القائمون  :التأثير في النتيجةالمثقف 
والحال  !من رديء إلى أردأالعملية، أي أدوارها حّد التناقض، ولكّنها ال تختلف كثيرا في 

 كان متواضعا.مهما إيجابي  دورلها القيام بالممكن أّنه كان من 

العربية اللغة العربية صادقا في قوله، إذ ليس في حّب اللغة ليس كّل من يّدعي حّب  - 
عصر في  ،تعود إلى العصور المظلمة يوالمحاضر التع الكتاتيب في شيء من تشجي
ية والتراث. هويتنا ليست في تلك بدعوى الحفاظ على الهوّ  ،يةالحاسوب واإلعالم

وساعدت على  ،أّنها لعبت دورا كبيرا في الماضي ، معوالّرفوف الباهتة وحات البائسةالل
. ما تجاوزه اليومالعالم  إّنه لدور عظيم، ولكنّ  قرآن الكريم غّضا في هذه المنطقة.إبقاء ال

أعني هنا أولئك  ا التراث ليشّدنا إلى الوراء،زايد علينا في هذيؤلمني هو أّن هناك من ي
والمنّفرة يريدون أن يروا من اإلسالم في إفريقية الغربية إّال تلك المناظر المزرية  الذين ال
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الصغار في سّن التمدرس  ترى آالفا من األطفال من الثقافة العربية اإلسالمية، حيث
 شماتة.ببالدة و أحالمهم جهض وت ،تمتحن طفولتهم بقسوة

قية الغربية، وٕاّنما في الوطن العربي في إفريفقط مهّدد ليس اليوم وجود اللغة العربية  - 
الغربية هذه اللغة على هامش الحياة وذلك بإعطاء اللغات األجنبية  ا حيث ُوِضَعتْ أيض

لم ومال وأعمال وسياسة، ولم من ع الحقيقية في وجودنا:ذات القيمة المغرية كّل األدوار 
 في الفضائيات المحمومةدات والمزاي ،الموسميةينية لعربية إّال المسلسالت الدّ يبق للغة ا

 .العربية

نصيبه أيضا ال تتحّمل الدول وحدها مسئولية ما جرى ويجري، بل للمواطن العربي  - 
منعه من أن يبذل ما عنده في سبيل أّمته، خاصة نحن أّمة فيما يجري، إذ ال أحد 

ومية التي عّلمت الغرب دور المؤسسات المدنية والمنظمات غير الحكاألوقاف والزكاة 
 foundations andة أو اإلنسانية (بالمؤسسات الخيريعندهم المعروفة 

humanitarian institutions(، أن  ، فقد برهنت أّنها تستطيعوما يتبعها من جمعيات
الفارق في كل الميادين، خاصة في وقت األزمات مثل تلك التي نعيشها اليوم.  تقّدم

محرومون  ا من الطلبة األفارقة في الوطن العربيفليعذرني القارئ إذا قلت له: إّن كثير 
حّتى من تذكرة السفر إلى بلدانهم، مع أّنهم يمنعون منعا باتا من العمل في البلدان 

 المضّيفة!

ليس هناك ثقافة من أجل الثقافة، بل هي كما عّرفها تايلور ذلك النظام الكّلي المعّقد.  - 
ش خارج اللعبة السياسية واالقتصادية ال يمكن ألّي كان أن يعيذلك أّنه معنى و 

هذه الحقيقة  واهمفأن يالمخلصين للثقافة العربية في الوطن العربي  فعلى واالجتماعية.
مساعدة المثقف اإلفريقي باللسان العربي على االندماج في بكّل جالء ووضوح، ومن ثّم 
إلخوانهم في القاّرة،  نجليزيةكما يفعل الناطقون بالفرنسية واإل ،الدورة االقتصادية والثقافية

وليس الغرض من ، ميةالعل توزمالة في المؤسساوبحوث خدمات  تمكينهم منوذلك ب
ونعرف أّنها ال تمّكننا من  ،جّيدا نإامكاناتقدراتنا و فنحن نعرف  ،منافستهمأّننا نريد ذلك 
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متاحة  صورة ، لكّننا نريد أن نقّدم أفضلفي الوقت الحاضر على األقل ذلكالقيام ب
بالمثل  نذّكر أولئك الذين استضعفونا أو استهانوا بناو  ،السمراء للثقافة العربية في القارة

 د، ال ينتظره حّتى ينتهي من صخبهالحّداالقائل:ً  إّن اإلسكافي الذي يجاور اإلفريقي 
   . ً هصمتفي ببسالة ّنما يعمل ، وإ العملليبدأ 

في كّل  تحّدي كّل الظروفقادرون على ئهم، من أجل مباد أّن الّناسمن ظّن مخطئ  - 
 التاريخ أنّ  لقد برهن بة في وقت األزمات الحاّدة.أّن إيمانهم يزداد قّوة وصال وأ ،األوقات
 أو ينحرفون عنها، لذا فإنّ  ومن ثّم يخونون مبادئهم ،وقت األزماتفي يضعفون الّناس 

 أفضل. مستقبلنحو  في نحت أقدارهم اإسهاميعتبر  ،لهممالئمة توفير ظروف 
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2  - Encyclopedia Britannica, 2005. Art. Ideology. 
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New York : Torchbook, 1871. 
 4  - Christian, Coulon. Le Marabout et Le Prince : Islam et pouvoir au 
Sénégal, Pedonne : Paris, 1981. Pp. 25-36. 

5  – Amadou, Hampaté Bâ. Amkoulel. L’Enfant Peul, Paris  :  Babel, 1992. 

6  - Thomas, Louis Vincent. La Terre africaine et ses religions, Paris : 
Larousse, 1975. Pp. 47-86. 
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  الفالنية.إمالء في اللغة 
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Mujaddid, Dakar, IFAN, Tome 40, Série B, N° 4, 1978. pp. 879-885. 
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17- John, O. Hunwick, op cit, pp. 879-885. 

 ،القاهرة العربي،عالم الزهراء لإل الجهاد اإلسالمي في غرب إفريقيا ،) أحمدKannكان ( -18
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  فالني.مادة سبق ذكره،  رضا كحالة,عمر  - 19

، تونس، رر المدينة المنّورة والدار التونسية للنشالمقّدمة، مكتبة ودا ,ابن خلدون عبد الرحمن  -20
  .418-413، صIIج م,1984

21- Paul, Marty. L’Islam au Sénégal, Paris : Maisonneuve et Lereaux, 1917. 
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 21

24- Ibid. Pp. 58-62. 

25- Lamin, Sanneh.Translating the Message: the Missionary Impact on 

Culture, New York: ORBIS, 1993. 
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 دراسة في اإلنسان والمجتمع. مدخل لقضايا المسلمين في غرب إفريقية: صالح سانا, عبد اهللا  -29
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ديان: هل للمسلم فيها من اإلنسان المعاصر بين جدلية الحداثة ومناهج األ حسن سعيد جالو, - 30

  .م2005، تونس سبتمبر، 167موقع؟ الحياة الثقافية العدد: 

31- Hastings, Adrian. A History of African Christianity: 1950-1975. 

Cambridge: Cambridge University press, 1979. 
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33- A Guide to the Gregorian University, Year 2000-2002. Pp. 14-26. 
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ou phénomène marginal ? (1re partie) Pp, 8-16. 

37- Ousmane, Kane. Op.cit, Pp. 34. 
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  حيان التوحيدي أبيالفكر السياسي عند 
                       الدكتور محمد فوزي الجبر           

                                                                 كلية اآلداب

          جامعة دمشق

  
  
  
  

  مقدمة: 
بـو حيـان ولقبـه أصـره كنيتـه بـو حيـان التوحيـدي مـن كبـار مفكـري عأيعد علي بـن محمـد بـن العبـاس 

باه كان يبيع نوعـًا مـن التمـر أوقد اختلف في نسبة هذا اللقب، فذهب البعض إلى أن  .)(التوحيدي
  وعليه حمل شرح قول ديوان المتنبي في إحدى قصائده:  ,يقال له التوحيد

  )(هن فيه أحلى من التوحيد.                يترشفن من فمي رشفات 
ــد التوحيــدي وســنة وفاتــه , كمــا اختلفــوا فــي الحكــم علــى شخصــيته وكــذلك اختلــف ا لبــاحثون فــي مول

هـ هـ ومات سنة وأخالقه, وأجمع الباحثون على أن والدة التوحيدي كانت حوالي 
وهذا ما اثبتته أغلب الدراسات التاريخية. حيث نجد بعض الدراسات ترى بان الوالدة كانت في بغـداد 

دينة شـيراز. ومـن أسـتاذة التوحيـدي نـذكر مـنهم أبـو سـليمان بـن بهـرام السجسـتاني والوفاة كانت في م
 -وابــو الحســن العــامري –ويحيــى بــن عــدي وأبوســعيد الســيرافي النحــوي. وعلــي بــن عيســى الرمــاني 

وتواصل مـع وزراء عصـره كـالمهلبي وأبـي الفضـل بـن العميـد, وأبـي الفـتح بـن العميـد, والصـاحب بـن 
  عباد وابن سعدان. 

ــ حيــان التوحيــدي فــي القــرن الرابــع الهجــري، وهــو قــرن التناقضــات ، ويطلــق هــذا الوصــف  وعــاش أب
عليــه ألنــه القــرن الــذي بــدأ فيــه التــدهور السياســي للخالفــة العباســية، حيــث انقســمت الدولــة العباســية، 

القـي في أواخر القرن الثالث الهجري إلى دويالت صغيرة، وكذلك شاعت فيه ألوان مـن السـقوط األخ
  . )(ثار فساد الحكم على المجتمع، لذا فقد كانت كتابات التوحيدي صدى لهذا العصرآكأثر من 



- معجم األدباء، ج ,ياقوت, الحمويص ، ذلك ذهب الذهبي والسبكي وابن حجر العسقالني. وٕالى  
-  امراء البيان، ص  ,محمد,كرد علي  
-   أبو حيان التوحيدي، ص , إبراهيم, الكيالني  
  



 

ولــــئن كــــان القــــرن الرابــــع الهجــــري قــــد مــــاج بالفســــاد األخالقــــي، والشــــقاق السياســــي، واالضــــطرابات 
وليـــد  فـــي الواقـــع ذلـــك المختلفـــة، فلقـــد كـــان فـــي ذات الوقـــت أزهـــى العصـــور ثقافيـــًا وعلميـــًا، ولـــم يكـــن

هـذا القـرن، فحركـات الترجمـة،  فـي العصر ذاته، ولكنه كان وليد نهضة بدأت قبله أتت ثمارها كاملـة
ودخـــول العناصـــر األجنبيـــة وثقافتهـــا إلـــى المعـــارف اإلســـالمية كـــل ذلـــك أدى إلـــى قيـــام حركـــة فكريـــة 

لعلميــة فــي نجــد أن هنالــك ثالثــة أســباب وراء النهضــة ا ذلكوبــخصــبة أينعــت ثمارهــا فــي هــذا القــرن، 
  هذا العصر ( القرن الرابع الهجري)

  األول: حركة الترجمة التي قدمت العقلية العربية زادًا كبيرًا فكانت الخطوة الثابتة في أعمال الفكر.
الثــاني: تعــدد المراكــز الثقافيــة فبــدًال مــن أن كانــت بغــداد هــي مركــز اإلشــعاع واإلســتقطاب, اصــبح 

ليــه العلمــاء ويقصــدونه, فكــان هــذا التعــدد مــن جهــة ثانيــة دافعــًا هنــاك أكثــر مــن مركــز ثقــافي يتجــه إ
  للثراء الثقافي.

الثالث: هو خطورة العمل السياسي, وخصوصًا فـي أوقـات األزمـات والفسـاد السياسـي والصـراع علـى 
والتنكيـل وٕانمـا تحسـن السياسـة السلطة إذ أن هذه األوضاع قـد تـؤدي بالمشـترك فيهـا إلـى الـبطش بـه 

إلـى حيـاة  ل واإلستقرار, فإن فسدت وساد الظلـم فـإن مـن العلمـاء مـن يـؤثر السـالمة فيـركنبنشر العد
التوحيـــدي بدراســـة  لـــم يحـــظ . )(العلـــم وينشـــغل ببحبثـــه بـــدًال مـــن أالعيـــب السياســـة غيـــر المأمونـــة

أكاديمية تعطي الجانب السياسي عمقًا في التحليل والرؤيـة، مـع أن صـلة التوحيـدي بالفلسـفة لـم تكـن 
امتلـك شخصـية فلسـفية مسـتقلة فـي إطـار  إنـه بل لة عارضة ،كما أنه لم يكن مجرد راٍو أو تلميذ،ص

الفكر الفلسفي اإلسالمي. ومهمة البحث هنا الكشف عن األسـس النظريـة المنهجيـة للفكـر السياسـي، 
  في ضوء رؤية نقدية علمية قائمة على المنهج العلمي الموضوعي.

ة كما اهتم باألخالق، ولم يفصل السياسة عن الدين، وكان من أبـرز مـن اهتم التوحيدي بالسياس    
. إال )(اهــتم بــالفكر السياســي فــي اإلســالم، الفــارابي، والمــاوردي، والغزالــي، وابــن تيميــة، وابــن خلــدون

أن اهتمــام التوحيــدي بمســألة السياســة جــاء متفرقــًا فــي كتبــه، ففــي (مثالــب الــوزيرين) نجــد فــي حديثــه 
عــن اإليجابيــات المطلــوب ًا ثيحــدنجــد  كمــا مــًا للســلبيات التــي يمكــن أن توجــد فــي الحــاكم،تصــورًا عا

  . )(أن الثلب حق للرعية ًا علىديكوتأوجودها فيه، 



- ص ,أحمد و ظهر اإلسالم, الجزء األول ,أمين-  
-  حوريـة: الفكـر السياسـي مـن أفالطـون إلـى محمـد عبـده، ص , توفيق مجاهد- كـذلك  وانظـر

حامد طاهر، مدخل لدراسة الفسلفة اإلسالمية، ص

-  حسن: اهللا واإلنسان عند أبي حيان التوحيدي، ص , انظر الملطاوي   
  



 

إن لـم يكــن التوحيـدي قــد تنـاول هــذه المسـألة بالشــكل التقليـدي والمنهجــي، فلـم يفــرد بحثـًا فــي , فــوعليـه
أنـــه قـــد مـــّس  الموضـــوع مســـًا مـــن بعيـــد، ثـــم ذكـــر رؤيتـــه موضـــوع اإلمامـــة مـــثًال، ولمـــن تكـــون؟ إال 

الخاصة كما سيظهر لنا في ثنايا البحث. وكمـا يمكـن أن نضـيف بعـض كتاباتـه مـن جهـة ثانيـة إلـى 
وسـراج المنسـوب إلـى الجـاحظ،  أخالق الملوكككتاب  أخالق الملوكبعض الكتب الني تحدثت عن 

التــي تــدور فــي هــذا الفلــك مــن الســلوك العملــي وغيــر ذلــك مــن الكتــب  يألبــي بكــر الطرطوشــ الملــوك
   .)(للملوك والوزراء 

  واألرستقراطية:  يالتوحيد  
الفكريــة ،  )( كــان لموقــف التوحيــدي مــن رفــض الكتابــة للعامــة، مــا ألصــق بــه القــول باألرســتقراطية

العلمـاء  ولكن يجب أن نفـرق بـين األرسـتقراطية الفكريـة بمعنـى محـدود، وهـو التميـز الفكـري لفئـة مـن
والمثقفــين الجــادين، وبــين األرســتقراطية بمعناهــا الطبقــي االجتمــاعي. فبــالمعنى األول كــان التوحيــدي 
أرستقراطيًا فكريًا، مع أنه بسط الفلسفة، وقدم مسائلها في أسلوب سـهل، وجعـل مـن التسـاؤل الفلسـفي 

  في شتى كتبه.  أمرًا متداوالً 
حيـث قـال تعقيبـًا  ,للعامة ردًا على اقتراح ابـن سـعدان لـه بـذلكوقد ورد رأي التوحيدي في الكتابة     

هذا فن حسن، وأظنك لو تصـديت للقصـص، والكـالم علـى " على كالم التوحيدي في القضاء والقدر 
  .)(" الجميع لكان لك حظ وافر من السامعين العاملين والخاضعين والمحافظين

طلب الرفعة بينهم ضعة، والتشبه بهم نقيصة، ومـا أن التصدي للعامة خلوقة، و " وكان رد التوحيدي 
تعرض لهـم أحـد إال أعطـاهم مـن نفسـه وعلمـه وعقلـه ولوثتـه ونفاقـه وريائـه أكثـر ممـا يأخـذ مـنهم مـن 

  .)(" جاللهم وقبولهم وعطائهم وبذلهمإ
واضـــح مـــن كـــالم التوحيـــدي رفضـــه الكتابـــة للعامـــة أو الكـــالم لهـــم لمـــا يقتضـــيه ذلـــك مـــن بعـــد عـــن 

عية، يضطر إليها مـن يخاطـب العامـة حتـى يرضـيهم، ويظهـر حرصـه علـى صـدقه الفكـري، الموضو 
  وهو يشرح موقفه ويحاول أن يؤيده بحجة كعادته، فيقول بأسلوبه المنطقي:



- مطر, أميرة, في فلسفة السياسة, ص.  
-  األرستقراطيةAristocracy  ى في األصل كلمة مشتقة من لفظتين يونـانيتين، معناهمـا (حكـم األفضـل) والمعنـ

ـــبالء وأصـــحاب  ـــة قوامهـــا الن ـــولى الحكـــم فيهـــا طبقـــة اجتماعي المـــألوف لهـــذه الكلمـــة هـــو (الحكومـــة السياســـية التـــي تت
اإلمتيـــازات الخاصـــة كالمـــال والجـــاه والمراكـــز االجتماعيـــة والحكوميـــة التـــي يتوارثونهـــا أبـــًا عـــن جـــد). أمـــا االصـــطالح 

ل (فئـة مـن المجتمـع تتميـز عـن غيرهـا بمـا ورثتـه مـن جـاه الثوري فقد أعطى معنى خاصًا لهذه الكلمة فأصبحت تتناو 
مــوجز  –ومـال، وأصــبح أعضــاؤها مــن جــراء ذلــك فــي عــداد المضــطهدين وأعـداء الشــعوب)، د. ســموحي فــوق العــادة 

  .  -ص  ,المذاهب السياسية
-  اإلمتاع والمؤانسة، ج, أبي حيانالتوحيدي : ص  .  
- المصدر السابق,  جص ,.  



 

إال أحـد ثالثـة: إمـا رجـل أبلـه فهـو ال يـدري مـا يخـرج مـن أم دماغـه. وٕامـا  صوليس يقف علـى القـا" 
الخاصة من وجهه وٕالى العامة مـن  ل الجهال، وأما له نسبة إلىرجل عاقل فهو يزدريه لتعرضه لجه

وجه، فهو يتذبذب عليه من اإلنكار الجالب للهجر واالعتراف الجالب للوصل، فالقـاص حينئـذ ينظـر 
إلى تفريغ الزمان لمـداراة هـذه الطوائـف، وحينئـذ ينسـلخ عـن مهماتـه النفسـية، ولذاتـه العقليـة، وينقطـع 

مــة بمجالســة أهــل الحكمــة، إمــا مقتبســًا مــنهم، وٕامــا قابســًا لهــم، وعلــى ذلــك فمــا عــن االزديــاد مــن الحك
رأيــت مــن انتصــب للنــاس قــد ملــك إال درهمــًا وٕاال دينــارًا أو ثوبــا، ومناصــبة شــديدة لمماثليــه وعداتــه 

")( .  
 تجـاه الجمـاهير، إذ مـااوموقف التوحيدي قد يبدو فيه تخل عن مسـؤولية الكاتـب ـ بلغـة عصـرنا ـ    

إذا لــم يكــن موجهــًا نحــو تنميــة المجتمــع والرقــي بالعامــة والخاصــة علــى  ؟معنــى الــوعي؟ ومــا قيمتــه
الســواء إلــى درجــة أعلــى فــي الفهــم والوضــوح فــي الرؤيــة، وقــدرة أكبــر علــى إدراك الحقيقــة، والتعامــل 

الوجـود على اعتبار أن غاية الوجود البشري كمـا حـددها خـالق  معها بوصفها غاية للوجود البشري .
ومعرفـة الحقـائق مطلوبـة للعمـل بموجبهـا  وما خلقت الجن واإلنس إال ليعبـدون"البشري هي العبادة" 

ولكن هل تكون هذه اللغة غريبة علـى العصـر الـذي عاشـه  التوحيـدي  هذا في السياق اإلسالمي. –
مـــر، فقـــد أدرك حتـــى يبـــدو النظـــر إلـــى موقفـــه مـــن هـــذه الزاويـــة تجنيـــًا فـــي الحكـــم عليـــه، وأيـــًا كـــان األ

التوحيــدي بعــدًا آخــر فــي مهمتــه ككاتــب وٕانســان، لــم يتخــل عنــه، وذلــك هــو البعــد السياســي أو الــدور 
ن موقفـه مـن أكمـا هـو واضـح فـي كتاباتـه، كمـا  ,ل دفاعـه عـن العامـةافـي مجـ قـام بـهالسياسي، وقد 

  .أصحاب السلطان لم يكن موقفًا مهادنًا أو متخاذًال ومؤيدًا لالرستقراطية 
   ٕان صــرح فــي بعــض المواضــع بــذلك كقولــه و لــم يكــن موقفــه مجــرد طلــب للعطــاء أو تجنــب للحرمــان و 
  . )(" حرمان المؤمل من الرئيس ككفران النعمة من التابع" 

إنمـا " هـذا الموضـوع مـن التوحيـدي الكثيـر مـن المناقشـة فهـو يـذكر مـا قيـل للحـاتمي  قر غوقد است   
مـا نجـده حـول  إلـى آخـر ) (" وٕانما أشـتم ألنـي أحـرم "  كما يروى اتميحفيجيب ال " تحرم ألنك تشتم

هــذا فــي كتبــه، ولكــن يجــب أن نالحــظ ذلــك فــي ضــوء العصــر وعالقــة الكاتــب بأهــل الحكــم والرياســة 
  فيه، واعتماده في الغالب عليهم، فهذا ال ينفي أصالة االتجاه السياسي عند مفكرنا. 

ال  أنـــه ـ فـــي إرســـتقراطيته الفكريـــة لـــيس تعاليـــًا مـــذمومًا، إذ فتعـــالي التوحيـــدي ـ إن صـــح التعبيـــر    
يقصد احتقار العامة، ألنه ليس تعاميـًا طبقيـًا، كمـا يمثلـه توافـه األغنيـاء والطبقـات االقتصـادية العليـا 



- انظر المصدر السابق ج  ص  
- مثالب الوزرين، ص , ابي حيان التوحيدي :  
- المصدر السابق: ص  
  



 

أو بعض وجهاء المجتمع كما يطلق عليهم، ولكنه تعاٍل على فجاجة الحيـاة اليوميـة وسـوقية الحـديث 
وهم من هم في الزهد  - وخاصة أننا رأينا التوحيدي وهو أميل ما يكون إلى الصوفية اليومي العابر،

ولكنــه هنــا ينطلــق مــن بعــد فكــري مكــان ســخافة الحــديث اليــومي، وهــدف نبيــل نحــو تهــذيب  - والفقــر
الــــنفس، وطلــــب الصــــفاء، وصــــحبة تثــــري تجربتــــه فــــي الحيــــاة وتعمــــق إحساســــه بمضــــامين الوجــــود 

صحبة فرضتها ظـروف، وذلـك ألن جانبـًا كبيـرًا مـن االختيـار والرضـى أيضـًا اإلنساني، وليس مجرد 
  قائم في صحبته هذه. 

أحيانـــًا، فـــي حـــاالت ضـــعف  ومفكرنـــا لـــم يحتـــرم ســـلطانًا قـــط لســـلطانه أو نفـــوذه وٕان بـــدا متـــذلالً      
ه، إنســاني قــد تصــل إلــى حــد أن يبــدو لنــا فــي صــورة مأســاوية، إال أنــه ســرعان مــا كانــت تظهــر ثوريتــ

ويظهــر إبــاؤه، ورفضــه لتعــالي الحكــام، وبالتــالي يكــون الحكــم علــى التوحيــدي بأنــه نمــط للمثقــف غيــر 
، حكمــًا غيــر منصــف علــى أقــل تقــدير، وقــد قــدم زكــي )(الثــوري كمــا أشــار زكــي نجيــب محمــود 

محمود مفهـوم المثقـف الثـوري، فأشـار إلـى تعليـق لمحمـد إقبـال علـى رحلـة اإلسـراء والمعـراج، وعـودة 
  .النبي منها، وذلك ألن أحد األولياء قال:( قسمًا بربي لو بلغت هذا لما عدت أبدًا)

ومن هذا يظهر الفرق بين من يرى الحق فيكتفي بـذلك، ومـن يـرى الحـق فيعـود إلـى دنيـا الواقـع،     
ا نه يحول فكره إلـى أداة للتغيـر، وهـو يريـد بـذلك أن يتوسـع لتطبيـق هـذإويحاول أن يغيره بنفسه، إي 

الفــارق بــين النبـــي والــولي الــذي يقيمـــه إقبــال، ليطبقــه فـــي مجــال أوســع ليفـــرق بــين المثقــف الثـــوري، 
والمثقف وكفى، الذي ينعم بفكره ويعـيش، فـاألول أشـبه بـالولي فـي هـذا المقـام، إذ يـرى الحـق فيكتفـي 

ؤيـة الحـق، بـل بأن ينعم هـو بهـذه الرؤيـة، والمثقـف الثـوري أشـبه فـي موقفـه بـالنبي الـذي ال يكتفـي بر 
  .)(هو يحاول أن يغير من دنيا الواقع 

أن المثقف ال يتم تكوينه إال بأن يكون مثقفًا يستخدم ثقافته في حياته، على أن " والخالصة   
أصحاب الثقافة يعودون بعـد ذلـك فيتفـاوتون فمـنهم مـن يقصـر اسـتخدام ثقافتـه علـى حياتـه الخاصـة، 

، مـــا لـــم يســـتخدم تلـــك الثقافـــة فـــي رقعـــة أوســـع مـــن حياتـــه ومـــنهم مـــن يتـــأرق كأنـــه يرقـــد علـــى  شـــوك
الخاصــة، رقعــة قــد تمتــد حتــى تشــمل الــوطن، وقــد تمعــن فــي االمتــداد لتشــمل اإلنســانية كلهــا، فعندئــٍذ 

. وبنـاء علـى ذلـك التحديـد لمفهـوم ) 3( " المثقـف الثـوري"  : يكون مثل هذا الرجل أجدر النـاس بصـفة



)زكـي نجيـب: فـي حياتنـا العقليـة، دار الشـروق، ص  ,) محمود ،وانظـر أيضـًا مجلـة الفكـر المعاصـر .
  -ص   ، اكتوبر العدد 
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 أبو حيان كان ثوريًا في ثقافته، ألنك تقرأ لهما فتزداد (علمًا)، لكنـك ال الجاحظ وال" المثقف يرى أنه 
  .)1( " ال تدري كيف تغير من أوضاع حياته وفق هذه الزيادة العملية

 نجيــب والحقيقــة التــي تعكســها كتــب التوحيــدي غيــر هــذا، فلــو أخــذنا المفهــوم نفســه الــذي طرحــه زكــي
  لكان التوحيدي مفكرًا ثوريًا.  –هوم للمثقف الثوري إذ يمكن أن يكون هناك أكثر من مف -محمود 

  موقف التوحيدي من الخالفة: -
تناول التوحيدي موضوع الخالفة تاريخيا، من هذه اإلطاللة التاريخية يناقش أبعاد القضـية، وهـو     

ى سؤال وجهه له الوزير ابن سعدان، حول السبب في تطاول األمويين علـ عنيبدأ مناقشته باإلجابة 
كيــف تطــاول هــؤالء القــوم إلــى هــذا األمــر مــع بعــدهم مــن رحــم رســول اهللا " الخالقــة. إذ ســأله الــوزير 

ن عجبــي مــن هــذا ال إم أنفســهم بــذلك؟  هصــلى اهللا عليــه وســلم، وقــرب بنــي هاشــم منــه؟ وكيــف حــدثت
  .)2( ؟ "اينقضي، أين بنو أمية، وبنو مروان، من هذا الحديث، مع أحوالهم المشهورة في الدين والدني

ولعل أوضح وأجرأ ما في رد التوحيدي وشرحه لهذا تاريخيًا، هو أن إجاباته قد تضمنت لونا من     
اللــوم، أو قــدرا مــن توجيــه المســؤولية إلــى الرســول الكــريم صــلى اهللا عليــه وســلم، وذلــك لتمكينــه لكثيــر 

فهمــا الــذي فــتح البــاب مــن األمــويين قبــل وفاتــه، وكــذلك نقــده للعبــاس وعلــي رضــى اهللا عنهمــا لخال
للخالف وما جره ذلك، ويرى التوحيدي أنه بناء على ما تقدم قامـت الفـرق اإلسـالمية، التـي هـي فـتن 
واتقسامات جاءت بال مبرر فضرت ولم تنفع، حتـى لـم تقـم للـدين القائمـة، ولـو بعـد انتهـاء األمـويين، 

  إذ دخل العجم ونفذوا إلى الحكم.
المقدمات نتائجهـا، ولـذلك فهـو يـرى أن العجـب يـزول إذا حقـق النظـر، فالتوحيدي يرتب على        

عجـــاز األمـــور تاليـــة لصـــدورها، واألســـافل تاليـــة ألعاليهـــا، وال يـــزال " أواستشـــف األصـــل، وذلـــك ألن 
األمــر خافيــًا حتــى ينكشــف ســببه فيــزول التعجــب منــه، إنمــا بعــد هــذا علــى كثيــر مــن النــاس ألنهــم لــم 

 " ه والبحــث عـن غوامضــه، ووضـعه فــي مواضـعه،، وذهبــوا مـذهب التعصــبيعنـوا بـه، وبتعــرف أوائلـ
)3(.  

والتوحيدي يتبع األحداث التاريخية ليـرى كيـف سـارت األمـور، التـي أدت إلـى مـا كـان مـن تمكـن     
ال خـالف بـين الـرواة وأصـحاب التـاريخ أن النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم " األمويين من األمر فيقـول: 

يد على مكة، وخالد بن سعيد علـى صـنعاء، وأبـو سـفيان بـن حـرب علـى نجـران، توفى وعتاب بن أس
وأبــان بــن ســعيد بــن العــاص علــى البحــرين، وســعيد بــن القشــب األزدي حليــف بنــي أميــة علــى جــرش 
ونحوها، والمهـاجر ابـن أبـي أميـة المخزومـي علـى كنـدة والصـدف، وعمـرو بـن العـاص علـى عمـان، 
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ف، فــإذا كــان النبــي صــلى اهللا عليــه وســلم أســس هــذا األســاس علــى الطــائ ابــي العــاصوعثمــان بــن 
وأظهر أمرهم لجميع الناس، كيف ال يقوى ظـنهم وال ينبسـط رجـاؤهم وال يمتـد فـي الواليـة أملهـم، وفـي 
مقابلــة هــذا، كيــف ال يضــعف طمــع بنــي هاشــم، وال ينقــبض رجــاؤهم وال يقصــر أملهــم؟ وهــي الــدنيا، 

أنيــابهم، وفــتح أبــوابهم، وأتــرع كأســهم،  ةبــة، وهــذا مــا أشــبهه حــدوالــدين عــارض فيهــا، والعاجلــة محبو 
. وهـو يـرى أن أبـا سـفيان قـد وقـف )(" وفتل أمراسهم، ودالئل األمور تسبق، وتباشير الخيـر تعـرف

 رحمك اهللا يا أبا عمارة، لقد قاتلتنا علـى أمـر صـار إلينـا" على قبر حمزة بن عبد المطلب وهو يقول 
")( .  

و احتج شخص بأن األمر قد عاد مرة أخرى إلى آل النبي صلى اهللا عليه وسلم فجوابـه ويقول: ل    
صدقت، ولكن لما ضعف الدين وتخلخل ركنه وتداوله الناس بالغلبة والقهر، فتطاول له نـاس " عليه 

مــن آل الرســول صــلى اهللا عليــه وســلم بــالعجم وبقــوتهم ونهضــتهم وعــادتهم فــي مســاورة الملــوك وٕازالــة 
، وتناول العز كيف كان، وما وصل إلى أهل العدالة والطهارة والزهـد والعبـادة والـورع واألمانـة، الدول

أال ترى  أن الحال استحالت عجما كسـروية وقيصـرية، فـأين هـذا مـن حـديث النبـوة الناطقـة واإلمامـة 
  .)( " الصادقة

تــدخل الفــرس واألتــراك بعــد وهكــذا يــدين مفكرنــا تــدخل العناصــر األجنبيــة، واالســتعانة بهــا حيــث     
الــذين اســتعان بهــم المعتصــم، مــع أنــه كــان يعــيش فــي ظــل الدولــة العباســية، وهــو يعيــب أيضــًا شــيوع 

  .)(عرف وعادات العجم حتى وصل األمر أحيانًا أن قدموه على السنة التي هي ثمرة النبوة
تفــاقم منهــا زاد ونمــا وعــال  هــذه الفــتن والمــذاهب، والتعصــب واإلفــراط ومــا" وكــان نتيجــة هــذا كلــه     

وضاقت الحيل عن تداركه وٕاصالحه، وصارت العامة مع جهلها، تجد قوة مـن خاصـتها مـع علمهـا، 
فســـالت الـــدماء، واســـتبيح الحـــريم، وشـــنت الغـــارات، وخربـــت الـــديارات، وكثـــر الجـــدال، وطـــال القيـــل 

مقصــودًا بكــل لســان والقــال، وفشــا الكــذب والمحــال، وأصــبح طالــب الحــق حيــران، ومحــب الســالمة 
ومــن ال يحصــى …. وســنان، وصــار النــاس أحزابــًا فــي النحــل واألديــان. فهــذا نصــيري وهــذا أشــجعي 

عــددها إال اهللا الــذي ال يعجــزه شــيء، الجــرم شــمت اليهــود والنصــارى والمجــوس بالمســلمين، وعــابوا 
  .)( " وتكلموا، ووجدوا آجرًا وجصًا فبنوا
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نتبـــين رأي التوحيـــدي فـــي موضـــوع اإلمامـــة، فلـــم يظهـــر مـــن كالمـــه والواقـــع أننـــا ال نســـتطيع أن     
الســـابق حـــول الخالفـــة أنـــه يـــذهب إلـــى القـــول بـــأن اإلمامـــة باالتفـــاق أو االختيـــار كموقـــف الخـــوارج 

، وٕالــى مــا )(والمرجئــة والمعتزلــة وأهــل الســنة، أو هــو ممــن قــالوا بــالنص والتعيــين كمــذاهب الشــيعة
ا نلمح ميال واضحا إلى آل النبي. ويظهر أنـه ال يقصـد نسـل اإلمـام يتفرع عن ذلك من آراء، وٕان كن

ن األمـر صـار إلـى إوهـذا يفهـم مـن قولـه  ,على (والسيدة فاطمة) فقط، ولكنه يشمل آل العباس أيضاً 
  آل النبي.

والخالفة والفتن والشقاق، كـل هـذا فـي نظـره مـن أسـباب الفشـل والضـعف، وعـدم تميـز الحـق         
" تــى التــبس األمــر علــى الجميــع، وبهــذا االخــتالف الــذي يســود تحــدث الهــزائم وبمثلــه مــن الباطــل ح

  .)( " فتحت البالد، وملكت الحصون، وأزيلت النعم، وأريقت الدماء، وصكت المحارم، وأبيدت األمم
  

  تصور التوحيدي عالقة الحاكم بالشعب: 
التغييــر ال عــن طريــق توجيــه العامــة، دوره السياســي، ودوره فــي قــوم بــلقــد اختــار التوحيــدي أن ي    

ولكن عن طريق توجيه الحاكم ونصحه أحيانًا بإعطاء تصوره للعالقة الصحيحة بين الحـاكم والرعيـة 
ثنـين معـًا. وٕاذا أو اإل ,نقد لسلوك الحـاكم وثلبـهالونتائجها السياسية المحمودة للطرفين، أو عن طريق 

تدل يريد اإلصالح، وٕاحداث نوع مـن التوفيـق، أو ربمـا كان في هذا الموقف نوع من األخذ باتجاه مع
قصــد بهــذا التغيــر أحــداث التــوازن باالحتكــام إلــى اإليديولوجيــة التــي تقــوم عليهــا الدولــة اإلســالمية، 

أصـحاب النفـوذ فـي هـذه الخالفـة ، و جة، إذا اعتبرنـا أن مصـالح اوربما وجدنا في هـذا نوعـًا مـن السـذ
تقوم علـى أسـاس إسـالمي وبالتـالي ديمـوقراطي أو  أنها من حيث االسمفهذه الخالفة وٕان كانت تبدو 

شورى، فهي في الحقيقة ملكية أو قريب منها منـذ عهـد معاويـة، وٕاذا كـان التوحيـدي قـد نـادى أو أراد 
أن تستند الخالفـة أو تقـوم علـى أسـاس دينـي فلـيس فـي ذلـك طبعـًا مـا يفهـم منـه المنـاداة بالتيوقراطيـة 

Thaocracy ــــــدي مفهــــــوم الشــــــورى ، أل ــــــد أكــــــد التوحي ــــــه هــــــذا المفهــــــوم، وق ــــــيس في ن اإلســــــالم ل
يعتبــر مفهــوم الشــورى أحــد المفــاهيم األساســية  بمفهومهــا اإلســالمي. Democracyوالديموقراطيــة 

المتصــلة بالنظــام السياســي للدولــة اإلســالمية . وطبيعــة العالقــة بــين الشــورى والديمقراطيــة تتحــدد مــن 
  خالل اتجاهين: 

: يرى بـأن هنـاك صـلة جـوار وقرابـة بـين الديمقراطيـة والشـورى فـي ثالثـة عناصـر رئيسـية هـي: األول
  التمثيل , والتكليف , والحق في المعارضة.
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والثــاني: يراهمــا مختلطــين إلــى حــد اإلفتــراق علــى أســاس إخــتالف مرجعيتهمــا, فالشــورى تســتند إلــى 
الواقــع السياســي  ولكــن التوحيــدي وقــد أدرك يــة.مرجعيــة الشــريعة بينمــا الديمقراطيــة تســتند إلــى العلمان

لعصــره كــان يتعامــل معــه فــي حــدود الممكــن المتــاح أمامــه، ال المســتحيل، وهــو مــا ســيمر علينــا مــن 
  ممارسته لدوره السياسي وتصريحه بمفاهيمه السياسية فيما سيأتي.

نـــراه وهـــو يتنـــاول نجـــد مفكرنـــا وقـــد اتصـــل بـــالوزير ابـــن ســـعدان و  اإلمتـــاع والمؤانســـةفـــي كتابـــه     
موضـــوعات السياســـة وغيرهـــا، وأول مـــا يلفـــت النظـــر هـــو طريقـــة التوحيـــدي فـــي مخاطبـــة الـــوزراء، 
ومحاولة توجيههم أو إيصال مفاهيمه إليهم بغية اإلصالح. ولقد لجأ التوحيـدي إلـى أكثـر مـن طريقـة 

فـي المواجهـة  حتى يصل فكره إلى الوزير، وهو على حذر، ولكنه مـع ذلـك نجـح فـي أن يكـون عنيفـاً 
مــع ابــن ســعدان، أو فــي الكتابــة عــن الصــاحب، أو ابــن العميــد، إلــى أبعــد حــدود العنــف فــي النقــد، 
والواقع أن هذه الطبيعة في التوحيدي لم تكن مجرد عادة في الشـتم أو الـذم، ولكنهـا تعبيـر عـن نزعـة 

عصره، أنه قـد اضـطر  نقدية أصيلة في تكوينه الفكري، ونزعة ثورية مكبوتة بفعل ظروف الحكم في
ولكنــه لــم يكــن يملــك نفســيًا أن  ,إلــى االختفــاء فتــرة طويلــة ربمــا هربــًا مــن بطــش مــن أصــابهم بســهامه

يكــتم مــا يــراه حقــًا وصــوابًا، حتــى لــو اســتطاع ذلــك بعــض الوقــت، فمــا تكــاد تــأتي مناســبة إال وينفجــر 
ه يطالعنـــا بآرائـــه السياســـية ســـاخطًا، متبرمـــًا، فيمـــا قـــد يبـــدو أحيانـــًا ألســـباب شخصـــية محضـــة، ولكنـــ

واالجتماعيــة وآرائـــه فــي الشخصـــيات وســـلوكها ومــدى مالءمتـــه لوضــعه االجتمـــاعي أو السياســـي أو 
العلمــي، وكــان هــو هــذا الســبب الرئيســي لطلبــه مــن أبــي الوفــاء المهنــدس أن يحفــظ كتابــه (اإلمتــاع 

كمـا سـألتك علـى طريـق االقتـراح  وأنـا أسـألك ثانيـة علـى طريـق التوكيـد" والمؤانسة)، فيخاطبـه قـائًال: 
أن تكــون هـــذه الرســـالة مصــونة عـــن عيـــون الحاســدين والعيـــابين، بعيـــدة عــن تنـــاول أيـــدي المفســـدين 

  .)(المنافسين، فليس كل قائل يسلم، وال كل سامع ينصف) 
  .)(وقد طلب التوحيدي من الوزير أن يأذن له في كاف المخاطبة وتاء المواجهة        
منــه ابــن ســعدان أن ينقــل إليــه مــا يقــال عنــه فــي المجــالس التــي يحضــرها التوحيــدي،  ويطلــب      

فيتحدث بأسلوب تشويقي ومثير لحب االستطالع عند الوزير حتى يسأل أكثر وليقدم ما يريـد لـه فـي 
سمعت أشياء، ولسـت أحـب أن أسـم نفسـي بنقـل الحـديث وٕاعـادة األحـوال فـأكون غـامزًا " أمان فيقول 
معاذ اهللا مـن هـذا، إنمـا " . وهنا يستدرج التوحيدي ابن سعدان حيث يقول له الوزير " فسداً وساعيًا وم

تدل على رشد وخير، وتضل عن غّي وسوء، وهذا يلـزم كـل مـن آثـر الصـالح الخـاص والعـام لنفسـه 
وللناس، وأعتقد الشفقة، وحث علـى قبـول النصـيحة، والنبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم قـد سـمع مثـل هـذا 
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عنه، وكذلك الخلفاء بعده، وكل أحد محتاج إلـى معرفـة األحـوال إذا رجـع إلـى مرتبـة عاليـة أو  وسأل
  .)( " محطوطة
مـــا أن يكـــون هـــذا مـــا حـــدث فعـــًال وكـــالم الـــوزير بـــالطبع مـــن إوالواقـــع أننـــا بـــإزاء فرضـــين: ف  

نلمـــح مـــا أن يكـــون الموضـــوع كلـــه مـــن خيـــال التوحيـــدي نفســـه، وفـــي الحـــالتين إ صـــياغة التوحيـــدي، و 
التأكيد على أهمية الرأي المعارض لصالح األمـور، ولمصـلحة الرعيـة والحـاكم نفسـه، ومـا ينقلـه بعـد 

نـه قـاس وعنيـف، وفـي الغالـب أن مـا ينقلـه للـوزير هـو رأيـه الشخصـي إذلك للوزير أقل ما يقـال عنـه 
و لـم تكـن لكـان وجـدت ابـن برمويـة يـذكر أشـياء متعلقـة بجانبـك، ويـرى أنهـا لـ" يقول  ,إلى غيره هنسب

  .)( " عز، وأيامك أدوم، ووليمك أحمد، وعدوك أكمدأمجلسك أشرف، ودولتك 
ومــا أدري كيــف اســتكفى هــذه الجماعــة حولــه، " ثــم يواصــل كالمــه علــى لســان ابــن برمويــة   

ركــده الــرجس واإلفســاد واألخــذ بالمصــانعة،  وكيــف يظــاهر هــو بهــا، ويســكن إليهــا؟ ومــا فــيهم إال مــن
ياء بما يعود بالوبال على البريء والسـقيم ، وعلـى الزكـي والظنـين، هـؤالء سـباع ضـارية، وٕاغراء األول

  .)3( " وكالب عاوية، وعقارب لساعة، وأفاع نهاشة
ويســوق رده وٕاذا احــتج بأنــه ال بــد لــه مــن جماعــة يســألهم ويستشــيرهم ويمــارس بهــم ســلطانه،   

ا علــى اإليقــاع بــابن ســعدان وقتلــه فــي دحــض هــذه الحجــة علــى لســان ابــن برمويــة وهــو ممــن تــآمرو 
إن كان عارفًا بهم ومستبطنًا ألمرهم وخبيرًا بشأنهم، فلم سلطهم وبسـطهم، وحـدد أنيـابهم، " نه إفيقول 

مــًا تظهـر بـه كفايتــه وال هـال رتــب كـل واحـد مـنهم قيَّ … وقـوى أسـنانهم، وفـتح أشــداقهم وطـول أعنـاقهم
  .)( " الخ… يرفعه إلى ما يظن معه الظن الفاسد 

وهـــذا مـــا يـــدفعنا إلـــى توضـــيح رؤيـــة التوحيـــدي حـــول الظلـــم. فـــي الواقـــع لقـــد أدان التوحيـــدي الطغيـــان 
. وهـو يـدين الظلـم وقـد ذاق مرارتـه، وقـد وجـد )( واعتبره باب الكفر الذي هو خسران العاجلة واآلجلـة

الظلم، وسـخافة أصحاب الفضـل فـي أشـد االحتيـاج، بينمـا التوافـه ينعمـون فـي الرفاهيـة، فاإلحسـاس بـ
األوضـاع االجتماعيــة كلهــا تشــكل عــامًال هامــًا فــي توجهــات التوحيــدي السياســية، وقــد صــور اســتبداد 
الحــاكم وغــروره، وغطرســته عنــدما يضــيق بالرعيــة عنــدما تــذكره، وتــذكر أحوالــه وتتبــع أســراره، حتــى 

ه، فيحـدثنا أن الـوزير يغضب ويفكر في أن يلجأ إلى التنكيل، ظنًا منه أن فـي ذلـك هيبـة لـه ولسـلطان
قــد واهللا ضـــاق "  ال الــوزيرـفقــد قــ ,قــد حدثــه عــن غضــبه مـــن العامــة، لخوضــها فــي ســيرته وســـلوكه
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صــدري بــالغيظ لمــا  يبلغنــي عــن العامــة عــن خوضــها فــي حــديثنا وذكرهــا أمورنــا، وتتبعهــا ألســرارنا 
ــا، ومكتــوم شــأننا، ومــا أدري مــا أصــنع بهــا، وٕانــي  ألهــم فــي الوقــت بعــد وتنقيرهــا عــن مكنــون أحوالن

، وتنكيــل شــديد لعــل ذلــك يطــرح الهيبــة ويحســم المــادة، ويقطــع هــذه وأرجــلٍ  وأيــدٍ  قطــع ألســنةٍ بالوقــت 
العــادة، لحــاهم اهللا، ومــا لهــم ال يقبلــون علــى شــؤونهم المهمــة، ومعايشــهم النافعــة، وفرائضــهم الواجبــة 

وا ما يقولون ما كان لهم فيه عائـدة ولم ينقبون عما ليس لهم، ويرجفون بما ال يجدي عليهم، ولو حقق
وال فائدة، وٕاني ألعجب من لهجهم وشفقهم بهذا الخلق حتى كأنه من الفرائض المحتومـة، والوظـائف 

  .)( " الملزومة، وقد تكرر منا الزجر، وشاع الوعيد، وفشا اإلنكار بين الصغار والكبار

  لحق الرعية، وحقوق الحكام: في النص السابق نرى عرضًا لوجهة نظر الوزير وتصوره    
  الوزير يرفض تدخل الرعية في خصوصيات الحاكم وسلوكه.  - 1
أن ليس من شأن الرعيـة أن تراقـب أو تنقـد، لكـن علـيهم االهتمـام بـأمورهم ومعايشـهم وفرائضـهم  - 2

  الواجبة. 
أن من حق الحاكم الزجـر والتهديـد، حتـى قطـع األلسـن واأليـدي واألرجـل والتنكيـل الشـديد، وفـي  - 3

هــذا هيبــة للســلطان. وقــد رفــض التوحيــدي هــذا االســتبداد، ودحــض هــذا الفكــر، وقــد طــرح الــرأي 
اآلخر من خالل وجهتين للنظر مختلفتين، وينسب وجهة النظر األولى إلى السجستاني والثانيـة 

فــي الجــوابين " إلــى أحــد شــيوخ الصــوفية، ولكــن الواضــح أن الــرأي للتوحيــدي. وهــو يقــول للــوزير 
، وفيهــا بعــض الغلظــة، والحــق مــر، ومــن تــوخى الحــق اءظيمتــان ولكــن الجملــة خشــنفائــدتان ع

  .)( " احتمل مرارته
وهـــو يـــرى أن علـــى الحـــاكم أن يتحمـــل الرعيـــة ونقـــدهم عـــامتهم وخاصـــتهم، وعـــالمهم وجـــاهلهم،     

قــوم أنهــم إنمــا جعلــوا تحــت قدرتــه، ونيطــوا بتــدبيره واختبــروا بتصــريفهم علــى أمــره ونهيــه، لي" وخاصــة 
بحـــق اهللا تعـــالى فـــيهم، ويصـــبر علـــى جهـــل جهـــالهم، ويكـــون عمـــاد حالـــه معهـــم الرفـــق بهـــم، والقيـــام 

الرعيــة قويــة، ألنهــا إلهيــة، وهــي أوشــج مــن بــين بمصــالحهم، ومنهــا أن العالقــة التــي بــين الســلطان و 
جــب علــى الــرحم التــي تكــون بــين الوالــد والولــد، والملــك والــد كبيــر، كمــا أن الوالــد ملــك صــغير، ومــا ي

فعة إليه، أكثر ممـا يجـب نعليه ، والرقة له، واجتالب المالوالد في سياسة ولده من الرفق به، والحنو 
وكذلك الرعية الشبيهة بالولـد، وكـذلك الملـك الشـبيه بالوالـد، وممـا يزيـد  …على الولد في طاعة والده،

عيـة، كمـا أن الرعيـة ال تكـون رعيـة ، ويكسبه لطفـًا، أن الملـك ال يكـون ملكـا إال بالر هذا المعنى كشفاً 
ومــن حــق الرعيــة فــي رأيــه أن  .)(" إال بالملــك، وهــذا مــن األحــوال المتضــايفة واألســماء المتناصــفة
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حتــى تكــون علــى بيــان مــن رفاهــة عيشــها، وطيــب " ل عنهــا وذلــك ؤو تعــرف وتســأل عــن حــال المســ
هــا، والخيــر المطلــوب إليهــا، وهــذا حياتهــا، ودور مواردهــا بــاألمن الفاشــى بينهــا، والعــدل الفــائض علي
  . )(" أمر جار على نظام الطبيعة ومندوب إليه أيضًا في أحكام الشريعة

تبحــث فــي كــل مــا يتعلــق بالســلطان: دينــه، ومذهبــه،  نالتوحيــدي يجعــل مــن حــق الرعيــة أن إبــل     
علــى  ا متوقفــةبــه وخيراتهــ وعادتــه، وســيرته، وحــال ســلوكه فــي الليــل والنهــار، ألن مصــالحها متعلقــة

ومدى اهتمامه، كما أن شكواها ورفاهيتها حاصـلة بحسـن  همساءتها، مرتبطة بتدبير و حاله، وسعادتها 
أما كـان عليـه أن يعلـم أن " ن هذا حقها إنظره وحسن استقامته واجتهاده، وٕان قالت الرعية لسلطانها 

ن شــغب الشــاغب، إ بــه و  بلــى واهللا، الحــق معتــرف ؟الرعيــة مصــيبة فــي دعواهــا التــي بهــا اســتطالت
. بــل مــن حقهــا أيضــًا أن يســمع اآلراء المختلفــة الغــث منهــا والســمين، ألنــه ملــك )(" نــتمعوأعنــت ال

ولــم ال تســمع كــل غــث وســمين منــا وقــد  ؟ولــم ال تبحــث أمــرك" نواصــي األمــة فلــو قالــت الرعيــة لــه 
  . ) ( " ياعناأموالنا، وحلت بيننا وبين ضعلىملكت نواصينا وسكنت ديارنا، وصادرتنا 

ما قصده من الـربط بـين هـذا وبـين غضـب ابـن سـعدان، و واضح ما في ذلك من رأي للتوحيدي،     
نها، وأن اهللا يســـأله اأمـــا تعلـــم أن الرعيـــة وديعـــة اهللا عنـــد ســـلط" ولـــذلك ينبهـــه بلســـان، الخليفـــة لـــوزيره 

وهكــذا نجــد  .)( " منهــا عنهــا: كيــف سســتها؟ ولعلــه ال يســألها عنــه، وٕان ســألها فليؤكــد الحجــة عليــه
  لية الدينية على الحاكم. ؤو يؤكد المسالتوحيدي 

ويعرض التوحيدي رأيًا آخر وهو فيما يبدو يعطي للرعية الحق في شـكواها، إذ ال تشـكو العامـة،     
ذن فرأي الرعية، وحالها، وحكمها على الحاكم مقيـاس إ وال تتبرم إال من ظلم وقع عليها من الحاكم، و 

أال تــدري أن أحــدًا مــن الرعيــة ال يقــول إال لظلــم لحقــه، أو لحــق " فالخليفــة يقــول   الحيته،لمــدى صــ
ـــين علـــى  ـــه؟ وكيـــف نقـــول لهـــم: كونـــوا صـــالحين أتقيـــاء مقبل جـــاره، وداهيـــة نالتـــه أو نالـــت صـــاحبًا ل
معايشكم، غير خائضين في حديثنا، ال سائلين عن أمرنا، والعرب تقول فـي كالمهـا، غلبنـا السـلطان 

  .)(" …لبس فروتنا، وأكل خضرتناف
ومن حقوق الرعيـة علـى الحـاكم تـدبير أمـورهم فـي العمـل والعـيش. وتـوفير فـرص العمـل، والمـال     

الــالزم للمعــاش لمــن يعجــز عــن العمــل، بــل وكــذلك اإلرشــاد والتوجيــه لمــن كــان مترفــًا وكــذلك فعــل 
ن يصــلح لــه، ووصــل مــن كــان محتاجــًا الخليفــة فيمــا يــروي التوحيــدي إذ أمــر وزيــره بتــدبير العمــل لمــ
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وعاجزًا عن العمل من بيـت المـال، ومـن كـان مترفـًا غيـر محتـاج ينعمـه ويالطفـه، ويخبرنـا التوحيـدي 
  . )( " أنه لما تم ذلك عادت الحال ترف بالسالمة العامة، والعافية التامة

عض األوائل اجعل سرك قال ب" نويؤكد التوحيدي على أهمية الشورى ومن ذلك ما يقصه فيقول     
  )( " إلى واحد، ومشورتك إلى ألف

  البعد األخالقي للحاكم:  -
وزيــر)، وشخصــيته وأهــم الصــفات الواجــب  –يتحــدث التوحيــدي عــن أخــالق الحــاكم (خليفــة        

توافرهـــا فيـــه، ومـــا يجـــب أن يكـــون عليـــه مـــن خلـــق، ومـــا يجـــب أن يتجنبـــه مـــن رذائـــل تعيبـــه وتشـــينه 
لتحمــل المســؤولية، وهــو ال يأخــذ بــالمظهر االجتمــاعي أو المــادي مهمــا بلــغ وتــنقص مــن صــالحيته 

دلــيًال علــى الصــالحية. فــال نقــاء الثــوب، وال حمــرة الوجــه وفراهــة الموكــب، لــه أي أثــر أو قيمــة فــي 
عـرض الرجـل كيـف هـو وٕالـى الشـكر لـه كيـف " وٕانما يجب النظر إلى  ,الداللة على صالحية الرجل

  .)( "وجهه، وٕالى أين توجهههو، وٕالى درهمه أين 
ومن لـم تتـوافر فيـه هـذه األخـالق الكريمـة، مـن المعـروف للنـاس واالهتمـام بـأحوالهم، والسـعي        

 نفــي الخيــر لهــم، وجبــر الكســر مــنهم فــال يجــب أن يعــص اإلنســان ربــه بحســن الظــن بــه. وال بــد لمــ
وقلــة  ,والجهــل  ,والخساســة  , كــالظلم والتجــديف" يســتخلف علــى العبــاد مــن أن تختفــي منــه رذائــل 

أصـم قـد " مـن يناصـره إنمـا هـو و  ,. ويجـب عـدم مناصـرة المسـؤول الجـائر)( " وحـب الفسـاد ,الدين 
  .)( " ٍألمه اهللا من يده، وألجأه إلى الشيطان قرينه

وقد أكد التوحيدي على أن من يحكم ال بد أن تتوافر فيه صـفات، مثـل الكـرم، والصـبر، والجـد،      
فقد لشؤون الناس، وال بد له أيضًا من أن يطرح الحقد وال بد له مـن السـهر علـى تلبذل، والعطاء والوا

. ويقـول (وٕانمـا يخـدم مـن )(جماعته، وكف السفاه، وقضاء الحقوق، وأيضـًا بعـث المحبـة فـي القلـوب
انتصب خليفة هللا بين عبـاده بـالكرم، والرحمـة، والتجـاوز، والصـفح، والجـود، والتأمـل، وصـلة العـيش، 

  .)( وبذل الحياة، وما يصاب به روح الكفاية)
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وآخـر مـا أقـول : " وهو يوجه إلى الوزير نصائحه وفيها تصوره للسـلوك المحمـود فـي المسـؤول فيقـول
مـــر بالصـــدقات، فإنهـــا مجلبـــة الســـالمات والكرامـــات، مرفعـــة للمكـــاره واآلفـــات، واهجـــر أيهـــا الـــوزير: 

الشراب، وأدم النظر في المصحف، وٕالى الثقات باالستشارة، وال تبخـل علـى نفسـك بـرأي غيـرك، وٕان 
كان خامًال في نفسك، قليًال في عينك، فإن الرأي كالـدرة ربمـا وجـدت فـي الطريـق وفـي المزبلـة، وقـل 

إلـــى اهللا بالتوكـــل عليـــه، وٕالـــى الصـــديق باالســـعاد منـــه، اال أراه اهللا النجـــاح فـــي مســـألته،  عرجـــمـــن 
  .)(" والقضاء لحاجته

  ومن النص السابق نالحظ التأكيد علـــى:     
- .ضرورة االلتزام بالدين  
- رفـة ، دون التأكيد على أهمية الشورى، وأهمية الرأي اآلخر واستشارة الثقاة أي أهل الخبرة والمع

  نظر إلى وضع اجتماعي أو اقتصادي لصاحب المشورة.
أشار التوحيدي إلى أهمية العلم واألخالق كصفات يجب توافرها فيمن يحكـم، ولكنـه أيضـًا يشـير     

إلـــى أن أفضـــل األمـــور لتطلـــب الـــدنيا أن يتفلســـف الملـــوك، وأن يملـــك الفالســـفة. فهـــو يحكـــي عـــن 
، ولكـــن )( " دنيا؟  قـــال: إذا تفلســـف ملوكهـــا وملـــك فالســـفتهامتـــى تطيـــب الـــ" ديوجـــانيس وقـــد ســـئل 

الـــوزير " ابـــن ســـعدان" يعتـــرض علـــى هـــذا الـــرأي ألكثـــر مـــن ســـبب يقدمـــه، ومـــن ذلـــك ضـــرورة تفـــرغ 
  الفيلسوف. 

هذا من جهة ومن جهة أخرى أن الفيلسوف يـرفض الـدنيا، بينمـا الملـك يحتـاج لمـن يلتفـت للـدنيا     
شـؤون الحكـم، ويعتـرض التوحيـدي علـى هـذه الحجـج، ويشـرح رأيـه الموافـق  وأهلها وسياستها، وتـدبير

يوجــانيس، وعنــده أن هــذا الموضــوع قــد بحــث كثيــرًا، وتعــددت اآلراء فيــه، وهنــاك الكثيــر مــن دلــرأي 
الكــالم فــي موضــوع اإلمامــة والخالفــة، ومــا يجــري مجــرى النيابــة عــن صــاحب الديانــة، وقــد اســتندت 

أن النـاظر فـي أحـوال " ة وجمل متعددة، ولكن جملة مـا يقـال فـي الموضـوع: اآلراء إلى أسانيد مختلف
ينبغــي أن يكــون قائمــًا بأحكــام الشــريعة، حــامًال للصــغير والكبيــر، علــى طرائقهــا المعروفــة ألن  النــاس

ـــق، والملـــك سياســـة النـــاس للنـــاس، علـــى أن الشـــريعة متـــى خلـــت مـــن  الشـــريعة سياســـة اهللا فـــي الخل
، والسياســة متــى عريــت مــن الشــريعة كانــت ناقصــة، والملــك مبعــوث، كمــا أن السياســة كانــت ناقصــة

  . )( " صاحب الدين مبعوث، إال أن أحد البعثين أخفى من اآلخر، والثاني أشهر من األول
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قــال اهللا عــز وجــل فــي تنزيلــه " ن الملــك مبعــوث يجيــب إوعنــدما يســأله الــوزير عــن مصــدر قولــه     
  .)( " فعجب وقال كأني لم أسمع بهذا قط , )ملكاً  إن اهللا قد بعث لكم طالوت(

وأعــود إلــى أخــالق الحــاكم مــرة أخــرى فهــو يؤكــد علــى مــا ســبق مــن أهميــة تفقــد الحــاكم ألمــور رعيتــه 
ه، وتحمــل ئــوالقيــام بأعبــاء الحكــم طبقــًا لمــا شــرعه اهللا، وهــو ينقــد لــذلك مــن انصــرف عــن القيــام بأعبا

نه مع ما فيه مـن إفيقول  هلخاصة، ممثًال في الصاحب بن عبادمسؤولية الحكم، إلى لهوه، وشؤونه ا
ال يحصــل شــيئًا مــن خراجهـــا وعمارتهــا، وال ينظــر فــي مصــلحتها ومفســـدتها، وال " اســتعالء وغــرور 

يعــرف المخــتلس منهــا وال الضــائع بــين النــاظرين فيهــا، أعمــال بــائرة، وبــالد غــامرة، وأمــوال محتجنــة، 
و راصــد ووقــت فائــت بــالفرص، وخــوف مــؤذن بســوء العاقبــة، وطمــع مســتحكم، وضــعف غالــب، وعــد

 وهو قاعد في صدر مجلسه يقول: قال شيخنا أبو هاشم، تارًة يتطلس ويتعمم ويتحلى ويناظر العامـة
" )( ،والغرور من أهم الرذائل التي يجب أن يبتعد عنها المسؤول، فـالغرور يفـتح البـاب إلـى النفـاق .

  احب وغيره.وهو يضرب أمثلة من سلوك الص
وكــذلك العلــم واحتــرام الفكــر وأهلــه أمــر مهــم أن يوجــد فــي المســؤول، فقــد غضــب عليــه الصــاحب     

اء والكسـائي، ومصـاحف القـرآن، وأصـول كثيـرة مـن الفقـه كتـب الفـرّ " فأمر بجمع كتبه وٕاحراقها وفيهـا 
 " رط جهلـه، وشـدة نزقـهمن غير تثبـت لفـ والكالم، فلم يميزها من كتب األوائل، وأمر بطرح النار فيها

)(.  
أفهذا يا قوم مـن " وهذا الفعل يظهر فيه سخف وغباء المستبد، ولذلك يتعجب التوحيدي متسائًال     

  .)( " سيرة أهل الدين أو أخالق ذوي الرئاسة
ــالعقول والنفــوس الضــعيفة، وذلــك إذا غــاب النقــد والمواجهــة      والتوحيــدي يــرى أن الســلطة تلعــب ب

خطئتــه، وٕارشــاده، ولغيــاب هــذا كلــه عــن الصــاحب، وألنــه لــم يجــد مــن يواجهــه فقــد دخلــه للحــاكم وت
الغرور بكل ما يؤدي إليه من ضعف مكانة الحـاكم والسـخرية منـه والزرايـة عليـه وحتـى ممـن ينافقـه، 
وذلــك ال يفعلــه إال الهــوج الضــغام الــذين يجوبــون األرض، ومهمــتم تملــق أصــحاب الســلطة، حتــى إذا 

. )( " فعــل موالنــا كــان موالنــا، ومــا رأينــا مثــل موالنــا" هم (أو إذا كتبــوا بلغــة عصــرنا) قــالوا دخلــوا علــي
ولهــذا أثــره عنــد مــن ال يتــوافر فيــه مــا ســبق مــن صــفات، مــن الحكــام، وفــي الدولــة التــي تغيــب فيهــا 
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عليـه المرافعة، ومثل هذا المستبد المغرور إذا سمع هذا وأشباهه مال وسـال وترجـرج وذاب، وأعطـى 
، وفي مثل هذه الدولة حيث تغيب الرقابـة والمواجهـة للحـاكم قـد تقلـب المفـاهيم، فـابن العميـد  )(وجاد

لق)، وتحول الكتاب إلى عمل هام وعظيم لمجرد نسبته إلـى الـوزير. لق والخَ قد ألف كتابًا أسماه (الخُ 
وخنفســاء أصــحاب ولــم يكــن الكتــاب بــذاك، ولكــن جعــص الرؤســاء خبــيص، وصــنان األغنيــاء نــد، " 

  .)( " الدولة رامسنة
وكل أبهة الحكم والملـك والمـال ال  ويرفض التوحيدي تعالي الحاكم بالتالي على الرعية واحتقارهم    

أعظــم مــن جميــع مــا أعطيــه مــن المــال الكثيــر والمرتبــة العاليــة " تســاوي هــذه الرذائــل، فهــذه الصــفات 
ا فيهــا مــن العــين الحــور والخــزائن والــذخائر والفضــة ، ومــن الــدور والقصــور، مــ ومــن الخيــل المســومة

  .)2("  والذهب والجواهر والخدم والعبيد
والـذي غلطـه فـي " والنقد ضرورة أيضًا لتجنب هذا الخلق فـي الحـاكم، ولـذلك يقـول عـن ابـن العميـد  

ئة، وال نفسه وحمله على اإلعجاب بفضله، واالستبداد برأيه أنـه لـم يجبـه قـط بتخطئـة، وال قوبـل بتسـو 
قيل له: أخطأت أو قصرت أو لحنت أو غلطت أو أخللـت، ألنـه نشـأ علـى أن يقـال: أصـاب سـيدنا، 

. ومـع كـل مـا يقـال عـن )( " وصدق موالنا، وهللا دره، وهللا بالؤه، مـا رأينـا مثلـه، وال سـمعنا مـن يقاربـه
  الوزير فإنه ال يغر التوحيدي. 

رأي، وقضـية العقـل لكـان معلمـًا فـي مصـطبة علـى لو جرت األمور علـى موضـوع الـ"  : ولذلك يقول
  .)( "شارع أو في دار

وقد وضـع التوحيـدي تصـورًا لمـا يجـب أن يكـون عليـه الحـاكم فـي ضـوء ظـروف عصـره، وأن        
أن يكون باب الرئيس مفتوحًا، ومجلسه مغشيًا، وخيره مدركًا، وٕاحسـانه فائضـًا، ووجهـه " الرئاسة هي 

، وخادمــه مؤدبــًا، وحاجبــه كريمـًا، وبوابــه رفيقــًا، ودرهمــه مبــذوًال، وخبــزه مــأكوًال، مبسـوطًا، وكنفــه مــزوراً 
.  وال بــد للحــاكم )( " وجاهــه معرضــًا، وتذكرتــه مســودة بالصــالت والجــوائز وعالمــات قضــاء الحــوائج

مـن تكامـل العقـل والخلـق، فـإذا كـان العقـل ودخــل عليـه شـيء مـن الرذائـل كالبخـل أضـاع مـا اكتســبه 
  .)(ه من عقل، وٕان كان السخاء وال عقل أضاع الحمق فضل السخاءصاحب
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كمـــا ال بـــد لصـــاحب الرئاســـة أن يجتمـــع فيـــه نوعـــان مـــن الخصـــال خصـــال مطبوعـــة، وخصـــال     
  .)(مكتسبة من أصحابها بالمجالسة والسماع والقراءة والتقبل

  منادة التوحيدي بضرورة النقد السياسي: -
ضــرورة النقــد السياســي، وحتــى فــي صــورة الثلــب، ومواجهــة الحــاكم بكــل أكــد التوحيــدي علــى         

اعتبــر أن أخــص خصوصــيات الحــاكم  أخطائــه لتصــويب ســلوكه، وسياســته تجــاه الرعيــة، وكمــا ســبق
ــًا  هــي مــن شــأن الرعيــة أيضــًا، لألســباب التــي ســبق عرضــها، وقــد بــالغ التوحيــدي واعتبــر الثلــب حق

، قولـه علـى لسـان الـوزير أن الرعيـة ال تشـكو إال مـن ظلـم لحـق بهـا فيـه عيبـًا، ومـرَّ  دللرعية، ولم يجـ
وهو جائز وخاصة في حق الشخصيات العامة فإن قال قائـل إن فـي  فالثلب ال مخالفة فيه لألخالق،

رأى جانـب البـائس " فقد أخطأ بل أن مثل هذا إنما  أو أنه ليس من أخالق أهل الحكمة، هذا مخالفة
دل المنتجع المظلوم أهون، وزجر المتلذذ بما يبثه ويسـتريح بـه أسـهل، فأقبـل المحروم ألين، فأقبل وع

  .)( " عليه واعظًا، وأعرض عن ظالمه محابياً 
وقد بالغ التوحيدي في استعمال هذا الحق لدرجة قد تجعله موضع مؤاخذة طبقًا لقانون العقوبات     

عـه أو حججـه فـي هـذا مـن أكثـر افدقـدم في عصرنا الحالي ولكن التوحيدي يدافع عـن نفسـه ورأيـه وي
  من زاوية:

إن ذم المســـيء ومـــدح المحســـن عـــادة جاريـــة، فـــإذا لـــم يكـــن علـــى اإلنســـان لـــوم فـــي مـــدح  أوًال:    
  . )(المحسن إليه، فكذلك ال عليه في ذم المسيء إليه

بن الجهـم، إن هذا أمر يحدث على مر التاريخ فقد ذم الجاحظ في رسالة له أخالق محمد ثانيًا:     
  ومدح أخالق ابن أبي دؤاد، وقد بالغ الجاحظ في مدحه وذمه. 

  وهي الحجة الدينية من القرآن والسنة. فيسأل:  ثالثًا:    
عافـاك  –ولم نشروا أحاديث الكرام واللئام؟ وكثيـر مـن النـاس ؟ ولم صنف الناس المناقب، والمثالب" 

قــع فــي الخبــر عــن النبــي صــلى اهللا عليــه وســلم: "" ال غيبــة لهــم، أو فــي غيبــتهم أجــر، وقــد و  –اهللا 
اذكــروا الفاســق بمــا فيــه كــي يحــذره النــاس "" وحــدثنا برهــان الصــوفي قــال: ذم بشــر الحــافي بخــيًال ثــم 
قال: إن البخيل ال غيبة له، قيل: وكيف؟ قال لقـول الرسـول صـلى اهللا عليـه وسـلم يـا بنـي سـلمة مـن 

ه. قـــال: فـــأي داء أدوى مـــن البخـــل؟ فـــذكره ولـــيس هـــو ســـيدكم؟ قـــالو: الجـــد بـــن قـــيس علـــى بخـــل فيـــ
  .)( " بالحضرة
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أنـه كــذلك عنـــه " ال ـوقـ " نعـم العبـد أنـه أواب" ويـذم فقـد قـال تعـالى  حواهللا سبحانه وتعـالى يمـد    
: " وكراهتـه لمـا كـان منـه قـال ى بعـض العبـادوفي وصف آخر عند سـخطه علـ ", كان صادق الوعد

وهـو يعلـق علـى هـذا بقولـه فـوق مـا  " ع للخير معتـد أثـيم. عتـل بعـد ذلـك زنـيمهماز مشاء بنميم، منا
  .)( " يقول مخلوق في مخلوق

وقـد أثنـى اهللا علـى واحـد ولعـن " وهو ينسب ألبي سعيد السـيرافي نفـس الـرأي أيضـًا فقـد قـال         
ســلين، واألوليــاء وكــذلك رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم، ومــن تقدمــه مــن األنبيــاء والمر …. اآلخــر

المخلصــين، وعلــى هــذا فــورق الســلف الطــاهر، والصــحابة العليــة، وهــم القــدوة والعمــد. فمــن ذا يــزرى 
  .)(" على هذا المذهب إذا خرج القول فيه مقصودًا بالحجة، ممدودًا بالمعذرة، متعودًا بالنصفة

أو الــدليل مــع القــول، وقــد أظهــر الــنص الســابق أكثــر مــن شــرط لــذلك مثــل أنــه ال بــد مــن الحجــة     
على الصدق في القول، وعلى تقدير الحق فـي " ن المدار كله إ :واإلنصاف في الحكم، أو كما يقول

  .)( " القصد، وقصد الصواب عند اشتباه الرأي وغلبة الهوى
شــدقين الــذين أشــكل علــيهم هــذا المــذهب، فمــدحوا تومــع هــذا فــال يجــد مفكرنــا معنــى لكــالم الم      

كرهــوا الكــالم، إذا رأوا قليــل الكــالم فضــل، وكثيــره هجــر، وذلــك ألن األمــر اخــتلط علــيهم الصــمت، و 
. وال بــد مــن الموازنــة )( " متــى كــان ذكــر المهتــوك حرامــًا، والتشــنيع علــى الفاســق منكــراً " لجهلهــم إذ 

  والمكايلة ومعرفة الفرق بين المكاشفة والمجاملة.
الجزاء قد أخذ إلى الدار اآلخرة، إال أن بعضه قد عجـل بـه  والخالصة أن القرآن يؤيد ذلك، وٕاذا كان

  .)(" ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في اآلخرة عذاب عظيم" :في الدنيا، بدليل قوله تعالى
  

  تعليقات ومناقشة
يتضــح مــن الســياق الســابق للبحــث إن الظــرف التــاريخي الــذي عاشــه التوحيــدي كــان ملــئ بالفوضــى 

غابـت فيـه العدالـة، وغـاب الحكـم الـديمقراطي، وفقـد األمـن حيـث  جتماعي، االنحطاط االية، و السياس
يحفـظ لـه  يقـاً ر طللمواطن، وانتشرت المفاسد وأصبح األديب والمفكـر والعـالم، ضـائعًا ال يعـرف لنفسـه 

كرامتــه وحريـــة فكــره معـــًا. ومــن الطبيعـــي فـــي عصــر كهـــذا أن تــأتي ردود األفعـــال فــي مجـــال الفكـــر 
  قي داخل ثالثة اتجاهات: السياسي واألخال
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موقــف ثــوري: يــرفض هــذا الظلــم، ويــدعو للتغيــر الكامــل ومــن الجــذور، فهــو ثــورة، وقلــب  األول:    
للنظام كله، وأسسه االقتصادية، واالجتماعية، فـإن كانـت هنـاك طبقـة خاصـة هـي السـائدة، دعـا إلـى 

شبه المطلقة ألصحاب الطبقـة أو  سيادة الشعب وملكيته، وأكد على حرية المجموع مقابل حرية الفرد
  الطبقات المميزة.

يــدعو إلــى النظــام القــائم، وينظــر لــه بغيــة تأسيســه علــى أصــول مــن العقيــدة أو موقــف   والثــاني:    
  الفكرة، مع اإلشارة إلى أهمية بعض اإلصالح ليكتمل للنظام رونقه وأمانه.

ه األول ميل إلى التغير ولكـن إلـى حـد، وهو االتجاه اإلصالحي، وفيه كأصحاب االتجا والثالث:    
يــر ال مجــرد التصــحيح، ولكنــه أميــل إلــى يويتميــز عــن االتجــاه الثــاني بأنــه أكثــر نقــدًا وأكثــر مــيًال للتغ

المسالمة والبحث عن حلول في ظل النظـام بغيـة تعديلـه وتصـويب اتجاهاتـه وٕارشـادها. وهـذا االتجـاه 
وبعـــده عـــن اآلخـــر، ، لســـابقين بقـــدر قربـــه مـــن أحـــدهمافـــي الغالـــب يقتـــرب أو يبتعـــد عـــن االتجـــاهين ا

فليســـت الحـــدود واضـــحة داخـــل االتجـــاه الواحـــد، ولكنهـــا متفاوتـــة تبـــدأ مـــن الميـــل إلـــى االتجـــاه األول. 
وتنتهــي بــاالقتراب مــن االتجــاه الثــاني كلمــا خفــت حــدة النقــد، ومــدى اإلصــالح والتغييــر المنشــود فــي 

  نصنف التوحيدي في موقفه السياسي؟ الوضع القائم، فإلى أي اتجاه يمكن أن
التوحيـدي كـان ثـائرًا فكريــًا، أعنـي أنـه لـم يتعــد حـدود التنظيـر إلـى الفعــل المباشـر فـي دنيــا ً◌: أوال    

يخلـق أن  . فعـروة كـاد )(الواقع كما فعـل عـروة بـن الـورد، الـذي أعجـب بـه التوحيـدي وتمثـل بشـعره
ألنــه كــان يجمعهــم " وقــد لقبــوه بعــروة الصــعاليك  )(يةفــي الجاهليــة نوعــًا مــن االشــتراكية أو الشــيوع

نهم مــن أســالبها وينفــق علــيهم مــن أســالبه وغنائمــه أو يقــودهم إلــى  الغــارات التــي يمــون نفســه ويمــوًّ 
  .)( " وغنائمها

التوحيــدي إســالمي االتجــاه، وكــان فــي ثورتــه عارمــًا وفــي حدتــه يبــدو إلــى االتجــاه ثانيــًا : كــان و     
ولكــن نظرتــه إلــى الواقــع، وآالمــه النفســية، ومحاصــرة الواقــع لــه أيضــًا كانــت مــن أهــم األول أقــرب، 

األسباب التي جعلت منـه مفكـرًا مـن االتجـاه الثالـث ربمـا بسـبب نظرتـه إلـى الواقـع فـي حـدود الممكـن 
المتـــاح، وٕاذا كانـــت حياتـــه وظروفـــه عـــامًال أساســـيًا فـــي توجهاتـــه السياســـية إال أنـــه لـــم يخـــن ضـــميره 

ي. حتــى اضــطر إلــى أن يأكــل مــن حشــائش األرض، فــال عجــب أن يــرى الــدور الهــام للمــال، العلمــ
بـل وحتـى جعـل ن النـاس " شـرهم الفقيـر" وأن " المـال رب غفـور ". إحتى قال مـع عـروة الصـعاليك: 

ومتعــة المــال عــديل الــروح، وكمــال الحيــاة، بــل هــو تــوأم الظهــور، وهــو ســرور القلــب، وزينــة العــيش، 



- مثالب الوزيرين: ص , أبي حيانالتوحيدي :  
-  عباس محمود: الديمقراطية في اإلسالم:  ص , العقاد  
-  المرجع السابق: ص  



 

ال مال له ال عقل له، ومـن ال عقـل لـه فـال "  من ال مال له هو من قبيل المعدوم، فمن اإلنسان، بل
  …)("حياة له، ومن ال حياة له فال لذة له، ومن ال لذة له فهو من قبيل المعدوم

ولــم يقــدم التوحيــدي تصــورًا كــامًال للدولــة  ونظمهــا .. الــخ. ولكنــه قــدم فــي إطــار رؤيتــه اإلصــالحية 
  وأهمها: )(ت الصلة بالسياسةبعض اآلراء ذا

الشــورى  التــي حــث عليهــا اإلســالم، والتــي فيهــا محاســن مــا يســمى فــي هــذا تأكيــده علــى (أ)  
والديمقراطيـــة جـــاءت مـــع اإلســـالم، ولـــم تســـبقها "  وصـــفه مفكـــرًا مســـلماً العصـــر بالديمقراطيـــة وب

وروبــين، وفضــل األ يــة كمــا توهمهــا أنــاس مــن المستشــرقين وكتــاب التــاريخ مــنغربالديمقراطيــة ال
  .)(اإلسالم في تقرير ديمقراطيته فضل غير مسبوق)

فــي حريــة الــرأي فقــد مــر مــا عبــر عنــه مــن تحمــل الرســول تمثيــل وقــد تمثلــت الديمقراطيــة عنــده أشــد 
  لبعض المسؤولية في طمع األمويين في الحكم.

، وتكوينــه النفســي هبــار وكــذلك تأكيــده لحــق الرعيــة فــي نقــد الحــاكم إلــى أبعــد الحــدود، وتتبــع أخ(ب) 
  وسلوكه الشخصي بوصفه مسؤوًال عنهم، وعلى اعتبار أن مصالحهم مرتبطة بما يكون عليه حاله.

االجتماعيـــة والسياســـية  وأكـــد أيضـــًا علـــى كرامـــة اإلنســـان وحقوقـــه، وقـــد مثـــل لهـــذه الحقـــوق (ج)     
  وط الرئاسة وسلوك الرئيس.ر واإلنسانية في سياق كالمه عن ش

  .)( "درهمه مبذوًال وخبزه مأكوًال وجاهه معرضاً "  أن يكون الرئيس ةحقوق االقتصاديومن ال   
 بابــه مفتوحــًا ومجلســه مغشــيًا وخيــره مــدركًا ووجهــه مبســوطاً "  أن يكــوناالجتماعيــة ومــن الحقــوق     

")(.  
 الـرئيس مواطن حقه في الشكوى والـتظلم وبحـث مطالبـه أن يكـونلومن الحقوق القانونية التي تحفظ ل

. ومــن الحقــوق اإلنســانية التــي )(" ضــاء الحــوائجقتذكرتــه مســودة بالصــالت والجــوائز وعالمــات " 



-  مثالب الوزيرين: ص ابي حيان التوحيدي :  
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فــرد إنســانيته فــي تعاملــه مــع أصــحاب لتحفــظ علــى المــواطن كرامتــه وال تطلــق للحــاكم يــده أو تفقــد ا
  .)( الخير "ه مبسوطًا وحاجبه كريمًا وبوابة هوج" السلطة أن يكون الرئيس

يعنــي ضــمان حقــوق اإلنســان، ويجــب النظــر إلــى هــذه الصــياغة، فــي ضــوء العصــر الــذي  ممــا    
  يتكلم فيه التوحيدي .

الحـاكم، إذ ال يكـون هـذا مـن  لـىوقد ذهب مفكرنـا إلـى الـدفاع عـن ثـورة الرعيـة، أو خروجهـا ع      
المسـؤول عـن الشعب أو الرعية إال لظلـم لحـق بـه، أو بـالء نالـه أو نـال صـاحبه، أو لخـروج من فرد 

  .)(القدوة المفترض وجودها فيه 
(بلغــة عصــرنا) لمــن يعجــز،  كمــا أكــد علــى حقــوق الرعيــة فــي العمــل والمعــاش، أو بــدل البطالــة    

(بلغــة عصــرنا أيضــًا) وقفــة ضــد ســيطرة وســائل االتصــال فــي توجيــه  والنصــح والتوجيــه، ممــا يعنــي
كـل ملـك سـوى ملـك اهللا زائـل، وبالتـالي فـال المعيـار هـو شـرع اهللا، وأن  الشعب، لغـرض مـا، إذ جعـل

  يجب أن تخدم قوة الدولة لغير الحق وفقًا لمفاهيمه اإلسالمية التي يطرحها.
  كما أن في كالمه عن أخالق الحاكم، ضمانات أخرى لحرية الشعب وتقييدًا ليد الحاكم.    
الســفة، فقــد جمــع بـــين ولعــل أهــم مــا نالحظــه فــي اتجاهــه السياســي هــو ميلــه إلــى أن يحكــم الف    

الشـــريعة والعقـــل، إذ أن الشـــريعة سياســـة اهللا فـــي الخلـــق، والملـــك سياســـة النـــاس للنـــاس، وال تســـتغني 
  .)(كما أن صاحب الدين مبعوث الشريعة عن السياسة، وال السياسة عن الشريعة والملك مبعوث

متأثرًا برأي أفالطون فـي كتابـه  –أي فكرة أن يحكم الفالسفة  –حقًا نجد التوحيدي في الفكرة السابقة 
  .  )(" الجمهورية ". لقد أخذ التوحيدي رأي أفالطون في أن يحكم الفالسفة ويتفلسف الملوك

مــا لــم "يــرى أنــه  الــذي أفالطــون مشــابه لــرأيمــا عرضــه التوحيــدي مــن رأيــه فــي هــذا الموضــوع،     
األن ملوكـًا وحكامـًا فالسـفة جـادين  يصبح الفالسفة ملوكًا في بالدهم أو يصـبح أولئـك الـذين نسـميهم

ن أمتعمقين، وما لم تتجمع السلطة السياسية والفلسفة في فرد واحد، ومـا لـم يحـدث مـن جهـة أخـرى، 
قانونًا صارمًا يصدر باستبعاد أولئك الذين تؤهلهم مقدرتهم ألحد هذين األمـرين دون اآلخـر مـن إدارة 

التــي تصــيب شــرور التــي تصــيب الدولــة،بل وال تلــك الدولــة مــالم يحــدث ذلــك كلــه، فلــن تهــدأ حــدة ال
  .)("الجنس البشري كله
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هكذا تصور أفالطون وضع المفكر أو الفيلسوف في محاورة " الجمهورية " وكان موقـف مفكرنـا بـين 
األمــل والواقــع، فــإذا كــان قــد تمنــى أن يحكــم الفالســفة ويتفلســف الملــوك فهــذا هــو األمل،أمــا الواقــع 

  .     )(ب ما هو أقل بكثيروالتعامل معه يطل
ولكــن أفالطــون نفســه غّيــر موقفــه فيمــا بعــد، إذ نجــده فــي محــاوره"" السياســي " يــذهب إلــى أن الحــاكم 

وكــذلك فعـــل  )(المســتبد العــادل أصــلح مــن الفيلســوف فــي حكـــم المدينــة لخبرتــه بشــؤون السياســة " 
حكـم الفالسـفة واسـتعاض عـن ذلـك أفالطون ذلك في محاورة " القوانين " حيث تراجع عن فكرتـه فـي 

بمجموعة أفراد هم حراس الدستور لمراقبة الزواج واألسـرة، ليقسـموا األرض ويحققـوا تفتيتهـا بـالميراث" 
)(.  

أما مفكرنا فراح يتلمس المعاش للمفكر في ظل هـذا الـوزير أو ذاك وكأنـه قـد قنـع بهـؤالء بـالقرب     
ب علـى مـن آتـاه اهللا رأيـًا ثاقبـًا ونصـحًا حاضـرًا، وتنبهـًا يجـ"والحظوة، فهو يخاطب ابـن سـعدان بقولـه 

نافعــًا، أن يخــدمك متحريــًا لرســوخ دعــائم المملكــة بسياســتك وريادتــك، قاضــيًا بــذلك حــق اهللا عليــه فــي 
  . ) ( "تقويتك وحياطتك

فــي الواقــع اقتصــر التوحيــدي علــى تقــديم النصــح للــوزير ويلخــص أهــم مــا فــي السياســة فــي قولــه     
ــي" ــنفس، ول س فــي أبــواب السياســة شــيء أجــدى وأنفــع، وأنقــى للفســاد وأقمــع، مــن االعتبــار المــوقظ لل

  .)( "م، وتجريد العزمز الباعث على آخذ الح
وٕاذا كان أفالطون قد جاء تغير موقفه المعروض في " الجمهورية " بعـد محاولـة التطبيـق وفشـله     

هــي التــي عاشـه مفكرنــا واتصــل بــه منــذ البدايــة، الواقــع الــذي  ت معرفــةفهــل كانــ ،وصـدامه مــع الواقــع
هي السـبب فيمـا  وتمكن الزيف من الموازينعارفًا بخبايا السياسة، وبرسوخ الفساد في األرض،جعلته 

  ؟.ى محاولة تحقيق هذا الدور للمفكرأصابه من إحباط، ودفعه إلى االقتصار عل



 -  محمد علي: تاريخ الفكر الفلسفي: الفلسفة اليونانية، ج, أبو ريان ص ،  
 - المرجع السابق: ص   
- اإلمتاع والمؤانسة: ج, أبي حيانالتوحيدي : ص ،  
-  المصدر السابق: ص  
  



 

تحــت الحاجــة قــد تــذلل واعتــرف هوبــذلك،  نن الســياق التــاريخي للتوحيــدي يرينــا بأنــه كــاإ ،نعــم    
ولكن ال نشك أنه إن كان ال بـد مـن إدانـة فهـي أوًال للعصـر الـذي عـاش فيـه، واألخيـر مـدان مـرتين، 

الم مـن قيمـة سـاألولى بحكم اإليديولوجية التي تنظمه، أو التي يعتنقهـا وهـي اإلسـالم، حيـث يرفـع اإلٍ 
، بحكــم اهتمامـه بـاألدب والفكـر، وألنــه العصـر الـذي بلــغ اإلنسـان عامـًة، والسـيما أهــل العلـم. والثانيـة

  الفكر والحركة العلمية فيه أعلى مرتبة و أنصعها، حيث تسارع الجميع وتسابقوا في االنتساب للعلم. 
تجـاه اوأما عن شكل الحكم فالواضح أن التوحيدي لم يتحدث فيه، ولكنه وضع ضمانات للشـعب     

ــًا للرعيــة. ورب مــا وجــد فــي ذلــك مــا يكفــي للمطلــوب مــن التغييــر واإلصــالح مــن أجــل الحــاكم، وحقوق
الديمقراطية وخاصة مع تأكيده على أهمية النشأة والتربيـة، والسـمات الشخصـية، النفسـية واألخالقيـة، 

لشــخص الحــاكم، وحــق النقــد للشــعب، فــإذا جــاء الشــكل بعــد ذلــك تحــت اســم  –والميــل للديمقراطيــة 
خطــا كثيــرًا عمــا كــان عليــه قــد  فإنــه لــو حقــق مــا نــادى بــه يكــون  ,حقيقــةخالفــة، أو ملكيــة كمــا هــي ال

  مجتمعه. 
  خاتمـــة: 

حيـث ذهـب  فيهـا تـأثر واضـح بالفلسـفة عنـد التوحيـدي اآلراء السياسـيةنستطيع أن نرى ممـا سـبق أن 
مناهـا إلى تأكيد القول بأن الدنيا تطيب عنـدما يملـك الفالسـفة ، ويتفلسـف الملـوك، وهـي حقـًا أمنيتـه ت

التوحيــدي، ولكنــه فــي تعاملــه مــع الواقــع اقتصــر علــى دور التوجيــه كوظيفــة للفيلســوف، وقــد اختــار 
عن طريق إرشاده الوزراء الذين يتعامل معهم على قدر ما تسمح له الظروف،  يؤدي دورهمفكرنا أن 

اللتـزام األخالقـي ولكنه عبَّر عن إيمانه بالشورى والديمقراطية في تأكيد قـاطع، كمـا أكـد علـى أهميـة ا
فــي ســلوك الحــاكم، وحــق الرعيــة فــي النقــد والمتابعــة حتــى فــي خصوصــيات الحــاكم لتعلــق مصــالحهم 

فاحتفظ لكل شعب بميزاته الحضارية، وقيل في ذلك أنه قـال بأفكـار عـرف بهـا بعـده ابـن خلـدون به، 
الرئاسـة الواجـب كتقسيمه لمراحـل الدولـة الـثالث، وكـذلك تحـدث عـن أخـالق الحـاكم وعلمـه، وشـروط 

توافرها فيمن يحكم.كان يحكمـه دائمـًا العقـل والـدين وٕان كانـت األسـبقية للـدين ذلـك ألن العقـل يحتـاج  
إلــى الــوحي. وكمــا عبــر عــن الجــزء اإليمــاني وخاصــة عنــد إهتمامــه بــالمواقف األخالقيــة وربطــه بــين 

ورى فــي مفهومــه السياســي األخــالق والــدين والعمــل. وكــذلك نالحــظ تأكيــد التوحيــدي علــى أهميــة الشــ
حيث نراه يقول: " قال بعـض األوائـل اجعـل سـرك إلـى واحـد ومشـورتك إلـى ألـف " ومـن همـا نالحـظ 
الرؤيــة الواضــحة عنــد التوحيــدي القائمــة علــى البعــد الــديني والفلســفي فــي رؤيتــه السياســية, إذ القيمــة 

فـي الخلـق، والملـك سياسـة النـاس ألن الشـريعة سياسـة اهللا للمك إال إذا أقـام علـى أسـاس دينـي. ذلـك 
  للناس، وكالهما يكمل اآلخر. 
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 المطبعة البهية، القاهرة، د.ت.المقدمة ابن خلدون : ـ ،
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  ع:ـــالمراج
 دار جامعـــــــة الخرطــــــوم للنشـــــــر ، ط أبـــــــو حيــــــان التوحيـــــــديعبــــــاس إحســـــــان : ـــــــ ، ،

 .  
 ــــ ، جــــزءان، مكتبــــة نهضــــة نصــــر، القــــاهرة،  أبــــو حيــــان التوحيــــديالحــــوفي أحمــــد محمــــد: ـ

،
ــ ألبحــاث، الجامعــة ، مجلــة ا الركــائز الفكريــة فــي نظــر أبــي حيــان التوحيــديالقاضــي وداد:  ـ

. األمريكية، بيروت، كانون األول
 بيروت، طأمراء البيان ، دار األمانةمحمد:  ,كرد عليـ ، ،.
 ــ ــدهتوفيــق مجاهــد حوريــةـ ــى محمــد عب ، ، مكتبــة األنجلــو : الفكــر السياســي مــن أفالطــون إل

.المصرية، القاهرة، 
 دار المعارف، مصر، إلسالمالديمقراطية في امحمود عباس: ,العقاد ـ ،.
د.ت. -الدار العربية للكتاب، ليبيا،  بو حيان التوحيديأاألديب والمفكر : علي ـ دب

 ــــ ــــانســــن حالملطــــاوي ـ ــــي حي ــــي فلســــفة أب ــــة مــــدبولي، القــــاهرة،  : اهللا واإلنســــان ف ، مكتب
.

 دار المعرفــة الجامعيــة، الفلســفة اليونانيــة ،  -تــأريخ الفكــر الفلســفيأبــو ريــان محمــد علــي: ـــ
.

دار الثقافة، القاهرة،  علم الكالم وبعض مشكالته:  أبو الوفا التفتازاني ـ ،.
 : القاهرة،ط في فلسفة السياسةـ مطر أميرة ، ،.  
 :دار الشروق، ط في حياتنا العقليةـ نجيب محمود زكي ، ،مصر ،.  
ــــــ ــــــة، ط المــــــذاهب السياســــــيةمــــــوجز فــــــوق العــــــادة ســــــموحي:  ـ ، ، دار اليقظــــــة العربي

.  
 :ــــ طــــاهر حامــــد ، هجــــر للطباعــــة والنشــــر، القــــاهرة،  مــــدخل لدراســــة الفلســــفة اإلســــالميةـ

.  
 : ــــــــ بــــــــدوي عبــــــــد الــــــــرحمن ــــــــدة لمســــــــكويةـ ، دار  تحقيــــــــق مقدمــــــــه الحكمــــــــة الخال

  .األندلس،
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  المعاصر  ياإلسالم يالفقه السياس
  اتجاھاته، قضاياه، مشكالته

  
  حسان عبدهللا حسان

  
 ين قيام الجمهورية العلمانية فعالإ ، و م1924يد كمال أتاتورك  علىبعد سقوط الخالفة اإلسالمية 

ان ذلك الحياة النظم الغربية األوروبية، وك يالحكم وجميع مناح يتركيا، مستبدًال بالنظم اإلسالمية ف
منذ ذلك السقوط تحت سيطرة ما  ينشأ عليها.. دخل العالم اإلسالم يانطالقًا من مبادئه وثقافته الت

 والهوية الوطنية، وأصبحت األمة اإلسالمية حائرة تتساءل ما العمل؟ ،العلمانية عرف بالدولة القطرية
وكيفية بناء , األخرىر التشريع الحكم اإلسالمي المستمد من القرآن والسنة ومصاد إلىوكيفية العودة 

كما ظهر تساؤل آخر هو كيفية تدشين  ,مية في مقابل الحكومات العلمانيةحكومة توصف باإلسال
وتؤكد جدارة اإلسالم السياسية مثل جدارته , فكرة سياسية جامعة يمكن أن تواجه التحدي العلماني

هذا التساؤل، تارة بعمل  علىأن يجيبوا ون يمالاإلس نوالمفكرو  والمثقفون السياسيون وقد حاول, العقدة
 هويتهاتستعيد قوامها، و  حتى «األمة»تنتظرها  يبلورة الفكرة الت على، وتارة بالعكوف يجماع يثور 
وهذا العمل األخير هو ما يمكن , الدولة العلمانية يتشريعي فالثقافي و المستوي ال علىا فقدته يتال

قرن من  علىقارب  ياتت األمة تنتظر فعله ونتائج عمله الذب ي، الذ«يبالفقه السياس»تسميته 
من والدته  «اإلسالمي السياسي الفقه»-الميدان أهم مالمح عمل هذا يفيما يل نستعرضالزمان، و 
أهم  يستة مجاالت رئيسية، نورد فيما يل والذي يتضمن - المعاصرالوقت  ىوحت الحديث في العصر

  .عقول المفكرين اإلسالميين خالل هذه الفترة شغلت يمالمحها، متضمنة أهم القضايا الت
  الخالفة اإلسالمية اتجاه :أوالً 

بعودة الخالفة اإلسالمية مرة  ييناد يذلك الذ «يالفقه السياس»تاريخ  يمن االتجاهات المبكرة ف
رك يد كمال أتاتو  على: سقوط الخالفة اإلسالمية األولعاملين رئيسيين:  علىوكان ذلك ردًا ، يأخر 
علمانية  إلى: بروز ظاهرة تأييد إلغاء الخالفة وعدم اعتبارها من الفرائض اإلسالمية والدعوة يوالثان

 م1925، 1كتابه (اإلسالم وأصول الحكم) يرائدًا لهذا التأييد ف م1908عبدالرازق  يالدولة، وكان عل
اإلسالم، حكم الخالفة،  الذي تتضمن ثالثة أقسام: تحدث في القسم األول عن: لخالفة وطبيعتها في

نظام الحكم في عصر النبوة، والرسالة  إلىالخالفة من الوجهة االجتماعية والقسم الثاني أشار فيه 
ودين ال دولة، أما القسم الثالث تناول: الوحدة الدينية والعرب، الدولة  ,والحكم، اإلسالم رسالة ال حكم

                                                 
  . باحث من مصر  
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نتيجة مؤداها: أن الخالفة ليست في  إلىالمقدمات  العربية، الخالفة اإلسالمية، وقد توصل بعد هذه
الخطط الدينية، وال القضاء، وال غيرهما من وظائف الحكم ومراكز الدولة، وٕانما تلك كلها  من شيء

خطط سياسية صرفه، ال شأن للدين بها، فهو لم يعرفها ولم ينكرها، وال أمر بها وال نهي عنها.. 
العقل  إلىإلخ إنما يرجع األمر فيها ... والثغور ونظام الدولة وكذلك تدبير الجيوش وعمارة المدن

  .والتجريب
اللغة العربية  إلىنقله  *م)1923وفي نفس االتجاه ظهر في كتاب آخر هو (الخالفة وسلطة األمة 

عبدالغني سني عن اللغة التركية ومؤلفه مجهول، ويقع الكتاب في قسمين تسبقهما مقدمة، وتتلوهما 
ضمن القسم األول البحوث الفقهية التي تتصل بالخالفة، بينما يعالج القسم الثاني التفريق خاتمة، ويت

أن مسألة الخالفة مسألة دنيوية  علىبين الخالفة والسلطة، أما المقدمة فقد حاول فيها التدليل 
  .سياسية ال تكاد تتصل بالدين

- 1874( «فرح أنطون»لدي  أما فكرة علمانية الدولة أي فصل الدين عن الدولة فقد ظهرت
ضرورة استقالل السياسي عن  علىم)، من خالل تبنيه للمنظور الوضعي أثناء دفاعه 1922

 علىالديني.. متجهًا نحو بناء تصور سياسي يعطي األولوية لكل ما هو دنيوي، وذلك باالعتماد 
  .2«قوانين التاريخ، كما بلورتها الفلسفة الوضعية في القرن التاسع عشر

  :3د حدد فرح أنطون مبرراته للفصل بين السلطتين الدينية والدنيوية في القضايا اآلتيةوق
  .إطالق الفكر اإلنساني من كل قيد لمستقبل اإلنسانية - 
  .أبناء األمة، مساواة مطلقة بقطع النظر عن مذاهبهم ومعتقداتهم الرغبة في المساواة بين - 

ور الدنيوية ألن األديان شرعت لتدبير ليس من شئون السلطة الدينية التدخل في األم - 
 .اآلخرة ال لتدبير الدنيا

 .الضعف فيها، ما دامت جامعة بين السلطتين المدنية والدينية رواستمرا األمةضعف  - 

   .*استحالة الوحدة الدينية - 
ممثًال بوادر  م2192 **«الخالفة أو اإلمامة العظمي»م) 1935-1865وقد جاء كتاب رشيد رضا (

، وعن: «وحدة الخليفة وتعدده»عودة الخالف، فيتكلم في القسم األول عن:  إلىلذي يدعو االتجاه ا
تأثير اإلمامة في »وعن  «مقاصد الناس من الخالفة»، كما تناول «وحدة اإلمامة ووحدة األمة»

، ثم ربط بين نهضة المسلمين وٕاحياء االجتهاد وذلك عند كالمه في «إصالح العالم اإلسالمي
 إلىفترك االجتهاد هو الذي رد بعضهم »، «االجتهاد في الشرع علىمسلمين وتوقفها نهضة ال»

  .«التفرنج، والتخلي عن الدين إلىالبداوة التي قضي عليها أو ما يقرب منها، وذهب بعضهم 
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جعل »لعودة الخالفة، وعن  «العرب والترك»ضرورة تعاون  علىوفي القسم الثاني يؤكد رشيد رضا 
وقد علق المؤلف أهمية كبيرة  «إقامة الخالفة في منطقة وسطي»وعن  «ي الحجازف مركز الخالفة

تعاون الشعبين العربي والتركي إلقامة الخالفة اإلسالمية الصحيحة، وفي القسم الثالث يصنف  على
ثالث طوائف: حزب المتفرنجين، وحزب حشوية الفقهاء الجامدين، وحزب  إلىالمؤلف المسلمين 

ال يعتقد في الدين واتفاقه مع حضارة »المي المعتدل، ووصف القسم األول أنه اإلصالح اإلس
فهم الفقهاء الجامدون الذين يتمنون أن  «الحشوية».. أما الصنف الثاني: «العصر السياسية والعلمية

يعجزون عن جعل القوانين العسكرية والمالية والسياسية مستمدة من »تكون حكومتهم إسالمية ولكنهم 
ض إليهم أمر و قه التقليدي، ويأبون القول باالجتهاد المطلق في كل المعامالت الدنيوية ولو فالف

  .«أن ينهضوا بها لما استطاعوا حربًا وال صلحاً  علىالحكومة 
حد قوله والذي أوصل  علىوالمؤلف ينعي هنا إبطال حركة االجتهاد السياسي بل االجتهاد المطلق 

 «حزب اإلصالح»أصحاب الفهم الذين سماهم  علىلذلك فهو يعول  ما هي عليه اآلن، إلىاألمة 
الجامع بين االستقالل في فهم فقه الدين وحكم الشرع اإلسالمي وكنه الحضارة »ووصفه بأنه 

  .«اإلسالمية
: ما  مسألتان مهمتان هما ال سيماعدة حقائق تتصل بفقه الدولة في اإلسالم  على وقد أكد الكتاب 

تعارض الحكم الديني مع حق الشعب في التشريع، والثانية ما يظنه البعض من يظنه الناس من 
  .االستبداد الديني علىترادف مصطلحي الخالفة والبابوية التي تنطوي 

النعمة من الدين والخالفة منكري  علىالنكير »وعلي نفس النحو السابق كتب مصطفي صبري 
فكرة »شبهتين حاول خصوم  علىاب هو الرد وكان أهم ما جاء في هذا الكت، *م1924 «واألمة
بعلماء الدين،  واألخرىباألحكام الشرعية  حداهماأطرحهما بقوة في المجتمع آنذاك، تتعلق  «الخالفة

 علىالمؤلف  رديقولون في األولي: كيف يمكن أن تكون الحكومة حرة ومستقلة إذا قيدت بالدين؟ و 
مة للمسلمين في الدنيا واآلخرة، فال يتنافي ذلك مع الحرية ذلك: أننا إذا اعتقدنا أن دين اإلسالم نع

ما وراء حدود الدين، ثم بين أن المقصود هو  إلىواالستقالل وكون الحكومة ممنوعة من التخطي 
  الشعوب الحرة حكوماتها بالقوانين.ال تستبد الحكومة، لهذا تقيد  حتىحرية األمة ال حرية الحكومات 

ضرورة اشتغال العلماء  إلىالجمود الفقهي لدي العلماء، لذلك دعا المؤلف  :في والشبهة الثانية تتمثل
إن العلماء الذين اعتزلوا السياسة كأنهم تواطأوا مع كل الساسة صالحيهم »بالسياسة ويقول 

  .«وظالميهم
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 م) مؤسس جماعة1949- 1906عند اإلمام الشهيد حسن البنا ( - أيضاً  - ثم ظهر هذا االتجاه
 - هـ1357( رسالة المؤتمر الخامس»م)، وقد أورد ذلك في 1928-هـ1347( لمسلميناإلخوان ا

إن اإلخوان يعتقدون أن الخالفة رمز الوحدة اإلسالمية ومظهر االرتباط بين أمم اإلسالم، « م)1938
المسلمين التفكير في أمرها واالهتمام بشأنها، فالخليفة مناط كثير من  علىوأنها شعيرة إسالمية يجب 
لهذا يجعلون فكرة الخالفة والعمل إلعادتها في رأس  «اإلخوان المسلمون»األحكام في دين اهللا... و

كثير من التمهيدات التي البد منها، وأن الخطوة  إلىمناهجهم وهم مع هذا يعتقدون أن ذلك يحتاج 
  .4«المباشرة إلعادة الخالفة البد وأن تسبقها خطوات

الحاكم، وحدة األمة،  مسؤولية، عن دعائم الحكم اإلسالمي، 5«حكمنظام ال»كما تحدث تحت عنوان 
  .احترام رأي األمة، والموقف من نظم الحكم المعاصرة

 إلىاإلمام حسن البنا في منهجه التربوي السياسي خمسة مراحل يمكن الوصول بعدها  طرحوقد 
شعب المسلم فالحكومة المسلمة ثم الخالفة اإلسالمية تبدأ بتكوين الفرد المسلم ثم البيت المسلم ثم ال

 .6التي تجمع ما مزقه االستعمار الكبرىالخالفة اإلسالمية 

وبصفة عامة فإن هذا االتجاه كان رافضًا ألفكار: الدولة القطرية التي ابتدعها االستعمار تحت 
ا من أوربا، استيراده «المتغربون»، وكذلك الدولة العلمانية التي حاول «الوطنية»و  «القومية»مبدأي 

وكان ذلك منشأ للصراع بين الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية والتي أخذت تتسلل من الميدان السياسي 
  .- أيضاً  - الثقافي واالجتماعي إلى
  الرفض المطلق للنظم السياسية الوضعية اتجاه :ثانياً 

ه يعتقد اعتقادًا تامًا جعلت ةوالفكري المجتمعيةنشأ هذا التيار الفكري في ظل مجموعة من الظروف 
هذا  علىبمخالفة جميع النظم األرضية ومن يمارسونها لإلسالم عقيدة وشريعة، ويطلق محمد عمارة 

الذي حكم بكفر الواقع .. والتراث.. والمجتمع واألمة.. ومن » «تيار الرفض االنقالبي»االتجاه اسم 
 - بنظره –متها األمة.. فجميعها ثم رفض ويرفض العمل من خالل القنوات والمؤسسات التي أقا

هذه المجتمعات.. ولذلك كان النهج االنقالبي  علىأدوات للجاهلية، قامت لتدعيم الجاهلية المهيمنة 
 .7«الذي سلكه ويسلكه هذا الفصيل من فصائل اليقظة اإلسالمية

لمجتمعات وفي إطار هذا الفصيل تتعدد الجماعات لكنها جميعًا تتفق في هذا التقييم للواقع وا
  .*اإلسالمية

، التي عليها هذا االتجاه، إال أنه يجب «الحالة الفكرية»الرغم من وجهة النظر هذه في وصف  علىو 
الذي نشأ فيه، والذي تتضمن مجموعة من العوامل ذكرها بعض  «الظرف االجتماعي» إلىالنظر 
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محاربة الفكرة اإلسالمية عن أنصار هذا التيار والتي تمثلت أساسًا في سقوط الخالفة اإلسالمية و 
إقصاء الشريعة اإلسالمية  إلىطريق الشيوعية، واحتالل المقدسات اإلسالمية من اليهود، باإلضافة 
  .**عن التطبيق في الدول اإلسالمية، واستبدال النظم الغربية العلمانية بها

، وكان «الوضعية النظم»وقد عبر هذا االتجاه عن نفسه في صورة جماعات رأت خط المواجهة مع 
يهيمن  حتى «الحاكم أو الحكومة»فقهها السياسي متمثًال في ضرورة إزالة المنكر األكبر وهو 

  .«الحاكمية اإللهية»المعروف األكبر وهو 
بعض التفسيرات االنتقائية لبعض العلماء والمفكرين مثل ابن  علىومما يذكر أن هذا التيار اعتمد 

فقه الجهاد في سبل »يما الفتاوي الخاصة بالتتار، الشوكاني في كتابه الس «الكبرىالفتاوي »تيمية 
معالم »كتاب  - ال سيما-« سيد قطب»و  «المودودي»، وكتابات «حزب التحرير»، وأفكار «السالم

  .«في الطريق
 «رسالة اإليمان»المعاصرة، هو  «الحالة اإلسالمية»وكان أبرز ما قدمه هذا التيار مساهمًا برأي في 

لـ محمد عبدالسالم  «الفريضة الغائبة»، و «شكري مصطفي»وثيقة الخالفة لـ »الح سرية، و لص
العنف »، إال أن أخطر ما تمثل من آثار ونتائج من هذا الرصيد الفكري هو بروز ظاهرة *فرج

خالل العقود الثالثة  - في المجتمع المسلم، والذي اعتقده أصحاب هذا االتجاه في وقت ما «السياسي
جهاد، وقد تم في منتصف العقد األخير من القرن الماضي التراجع من  - ألخيرة من القرن العشرينا

سلسلة تصحيح »بعض قيادات هذا التيار عن هذه األفكار، ونشروا ذلك برؤية فقهية تحمل عنوان 
دات شرعية التغيير في االجتها»، «الجهاد»ومن أهم المفاهيم التي عنوا بتصحيحها:  **«المفاهيم
  .«الحسبة»، «الغلو»، «التكفير»، «الفقهية

وهذه كلها مقدمات مهمة لنشأة فقه سياسي متميز يمكن أن يساهم به أصحاب هذا االتجاه في 
  .االجتهاد السياسي المعاصر

  التقريب والمقارنة بين النظام السياسي اإلسالمي والديمقراطية الغربية اتجاه :ثالثاً 
قيق أمرين أولهما: التعريف بالنظام السياسي اإلسالمي، والثاني: اعتبار تح إلىيهدف هذا االتجاه 

بينه وبين  وسيلة المقارنة هي السبيل لتحقيق هذا التعريف، والتقريب وبيان أوجه الشبه واالختالف،
نظامه » وعموماً  «الغرب»ويعتبر هذا االتجاه مقابًال لالتجاه الرافض لـ  النظام السياسي الغربي,

 «الصراع بين الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية»بصفة خاصة، كما أنه يريد أن يحول فكرة  «سيالسيا
  .«حوار موضوعي»حالة  إلى
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تصحيح المفاهيم  إلىم) التي ترمي 1905- 1849أفكار محمد عبده ( إلىويستند هذا االتجاه 
ية، ويبدو ذلك واضحًا عند مدن - دينية إلىالسياسية اإلسالمية، وتحويلها من مفاهيم دينية محضة 

حيث أشار في األصل الخامس تحت  م1960، 8«اإلسالم بين العلم والمدنية»محمد عبده في كتابه 
  ما من شأنه أن يفهم منه ما يلي: «السلطان في اإلسالم»عنوان 
  .الخليفة أو الحاكم ليس بمعصوم وال يستأثر بالحقيقة الدينية -1
 .عه إذا رأت ذلكاألمة هي التي تنصب الحاكم وتخل -2

 .أن اإلسالم ليس كالكنيسة في العصور الوسطي -3

ث فصل السلطة الدينية عن يقترب النظام السياسي اإلسالمي من النظام الغربي من حي -4
 المدنية.

أن الخليفة عند المسلمين ليس  إلىويتضح ذلك من نص اإلمام محمد عبده الذي يشير فيه 
حقه االستئثار بتفسير الكتاب والسنة. نعم شرط فيه أن يكون  وال هو مهبط الوحي وال من .بالمعصوم

منزلة،  إلىمجتهدًا.. ولكن هذا ال يخصه الدين في فهم الكتاب والعلم باألحكام بمزيه، وال يرتقع به 
بل هو وسائر طالب الفهم سواء، إنما يتفاضلون بصفاء العقل، وكثرة اإلصابة في الحكم ثم هو 

جة ونهج الكتاب والسنة، والمسلمون له بالمرصاد، فإذا انحرف عن النهج المح علىمطاع ما دام 
، فإذا «ال طاعة لمخلوق في معصية الخالق»إليه  أقاموه عليه وٕاذا اعوج قوموه بالنصيحة واإلعذار

في عمله وجب عليهم أن يستبدلوا به غيره ما لم يكن في استبداله مفسرة تفوق  ةوالسن الكتابفارق 
 ,واألمة هي صاحبة الحق في السيطرة عليه ,ه فاألمة أو نائب األمة هو الذي ينصبهالمصلحة في

وال يجوز لصحيح ها فهو حاكم مدني من جميع الوجوه. وهي التي تخلعه متي رأت ذلك من مصلحت
النظر أن يخلط الخليفة عند المسلمين بما يسميه األفرنج (ثيوقراطي) أي سلطان إلهي فإن ذلك 

ذي ينفرد بتلقي الشريعة عن اهللا وله حق األثرة بالتشريع وله في رقاب الناس حق عندهم هو ال
الطاعة، ال بالبيعة، وما تقتضيه من العدل وحماية الحوزة بل بمقتضي اإليمان فليس للمؤمن ما دام 

فه ما يعر  علىمؤمنا أن يخالفه، وٕان اعتقد أنه عدو لدين اهللا، وشهدت عيناه من أعماله ما ال ينطبق 
من شرائعه، ألن عمل صاحب السلطان الديني وقوله في أي مظهر ظهرا هما دين وشرع، هكذا 

وال تزال الكنيسة تدعي الحق في هذه السلطة كما سبقت  .كانت سلطة الكنيسة في القرون الوسطي
كان من أعمال التمدن الحديث الفصل بين السلطة الدينية والسلطة المدنية فترك . اإلشارة إليه

االعتقاد واألعمال فيما هو من معاملة العبد لربه: تشرع وتنسخ ما تشاء،  علىللكنيسة حق السيطرة 
وتراقب وتحاسب كما تشاء، وتحرم وتعطي كما تريد، وخول السلطة المدنية حق التشريع في 
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ما يحفظ نظام اجتماعهم، في معاشهم ال في  علىمعامالت الناس بعضهم لبعض، وحق السيطرة 
  الفصل منبعًا للخير األعم عندهم. هم، وعدوا هذامعاد

ويظنون أن معني  ه يحتم قرن السلطتين في شخص واحد.ثم هم يهمون فيما يرمون به اإلسالم من أن
ذلك في رأي المسلم أن السلطان هو مقرر الدين، وهو واضع أحكامه وهو منفذها، واإليمان آلة في 

ي العقول باإلقناع، وما العقل والوجدان عنده إال متاع، يده يتصرف بها في القلوب باإلخضاع وف
ذلك أن المسلم مستعبد لسلطانه بدينه وقد عهدوا أن سلطان الدين عندهم كان يحارب  علىويبنون 

العلم، ويحمي حقيقة الجهل، فال يتيسر للدين اإلسالمي أن يأخذ بالتسامح مع العلم ما دام من 
بمقتضي الدين وقد تبين لك أن هذا كله خطأ محض وبعد عن فهم أصوله أن إقامة السلطان واجبة 

معني ذلك األصل من أصول اإلسالم، وعلمت أن ليس في اإلسالم سلطة دينية سوي سلطة 
الخير والتنفير من الشر، وهي سلطة خولها اهللا ألدني المسلمين يقرع  إلىالموعظة الحسنة، والدعوة 

  .9م يتناول بها من أدناهمبها أنف أعالهم، كما خولها ألعاله
ومن اآلراء المعاصرة التي تؤيد التقارب المفاهيمي بين النظام السياسي اإلسالمي والديمقراطية، ما 

، وقد حاول 10«اإلسالم والديمقراطية في معركة البناء الحضاري»كتبه محمد عبدالجبار تحت عنوان 
التالفي بين اإلسالم (كفكرة سياسية)  أوجه علىفي بحثه إيضاح مجموعة من العناصر التي تؤكد 

  وبين الديمقراطية التي تؤكد معني الحرية والمؤسسية، ومن هذه العناصر:
  كصفة تكوينية وليست منحة مكتسبة. إقرار مفهوم الحرية عند المسلمين -1
 عددية، والمؤسسية، وتداول السلطة.مفاهيم: الت «النص القرآني»تضمن  -2

 ة الحقوق والحريات العامة.ظوممن «النص القرآني»تضمن  -3

، عدة عناوين 11«تبيئة اآلليات الديمقراطية في المناخ الحضاري اإلسالمي»ثم كتب تحت عنوان 
  ، ومنها:«اإلسالم ال يخالف الديمقراطية»تفيد وجهة نظره التي تقول 

  اطية في المناخ الحضاري اإلسالمي.مفهوم تبيئة الديمقر  -1
 ارية غير اإلسالمية.لحضموقف اإلسالم من المنتجات ا -2

 ين أحكام الشريعة وآليات تنفيذها.ضرورة التمييز ب -3

مثل: مذهبية الديمقراطية، الشرعية، حاكمية  «التبيئة»كما أوضح العوائق التي تقف في طريق عملية 
  علمانية والرأسمالية للديمقراطية.اهللا وحاكمية الشعب، اشتراط ال

األمة »فيكتب تحت عنوان  «الرشد»، و«ديمقراطيةال»أما جودت سعيد فيرادف بين مفهومي 
الرشد، أي أن الحاكم  إلى، إن الديمقراطية في مستوي السياسة عودة 12«اإلسالمية بين الرشد والغي
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هذا المبحث عناوين مثل  - أيضاً -  يذهب بالقهر واإلكراه، ويتضمنال يأتي بالقهر واإلكراه، وال
اإلسالم »، «الخوف من الديمقراطية لماذا؟»، «ماالجتهاد في اإلسال»، «اإلسالم واآلخر

  .«الديمقراطية والرشد»، «العجز الديمقراطي»، «مفهوم الرشد»، «والديمقراطية
 الشورىأن:  على، 13«والديمقراطية: رؤية مفاهيمية الشورىنواة »أما السيد عمر فيؤكد تحت عنوان 

طرائق وأشكال متعددة، وهما محكومتان بنسق والديمقراطية هما آليتان سياسيتان قابلتان للتشغيل ب
صعيد كافة  علىقيمي، ولكنهما هما في ذاتيهما ال تعدوان أن تكونا جهدًا بشريًا لتحقيق التوافق 

المشاركة »األنساق المجتمعية وعلي صعيد الدولة، ثم أضاف أوجه االتفاق بينهما فيما يسمي بـ 
  ، والتي تتمثل أهم مقوماتها في:«السياسية

  ال مركزية السلطة. - 
 تفويض السلطة. - 

 مراقبة السلطة. - 

 .تداول السلطة - 

، مؤتمره السنوي األول لمناقشة القضايا المشتركة بين 14«مركز دراسة اإلسالم والديمقراطية»وقد عقد 
  ، وقد جاءت األطروحات المقدمة لتجيب عن أسئلة من قبيل:«اإلسالم والديمقراطية»

  هل يمكن تطوير مؤسسات شورية في المجتمع اإلسالمي المعاصر؟ - 
 هل تتعارض قيم اإلسالم وتصوراته والمشاركة الشعبية في الحياة السياسية؟ - 

الحاكمية اإللهية مقابل الحاكمية »كما ناقشت األوراق المقدمة قضايا نظرية وعملية مهمة مثل 
اإلصالح »، و «طية في ضوء المصادر اإلسالميةالديمقرا»و «والديمقراطية الشورى»، و «الشعبية

  .«السياسي في إيران
 إلىاإلسالمية، فيشير  والشورى، مقارنة موضوعية بين الديمقراطية الغربية 15ويقدم صوفي أبو طالب

أوجه االتفاق التي تتمثل في: المساواة سيادة األمة، العقد االجتماعي بين الدولة والفرد، اختيار 
ختالفات فتظهر في عدة قضايا أهمها: ال، أما ا«النيابة»أمام الشعب، مفهوم  هيتولومسؤ  الحاكم

فاألولي ذات غاية  والشورىالتعددية المقيدة في النظام اإلسالمي، مقاصد وغايات الديمقراطية 
  الثانية فذات غاية دينية ودنيوية.دنيوية، أما 

  سالمياستدعاء (استحضار) التراث السياسي اإل اتجاه :رابعاً 
يتضمن هذا االتجاه محاوالت الستدعاء (استحضار) التراث السياسي في اإلسالم وذلك بهدف إثبات 

أو مستوي التنظير لمراحل أعلي من ذلك، ومن , )مستوي النظرية (مستوي فلسفي علىحضوره 



 
10

وقد  ،16«النظريات السياسية اإلسالمية» دراسة محمد ضياء الدين الريسالدراسات في هذا االتجاه:
اهتم المؤلف في هذا الكتاب بمحاولة رسم أهم النظريات السياسية في الفكر اإلسالمي في بعده 

، و «أهل السنة»التاريخي، وذلك من خالل تحليل وتفسير آلراء الفرق الرئيسية في اإلسالم وهي 
تكون الدولة »، ودارت فصول هذا الكتاب حول: «المعتزلة»، و «الخوارج»، و «الشيعة»
، «اإلسالم ووجوب الحكم»، «ماهيتها -اإلمامة: مباحثها»، «نشأة النظريات اإلسالمية»، «إلسالميةا
  .«بين األمة والحاكم»، «الشروط والواجبات - الدولة»، «العقد السياسي ومسائله»

، 17«السياسي اإلسالمي المعارضة في الفكر»وتقدم نيفين عبدالخالق تأصيًال لبعد سياسي آخر وهو 
ض في هذه الدراسة مفهوم المعارضة لغويًا، واصطالحيًا، وشرعيًا، وتقارن بين مفهوم المعارضة وتعر 

المعارضة بين »و «أصول الشريعة وتأصيل المعارضة»في اإلسالم والديمقراطية، ثم تتحدث عن 
، ثم تعرض ألهم المدارس المعارضة في الفكر «واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشورى
  .«أبوحنيفة»و  «المعتزلة»و  «الشيعة»و  «الخوارج»مي وهي اإلسال

تنظير السلطة »األولي بعنوان  وعلي المستوي الفلسفي التنظيري يقدم حامد عبدالماجد دراستين
السياسية دراسة تحليلية في كتاب أبي الحسن الماوردي تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخالق 

محاولة اكتشاف  -للماوردي - ولت هذه الدراسة بالتحليل هذا النصوقد تنا *،18«الملك وسياسة الملك
رؤيته وتأصيله لظاهرة السلطة: مفهومها، وتأسيسها، وطبيعتها، وأهدافها، وتطورها واختاللها، كما 

المستوي الفلسفي في التراث السياسي  علىأوضح المؤلف في هذه الدراسة عدة محاور مهمة للتنظير 
ية االقتراب المنهجي من النص السياسي، طبيعة النص وسياقه الفكري اإلسالمي منها، كيف

والحضاري، منهجية قراءة النص وضوابطها، مستويات قراءة النص، أما الدراسة التحليلية فقد جاءت 
  دوارها، اختالل السلطة وانهيارها.تحت عناوين تأسيس السلطة وطبيعتها، وظائف السلطة وأ

الوظيفة العقيدية للدولة اإلسالمية.. دراسة منهجية في »فهي بعنوان  س المؤلفلنفأما الدراسة الثانية 
  عدة نتائج أهمها: إلى، وقد انتهت هذه الدراسة 19«النظرية السياسية اإلسالمية

إن دراسة الوظيفة العقيدية للدولة اإلسالمية، كفيل بسد النقص الذي تعانيه النظرية  -1
  ة اإلنسانية لنظرية وظائف الدولة.داللالسياسية المعاصرة بصدد إعادة ال

لتاريخ السياسي للدولة إن دراسة وظائف الدولة العقيدية في اإلسالم، يقدم إسهامًا في فهم ا -2
 اإلسالمية.

غة مفهوم من الوحي بما يساهم في صيا اً نموذجًا معرفيًا مستمد - أيضاً  -هذه الدراسة تقدم -3
 الدولة ونشأتها وتطورها.
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، نجد دراسة ناهد عرنوس، التي تناولت األسس 20«النظام السياسي اإلسالمي وعن المؤسسية في
عن أبعاد المؤسسية في  - المؤلفة - الفكرية لمفهوم المؤسسية في اإلسالم، وفي الباب الثاني تحدثت

اإلسالم، أما الباب الثالث فتناول األشكال المؤسسية في الفكر السياسي اإلسالمي وتحليل العديد من 
  اتهم ومسئولياتهم وٕاجراءات عملهم.سات السياسية، وضوابط عملها، وشروط العاملين بها وواجبالمؤس
  حقوق أهل الذمة) -البحث الحقوقي (حقوق اإلنسان  اتجاه :خامساً 

من الميادين المعاصرة التي انشغل بها الفقه السياسي هو البحث الحقوقي أو البحث في حقوق 
قوق أهل الذمة وموقف الدولة اإلسالمية المعاصرة من النظرة التراثية اإلنسان في اإلسالم، وكذلك ح

  .«الجزية»و  «عهد األمان»لهم مثل 
وفيما يتعلق بميدان حقوق اإلنسان، دارت العديد من الدراسات واألبحاث حول تأكيد الشريعة 

، بل رأي «عدالةال»و  «المساواة»و  «الحرية»المبادئ األساسية لهذه الحقوق وهي  علىاإلسالمية 
، وأوضح الزحيلي العالقة القوية بين مقاصد الشرع 21محمد عمارة أن هذه الحقوق ضرورات ال حقوق

، 23منهجية تفعيل حقوق اإلنسان في النظام السياسي اإلسالمي إلى، وأشار البيتاني 22وهذه الحقوق
ي مقابل خصوصيتها ف «حقوق اإلنسان في اإلسالم»عالمية  إلىكما ظهرت الدراسات التي تشير 

 -أيضاً  - ، كما جاءت24«اإلعالن اإلسالمي لحقوق اإلنسان»الغربية، وظهر ذلك واضحًا في 
  .25«الغربية»و  «اإلسالمية»الدراسات المقارنة بين مضامين حقوق اإلنسان 

في المجتمع  «حقوق أهل الذمة»وكانت الرؤية األكثر جدة في هذا االتجاه هي تلك التي تتعلق بـ 
وتحوله  «أهل الذمة»سالمي، والجديد فيها هو التحول الجذري الذي يري بضرورة إلغاء مصطلح اإل
أن ما تحقق في » ، إذا اعتبرت أغلب اآلراء في هذا االتجاه«المواطنة»مفهوم جديد هو  إلى

يان أساس المواطنة ينف علىاختالف دياناتهم، وقيام الدولة  علىمجتمعاتنا من اندماج بين المواطنين 
المصطلح ذاته، فاألصل هو المساواة بين  وحتى «أهل الذمة»مفهوم  إلىاستمرار الحاجة 

 .*،26«المواطنين

  االجتهاد السياسي  اتجاه :سادساً 
الوقت  وحتى م1924ذلك منذ سقوط الخالفة اإلسالمية أزمة معرفية و  -يواجه الفقه السياسي

معاصرة التي طرأت في الميدان السياسي، وقد الحاضر، وقد زاد من أزمته مجموعة المتغيرات ال
األسئلة  على «أيديولوجية»تمثلت بعض أوجه هذه األزمة في عدم قدرة هذا الفقه بالرد بصورة 

المطروحة أو المفروضة عليه والتي تمثلت في عدة محاور رئيسية أهمها: محور الحريات، 
  الديمقراطية، التعددية، المؤسسية.
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هذه األسئلة وجاءت هذه الردود في صورة محاوالت  علىاإلجابة  - سياسيالفقه ال-  وقد حاول
بعض هذه المحاوالت نجد أنها جاءت أغلبها في  علىطالع إلاجتهادية فردية وجزئية، ومن خالل ا

 إلى - أيضاً  -صورة دفاعية أو رد فعل، وقد يبدو ذلك في بعض األحيان ضروريًا، إال أنه قد يشير
 والبرامجالمية لالجتهاد في الميدان السياسي، تضع األهداف والخطط سإغياب استراتيجية 

اآلن بصورة مقنعة تجعلنا  حتى، مع االعتبار بالطبع للواقع المعاش، إال أن ذلك لم يحدث تواألولويا
  إنجاز هذا العمل. علىقادرة  «إسالمية مخططات»نشعر بوجود 

اد السياسي المعاصر التي تم تناولها بهذه الصورة وفي هذا االتجاه يمكن أن نرصد أهم قضايا االجته
  الفردية:
، 27«الحريات العامة في الدولة اإلسالمية»دراسة راشد الغنوشي  - هنا - : تأتيالحريات -1

، وتطرح عددًا من األسئلة الفكرية «الحرية»وقد خصصت هذه الدراسة لمناقشة قضية 
اإلسالم؟ هل هناك مفهوم للدولة في األساسية أهمها: هل هناك مفهوم لحقوق اإلنسان في 

اإلسالم؟ ما العالقة بينه وبين مفاهيم الدولة في الثقافة الغربية الحديثة؟ ما أهم األبعاد 
  ؟ ما ضمانات الحرية في اإلسالم؟للشورىالسياسية والتربوية 

أو  «المؤسسية»: من القضايا الرئيسية في الفكر السياسي المعاصر ما يعرف بـ المؤسسية -2
، وكذلك واضعًا *، وقد جاء دور الفقه السياسي مؤصًال لهذه القضية«دولة المؤسسات»

تصورًا لمؤسسات الدولة اإلسالمية المنشودة وذلك في محاولة جادة لـ جمال عطية قدم 
فيها تصور عام بتحديد أهم المؤسسات في الدولة اإلسالمية المعاصرة وأشار بصورة 

 :**ة هذه المؤسسات التي يتمثل عناصرها فيدور وظائف وطبيع إلىتفصيلة 

  مؤسسة االجتهاد. - 
 .الشورىمؤسسات  - 

 مؤسسات العدل. - 

 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.مؤسسات  - 

 مؤسسة الزكاة. - 

 مؤسسة العمران. - 

 وأخيرًا مؤسسة الخالفة اإلسالمية. - 

قًا من القرآن الكريم إطالقها انطال علىقدم الفقه السياسي مفهومًا شامًال للتعددية  التعددية: -3
السيما  - والسنة النبوية، وكذلك التعددية السياسية ضاربًا األمثلة من التاريخ اإلسالمي
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التعددية .. الرؤية »ومن نماذج هذه االجتهادات: دراسة محمد عمارة  -الخلفاء الراشدين
األبعاد » ، و29«التعددية واالختالف»، نيفين عبدالخالق 28«اإلسالمية والتحديات الغربية

البديل اإلسالمي »، وقد عالجت هذه الدراسة األخيرة مسألة 30«السياسية لمفهوم التعددية
األطروحات التحيزية حول موقف البديل اإلسالمي من »و  «وموقفه من التعددية

  .«التعددية
االجتهاد » علىفي الدولة اإلسالمية: السؤال األهم الذي طرح  «الحاكم»و  «الحكومة» -4

أم  «دينية»في اإلسالم هل الحكومة  «الحاكم»و  «الحكومة»هو ما شكل  «يالسياس
غير  على، وقد أجمعت كافة اآلراء واالجتهادات «ثيوقراطية كنسية»أو  «مدنية غربية»

وهي الكلمة الجامعة  «اإلسالمية»ذلك، وأن الحكومة أو الدولة في اإلسالم تجمعها صفة 
دراسة أحمد شوقي  أكدته، وهذا ما «جور»أو  «استبداد»ي لخير الدنيا واآلخرة والمانعة أل

، وقد جاءت هذه الدراسة تعالج عدة 31«كيف نحكم باإلسالم في دولة عصرية؟» الفنجري
كيف يتصور المسلمون اليوم »، «لماذا الحكم باإلسالم؟»موضوعات في هذا الجانب مثل 

، «اإلسالم والمعارضة»، «حكم إسالمي عصري؟ إلىأين الطريق »، «الحكم باإلسالم؟
، «الدستور اإلسالمي»، «األقليات في الدولة اإلسالمية»، «اإلسالم واألحزاب السياسية»
  .«في القرن العشرين الشورىمبدأ »، «ضمانات الحرية»، «السياسيةالحريات العامة و »
عناصر  ، وقد تضمنت عدة32«مساءلة الحكام في اإلسالم»فقد تناولت  «ليث زيدان»أما دراسة 
مرجعية الفكر » يفريضة إسالمية، تناول الفصل التمهيد «مراقبة الحاكم»النهاية أن  يمهمة تؤكد ف

االنقطاع »، «االنقطاع عن األصل»ومنها  «أزمة المسلمين»وأوضح أسباب  «وتجديده ياإلسالم
مبدأ مساءلة »الفصل األول تكلم عن  ي، وف«االنقطاع عن الواقع»، «عن العلوم والمعارف العقلية

وجوب مساءلة الحكام من قبل »، «الحكومة اإلسالمية وغايتها»وفيه تحدث عن  «اإلسالم يالحكام ف
، «عن المنكر ياألمر بالمعروف والنه»، «الشورى يحق األمة ف»، «عقد البيعة»مستدًال بـ:  «األمة

متضمنًا  «وسيادة الشعب اإلسالم يمساءلة الحكام ف»ناقش فكرة  يالفصل الثان ي، وف«مبدأ النصح»
المجتمع، الحرية، المساواة، ومقاومة الظلم، والقانون فوق الجميع،  مسؤوليةأفكار: الوالية لألمة، 

 حاكمية اإللهية والسيادة الشعبية.ال

 
                                                 

  م.2000دار اهلالل، ، القاهرة، اإلسالم وأصول الحكم ,عبدالرازق يعل - 1 
  :انظر عرض هلذا الكتاب يف *

  وما بعدها. 64، ص ، القاهرة، مكتبة اآلداب، د.تاألدب المعاصر ياالتجاهات الوطنية ف حممد حممد حسني,
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  .115م، ص1999) ربيع 38، بريوت، العدد (منبر الحوار، «علمانية فرح أنطون» كمال عبداللطيف,  -   2
  .150- 144م، ص 1981، بريوت، دار الطليعة، وفلسفته ابن رشد أنطون,فرح  -   3
تسيطر عليها فكرة املماثلة بني  - ي واإلسالم الوطن العريب وقد طرحها بعده كافة العلمانيون يف -  يطرحها فرح أنطون هذه النظرة اليت *

اطئ ودون دراسة موضوعية هذا االعتقاد اخل يعرضها العلمانيني تنطلق من (اإلسالم) و (املسيحية)، ومن مث فكافة هذه املنطلقات اليت
  لإلسالم.

  ، وما بعدها.54ص مرجع سابق،  حممد حممد حسني, **
  .وما بعدها  69انظر: حممد حممد حسني، مرجع سابق، ص  *
  .144م، ص 1992، اإلسكندرية، دار الدعوة، مجموعة رسائل اإلمام الشهيد، «املؤمتر اخلامس»رسالة  حسن البنا، -   4
  .315ص  ، املرجع السابق،«مشكالتنا في ضوء النظام اإلسالمي»رسالة  حسن البنا, -   5
  .177املرجع السابق، ص  «الشباب رسالة إلى» حسن البنا, -   6
  .280ص ، م1990اليقظة اإلسالمية، القاهرة، دار الشروق،  إىلالطريق  حممد عمارة, -   7
  : حملمد عمارة حول هذا التيار - أيضاً -  راجع *
  م.1985، القاهرة، ياحلضار  يالصحوة اإلسالمية والتحد - 
  م.1982الفريضة الغائبة.. عرض وحوار وتقييم، القاهرة،  - 

  عارضت هذا التيار: ومن الكتابات اليت
  م.1977دعاة ال قضاة، القاهرة، دار التوزيع والنشر اإلسالمية  ,حسن اهلضييب - 
  م.1990 3القاهرة، مكتبة وهبة، طالتكفري،  ظاهرة الغلو يف ي,يوسف القرضاو  - 

  انظر: **
مخس حلقات يوضح فيه عوامل قيام اجلماعات  ، كتاب نشرته جريدة احلياة يف«اجلماعات اإلسالمية.. رؤية من الداخل»منتصر الزيات: 

ا وتطورها، احلياة اللندنية األعداد،  الرتتيب  ي، بتاريخ عل15264، 15263، 15262، 15261، 15260اإلسالمية ونشأ
  م.2005يناير  14، 13، 12، 11، 10

  :انظر هذه الكتابات بالتفصيل يف *
  م.1989، السبعينات، القاهرة، مكتبة مدبويل يف يتنظيمات الغضب اإلسالم رفعت سيد أمحد, - 

  :أكثر من مائة كتاب منها هذه السلسلة وصلت **
اء  -    العنف.. رؤية شرعية ونظرة واقعية.مبادرة إ
  الدين وتكفري املسلمني.لو يفحرمة الغ - 

  اجلهاد من أخطاء.ما وقع يف يتسليط األضواء عل - 

  تصحيح مفاهيم احملتسبني.النصح والتبيني يف - 

  م.2002، يوكل هذه الكتابات نشر، القاهرة، مكتبة الرتاث اإلسالم
  م.1960)، 114، القاهرة، دار اهلالل، كتاب اهلالل (اإلسالم بين العلم والمدنية ,حممد عبده -   8
  .126، 124حممد عبده, مرجع سابق، ص  -   9

الديمقراطية بين العلمانية : عبدالرازق عيد وحممد عبداجلبار: يف «يمعركة البناء احلضار  اإلسالم والدميقراطية يف» حممد عبداجلبار, - 10
  .93ص ، م1999، بريوت، دار الفكر املعاصر، واإلسالم

  .154ص ، املرجع السابق «ياإلسالم ياملناخ احلضار  ليات الدميقراطية يفتبيئة اآل» حممد عبداجلبار, - 11
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، بريوت، دار والديمقراطية اإلسالم والغرب: جودت سعيد وعبدالواحد علواين ، يف«يوالغ األمة اإلسالمية بني الرشد» جودت سعيد, - 12

  .97ص ، م1996الفكر املعاصر، 
، إبريل 91، القاهرة، السنة الثالثة والعشرون، العدد المسلم المعاصر، «رؤية مفاهيمية والدميقراطية: ىنواة الشور » السيد عمر, - 13
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  الفقه والسياسة
  في التجربة اإلسالمية الوسيطة

  رضوان السيد
I  

  تمهيد منهجي
وجٍه من وجوه عالقة الدين بالدولة في التجربة اإلسالمية بل الخوض في أردُت ق

والمؤسسة الفقهية،  الوسيطة، ويتمّثل في العالئق بين السياسة والفقه أو السلطة السياسية
  واُألخرى تاريخية. هوميةمفالتقديم بمالحظتين إحداهما 

تتصل بالعالقة بين الدولة والدين في المجاالت والنواحي والمنظومات  المالحظة األولى
التي سادت فيها على الخصوص الديانات المعروفة باسم الديانات السماوية أو ديانات 

دين التوحيد؛ وبخاصٍة الديانتان المسيحية واإلسالمية. وقد كان هناك تداُخٌل بين ال
والدولة في التجربتين من الناحية العملية. لكْن من الناحية النظرية هناك َمْن ذهب في 
األزمنة الحديثة والمعاِصرة إلى وجود افتراق مبدئي بين المسيحية واإلسالم لجهة عالقة 

المسيح:  وبالتالي المؤسسة الدينية بالنظام السياسي بسبب مقولة السّيد بالدولة، الدين
الشأنين  ي مقولٌة تُقيُم فصًال واضحًا بين ، وه«ما لقيصر لقيصر، وما هللا هللا أعطوا»

عاّم أو السياسي. وهذا أمٌر وٕاْن كان صحيحًا في األزمنة الحديثة، لكنه ما كان الالديني و 
ساريًا قبل القرن السابع عشر الميالدي، وبعد صراعاٍت وحروٍب طويلٍة كما هو 

 لة الَنَظرية البالغةأالمس هذهليس العودة لمناقشة ه المالحظة معروف. وما أريُدُه من هذ
األهمية بالنسبة للدينين في األزمنة الحديثة؛ وٕانما أنطلُق من وقائع التجربة المسيحية 

عدُد  ّن كلَّ جماعٍة دينيٍة إذا تجاوزَ في العصور الوسطى، ومن مقولٍة ترى أ واإلسالمية
ٍه في مسائل الشأن العاّم؛ أفرادها المئات؛ فإنها تكوُن مض طرًَّة إلبداء رْأٍي أو توجُّ

وبخاصٍة إذا قام ما ُيشبُه الكيان السياسيَّ في َأوساِطها. والَحَكُم أو المرجُع في الحُكْم 

                                                 
  مفكر وأكاديمي من لبنان، ومستشار تحرير مجلة التسامح .  
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على طبيعة النظام آنذاك يكون في : هل ُيماَرُس الشأنان الديني والسياسي في مؤسَّسٍة 
ه ومنذ القرن الثالث الميالدي كانت هناك مؤسسة روف أنّ عواحدٍة أو مؤسَّستين. والم

كنيسة، سلطة َكَنسية) وٕان لم تكن َهَرميُتها واضحة التنظيم، ( دينية مسيحية قوية
القرن الرابع بعد اعتناق  لمؤسَّستين الدينية والسياسية فيالعالقة بين ا وظهرت إشكالياتُ 

في اإلسالم، فيختلُف اَألْمُر بعَض . أّما 1اإلمبراطور للمسيحية، وبدء عهود الَمَجامع
منتصف القرن الثالث  عن مؤسَّسٍة دينيٍة مكتملة قبل الشيئ؛ إذ ال يمكُن الحديثُ 

الهجري/ التاسع والعاشر الميالدي. في حين قامت الدولُة أو الخالفُة اإلسالميُة في 
لمؤسسة السابع الميالدي)، أي قبل قرنين من اكتمال ظهور ا( الهجري األول القرن
بعد القرن الثالث  العالقة بين المؤسَّستين أزمنةفستنصبُّ قراءتي على  ولذا .2الدينية
  ، مع ُمالحظاٍت تمهيديٍة عّما قبل ذلك.الهجري

وهي تتناوُل عدة  في الوقت نِفسه. ومركَّبة منهجيٌة وتاريخيةٌ فهي  أما الُمالحظُة الثانية
مصَطَلح، الومعنى هذا المفرد أو  ِخالفةنفَسها اإلسالمية  السلطة تسميةُ  أوُلهاأمور؛ 

 ، أم هي«أهل الُسّنة» َنَظرية قولالناحية الَزَمنية، كما ت هي خالفٌة لرسول اهللا من لوه
الشعراء  مخاطباتي وف وائل على نقودهم،العباسيون األكما قال اُألمويون و  «خالفُة اهللا»

وهذه القضيُة ُمهمٌة سواٌء َأعتبر الخلفاء دواوينهم؟  يّتاب اإلنشاء فكُ ي رسائل لهم، وف
الشأن الديني في  حياُتُهم فياللرسول اهللا؛ إذ ما هي ص  ُخَلفاءنُفَسهْم خلفاَء هللا أو أ

الديني والسياسي. وتختلُف التفسيراُت في نين أسول (ص) كان يتولى الشالحالتين؟ فالر 
ي ف بعده في ممارسة المرجعيةنين من ُأمراء المؤم أو طرائق تصرُّف الخلفاء األربعة

والعالقة بالُقّراء ثم  واألوقاف، األلقاب، وأحكام الُقضاة، ومسائل الزكاة،( الديني الشأن
المعارضات التي  ُكلَّ  يني، لكنَّ الدمارسوا الشأَنين السياسي و  بالفقهاء). أما اُألمويُّون فقد

ي النظام السياسي، ثم باسم أي المرجعية ف أوالً  «الشورى»باسم كانت  ظهرت في وجههم
وهذا يعني أّن المعارضين ما سلَّموا  .3الدينيأن أي المرجعية في الش «الكتاب والسنة»

الية المركَّبة شكتاريخية من ضمن هذه اإلال الناحية المسائل من وثانيةُ  لهم بالمرجعيتين.
األول  في القرن فقيه. هناك رجٌل واحٌد ُتطلُق المصادُر عليه اسم الفقيهظهور مصطلح 
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الستينيات من القرن األول، ط ساو أيب الرياحي، الذي َحَمَل رايًة في ؤ هو َسَلمُة بن ذُ 
م. وفيما عدا 684هـ/65ودعا تحتها إلى الوالء البن الزبير بعد وفاة يزيد بن معاوية عام 

والطريُف أّن  ذلك كان الشبان والكهول المهتمُّون بالشأن الديني ُيسمَّون ُقّراًء، أو علماء.
النصف األول من القرن الثاني  انوا ُيسمَّون ُقضاًة وحْسب. وفيالذين تولَّوا القضاء ك

. ثم في النصف الثاني من القرن الثاني «فقهاء المدينة السبعة»الهجري نقرُأ عن 
، دون أن يكوَن واضحًا والفقيه المتكلِّمالهجري/ أي الثامن الميالدي، انتشر مصَطَلحا 

الثالث الهجري/ التاسع ن ر لمتكلِّم. وفي القالفقيه وصالحياته، بخالف ادَّدًا معنى ومح
مدارس الفقهية الشخصية، أي ال والدي، بدأ ظهور المذاهب الفقهية أعاشر الميالو 

الثاني الهجري  مصار في القرنفقهاء األ إلى ناحية مثل  شخٍص وليس إلى المنسوبة 
ء الحجاز. أّما يجري الحديث عن فقهاء العراق، وفقها أو الثامن الميالدي، حيث كان

حناف المذاهب الفقهية كاأل ري فصار يجري الحديث عنجالثالث اله رنصف القبعد منت
(نسبة لإلمام  شافعيةالمالكية (نسبة لإلمام مالك بن َأَنس)، و ال إلى أبي حنيفة)، أو (نسبة

 وثالثةُ . 4ل)ببن حناأحمد  ة لإلمامالحنابلة (نسب محمد بن إدريس الشافعي)، وأخيراً 
م) 833-813ـ/ه218- 198( الخليفة المأمون ذا السياق التاريخي اشتباكُ ه يف المسائل

-227( م) وابنه الواثق842- 833هـ/227- 218( ومن بعده أخوه المعتصم
عدة مسائل أبرُزها مسألُة خْلق  بشأتفقهاء الالمحّدثين و م) مع 847-842هـ/232

الكثير حول  ُكتب ، فقداألسبابتحليل الموضوع و  ىلأقِصُد هنا العودة إالقرآن. وال 
 ذها، وَأخْ الفقهية اكتمال المؤسسة نما الذي أريُدُه هو داللُة هذا الصراع على. إ5ألةالمس

-786هـ/193- 170( هارون الرشيد اف الدولة، منذ عيَّنَ تر ات التشريعة باعيللصالح
بن ا قد سلَّم المأمونو  المشهور قاضيًا للُقضاة. م) أبا يوسف تلميذ أبي حنيفة808
في الدين،  العامة نه ما سلَّم لهم بالمرجعيةلكفي التشريع،   للفقهاء بالمرجعية هارون
الشورى ل ؤّثر ذلك في مشروعية الدولة، أو أن يتجدد النقاُش في مسائي من أن خوفاً 

الذين يتولَّون  ان الفقهاُء هموشروطها. وهكذا رأى المأمون أنه إذا ك وشرعية السلطة
ن أالالهوتي وما يتصل به مما يؤثر في الش وأالعقدي أن اَألْمَر التشريعي؛ فإّن الش
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النّص القرآني، وفي ُقْدسية  يمعنى الجدال فوهذا  العام، ينبغي أن يظلَّ بيد الدولة،
 اً اعر مون شمأال وكان مر بالمعروف والنهي عن المنكر.جب األَقَدر، وفي واال عقيدة
 المتكلمين المعتزلةأو هوتيين لالا وألنّ  بل وحْسب؛ته السياسية لطليس بسبب س بالقوة

حين في االستئثار ضاو  وبعُض زمالئه حنبل وُه في ذلك. وكان أحمد بن شيعة أيَّدالو 
 رمزية. لكنهم كانواال بالمرجعية للدولة اإلسالمية االعترافبالمرجعية الدينية الفعلية، و 

ون ديني. فهم يقولالسياسي و ال المجالين فصل بينال وحين أيضًا في التمييز أواض
لة نوع لمسأ أيّ  ، دونما مناقشٍة منفي الشأن السياسي نينممير المؤ بالسْمع والطاعة أل

مستعدين  نهم كانواإ؛ فعن المنكرمر بالمعروف والنهي . وحّتى في واجب األرعيتهش
ّن أ. والذي أراُه 6ث)الالمنازل الث  ثبحسب حدي( لدولةا يق معسنلتقديم تناُزالت بالت

من حديث ( بين الفقهاء والدولة التجاُذب هذا ختم مائَة عاٍم من «المحنة» َحَدث
م، وٕالى إخراج 751هـ/134عبد اهللا بن علي عام  يم العباسااَألوزاعي مع والي الش

الصفقة التي انت تلك م). وقد ك847هـ/233سجن عام ال حمد بن حنبل منالمتوّكل أل
ية مالبة اإلسجر المؤسَّستين على مدى الت نسجام بينأساس اال يف تمت على مراحل

اسية، في السلطتين الدينية والسي العمل بين تقسيم الفصل العملي أووسيطة ومؤدَّاها: ال
أطراف  السلطتين على و األمر من تجاُذٍب بينلَ سياسي، دون أن يخُ الالديني و  المجالين

  لمجالين.ا
II 

  تحديد المجالين: الديني والسياسي
ُر الَفَرضيُة التي انطلُق منها إذن أّنه وطوال قرنٍ  الثامن والتاسع  من الزمان، بين تُقرِّ

نة من عدة فئاٍت  مسائل: ظهرت المؤسسة للميالد، تبلورت عدةُ  قاربة: مت الفقهية المتكوِّ
دْرس الالمساجد، و  في تعليمى مسائل الوفقهاء. وبدأت تتولَّ  محّدثين،و ، ُقضاة، وقّراء

اخل لتأليف. وتنافست داو والتصنيف  اوى،الفتو  الفقهي، والقضاء، ورواية الحديث،
وجرى  السلطة فيه. دين، وتحديدال تحديد مفهوم على ها عدُة فئاٍت المؤسسة وبجوار 

 مع البداية يسياسية فال وتعاونت السلطة التناُفُس الرئيسيُّ بين الفقهاء والمتكلمين.
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 ومرجعيُتهم،المتكلمين  انخفضت ُسمعة «المحنة»الفقهاء. وبنتيجة  ُمواجهة المتكلمين في
الرئيسيَّة في المجال الديني:  للتقاُسم مع الفقهاء الذين تولَّوا المهامَّ  واضطرت الدولة

 ل القرنالـنا خـلديو . يتدوين الفقهي والحديثال التعليم، والقضاء، والفتوى، والتصنيف أو
- 99( العزيز بن عبدالخليفة اُألموي عمر أحُدُهما منسوٌب لنّصان  الدي المي الثامن
هما َمْعنيٌّ م)، وكال756هـ/139 -(ن المقفَّع َخر منسوٌب الباآل، و م)719-717هـ/101

مؤسَّسة الو  سياسية،ال السلطةكلٍّ من  وصالحيات  ،سياسيالديني و بتحديد المجالين ال
   الفقهاء)، والنّصان هما: أوالدينية (

أردُت أن أجعَل أحكاَم الناس واألجناد حْكمًا »: 7نّص عمر بن عبد العزيز - أ : أوالً 
واحدًا... ثم رأيُت أنه قد كان في كّل مصٍر من أمصار المسلمين، وجنٍد من أجناده ناٌس 

رسول  أجازها أصحابُ  حاب رسول اهللا(ص)، وكانت فيهم ُقضاٌة قَضوا بأقضيةٍ من أص
اهللا(ص) َوَرُضوا بها، وَأْمضاها أهُل المصر كالُصْلح بينهم، فهم على ما كانوا عليه من 

  .«ذلك...
.. ليس ألحٍد في كتاب اهللا وال في ُسّنة رسول »: 8نّص عمر بن عبد العزيز -ب 

تُبتلى  اهللا(ص) أمٌر وال رْأٌي إّال إنفاَذُه والُمجاهدَة عليه. وأّما ما حدث من اُألمور التي
ِتِهْم ال ُسّنُة النبي(ص)؛ فإّن والَي األئمُة بها مما لم ُيْحِكْمُه القرآُن و  المسملين، وٕاماَم عامَّ

ذلك إليه، والتسليُم لما  ال ُيقدَُّم فيها بين يديه، وال ُيْقضى فيها دونه. وعلى َمْن دوَنه َرْفعُ 
  .«قضى

تذكر  - لًة من جانب السلطة اُألمويةأّما النصُّ األول لعمر بن عبد العزيز فيذكر محاو 
للسيطرة على أحكام الُقضاة في  – 9الملكادر أنها بدأت أياَم الوليد بن عبد المص
المناطق العسكرية التي أنشاها الفاتحون العرب)، واألمصار (المدن). وُعمر جناد (األ

لكّن المفهوم أنهم  خالله؛ اُألمويون السيطرَة من أراد الذيالثاني ال يذكر طبيعة القانون 
الثاني بعدها أّن ويذكر عمر  وامر اإلدارية المباِشرة.األَ خالل  طرَة منيسالأرادوا 

سائدة بكّل لفة اتلالُحْكَم باألعراف المخ ضاةكوا في النهاية للقُ تر وأنهم  ،المحاولَة فشلت
 التي انقضت منذ الفتوحات، أي منذ النصف العقودي مصر، أي ما تعودوا عليه ف



 6

(ب) لتحديد  عوُد في الفقرةيالسابع الميالدي. لكّن عمر الثاني من القرن  الثاني
المصدر  أي القرآن) هو( ة السياسية، فيعتبر أّن الكتابطلتشريعة للسال الصالحيات

ر تبمصدُر الثاني للتشريع. ويعال؟) هي والراشدين سنة النبيسنة (الول للتشريع، و األ
يها السنة. ف مورالتي لم يشترْع فيها القرآن، وال اشترعتلثًا في األُ اث يفُة نفَسه مصدراً لالخ
 السياسية)؛ فإّن أمير المؤمينن سلطة الأي الناقشة مصائر المصدر الثالث هذا (قبل مو 

 يعروف أنه حّتى فالمسنة. فال، و القرآن حكام مناستنباط األ  يف ةلطالس يذُكُر صاحبَ 
وتذُكُر  الوقائع. في تنزيل النصوص على من اجتهادٍ   ُمْحَكمة كان ال ُبدَّ الالنصوص 
ء ن إلى علماالخلفاء كانوا يرجعو  ، أنّ اُألمويفقهية للعصر الو  التاريخيةالمصادر 
، أو في اإلرشاد إلى من القرآن والسنةكام األحشام في استنباط والالمدينة ب عصرهم

الظهور بفقهاء كانت قد بدأت ل. ويعني ذلك أّن فئة العلماء أو ا10أعراف زمن الراشدين
 Harald   الباحث األلماني ثبت ذلكللميالد؛ كما أ 800و  750ما بين  والعمل 

Motzki  ٍمنذ أواخر القرن األول وحتى منتصف القرن (عن الفقه المّكي  له في ُأطروحة
  .11)الثاني الهجري

عتُبر اأّن بعَض ما  نم «رسالة الصحابة»المقّفع في  ، وبالرغم مما ذهب إليه ابنُ لكنْ 
؛ فإّن الواقع أن 12أوامر واجتهادات بعض ُوالة بني ُأمّية الحقيقة من هو في ُسّنةً 

السياسي حّتى أن يكونوا مصدرًا ثالثًا في  شأنالولي ألُ العصر العباسيَّ األوَل ما ترك 
 بين لتوافقاتاالمصدر الثالث في التشريع صار األعراف و  التشريع. فالمعروف أنّ 

 مرتبة ىلم) إ819ـ/ه204- ارتفع بها الشافعي ( التيو  ،الفقهاء في األمصارالُقضاة و 
 اُء طبعاً والفقه والسنة، القرآن لثالث بعدا المصدرذي أعطاُه سلطة ال، و 13«إلجماعا»

 السلطة وبذلك خرجت ثة وُيصدرونها.الالمصادر الث نم حكامَ األ سيستنبطونالذين  ُهمُ 
  ة التشريعية.عمليال نم سياسيُة تماماً ال

  :عبد اهللا بن المقفَّعنصُّ : ثانياً 
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فأّما إْقراُرنا بأنه ال ُيطاع اإلماُم في معصية اهللا؛ فإّن ذلك في » :14المجال الديني -أ  
عزائم الفرائض والحدود التي لم يجعل اهللا ألحٍد عليها ُسْلطانًا. ولو أّن اإلماَم نهى عن 

َم اُهللا، لم يكْن له في ذلك أمر.. الصالة والصيام والحّج وأباح   .«ما حرَّ
المؤمين فيه من أمر هذين  أميرُ  رُ ينظُ  مماو » :15المجال الديني/القضائي -  ب

المصرين (= الكوفة والبصرة) وغيرهما من األمصار والنواحي، اختالُف هذه األحكام 
 َتَحلُّ الدمُ ساألموال. فيُ ًا في الدماء والفروج و المتناقضة التي قد بلغ اختالُفها أمرًا عظيم

جوف الكوفة... ي ثُل ذلك االختالف فُرمان بالكوفة، ويكوُن مَيحْ بالحيرة، وهما والفرج 
إّال قد َلجَّ بهم  أهل العراق وأهل الحجاز فريقٌ  مع أنه ليس ممن ينُظُر في ذلك من

  .«ن سواهم...ما في أيديهم، واالستخفاُف بمَ بالُعْجُب 
ر المؤمنين أن يْأُمَر بهذه األقضية والِسَير المختلفة، فُترفع إليه في ... فلو رأى أمي»

كتاٍب .. ثم َنَظر في ذلك أميُر المؤمنين وَأمضى في كّل قضيٍة رْأَيُه الذي ُيْلِهُمُه اُهللا، 
  .16«..كتابًا جامعاً عليه عزمًا، وينهى عن القضاء بخالفه. وكتب بذلك  ويعزمُ 

الطاعَة فيما ال ُيطاع فيه غيُرُه؛ فإّن ذلك  مامأّما إثباتُنا لإل» :17المجال السياسي -ج 
َتُه وُعرا فيه أمٌر  حدٍ ُه بأيدي األئمة، ليس ألفي الرْأي والتدبير واألمر الذي جعل اهللا َأِزمَّ

الرأي فيما لم ب والحكم، والعزلستعمال االَقْسم، و الَجْمع و وال فقول،الغزو وال وال طاعٌة من
 وُمهادنته، العدوّ  ، ومحاربةُسّنةالو  حكام على الكتاباألر، وٕامضاء الحدود و ثَ يكن فيه أَ 

  .«.اإلعطاء عنهم..ن و لميخذ للمساألو 
المنسوبة إليه باسم  إّن النصوص التي أورْدناها عن ابن المقفَّع، هي فقراٌت من الرسالة

العصر  أو اإلدارة في فيما يبدو من موظَّفي الديوان كان ، وابُن المقفَّع«رسالة الصحابة»
الجديدة.  الدولة وهو من موالي العباسيين؛ ولذلك صار من المستشارين في موي،األُ 
 قرنال الُنَخب في الثلث األول من وساطأَ تي كانت دائرًة في ال عكُس النقاشاتسالُتُه تور 

سياسية الالعزيز في عالقة السلطة  عمر بن عبد وهي ُتشبُه كالمَ ي. الثاني الهجر 
نين أفي الش نينأمير المؤم الخليفة أو وتزيُد على ذلك بإيضاح صالحيات بالتشريع.

 عليه التشريعي، بل يقترحُ أن الش وهو ال يعطي الخليفة صالحياٍت في الديني والعاّم.
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باره تيس باعل أن ُينظِّم القضاءَ  عليه الُقضاة، وُيضيُف لذلك االقتراحَ  االكتفاء بإنفاذ أحكام
 للدولة قانوٌن واحٌد ُيسّميه ابنُ  ونُ على للعدالة، بحيث يكتباره الراعَي األل باع، بمجتهداً 
مصٍر ومصٍر بحسب األعراف  ينحكاُم باأل فُ تل؛ بحيث ال تخ18«األمان» : المقفَّع

 فة العباسيَّ الثاني حاول توحيدَ المصادُر أنَّ الخلي ذُكرُ تو  ت الُقضاة.اواجتهاد ختلفةمال
طاني سلال أو داريمر اإلاأل ذلك بمثابة ولكي ال يكونَ  مويون.ول األُ كما حاحكام، األ

مام اإل م) طلب من775- 753هـ/159- 136( اسيالعبّ  المنصورَ  ؛ فإنّ الذي ُيثير التذمُّر
لدليل للُقضاة في ا مثابةبيصبح  فقهياً م) أن يؤّلف كتابًا 795هـ/179-( بن َأَنس كمال

، أي المسهَّل أو لُموطَّأاالكتاَب بالفعل وسّماه:  المدينة ف فقيهُ لَّ وقد أ .إصدار األحكام
يد ر ذلك بالنظر لسيطرة أعراف وتقالالمبسَّط. لكنه نصح المنصوَر بعدم َفْرضه لتعذُّ 

التنظيمية؛ فعمدت المسألة  حّتى في هذه وهكذا فِشلت السلطة .19األمصار مختلفة في
 هارونأياَم وسف، ي أبو اة، هوـقاٍض للُقض تعيين ين رْأِسها، أـالمؤسَّسة م ظيمتن ىـلإ

اَء مسأمير المؤمنين أ على وكان أبو يوسف هو الذي يقترحُ  منصور.ال الرشيد حفيد
 يَد ذاك المصر وأعراَفه.الغالب تقال ة، ُمراعيًا في ذلك فيتلفمصار المخاأل الُقضاة في

ٍت ييراة، مع تغيطالوس ميةالعصور التجربة اإلس مرَّ اَألْمُر على هذا النحو طَوالَ تواس
 وهر تجربةأطراَف المجالين دون أن تمسَّ جَ  - كما سبق القول-  وتعديالٍت تناولتْ 

  العمل هذه. تقسيم الفصل أو
III  

: سيطر الفقهاُء إذن على التعليم الديني والقضاء والفتوى «السياسة الشرعية»القضاء و
السلطة السياسيُة بذلك في العهدين: عهد تمامًا بعد القرن الثالث الهجري. وسلَّمْت لهم 

) إلى جانب السالطين (ُوالة األمر الفعليين الخالفة المنفردة بالسلطة، وعهد ظهور
الخلفاء أو بدونهم تقريبًا في مشارق العالم اإلسالمي ومغاربه منذ القرن الخامس 

ديد مدى امتداد كلٍّ في تح - كما سبق  القول-  لكْن ظلَّ الجداُل والتجاُذب دائراً  الهجري.
من المجالين، َوَمْن هو صاحُب األمر في المجاالت البينية أو الُمشِكلة هذه. وأوُل 

  مجاالت الجدال كانت مسألتا الزكاة واَألوقاف.
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  .قافواألو  الزكاة
ولى والتجربُة األُ  معروف. الزكاُة فرُض عيٍن على كلِّ مسلٍم كما هو .في الزكاة -  أ

السلطة المركزية، وممثِّليها لى أن تؤدَّى الزكاُة إ ه أبي بكٍر وعمرالنبي وخليفتي في عهد
 مرتّدين عن «نعي الزكاةما»المعروف أّن أبا بكٍر اعتبر و  طراف.األفي األمصار و 

 وبإشارة بعض–عثمـان بن عّفان . لكّن الخليفة الثالَث م وقاَتَلُهْم على ذلكالاإلس
 الظاهرة، وتركها للناس يؤّدونها بحسب دينهماألموال  أخذ زكاة توقَّف عن - الصحابة
داء الزكاة أ علىُمصّرًة الدولة  ظّلتوالعباسيين األوائل، مويين األُ  في أيام لكنْ  .ومعرفتهم

 مستحّقيها حْسبما ورد عن لتوزيعها على «الَصَدقاتان الزكاة و ديو »إليها، وأنشأت لذلك 
إلى شرعية بعض ين نمطمئ كانوا ن ماذيالقهاء، فلكّن بعَض ال آن.مصارِفها في القر 

 الَصَدقات، كانوا ينصحون المستفتين بعدم أدائها لهذاال ، وُحْسن تصرفهم في أمو الخلفاء
الفقهاء و بشرعيتها.  رافٍ تاع عدمَ  اعتبرته الدولةُ  تحدٍّ  لىْمُر إليفة أو ذاك. فتطوَّر األَ الخ

ف الصالح، رَأوا في هذه الحالة بالذات الذين يستندون في العادة إلى الُسّنة أو سيرة الَسلَ 
أّن الزكاَة فريضٌة دينيٌة بحتٌة، وأنها واجبٌة على األفراد، وأّن شأنها في ذلك شأن الصالة 

ها رَأوا أّن اؤ هينبغي أن يوَكَل أداؤها لدين المرء وتْقواه. والسلطُة وُفقفوالصوم والحّج، 
َمرين. كما العُ النبّي و  دائها لها فيه ُمخالفٌة لسنةوأّن عدَم أ داء للدولة،الُسّنة جرت على األ

وتشكيكًا في شرعيتها. وقد استمر هذا الجداُل عصورًا طويلًة، فمرًة  أّن فيه عصياناً 
مر بعد القرن السادس الهجري إلى ومرًة ال يحُدث؛ إلى أن انتهى األ االستيداءيحُدُث 

ا ما عادت تشّكل موردًا مهمًا للدولة التي . وبخاصٍة أنه20بالفعل ترك َأمر أدائها لألفراد
 تركَّز َدْخُلها في خراج األرض وٕاقطاِعها، وعشور التجارة.

هناك  في شرعية الوْقف أو فرضيته. لكنْ  ليس هناك نصٌّ قرآنيٌّ  .في األوقاف -  ب
حاالت َأوقف فيها الصحابُة في عهد النبي(ص)، وفي عهد الراشدين. وقد اشتهر عن 

م) قوُلُه بعدم انتقال الِمْلكية في الوْقف، أي بعدم تأبيده. كما 767هـ/150- ( أبي حنيفة
اشتهر عنه عدُم ترحيبه باَألوقاف األهلية، لمخالفتها لنصوص اإلْرث الواردة في القرآن. 

ُل وثائُق الوقف، وما هيظهرت منذ البداية عدة مسائلوهكذا  الجهة التي  : أين ُتسجَّ
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أي الدولة أو القضاء، ثم ما هي األنواُع التي يجوُز الوْقُف  ،دارة األوقافُتشرف على إ
ْحُسُن الوْقف فيها. واستقّر الرْأُي بعد ظهور قوة المؤسسة يفيها، واُألخرى التي ال 

ضاُة والدولُة في اإلشراف على القضائية على تسجيل األوقاف فيها، وعلى أن يشترك القُ 
ُل  غار. األيتام الصوال اَألوقاف وأموال على أم اَألوصياء لكّن الدولَة ظّلت تتدخَّ

لالستيالء على عقارات األوقاف والصغار بحجٍج مختلفٍة، ومن بينها هشاشُة وْضع 
أموال الوقف لدى الفقهاء األحناف، وهشاشُة وْضع أموال الِصغار لدى فقهاء 

ٍت في  أثارت نقاشاٍت وُمشكال «وْقف النقود». ومن المعروف أّن مسألة 21الحنابلة
ب عالقة الفقه كنها أيام العثمانيين جاءت من باالعهد العثماني، سوف نعوُد إليها. ل

بالقانون السلطاني، أي تدخُّل السلطة السياسية في التشريع. وهذه المسألة، كانت قد 
، وهي اُألمور «السياسة الشرعية»ُعرفت قبل  العثمانيين بزمٍن طويل تحت مصطلح: 

أن الش ومقتضيات إدارة والمصالح، ،«ضرورات السياسة»سلطة من لاالتي تعتبرها 
 إلى القضاء العادي.ال ُيرجُع فيها العاّم. ولذلك 

والُقضاة في مطلع العصر العّباسي، أي  وقد بدأ التجاُذب بين السلطة السياسية والفقهاء
من الميالدي قبل اكتمال ظهور المؤسسة الدينية وسيطرتها على التشريع. فمنذ القرن الثا

اعتبر الُقضاُة مجال عملهم واسعًا وشامًال ويتناول كلَّ مسائل النزاع داخل المجتمع، 
أي بين األفراد والدولة). واٌء أكانت ُأصول النزاع خاصًة (أي بين األفراد) أو عامًة (وس

  وكان من ذلك:
- 775هـ/169-159( . فقد أنشأ الخليفة المهدي22ديوان الزنادقةإشكاليات  - ج

وهو اصطالٌح خاصٌّ بالدين المانوي، ( م) هيئًة مختصًة بمحاكمة المتهمين بالزندقة785
لزندقة ُيحضر من جانب أحد االنشقاقات عن الزرادشتية؟). وفي العادة كان المتهم با

، فتجري محاكمُته فإن «صاحب الزنادقة» مجلس الخليفة أو الوزير أو الشرطة إلى
ضاُة بذلك، ليس لقولهم، بحرية ُقتل. وما قبل الفقهاُء وال القُ  وٕاالّ اعترف بالتهمة استُتيب 

االختيار الديني؛ بل لعدم قبولهم بطرائق المحاكمة، واستقصاء البيِّنات، وتجاُهل الشهود، 
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وسرعة األحكام. وقد ُأْلغيت تلك الهيئُة فيما بعد بسبب ضغوط الُقضاة، وصار المتَّهُم 
  اضي، وُيحاَكُم بالطرق المعتمدة لدى القضاء الشرعي.في دينه ُيْحَضر إلى الق

الُرعاة  يعتبرون َأْنُفَسُهمْ  )والسالطين فيما بعد(ظلَّ الخلفاء  .23قضاء المظالم -  د
األعلى للعدالة في الدولة ودار اإلسالم. وتذكر المصادر التاريخية والفقهية حاالٍت 

ب أو عبد الملك بن مروان أو أبو ر بن الخطاب أو علي بن أبي طالـع فيها عمـاستم
شكوى ضد أحد جعفر المنصور إلى شكاوى العامة بنفسه وبخاصٍة عندما يتعلق اَألْمُر ب

 االت الدولة تُنَظُر أمامجوفي أيام هارون الرشيد صارت الشكوى ضد ر  الت الدولة.رجا
هر، شال سبوع أو، في يوٍم أو يومين في األ«قضاء المظالم»هو  «مختصٍّ  قضاءٍ »

 الحاجب، وبحضور الُقضاة أحياناً  الوزير أو أو السلطان وينظر في الشكاوى الخليفة أو
ُقضاة يتذمَّرون من ذلك، وَيَرون َعْرَض األمر حّتى الوظلَّ الفقهاُء  و  أو بدون حضورهم.

راضات، تمّر رغم االعتاس «المظالم قضاء»القضاء العادي. لكّن  الحاالت على في هذه
 السلطة رورات، أي ض«شرعيةلالسياسة ا» ابب ى اعتبار ذلك منلقهاء إففاضُطّر ال

 ذكر ابن فضل اهللاـوي قاٍض للمشاورة. شترطوا أن يحُضَر المجلسا واحتياجاتها؛ لكنهم
سلطان ال للنظر في المظالم أيامَ مجلسًا سلطانيًا  «بصارمسالك األ» هي في كتابالُعَمر 

ب المذاه حضره َقضاةُ يم) كان 1340-1293/هـ741- 693( وونقالن ب الناصر محمد
  .24األربعة

ياسيين الذين تصُل بهم ارضين الساسٌم اصطالحيٌّ للمع والُبغاةُ  .قضاء الُبغاة - هـ
. وقد تكوُن معارضُة هؤالء ُمِحّقة أو غير 25السالح ضد السلطة المعارضُة إلى حمل

وطوال وقد ال يصلون إلى ذلك. ُمِحّقة. كما أنهم قد  يسفكون دمًا أو ُيْتلفون ماًال 
أحياء  بُض عليهمق، ما كان هؤالء عندما يُ عصورالتجربة السياسية اإلسالمية الوسطية

 يـالوزير وينته أو لطانسأو الُيْعَرضون على القضاء، بل ُيحاَكمون في مجلس الخليفة 
يه محمد بن شهاب ـلفقن رأى اـاُألمويي امـومنذ أي ة.ـْجنهم ِلُمَدٍد طويلسدامهم أو ـعاألمر بإ
 ر جريمةغيم) أّن الجريمة السياسية غير الجريمة العادية و 741هـ/124- ( الُزهري

 أنهمب فقهاء يعرِّفونهموالالُطُرق. فالُمعارضون السياسيون (ُقّطاع  أو «الُمحاربين»
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اجتماعية في نظر  أواقتصادية  اسية أوي، أي دعوى ستأويللمتمردون الذين لهم ا
 ال َتِبَعَة عليهم في ،لمتمردين عليها بي طالب معأعلي بن اإلمام لسلوك  واّتباعاً  )الفقهاء

 نبغي أن تعرَضهم علىيتي الو  ،لطاتماٍل إذا َأْلَقوا السالح وَأسلموا أنُفَسُهْم للس أو دمٍ 
وفي حين ظلَّ  وهل هو جنائيٌّ  أو سياسي. ارتكبوهُ ف ما تكيي يالقضاء العادي للنظر ف

وضرورات  ة وحقوقهم،احكام الُبغأرسائَل في  يالدي يكتبونالثامن الم منذ القرنالفقهاء 
ين حالمتمردين المسلَّ  ُتعاملُ  سيةُ ياالس القضاء العادي؛ ظلت السلطة عرضهم على

وما استطاع القضاة والفقهاء بالمطالبات والضغوط  .الُمحاربين)( ُمعاملة ُقّطاع الُطُرق
وا دائماً دفع السلطات لعرضهم على ا الماوردي في:  ومنهم( لقضاء الشرعي؛ لكنهم أصرُّ

السياسة »ة من باب االُبغ مع التصرُّف السلطانيِّ على عدم اعتبار  األحكام السلطانية)
  . 26«الشرعية

ِسُب في األصل استمرارًا لتقليٍد بيزنطيٍّ تظهر المح :المحتِسُب وصاحُب الشرطة -و
ُه واكتسبت صَمْعنٍي بمراقبة الِسَلع والتص غًة دينيًة برفات في األسواق. ثم اّتسعْت مهامُّ

أّما قائُد الشرطة، فُتعَرُص عليه الحاالُت الحادثُة  باعتباره ُمحافظًا على  اآلداب العامة.
ة في الُجَنح في المجال العاّم وبخاصٍة في الليل، وهو يقرر بشكٍل عاجٍل العقوبة التعزيري

ي) ليس لهما اعتراٌض على بعض الصالحيات ذات الِصبغة والقاضالخفيفة. والفقيه (
القضائية للمحتسب وصاحب الشرطة. لكنهما يريدان أن يكونا بإشراف القضاء؛ بحيث 
ُر التعزيَر بالحبس أو الجْلد أو الغرامة إذا بلغت االرتكابات  يكوُن القاضي هو الذي ُيقرِّ

الذي يعيُِّن المحتسب وصاحب الشرطة،  حدودًا معيَّنة. في حين ظلَّ الوزير أو الحاجبُ 
. بل يذكر أحُد 27«السياسة الشرعية»يعتبر كلَّ تصرفاتهما مهما بلغت شدَُّتها من باب 

إذا ظهر في  مجلسه  «أن يحتِسَب على القاضي» ّتاب الحسبة أنه من حّق المحتسبكُ 
  !28ما يخالُف اآلداب

بين الفقيه/ القاضي، ورجل  ي العالقةذكْرُت فيما سبق حاالت من التجربة التاريخية ف
المجال الديني/والفقهي، أم  في بعضها بشأن اعتبارها من الشأن العاّم. وكان الخالفُ 

الحاالت التي  قاضي كانت تلكالهمَّ بالنسبة للفقيه و أّن األمن مجال عمل الدولة. بيد 
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مقتضيات السياسة و  ،لك من ضرورات الهيبةفيها العتبار السلطة أّن ذ اُوُزهُ جرى تج
م) أّن 1119هـ/513- ي (يل الحنبلـد رأى القاضي ابن عقـوق ازمة أو الرادعة.ـالح
 ؛ بل إنها«الناس اء علىاالعتد»، و«تغليظ العقوبة»رَّد ليست مج «الشرعية سةالسيا»
 الفساد، وٕان لم يضْعهُ  الصالح، وأبَعَد عن إلىعه الناُس أقرَب مكان فعًال يكوُن  ما»

م) 1085هـ/478- ( الحرمين الجويني . واستنكر إمام29«وال نزل به وحي.. ،الرسول
ن ِسَير ـلٌك قريٌب مـالشرعية، ألنه مس السياسة الكبائر باسم على الوُالة أن يقترفوا

ا فعل بمور »م): 1201هـ/598- ( وقال ابن الجوزي .30ينـملوك المنقرضالرة و ـاألكاس
ريعة ـّن الشألالخطأ  نُ ـوهذا عي ة.ـوسمَّى ذلك سياس بعُض الوُالة ما ال يجوُز في الشرع

أعظم خطأ ومن »م): 1496هـ/902- ( . وقال السخاوي31«ية..فاالك هي السياسةُ 
الهم ـاها ، ثم تسمية أفعـتضمتقدميهـم وعملهم بمق مراء نظرهم في سياساتالسالطين واألُ 

هواه بُل السلطان ـمة ال عـسياسلا رع هوـّن الشفإة. ـشرع سياسعن الارجة ـالخ
 الحنفي، الُسْخط على والفقيه  المؤّرخم) 1441هـ/845- (ريزي . ويبـُلُغ بالمق32«ه...ـورْأي

في العصر المملوكي  قضاء بحجة الضرورات السياسية،لل السلطة السياسة تجاُوز
 :33الشريعة في زمانه؛ فيقولو المتأّخر حدوَد االعتقاد باالفتراق الكامل بين السياسة 

اب أوًال يقاُل لها حكم السياسة، وهي لفظٌة شيطانيٌة ال يعرُف أكثُر الُحجّ  أحكامُ  توكان»
أهل زماننا اليوَم أصَلها ويتساهلون في التلفُّظ بها ويقولون: هذا األمر مما ال يمشي في 

 في نظره «السياسة». أما أصُل «األحكام الشرعية، وٕانما هو من ُحْكم السياسة...
ها أهُل مصر وزادوا كلمٌة ُمُغليٌة أصُلها ياسة فحّرفَ » ذ هي بحسب اعتقادهفُمخيف، إ

عربيٌة  كلمةٌ  له أنها مَ لْ لف والالم فَظّن َمْن ال عِ األ بأولها سينًا فقالوا سياسة، وَأْدخلوا فيها
لك . وال شّك أّن المقريزيَّ بالَغ هنا وشطَّ مدفوعًا لذ34«ر فيها إّال ما قلُت لك..!وما األمْ 
بينما صاروا ، وقْصر سلطته على العامةُأمراء المماليك بالقضاء العادي بعض بتالُعب 

اُألمراء بمقتضى  ب السلطان الذي يفضُّ النزاعات بينجاينهم إلى حب اميهم يحتكمون ف
 الُسالالت التركية. ثة ضمنار عراف المتو األ

IV  
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ن الرابع الهجري/ العاشر بدأت في القر : متغيراُت السلطة ومشكالت القضاء الشرعي
من شرق  الديلم ثم الُترك)ٌة كبرى ناجمة عن تدفُّق شعوٍب (الميالدي متغيراٌت سياسي

الخامس  . وفي القرنعراق فآسيا الُصغرى المجاورةالالعالم اإلسالمي باتجاه إيران و 
العباسية  الخالفة جقُة على بغداد عاصمةالالس ي) استولىميالدالحادي عشرال( الهجري

رض، األوساد نظام اإلقطاع العسكري في ملكية  فظهرت ثُنائية: الخليفة/السلطان،
  .35قالموفئة أرباب األ سيوف،الالُنَخب إلى فئتين كبيرتين: فئة أرباب  وانقسمت

واضطرب فقهاُء الشافعية والحنابلة في البداية لهذه التطورات الهائلة، ألّن الشعوب 
، بينما كانت أكثريُة الد ما وراء النهر كانت تعتة من بالتركية اآلتي نُق المذهب الحنفيَّ

- فقهاء إيران من الشافعية. ثم حصلت تسويٌة بين الشافعية ونظام الُمْلك (
عتراف بسائر المذاهب السلجوقيَّين األوَلين، وجرى اال م) وزير السلطانين1092هـ/485

دية، وأقبلت الدولة باإلنفاق الهائل على لماُتريباالفقهية السنية، واقترنت األشعرية 
 الفقهية بذلك قوةً  والشافعية)(= النِظاميات)؛ فازدادت المؤسسةُ  (الحنفية المدارس الفقهية

، المشروعية يف الجديدة إليها ويرجُع ذلك لعاملين اثنين: حاجُة السلطنات ونفوذًا.
اطمية فتوى في مواجهة الخالفة الفالوالتعليم و  والتربيةالقضاء  يف وَتنامي الحاجة إليها

انوا بحاجٍة إلثبات تيارات الباطنية من جهة ثانية. فالسالطيُن الُجُدد كالو  من جهة،
مضطرين للظهور بمظهر الُمناصرين  هم كانواوألن ُجُدٌد من ناحية، ألنهم شرعيتهم

أي في قَتها (و  التي ُأّلفت الثالثة فة وليس المستولين عليها. ويبدو ذلك في الكتبالللخ
ت سياس الهجري) (الحادي عشر الميالدي): كتاب الخامسالقرن  النصف الثاني من

 - ي(ـالُجوين ر السالجقة السالف الذكر، وكتاب إمام الحرمينـلنظام الُملك وزي مهنا
م): 1111هـ/505- ( ، وكتاب الغزالي«ث الُظَلماـتياُألَمم في ال ثياـغ»م): 1085هـ/478

مايتهم لدار جقة لحاللمؤلَّفات بالسا. وُتشيُد تلك «الرّد على الباطنية المستظِهري في»
 في حماية الطينللس ركاءَ باعتبارهم ش ، لكنها ُتصوِّر العلماءالباطنيةالروم و  منم اإلسال
  .36وقضاًء ونشراً وتعليمًا   الشريعة اشتراعاً  وفي الحفاظ على الُسّنية، العقيدة
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ومصر  الشام شارًا فيتقّل انأو  والعراق،إيران  يع االنتشار فسوا وكان المذهُب الحنفيُّ 
يوسف  نذ توّلى أبوتميٍِّز ممموقع  يف حناف كانوا دائماً لكّن ُقضاة األ وجزيرة العرب.

إنما كانت  الُقضاة في عهد هارون الرشيد في سبعينات القرن الثاني الهجري. قضاءَ 
ة، فاثشافعيُة بكال انتمى إليها شعرية التيكثيرًا لألما تحّمسوا  حنافَ فقهاء األال المشكلة أنّ 

 والعراق. لمعتزلة بإيرانا كساف نجملالعتزال في العقيدة، حتى بعد انوظلَّ بعُضهم أقرب 
 يوبية والمملوكية، نتيجةَ األظهورالسلطنات السلجوقية و  ْمُر وزال بعداألَ وتضاءل هذا 

باستثناء  انوا شديدي االهتمام تقليديًا بعلم الكالم؛ّن الفقهاء ما كالمتباَدلة؛ وأل التناُزالت
رن الق المعتزلة والباطنية بعد ) لمجادلةبالغال من جانب متكلِّمي الشافعية فياستخدامه (

ب في الغال الخليفة الُقضاة على يروث أن يشير قاضالمو  التقليد الخامس الهجري. وكان
كان  ان. حّتى إذاالسكّ  ذهب غالبيةأو تلك بحسب م لقاضي في هذه المدينةا بتعيين

والحنفية)؛ فإّن قاضَي الُقضاة كان  أي الشافعيةمن الفريقين ( المدينة سّكان البلد أو
يشير بتعيين قاِضَيْيِن من المذهَبين. بيد أّن االعتراف بالتعددية المذهبية في القضاء بلغ 

الظاهر بيبرس  مملوكي الثانيال المملوكي عندما عيَّن السلطان ِذروَتُه في مطلع العهد
وبغّض  كّل ُمُدن الدولة، ُقضاًة من المذاهب السنية األربعة في م،1261هـ/660عام 

وكان بين أهّم أسباب ذلك  مدينة.أو اللد بحدها في الأالنظر عن وجود متمذهبين ب
  .37الُسّنّي ُكلِّهسالم ممثِّلًة لإل بارهاتالرغبة في إظهار الدولة باع

 القضاء والُقضاة وعالئقهم بالسلطة الأحو  عن ن العصر المملوكي رسالٌة نادرةٌ ولدينا م
حناف بالشام نجم األ قضاء اإلسالمي ذاته؛ كتبها قاضي ُقضاةال شكالتمو  السياسية،

ُتحفة الُترك »م) وسّماها: 1356هـ/758عام  ىالمتوفَّ الدين إبراهيم بن علي الطرسوسي (
ي ف . وصاحب الرسالة يريد في الظاهر ُنْصح السلطان«كالُملْ  فيما يجب أن ُيعمل في

لمصارعة فقهاء ولى األ لكنه ينصرف ومنذ الصفحة ترتيب وٕاصالح شؤون الدولة.
المذاهب اُألخرى  يَّ المذهب بعْزل ُقضاةالحنف ينصح السلطان . وهوالشافعية وُقضاتهم

وخالل ذلك  !الدولة لحةلمصُق َأوفَ  مذهبهمالفقهاء األحناف ألّن  ىلمر كلِّه إوٕايكال األ
تتبيُُّن لنا ِعّلٌة من ِعَلل لجوء الدولة لتعديد الُقضاة بحسب المذاهب؛ إذ  العرض الطريف
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فقد اختصَّ  كانت تنُفُذ من خالفاتهم المذهبية لتحقيق المصالح التي يريُدها كباُر اُألمراء.
المتعمد في  غار، ألّن الرأيام الصِ األيتالسالطيُن ُقضاة الشافعية بالقضاء في أموال 

. 38المذهب الشافعي يقول بوجوب الزكاة في مال الصغير، بينما ال يرى األحناُف ذلك
َعَصبات، الغياب  وكذلك األمر في توريث ذوي األرحام. فاألحناف يرون توريَثهم في

 «يةْشر الحَ » بالقضاء في المواريثدت هع فإّن السلطة رى الشافعيُة ذلك؛ ولذاي بنيما ال
ويحتار  خزانة الدولة. ىلطريق إالتؤول من هذا قد موال ، ألّن األ39إلى الشافعية أيضاً 
ألّن سائر المذاهب ُتجيُز ذلك؛ وبخاصٍة  «غارتزويج الص»في  الطرسوسي قليالً 

سائر  من مْنع الُقضاةب المذهب الحنبلي. ثم َيْغِلُب عليه ِحسُّه اإلنساني، فينصح السلطان
المالكية بالتهاُون في حفظ  يّتهم ُقضاة وهو .40إجراء ذاك العقد الُمشينن مالمذاهب 
الفقه  من رفي َمصوٌن في الفقه الشافعي أكثعمُل الوقْ الو  هلية.األو  وقاف الخيريةأموال األ

كان ال  ية في الوقف، أي أنهيقوُل بانتقال الملك كان ما أبا حنيفة نَّ اإلمامالحنفي، أل
يث في ر االمو  آيات ، لتناُقضه الظاهر معهليَّ ألالوقف ا أنه كان يكرهُ  يرى تأبيده. كما

القاضي الطرسوسي يتجاهُل األمر ُكلَّه، وُيظهر حرصًا على األوقاف،  . بيد أنّ القرآن
السلطان بعدم الوثوق بالشافعية في توليتهم إدارة أوقاف الجامع اُألموي  وينصح

النتيجة أّن بقاء األوقاف وازدهارها في سائر  الضخمة. ونفهُم من رسالة الطرسوسي في
الكبير  العصور، ما كان بسبب حرص الفقهاء أو السلطة عليها؛ بل للتأييد االجتماعي

  . 41الكثيرة ا رغم المحاوالتلغائها أو االستيالء عليهإوعدم ُقدرة السلطات على  ،لها
الثامن  القرن سَّسة الفقهية فيمؤ ال عن الطرسوسي ُتعطينا صورًة غير زاهية بيد أّن رسالة

التدخُّل في  سياسيةال سلطةلا منالطلب  اعضائها حدودَ  الصراع بين الهجري؛ إذ يبُلغُ 
ْكُر نصوصهم ذالذين سبق  خروناآلحين يذهب الطرسوسي، و  وٕاجراءاتها؛ في حكامهاأ

َل با إلى في سياٍق آَخر،   !42لشريعةحساب ا على للسياسة هوتدخُّلٌ  لذاتأّن ذلك التدخُّ
لطان في النهاية الس الطرسوسي هذه، والتي تنصحُ  رسالةومن جهٍة ُأخرى؛ فإّن 

خفاء إ ، ال تستطيع«ةالسياس» من دالً ب بحسب فقه األحناف)،( نتصار للشريعةباال
ل فقهي/ القضائي. وفي مسائال النظام تقنية فيالقصور الموضوعية وال العيوب ووجوه
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مجلس الحكم، وتسجيل األحكام،  وتنظيم ،الدعاوىماع سشهود و البيِّنات و ال مثل
وٕانفاذها، وبطء عمليات المحاكمة، وضآلة إمكانيات المراجعة في األحكام، لعدم وجود 

  الدرجات في التقاضي. 
 Common Law من ذلك طبيعة القضاء اإلسالمي ذاته. إذ هو أشبُه بالـ بيد أنَّ األهمَّ 

ذي يعتمُد الُعرف، ويلعُب فيه القاضي دورًا رئيسيًا. في التقليد االنجلوسكسوني، وال
الدولُة في عصورها اُألولى أن تفرَض نّصًا أو  بحسب العرض السابق، ما استطاعتو 

ألنَّ الفقهاء تولَّوا العملية التشريعية. وقد خّفف  Coded Lawأو   Codeنظامًا معيَّنًا 
تي سادْت في كٍل منها آراء وتقاليد من طبيعة المشكلة بعض الشيئ ظهوُر المذاهب، وال

في شّتى المسائل تحت أسماء مختلفة مثل الراجح في المذهب، وما عليه مداُر الفتوى، 
والرأي السائد، والمختار في المذهب. لكْن كان المفروض أنَّ القاضي أو قاضي الُقضاة 

بآراء غير راجحة في  على األقّل، ينبغي أن يكوَن مجتهدًا ، وحدوُد اجتهاده إمكاُن األخذ
ة. وٕاذا حدث فإنه لم يكن مذهبه في إحدى  القضايا. بيد أّن ذلك ما كان يحُدُث في العاد

كما نعرُف من من جانب زمالئه رغم إقرارهم من حيث المبدأ بضرورة االجتهاد! محمودًا 
ما الحنبلي، وهو م) في المذهب 1327هـ/728- ( تيمية حاالٍت معينٍة مثل اجتهادات ابن
ى السؤال: هل كان بُوسع المتقاضين إلى قاٍض شافعٍي قتولَّى القضاَء على أّي حال. ويب

السابع الهجري أن يتوّقعوا الحكم الذي سُيصدُرُه القاضي في  في نيسابور في القرن
  قضيتهم؟

ال تعني أنها لم تكن شعبية. فقد  على أّن مشكالت القضاء والمؤسَّسة القضائية والفقهية،
ّلت بظالل الشريعة الوارفة، وظلَّ الناُس ينظرون إليها باعتبارها المالَذ األخير من استظ

 هب، وتعددية الُقضاة،مذاالتها؛ وذلك رغم تعددية الاالسلطة وعشوائية رج استبدادية
المناصب التدريسية والوقفية والقضائية،  التناُفس على طة السياسية فيلبالس االستنصارو 

خ المصري ابن المؤرّ  ين الذي يعرُضهُ الحز  المشهدُ  :دليٍل على ذلك يرُ عضائها. وخأبين 
يه يسمم عندما وصل للبالد رسوٌل (1521هـ/928ُجمادى اآلخرة سنة إياس للقاهرة في 

التركي: ُأالق) من السلطان سليمان القانوني يحمل األمر السلطاني بإلغاء نظام  باسمه
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قاضي العسكر سيدي  هُ المذهب الحنفي، الذي توالّ اء على الُقضاة األربعة، وقْصر القض
  .43جلبي

V  
: بلغت المؤسسُة الدينية/الفقهية ِذروَة القضائية في العهد العثماني/المؤسسُة الفقهية 

في العصر العثماني. والرْمز الظاهُر لذلك تاريخيًا منصب  -معروف كما هو-  نفوذها
م). وقد شملت 1451- 1421( الثانيشيخ اإلسالم الذي ظهر في عهد السلطان ُمراد 

صالحياُت المنصب مجاالٍت ما عرفها منصُب قاضي الُقضاة، وال أّي منصٍب دينٍي من 
 الطرق مشايخوالُقضاة و  ينالمدارس واألوقاف والمفتاإلشراف على قبل. ومن ذلك 

ا ب اتساع نفوذه هذا، اختلفت آراُء الدارسين في َأْصله ومعناه، ولماذبوبس الصوفية.
و ضعفًا أ الدولة قوةً  دارةإاستيعاُبُه ضمن  وهل كان، غير مثاٍل سابق اسُتحدث على

 ثةالى ثلسابع عشر إالالخامس عشر و  القرنين بينالمنصب  وتشير تطورات .44له
روعية، ليس للمش إلى مستنداتٍ  - مثل المماليك من قبل-  العثمانيين حاجة: أمور

 شريعةلواء ال بل وباعتبارهم َحَملة ؛اهللا وحْسب جاهدين في سبيلباعتبارهم ُغزاًة وم
 ممتلكات على االستيالء نية بعداالعثمب زدياد الميول لدى الُنخَ إ واألمر الثاني وُحماتها.

التمثيل  بمظهرى الظهور لقدس، إالو  الشريفان منها الَحَرمانض المملوكية ومن سلطنةال
األوثق بمصادر  طاالرتبا مما يقتضي اآلخرين، مسلمينال من رأكثواالّتباع للشريعة 

، وبإنهاء الخالفة الصفويين العنيف مع ذلك اقترن بالصراع وبخاصٍة أنّ  م.الاإلس
 وةً ق اعتبارهااإلمبرطورية وامتدادها بتضخم  ثمر الثالاألو الشكلية للعباسيين بالقاهرة.

المقدَّسة  يةالرومان طوريةك األوروبية المنضوية تحت اإلمبراعظمى تُقابل الممال
  تظّلة بالبابا والكنيسة المقدَّسة.المس

الطبع قوًة ظاهرًة للفقهاء األحناف، وللُقضاة، وللمدّرسين والمفتين. وترافق بوقد عنى ذلك 
بحيث  –ذلك مع ظهور الَهَرمية المعروفة للمدارس الثماني، واُألُ◌خرى المعروفة للُقضاة 

يخ التجربة اإلسالمية الوسيطة صارت هناك إنه وللمرة األولى في تار  يمكُن القولُ 
  . 45ةملدينيٌة بالمعنى الدقيق للك مؤسسٌة 
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والدولــة؛ ولــذا  الدينية/ الفقهيةبين المؤسسة  قةالعال طبيعةُ  إّن المجال الذي ُيهمُّنا هنا هو
 بعــــرض اإلشــــكاليات الناجمــــة عــــن التنــــاُظر والتــــوازي والتــــداخل بــــين القــــانون كتفينفســــ

أو فـــي الحقيقـــة الفقـــه الحنفـــي). والطريـــف فـــي هـــذا الصـــدد تلـــك ( الشـــريعةالســـلطاني) و (
األوامر السلطانية التي كانت تطلب من الُقضاة اّتباع المذهب الحنفي فــي أقضــيتهم دون 

 العهــد ُعرفــت فــي التــي نــواع القــوانينمــن أ يعتبــر ذلــك نوعــاً   Richard Repp فـــ غيــره.
نــه اصــطالٌح ُعــرف فــي أالــذي نعــرُف  «قــانونال» ر ذلك مــن ضــمنتبعأ ولستُ  العثماني.

 المجــال: وهــو يتنــاوُل مجــالين اثنــين رئيســيَّين الرابــع عشــر،رن منــذ القــ طنة العثمانيــةلالســ
 رض الزراعيـــة،تنظـــيم المحـــاكم والجـــيش، وتحديـــد العشـــور وضـــرائب األ لمثـــ ،التنظيمـــي

الثــاني الهجــري  القــرن نــذموهــذا المجــال ســلَّم بــه الفقهــاُء للدولــة  األفــراد بالدولــة.عالقــات و 
وهــو علــى  الجنايــات أو قــانون العقوبــات. جــالُ مهــو  ثانيال والمجالأن ذكرت.  قسب كما

طين تــدخلوا فــي الالســ معــروف أنّ ال ية،وليس مــنتعّلق بالحــدود الشــرع ما :ول؛ األشكلين
عقوبــات وتعــازير كــان  الثــاني: والشــكلالشــرعية.  النصــوص الحــدود التــي قررتهــا مســألة

سالطين يفرضونها بقوانين، وهي تفــوق الحــدود أحيانــًا أو تحــّدد عقوبــات علــى ارتكابــات ال
 مـــا اشـــترع لهـــا الفقهـــاء. لكـــّن الفقهـــاء كمـــا ســـبق أن ذكْرنـــا اعتبـــروا بعـــَض ذلـــك مـــن بـــاب

الجــرائم  عندما تكُثرُ  ة الدولة أوالسلطان، وبخاصةٍ يبوالتي تقضتيها ه «السياسة الشرعية»
ان كــان يطلُــُب مــن إنما الجديُد فــي األمــر فــي الدولــة العثمانيــة أّن الســلطأو يشيُع الفساد. 

تطبيقهــــا. ولــــذا فــــال يمكــــن اعتباُرهــــا اجتهــــادًا مــــن القاضــــي وال نظــــرًا مــــن  الُقضـــاة أحيانــــاً 
لعصر العثمــاني كــان ينطبــق ا لقب «السياسة الشرعية»مصطلح  وما عنيُتُه أنّ  .46جانبه
القضـــاء. فالجديـــد فـــي  تـــي تـــتمُّ خـــارجالة القضـــائية و جـــراءات الســـلطة ذات الطبيعـــإ علـــى

ــًا يطلــب فيــه إلــىالعصــر العث  العقوبــة الُقضــاة زيــادة مــاني أّن الســلطان كــان ُيصــدر قانون
لكــّن القاضــي يظــلُّ يــذكر  ،اســتثنائياً  مــر ظرفيــًا أوفال  يعود األ ،على هذه الجناية أو تلك

  الحنفي. الراجح في الفقه وليس عن ني،أنه ناجٌم عن القانون االسلطا الحكم في حيثيات
 الشــرعية، ال نجــُد مــن السياســة خــرى الداخلــة فــياألُ والواقُع أنه في الحــالتين التنظيميــة ، و 

 الُقضــاة؛ ألنهــم اعتبــروا ذلــك فــي الغالــب مــن صــالحيات فقهاء أوالو احتجَّ من أاعترض 
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لســالطين تــدخًال فــي الشــأن مــن ا نجــد كمــا سياسية. إنما الطريُف هنــا أيضــًا أننــاال السلطة
خــــارج صــــالحيات  ي تقــــعون التنظيميــــة التــــالت فــــي الشــــؤ خُّ دتــــنجــــد  القضائي/الشــــرعي،

 يم) فــ1574هـــ/982 -( المؤسسة الفقهية. ومــن ذلــك مــا ذكــره شــيخ اإلســالم أبــو الســعود
ولــيس  اإلنصــاف والعدالــة، إلقطــاع، إنمــا باســما لفتاويــه فــي مســائ إحــدى معروضــاته أو

والد الــذكور لــألقانوٌن يقول إّن توريــث األرض الُمقَطعــة هــو  ككان هنا ة. فقدباسم الشريع
المتــوفَّي فلبَّــى الســلطان  نــاث مــن بنــاتاإل  منــه ُتســتثنىالســعود أن ال  فقــط، وطلــب أبــو

رة ـكثيــ كن ذْكــر حــاالٍت ـويمــ .47م1551هـــ/958عام القــانون صــدر  لبــه فــي تعــديٍل علــىط
َل فيهــا شــيوخُ ســالعشــر و ســادس الن ـقرنيــال اللخــ  م لتعــديل قــانوٍن أوالاإلســ ابع عشــر تــدخَّ

 ســلطانُ الى فيها أر  أو وا فيهاأَ ر ل في مسائ ؤالهمس بادر إلى لطانالس أنّ  اقتراح قانون، أو
فــــي أحــــد  داخلــــةٌ  جميعــــاً  هــــذه الحــــاالت أنّ  وضــــاع قائمــــة. بيــــدمصــــلحًة أو تصــــحيحًا أل

ة القائمــة علــى اعتبــار مصــلحة الدولــة، نــوع السياســة الشــرعي النــوع التنظيمــي أو النــوعين:
. وهكذا فإّن الســلطة السياســية وال شيَئ فيها داخل بوضوح في مجال عمل فقهاء المذهب

كانــت تلجــُأ إلــى الفقهــاء فــي أحيــاٍن كثيــرٍة فــي مســائل يقــوم بهــا فــي العــادة الجهــازاإلداري 
ون والثقة بين الجانبين. المدني أو العسكري للدولة. وقد كان ذلك بالطبع دليًال على التعا

لــدى النيشــنجي أقجــه زاده  م1623ولدينا حالة تدخَّل فيها شيخ اإلسالم يحيى أفندي عــام 
أن َظهـــرت فـــي  مـــا لبثـــت ومـــواّد فـــي بعـــض المســـائل القانونيـــة،أفنـــدي مقترحـــًا تعـــديالت 

  .48«قانون نامه جديد»
تقوُم بمهامِّها المحدَّدة، دونما وُكلُّ هذه الحاالت تشير إلى  أنَّ كًال من السلطتين كانت 

مبادراٌت للتعاُون وطلب الرأي والمشورة. واألمور في الغالب كانت هناك  ثمتصاُدم، 
داخلة إّما في الشؤون التنظيمية للدولة، أو في مسائل  -كما سبق القول–المذكورُة 

ُد السلطاُن بها مصلحة الدولة.  بين القانون والفقه فال توتُّر السياسة الشرعية التي يتقصَّ
  النالحُظه. ، أو أننا ، في غالب األحيانأو الشريعة) في هذين المجالين(

ومن  المسائل الداخلة في مجال عمل الفقهاء، يفقه فالو  وٕانما يظهُر التوتُّر بين القانون
األولى في  حدثت الحالةُ  وقاف.باأل واللتان تتعلَّق كلتاهما لمشهورتان،ا حالتانذلك ال
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السلطان على إلغاء وْقف ُزهاء العشرين  دمم عندما أق1481عام  الفاتحر عهد محمد خِ آ
لها  وأمام تكاُثر  . لكّن ابنه بايزيد الثاني،«أرض ميري» إلىألف قرية ومزرعة، وحوَّ

  .49اَألْمُر عند هذا الحدّ  فانتهى ،راَء الذي اّتخذه واِلُدهُ جعليه، َأْلَغى اإل «المعروضات»
. وهي مشكلٌة قديمٌة في الفقه «وقُف النقود» ُة الثانيُة والتي اشتهرت أكثر فهيأّما الحال

: مسألة جواز وقف المستهَلك، غير محبَّبتين في الفقه الحنفي الحنفي تقُع بين مسألتين
ومسألة جواز وقف المنقول. وهي مسائُل انحّلت قديمًا عند المالكية، وفيما بعد لدى  

العمُل بها لدى الحنفية منذ القرن الثالث عشر رغم منع وقف الشافعية، بينما جرى 
رْأٍي  يف المنقول إّال  إجازة وقفعدم و  ،لمذهبان فقهاء يل األول مالج َلك لدىهالمست

 رمةحُ  ىلزاده إجوي م ذهب قاضي عسكر 1545هـ/952. ففي عام مرجوٍح بالمذهب
رض األمر على السلطان ُسليمان وعندما عُ  .50للوقوع في الربا ّديوقف النقود ألنه يؤ 

وحّل األوقاف الموجودة أو  وأصدر قرارًا بمنع وقف النقود، قتنع بمسوغات المنع،ا
ر المرافق المستفيدة من   فقد كُثرت الشكاوى من «ف النقودوق»مصادرتها. وبسبب تضرُّ

صدر فأ م1547هـ/954ولذا تدخَّل أبو السعود بعد وفاة ُجوي زاده عام  جراء،هذا اإل
تين: رأي لُزَفر بن الُهذيل تلميذ أبي حنيفة في جواز وقف ججازة وقف النقود بحإفتوى ب

وُأرسلت الفتوى أو المعروضة إلى  وأّن العمَل كان على ذلك لعدة أجيال.المنقول، 
 السلطان، فعرضها على فقهاء كباٍر آخرين، ثم أصدر قانونًا بالعودة إلى وقف النقود،

رَّ بالمساجد والُسُبل التي كانت ضَ وألّن إلغاءه أَ  كثرية العلماء لوقف النقد،ولسببين: تأييد أ
  تعتمُد في ارتفاقها عليه.

ولنتوقَّف عند هذا الحّد، ولنُعْد إلى إجمال الموضوع في العصر العثماني، واالستنتاجات 
ي والفقهي. العامة. فقد كان هناك تمييٌز بالطبع بين الشأن السياسي والعام، والشأن الدين

بيد أّن التجاُذب لم يقتصر على الوقوف عند أطراف المجالين كما في العصور 
أو بين  اإلسالمية السابقة للعثمانيين؛ بل صار هناك تداُخٌل أكبر بين السياسة والفقه 

، أّن داُخلالت غير ازديادجديد في العصر العثماني الو  قهية.الفو  يةر ادالمؤسستين اإل
ُل مشترعًا أو مقنِّنًا ليس في المسائل التنظيمية واإلدارية وحْسب؛ بل كان ي السلطان تدخَّ
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وقد أحدث ذلك بعض  وفي المسائل الفقهية أو الداخلة في مجال عمل الفقهاء والمفتين.
كان يحُدُث  التشريعيُة وانضبطت بخالف ما تذمُّرات، ثم انتظمت العملياتُ الالتوترات أو 

جراٍء ما فُيعتبر من إبل. هناك كانت السلطات تقوُم بق ن منعباسييالأيام المماليك و 
التي تجري  النزاعات ، وما كانت هناك آليٌة لحلّ التعديُظْلم و ال سياسة الشرعية أومنال

 فإّن السلطان، ومنذ القرن ؛العصر العثماني فقهي. أّما فيالو  تيين الدولالالمج بين
ين تمفالم و المستجّد على شيخ اإلسمر العرض األ ىلالسادس عشر، كان ُيبادر إ

مر عليه، ثم تجري نقاشاٌت ُيصدُر في المفتين يبادرون إلى عرض األ َخرين، أو أنّ اآل
مجال عمل  يحٍد أي فوايُة ما كانت تجري باتجاٍه ملوهذه الع نهايتها السلطان قانوَنُه.

لون منيفقهاُء ال ؛ بل كانالفقهاء فقط في مسائل تنظيمية المعروضات أيضًا  قطري تدخَّ
 ويكونُ  وللدولة. للناس وٕانما يرون فيها مصلحةً  ،51مباشرةً  مجالهموٕادارية ال تتصل ب

هة للسالاوى الفت أو المعروضات قالتدخُّل إّما من طري ن، أو بحديث شيخ لطاموجَّ
  المجلس السلطاني. م في الديوان أو الاإلس

لى األزمنة السابقة من حيث إّن العالقة بين التجربُة العثمانيُة متقدمًة ع وهكذا، فقد كان
المؤسسة الدينية والمؤسسة السياسية كانت أفضل أو أكثر انتظامًا وسالسة. ولذا فقد 
أمكن الوصول إلى آلية لحّل النزاعات، وُمراعاة االحتياجات المستجّدة، بالتشاور بين 

رن السادس عشر على ُمراعاة المؤسَّستين، وتحويل التواُفقات إلى قوانين، نّصْت منذ الق
 .R  الشريعة والخضوع لها؛ وفي المجال الديني بشكٍل خاّص. وقد توصَّل ريتشارد ربّ 

Repp إلى ُخالصة أرى أنها صحيحٌة عندما قال إنه من المبالغة الذهاب إلى أّن الفتاوى
م يكن لها دوٌر كانت تتحول إلى قوانين تلقائيًا، كما أنه من المبالغة القول بأّن الشريعة ل

فقد  في عملية ُصنع القانون؛ وبخاصٍة في مجال عمل الفقهاء، والمجال االجتماعي.
كان هناك في المجال اإلسالمي العثماني انسجاٌم وتنسيُق وتكاُمٌل بين المؤسستين 

سادس عشر والثامن عشر السلطانية والفقهية في العصرالعمثاني، أو فيما بين القرنين ال
  .52على األقلّ 
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  األخالق والحرية بين ضرورة الواجب وعقالنية التواصل الديموقراطي
  (من كانط إلى هابرماس)

  يعز الدين الخطاب
اعترب فالسفة احلق على اختالف مذاهبهم، بأن احلق هو أمسى تعبري عن حرية اإلنسان وكرامته. فقد أكد 

ا حرية املرء بأن يفعل فعًال أو ميتنع يعتمد على احلرية، و »الفيلسوف اإلجنليزي توماس هوبز، بأن احلق  املقصود 
هو جمموع الشروط اليت ميكن لإلرادة الفردية »ما أقر الفيلسوف األملاين إميانويل كانط بأن احلق . ك1«عن فعله

. لذلك، كان التفكري يف مسألة احلق يقتضي تفعيل القصد 2لكل واحد منا أن تتآلف يف إطارها، تبعاً لقوانني كلية
يتيقي داخل ما هو سياسي؛ على العكس متامًا من املنظور املكيافيلي الشائع، الذي ينزع كل صبغة أخالقية اإل

عما هو سياسي فقضايا احلرية وااللتزام ال تنفصل عن قضايا السلطة والشرعية واملشروعية والقوانني والدميوقراطية 
ا مرتبطة باإلنسان ككائن إرادي يطمح إىل تفعيل مبادئ العدل واملساواة والتسامح  وحقوق اإلنسان طاملا أ

واملواطنة اليت يتقاطع يف إطارها املستويان املذكوران ومها: األخالق والسياسة. واإلشكال األساسي املطروح هنا 
كواجبات وبني احلرية كأساس لكل  هو: كيف ميكن حتديد العالقة بني ما تفرضه اإللزامات األخالقية واالجتماعية

  ؟حق
  نقترح، لمعالجة هذه المسألة، الخطوات التالية:

  االنطالق من أخالق الواجب لدى كانط، بغرض وضع تقابل بني القانون األخالقي واحلرية. -
، وهي عالقة احلق «يورغن هابرماس»االنفتاح على إشكالية هامة أثارها الفيلسوف األملاين املعاصر  -

م ا لفاعلية التواصلية والتفاعل بني الذوات والنقاش الدميوقراطي داخل باألخالق وما يرتتب عنها من قضايا 
 الفضاء العمومي.

حتديد العالقة بني القانون كإلزام واحلقوق كحريات؛ وهو ما يسمح باالنتقال من خطاب احلق بشكل عام  -
طار إىل خطاب حقوق اإلنسان وبإثارة إشكالية العالقة بني ما هو كوين وما هو خصوصي يف هذا اإل

 (نقصد حقوق اإلنسان من وجهة نظر إسالمية أو عربية مثًال).

  من الحق إلى الواجب -1
كيف ميكن لإلنسان أن يوفق يف سلوكه، بني احلرية والضرورة أو لنقل بني اإلرادة واإللزام كواجب؟ لقد اعترب 

يكتسي قيمته األخالقية إال إذا   ، بأن السلوك اإلنساين ال«أسس ميتافيزيقا األخالق»يف مؤلفه  «إميانويل كانط»
كان صادرًا عن واجب. وبيان ذلك، أن كل تصرف يقتضي االلتزام بالقاعدة اليت حددته. ولذلك سيكون 

. ومبا أن الفعل األخالقي ال يستقي قيمته من اهلدف 3الواجب هو ضرورة القيام بالفعل انطالقاً من احرتام القانون
جيب أن يكون مستقًال عن مضمون هذا األخري، ذلك أن القاعدة األخالقية ال تروم  احملدد له، فإن احرتام القانون

أية وظيفة نفعية؛ فهي تستجيب لنداء الضمري وحده. وسيؤكد كانط، من هذا املنطلق، بأن الواجب األخالقي 
                                                 

  - باحث من المغرب.  
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بادئ الداخلية هلذه األفعال ليس مفهومًا أمربيقياً، ألن القيمة األخالقية ال تتحدد يف األفعال اليت نراها، بل يف امل
ا ال تستطيع أن 4واليت تعترب مرئية بالنسبة لنا . وعليه، ال ميكننا أن نستخلص مفهوم الواجب من التجربة، أل

متنحه الضرورة والكونية اللتني جتعالن منه إلزامًا عقليًا خالصاً. فالوفاء يف الصداقة مثًال، جيب أن يكون إلزامياً، 
للمرء أي صديق. الواجب إذن أمر قْبلي نابع من العقل؛ وهلذا االعتبار، جيب أن تستند  حىت ولو مل يكن

األخالق إىل امليتافيزيقا، أي إىل الدراسة القْبلية اليت تضع شروط قيام األخالقية. لذلك تبدو قواعد العقل مبثابة 
ذا الصدد:  ا عبارة عن واجبات. يقول كانط  كل اإللزامات يعرب عنها بفعل وجب   إن»وصايا وإلزامات، أي أ

)Sollen( ؛ وتشري من خالل ذلك إىل العالقة القائمة بني قانون موضوعي للعقل وإرادة غري حمدَّدة بالضرورة من
. وألن الواجب ليس جتريبيًا وال براغماتيًا (أو نفعياً)، أي أنه مستقل 5«طرف هذا القانون، بفعل تكوينها الذايت

َتَصرَّْف »ية، فإنه سيتسم ضرورة بالطابع الكوين؛ وهو ما يسمح بصياغته على الشكل التايل: عن كل غاية واقع
. ومن املمكن أن ُتْشَتقَّ كل اإللزامات 6«دائمًا حسب القاعدة اليت تسمح باعتماد مبدأ إرادتك كقاعدة كونية

بع من العقل، توجد يف الطبيعة، فإن األخالقية األخرى من هذه القاعدة. ومبا أن كونية القانون األخالقي النا
َتَصرَّْف كما لو كانت قاعدة فعلك قد تأسست »اإللزام الكوين للواجب ميكن أن يصاغ على الشكل التايل: 

. وهكذا، فإن القاعدة األخالقية القائمة على العقل، تعترب هي املشرع 7«بواسطة إرادتك كقانون كوين للطبيعة
  فإن اإلنسان املتوفر على ملكة العقل واملتميز باإلرادة، هو غاية يف ذاته، أي شخص. احلقيقي لتصرفاتنا؛ ومن مث

إن اإلنسان، حسب كانط، يوجد كغاية يف ذاته وليس فقط كوسيلة تستخدمها هذه اإلرادة أو تلك كما تشاء؛ 
قيمة الكائنات العاقلة أو ألن قيمته ال تقدر بثمن. فإذا كانت األشياء ال تكتسي قيمتها إال بالنسبة إلينا، فإن 

َتَصرَّْف دائمًا بشكل تعامل مبقتضاه اإلنسانية »األشخاص تعترب مطلقة. وهنا تربز الصيغة التالية للواجب املطلق: 
ومبا أن اإلنسان ال جيب أن  .8«يف شخصك، مثلما يف شخص غريك، باعتبارها غاية وليس أبداً باعتبارها وسيلة

خالقي، بل سيكون هو املشرع يكون جمرد موضوع للتشريع الكوين الذي يفرضه القانون األ يُعاَمَل كوسيلة، فإنه لن
ألنه ال ميكنه أن يتلقى القانون املتعلق به، من خارج ذاته. وسيصبح املبدأ  األساسي هنا، هو أن  اإلرادة  نفسه؛

لنابعة من العقل، وهو ما يعرف مببدأ اإلنسانية هي اليت تؤسس التشريع الكوين، انطالقًا من قواعدها األخالقية ا
. فمن خالل هذا املبدأ، نفهم كيف أن التزامنا بالقانون ال متليه أية منفعة؛ فنحن خنضع «استقاللية اإلرادة»

ا تعترب مستقل ا األخالقي، فإ . وهنا ُتطرح 9للقانون ألننا حنن من شرعناه. ومبا أن اإلرادة منحت لنفسها قانو
باعتبارها جتسيدًا الستقاللية اإلرادة، حبيث سيشكل موضوعها حلظة االنتقال من ميتافيزيقا  مسألة ا حلرية

  األخالق إىل نقد العقل العملي.
  من الواجب إلى الحرية  -2
  

ترتبط استقاللية الشخص مبسألة الكرامة، ولذلك سيعترب كانط بأن االستقاللية هي مبدأ كرامة الطبيعة اإلنسانية 
ا تتضمن إرادة التشريع الكوين واحرتام  األمسىعاقلة. فاستقاللية اإلرادة هي املبدأ وكل طبيعة  لألخالق، أل
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ا  الشخص اإلنساين الذي تتأسس كرامته انطالقًا من هذه االستقاللية. وألن احلرية مرتبطة مببدأ االستقاللية، فإ
مهتدين بالعقل يف تصرفنا. لذلك، يستحيل  تشكل السبيل الوحيد الذي ميكن من الناحية العملية، أن نسلكه

على أكثر الفلسفات دقة وعمقاً، التشكيك يف احلرية اإلنسانية. فهذه األخرية ترتبط باألخالق اليت تعلي من 
  .«جيب أن يكون»، وتفرض إمكانية حتقيق هذا الذي «ما هو كائن»على حساب  «ما جيب أن يكون»شأن 

يتحقق عرب الفعل، لذلك فإن السلوك اإلنساين هو جتسيد للحرية، من منطلق إن احلرية هي ذلك املمكن الذي 
ذا املعىن نتحدث 10«أن استقاللية اإلرادة تشكل املبدأ الوحيد لكل القوانني األخالقية والواجبات املالئمة هلا»  .

ظواهر؛ وهو من جهة أخرى، ال لعامل منتمياً عن ا لضرورة واحلرية بالنسبة لإلنسان، فهو خاضع للقوانني باعتباره 
. فاحلرية هي يف أساسها انصياع للعقل؛ وهو ما سيدعوه  11واع بوجوده ككائن حر داخل نظام معقول لألشياء

ا  استقاللية اإلرادة باجتاه كل قانون، باستثناء »كانط بنظام العقالنية. وسيعرف احلرية يف هذا اإلطار، بكو
رية هي شرط وسبب وجود القانون األخالقي، كما أن هذا األخري هو . وعليه، فإن احل12«القانون األخالقي

الطريق حنو احلرية وشرط معرفتها. هكذا ستسمح حرية الشخص بتحويل اإللزام إىل التزام، استجابة لضرورات 
  العقل وللضمري األخالقي. فاحلرية هي يف جوهرها، التزام بقوانني كونية مصدرها العقل.

نطي للحرية يف عالقتها بالواجب األخالقي كإلزام يلتقي، رغم طابعه الصوري اجملرد، مع إن هذا التصور الكا
تأكيدات جان جاك روسو حول اإلرادة املستقلة اليت حتدد قوانينها بنفسها واليت فصل فيها القول ضمن مؤلفه 

إىل تغيري هام يف وضعه، يتمثل . فانتقال اإلنسان من حالة الطبيعة إىل احلالة املدنية، يؤدي «العقد االجتماعي»
يف تبديل الغريزة بالعدالة وإخضاع التصرفات للمبادئ األخالقية. وبذلك سيعلو صوت الواجب على األهواء و 
صوت احلق على األطماع، حبيث لن خيضع اإلنسان إال للمبادئ العقلية اليت وضعها بنفسه. واحلرية األخالقية 

من مكتسبات احلالة املدنية؛ وسيكون اخلضوع للقانون الذي وضعه اإلنسان  اليت جتعل اإلنسان سيد نفسه، هي
. سيؤكد روسو هذه احلقيقة ضمن مؤلفه املذكور، وحتديدًا يف الباب 13لنفسه، تعبريًا عن حريته يف نفس الوقت

عب اخلاضع هلا، املتعلق بالقوانني وعالقتها باحلقوق، حيث سيعترب بأن القوانني هي شرط التشارك املدين وأن الش
. وطبعا، فإن هذه القوانني نابعة من العقل، ألنه ال شيء حيدث حتت قانون العقل 14جيب أن يكون هو واضعها

  .15بدون سبب، وهو ما ينطبق أيضاً على قانون الطبيعة
 الضرورة وغين عن البيان، أن هذا التصور هو الذي وجه نظرة كانط إىل احلرية يف عالقتها بالقانون األخالقي وإىل

يف عالقتها بالقانون الطبيعي، بل إن كانط سيستعمل يف هذا اإلطار، عبارة شبيهة بعبارة روسو، حيث سيقول: 
إن فكرة احلرية ترتبط بشكل وثيق مبفهوم االستقاللية الذي يرتبط باملبدأ الكوين لألخالقية. ويستخدم هذا املبدأ  »

. إن 16«ا ينطبق على قانون الطبيعة يف عالقتها بكل الظواهركأساس لكل تصرفات الكائنات العاقلة؛ وهو م
م عالقة احلرية بالقانون  ، ستشكل جماًال )األخالقي والطبيعي(اإلشكالية اليت عاجلها روسو وكانط، واليت 

، يف إطار ما سيدعوه بعالقة احلق باألخالق، وذلك ضمن «يورغن هابرماس»لتأمالت الفيلسوف األملاين املعاصر 
. «األخالق والتواصل»، «أخالقيات النقاش»، «احلق والدميوقراطية»لعديد من مؤلفاته اليت نذكر من أبرزها: ا
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وهي العالقة اليت ميكن حتديدها يف التساؤل اإلشكايل التايل: ما هي التنازالت اليت تقدمها احلريات النابعة من 
االجتماعي والرغبة يف حتقيق التفاهم املتبادل وااللتزام  الذوات الفاعلة، أمام االلتزامات اليت يقتضيها التواصل

  .17بأخالقية النقاش؟
  عالقة الحق باألخالق -3

سيعترب هابرماس بأن التواصل، كفعل إرادي حر، ال يوجد إال بني فاعلني يريدون التفاهم حول مسألة معينة 
ا خبطابه. لذلك سرتتكز   وانطالقًا من وضعية إجنازية ما ويف إطار دعوى الصالحية اليت يريد كل طرف أن يقر

 Les actes)هذه احلرية على التفاعل بني الذوات كما سرتتبط باإللزامات اليت تقتضيها األفعال اإلجنازية

illocutoires) أما التفاعل بني الذوات، فيقصد به تلك العالقة اليت تربط بني شخصني على األقل داخل .
بالنسبة للجميع ويتعاملون فيما بينهم   فراد جمتمع ما إىل هذا العامل باعتباره واحداً العامل املعيش، حبيث يرجع أ

  كأشخاص لديهم روابط والتزامات متبادلة يتم إقرارها من طرفهم.
ذاتية  –السؤال املطروح هو: كيف يرتبط الشركاء املتفاعلون داخل نشاط مشرتك ويف إطار عالقة بني  غري أن

)Relation intersubjective( م يقومون بذلك بفعل قوة العقالنية املتضمنة داخل ؟ واجلواب هو: أ
. وترجع القوة العقالنية للتواصل إىل عنصرين «العقالنية التواصلية»ـصالحية اخلطاب واليت يدعوها هابرماس ب

  أساسيني ضمن التفاعل اإلنساين ومها:
  و كلمات.أ البنية املعرفية لإلجنازات، سواء كانت أفعاالً  -
  عائية للخطابات.دِّ والبنية اإل -

ذايت يقوم على صالحية املعايري وكونيتها، باعتبارها مقبولة من  –ويتضح من خالل ذلك، أن االعرتاف البني 
إن املعيار ال ميكنه إدعاء الصالحية، إال إذا كان »طرف كل األشخاص املعنيني. وهو ما يؤكده هابرماس بقوله: 

م االتفاق كمشاركني يف نقاش عملي حول صالحية هذا املعياراألشخاص املعني   .18«ون متفقني أو كان بإمكا
وأما اإللزامات املقرتنة باألفعال اإلجنازية، فتعين التنازالت املتبادلة على مستوى النقاش. وتقتضي أخالقية النقاش 

كما تقتضي   واحلقيقة والصدق والدقة؛ملعقولية تأسيس معايري اخلطاب بشكل عقالين تتم فيه مراعاة مقاييس ا
تساوي كل املتدخلني احملتملني يف املناقشة، خبصوص األفعال التواصلية للكالم؛ وتوفرهم على نفس الفرص يف 

س هنا، باستثناء ضغط أفضل حجة. ذلك أن احلجج اليت ارَ التعبري عن مواقفهم. وال ميكن ألي ضغط أن ميُ 
 م، كما أن املوقف الوحيد واملعقول جتاه حجة ما، ليس هو موقف الدوغمائيةنقدمها تظل افرتاضية على الدوا

، بل هو موقف االنفتاح على املواقف األخرى واالستماع إليها. وهلذا اقرتن احلجاج باحلرية وباحلوافز والتصلب
ويؤكد  الدميوقراطية. والبواعث العقالنية، واقرتن النقاش داخل الفضاء العمومي بالعقالنية السياسية وباملشروعية

ذا الصدد، بأنه ال وجود للدميوقراطية بدون اإلنصات إىل اآلخر واالعرتاف به وبدون البحث عن  هابرماس 
القيمة الكونية داخل التعبري الذايت الختيار ما. وبذلك سيقر بأن التواصل هو ميدان جتلي العقالنية ومن خالله، 

بفعل صالحيات اخلطاب. وال ميكن تصور الفعل التواصلي بدون  ية رمزياً حيصل الرتابط االجتماعي كواقعة مبن
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من معايري مشرتكة تربز يف  وجود تفاعل بني أفراد اجملتمع كأشخاص لديهم روابط والتزامات متبادلة، انطالقاً 
  عاملهم املعيش.

نية األداتية اليت أخضعت أنساق ن جلوء هابرماس إىل منوذج العامل املعيش املعقلن هو مبثابة نقد للعقالوالواقع أ
االقتصاد واإلدارة والتنظيم السياسي هليمنتها. وهلذا سيعترب بأن الدميوقراطية احلقيقية مطالبة بتغيري هذا التوجه ومنع 

يف اجملال السياسي. ولن يتم ذلك إال من خالل  العقالنية األداتية من اهليمنة على أفعال التواصل، خصوصاً 
ىل املربرات إ عل بني الذوات، يكون فيه االخنراط املتبادل بني األفراد يف عملية التواصل مستنداً التأسيس لتفا

املعقولة اليت يتوفر عليها كل واحد، لتدعيم إدعاء صالحية ما يقوله وما يفعله، وهو ما يسمى باالخنراط املربر 
ب من املسؤولية جتاه الغري. فكل واحد يثق يف قدرة على ضر  رتكزوما مييز هذا االخنراط، هو أن املوافقة ت .عقالنياً 

ن العقالنية تتجسد اآلخر وإرادته يف االلتزام بإدعاءات الصالحية اليت ربطها بأفعاله وأقواله. ومن هذا املنظور، فإ
يف اخلطابات عن طريق التخاطب واملناقشة؛ وتكون ضرورة املعرفة هنا، متضمنة يف التفاعل احلاصل بني الذوات. 

أن  لذي ميكن فيه لكل أعضاء مجاعة ما، باملعىن اما كان صادقاً لكاعتمد هذا التفاعل على احلجاج،   وكلما
ورة الدميوقراطية كضرورة معرفية تسمح بالتعاون وباالعرتاف هكذا تبدو الضر  اآلخر.البعض يعرتف بعضهم ب

على صالحية املعايري وكونيتها، باعتبارها مقبولة من طرف كل األشخاص املتفاعلني  املتبادل بني الذوات؛ اعتماداً 
من فال ميكن  ألي معيار ادعاء الصالحية ما مل يكن األشخاص املعنيون متفقني حول صالحيته ض فيما بينهم.

نقاشهم العملي. وهنا تطرح مسألة أخالقية النقاش داخل الفضاء العمومي واليت تقوم على مبدأ تربير اإلدعاءات 
املعيارية للصالحية عن طريق املناقشة. وال ميكن ألي معيار، من منظور هذه األخالقية أن يدعي الصالحية، إال 

  .إذا ما كانت هناك إمكانية الختباره عقالنياً 
املعىن، ميكن احلديث عن الرتاضي العقالين يف عملية التواصل. وهذا الرتاضي قائم من جهة، على عقالنية ذا 

حجاجية ومن جهة أخرى، على ممارسة دميوقراطية تيسر التعددية واالستقاللية واحرتام قواعد اختاذ القرار. هكذا 
وهي: الصراع الذي يضع األطراف املتصارعة يف  سيتضمن النقاش الدميوقراطي داخل الفضاء العمومي ثالثة أبعاد

الذي حييل على  )Leconsensus( اإلمجاع اً املواجهة؛ والرتاضي الذي يسمح بتعايش األطراف املتصارعة، وأخري 
التوجهات الثقافية املشرتكة بني هذه األطراف. وبذلك تعثر الدميوقراطية على شرطها األساسي، ضمن النقاش 

قالين، حتدده معايري متفق عليها بني األشخاص املتفاعلني كمواطنني. ألنه بدون مشاركة فعالة التواصلي كنشاط ع
  للمواطن، داخل نقاش دميوقراطي مفتوح، ستستوطن عالقات اهليمنة داخل املعيش اليومي.

ق املتضمن وهو النس  ،ن مبدأ الدميوقراطية هو القلب النابض لنسق احلقوقويالحظ هابرماس يف هذا اإلطار، بأ
ذا املعىن، ميكن احلديث  م اجلماعية بشكل مشروع. و ا للمواطنني من أجل تدبري حيا لكل احلقوق املعرتف 

  عن حقوق أساسية، سيتم تصنيفها عرب مخسة مستويات وهي:
  بالنسبة للجميع. أكرب حلريات الذوات يف األفعال ويشرتط أن يكون متساوياً  احلق يف توسيعٍ  -
 وكذلك يف تأسيس اجلمعيات.  التمتع بالعضوية اإلرادية داخل مجاعة مؤسسة قانونياً احلق يف -
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 .19احلق يف احلماية القانونية للفرد -

وهذه املستويات الثالثة للحق، حتدد العالقات بني املواطنني املشرتكني بطريقة حرة وإرادية. وسيكون احلق يف 
من مبدأ النقاش  وإن كان من املمكن جتاوزه هذه التبعية انطالقاً  س أخالقياً احلرية العقلية مبثابة حق مؤسَّ 

م بأنفسهم أما خبصوص املستويني الباقيني، فإن األمر  .20الدميوقراطي الذي يتضمن فكرة وضع املواطنني لتشريعا
  :يتعلق

إطارها، استقالليتهم  باحلق يف املشاركة احلرة وباحلظوظ املتساوية يف تشكيل اآلراء اليت ميارس املواطنون يف -
  ؛السياسية

 )وبيئياً  وثقافياً  اجتماعياً ا حق املواطنة على مجيع األصعدة (االستفادة من كل الضمانات اليت خيوهلب، وأيضاً  -
  .21بدون أي متييز بني املواطنني

الذوات وجيعل  إن نسق احلقوق املذكور، سيشكل يف حد ذاته قوة إلزامية على املستوى القانوين، فهو خيضع فعالية
حريات الفعل متساوية ويوحد غايات املواطنني عن طريق املبادئ الدستورية. وبذلك، حيصل التوافق بني اإلرادة 

، يف إطار ما يعرف بدولة احلق احملكومة بالقوانني والضامنة حلقوق 22اخلاصة  واإلرادة العامة، حسب تعبري روسو
  يف إطار هذه الدولة، بني القانون كإلزام واحلقوق كحريات؟فكيف تتحدد العالقة  وحلريات املواطنني.

  من خطاب الحق إلى خطاب الحقوق -4
تتحدد النواة الصلبة لدولة احلق يف احرتام القوانني املوضوعة واحرتام الشخص اإلنساين. وقد عرفتها الباحثة 

ا «نظريات السلطة»ـ، يف مؤلفها املوسوم ب«جاكلني روس»الفرنسية  ا قانون وحق يرتبطان »، بأ دولة يوجد 
ية ضد كل باحرتام الشخص. فهي عبارة عن إطار قانوين يضمن احلريات الفردية ويدافع عن الكرامة اإلنسان

  وترتسم سلطة دولة احلق عرب ثالثة مالمح وهي:. 23«أشكال العنف واالستبداد
  القانون الضامن للحريات. -
  ين أي املواطن.احلق الضامن الحرتام الشخص اإلنسا -
  .24فصل السلط الذي يسمح بتمفصل القوى التشريعية والتنفيذية والقضائية -

وهذه املقتضيات هي اليت تسمح مبواجهة الدولة الكليانية والبوليسية اليت تستبيح فيها السلطات احلكومية واإلدارية  
والنقابات وهيآت اجملتمع املدين الساعية  كل شيء. كما تسمح بتعزيز السلطة املضادة املتمثلة يف أحزاب املعارضة

وبذلك نستطيع احلديث عن صون لكرامة وحلقوق اإلنسان يف  إىل مقاومة الرأي األوحد وضمان حقوق املواطنني.
  ليها؟إإطار دولة احلق. فما هي جتليات هذه احلقوق؟ وما هي القاعدة الفلسفية اليت تستند 

ا جلميع األفراد دومنا متييز بينهم، سواء بسبب النوع يشري مفهوم حقوق اإلنسان إىل املطال ب اليت يتعني الوفاء 
ذه احلقوق أو  أو اجلنس أو اللون أو العقيدة أو األصل أو أي سبب آخر. وجيب أن يكفل لألفراد مجيعاً  التمتع 

م بشراً  هي »ن حقوق اإلنسان لتعريف املتداول يف وثائق األمم املتحدة، فإمبقتضى هذا ا. املطالب حبكم كو
ا أن نعيش عيشة البشر وكما هو معلوم، فإن فالسفة احلق  .«احلقوق املتأصلة يف طبيعتنا واليت ال يتسىن بدو
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، قد أسسوا تصورهم )هوبز، لوك، روسو ، اخل...امليالديني (أمثال  الطبيعي يف القرنني السابع عشر والثامن عشر
ع عنهما مجيع احلقوق ومها: احلرية واملساواة. وبذلك، فإن اإلعالن عن حلقوق اإلنسان على حقني اثنني تتفر 

وإعالن األمم  م1789واإلعالن الفرنسي لسنة  م1776اإلعالن األمريكي لسنة (حقوق اإلنسان يف الغرب 
 وتثري مسألة العاملية هاته، مسألتني ، يكتسي صبغة عاملية تتجاوز احلدود والثقافات.)م1948املتحدة لسنة 

  أساسيتني ومها: املرجعية الثقافية والفلسفية هلذا اإلعالن؛ ووضعية حقوق اإلنسان بني الكونية واخلصوصية.
  الخلفية الفلسفية والثقافية لمبادئ حقوق اإلنسان

للتصورات الفلسفية حول احلق الطبيعي واحلق  اً تركيب )م1948لسنة (اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  يشكل
من جهة، تصور فلسفي لإلنسان الكوين واملتساوي يف احلقوق، كما أنه حيدد من جهة أخرى، مبادئ  املدين. فهو

من املادة األوىل  العدالة وقواعد تنظيم اجملتمع. لذلك، ميكن قراءته وفق نظرية احلق الطبيعي، وهذا ما يستفاد مثالً 
وعليهم  وضمرياً   الكرامة واحلقوق. وقد وهبوا عقالً متساوين يف يولد مجيع الناس أحراراً »لإلعالن واليت جاء فيها: 
كما ميكن قراءته وفق نظرية احلق الوضعي ألنه يكتسب قيمة اجتماعية   .«بروح اإلخاء أن يعامل بعضهم بعضاً 

وثقافية وقانونية. وهو ما يربز ضمن العديد من مواد اإلعالن واليت نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر، املادة 
. وميكننا يف هذا اإلطار، احلديث عن «لكل إنسان أينما وجد، احلق يف أن يعرتف بشخصيته القانونية»سادسة: ال

جدلية الوحدة والتعدد ضمن هذا اإلعالن، حيث تبدو حقوق اإلنسان كوحدة مستمدة من فكرة اإلنسان الكوين 
، إن احلقوق الطبيعية كاحلق يف احلياة ا. مثالً من تنوع احلقوق اليت تكون الدولة هي الضامنة هل وكتعدد، انطالقاً 

. ويكتسي هذا اإللزام )املادة الثالثون( ، ملزمة للدولة وللجماعات ولألفراد)املادة الثالثة(واحلرية وسالمة الشخص 
  صبغة أخالقية وهو مبثابة تفعيل هلاته احلقوق.

ا عا ا ختص اإلنسان عموماً واملالحظ أن هناك مؤاخذات على مبادئ هذا اإلعالن، بكو ، مة وصورية، مبعىن أ
بغض النظر عن خصوصياته الثقافية ووضعه احلقيقي داخل اجملتمع. وهنا يطرح السؤال حول مدى استجابة 
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان للخصوصية الثقافية للمجتمعات وكيف ميكن أن يتفاعل يف إطاره ما هو كوين مبا 

  هو خاص؟
  بين الكونية والخصوصية حقوق اإلنسان

، باعتبار م1948هناك من ال يرتدد يف انتقاد الطابع الغريب حلقوق اإلنسان، كما صيغت يف اإلعالن العاملي لسنة 
أن صيغته صادرة عن ثوابت الثقافة الغربية وال تأخذ بعني االعتبار خصوصيات الثقافات األخرى املغايرة . وهو ما 

عاملية هذه احلقوق والدعوة إىل مراجعة مواد اإلعالن  بشكل يأخذ يف احلسبان  أكدته الطعون املوجهة إىل
  اختالف اجملتمعات والثقافات األخرى ومن ضمنها اجملتمعات العربية واإلسالمية.

وقد برزت يف هذا اإلطار مبادرات عديدة، عملت على صياغة مواثيق حقوق اإلنسان من وجهة نظر إسالمية أو 
يف لندن  األورويبن بينها: البيان العاملي حلقوق اإلنسان يف اإلسالم، الصادر عن اجمللس اإلسالمي عربية، نذكر م

وامليثاق العريب حلقوق اإلنسان  م1990؛ وإعالن القاهرة عن حقوق اإلنسان يف اإلسالم سنة م1981عام 
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اإلعالنات ترتكز على  وعلى الرغم من كون هذه .م1994الصادر عن جملس جامعة الدول العربية يف سنة 
ا الشريعة  اخلصوصية الثقافية واحلضارية للمجتمعات العربية واإلسالمية وإرسائها ملبادئها على األسس اليت حدد

ما يتعلق باألخوة والسالم والعدل والتسامح واملساواة بني البشر؛ إال أن هذه املبادئ ال خترج  اإلسالمية وخصوصاً 
اليت ختص اإلنسانية مجعاء. مثل احلق يف احلياة واحلرية وحق احلماية من التعذيب اخل...  عن إطار املبادئ الكونية

وهو ما حذا باملفكر املغريب حممد عابد اجلابري إىل اإلقرار بأن األسس النظرية اليت قامت عليها  هذه اإلعالنات 
عليها حقوق اإلنسان يف الثقافة الغربية.  عن األسس اليت قامت يف ثقافتنا العربية واإلسالمية، ال ختتلف جوهرياً 

حلقوق اإلنسان يف فكرنا العريب املعاصر؛ مبعىن  «تأصيل ثقايف»واملطلوب من باحثينا ومفكرينا هو القيام بعملية 
إبراز عاملية حقوق اإلنسان يف كل من الثقافة الغربية والثقافة العربية اإلسالمية. ويستدعي ذلك إيقاظ الوعي 

من هنا يربز الطابع الكوين  هذه احلقوق داخل ثقافتنا عرب إبراز كونية األسس النظرية اليت تقوم عليها.بعاملية 
ويتأكد مرة أخرى بأن اخلصوصية والعاملية ليستا على طريف »حلقوق اإلنسان من داخل اخلصوصية الثقافية نفسها 

ليس   «العام». كما أن «العام»ء ما من شي «خاص»نقيض، بل بالعكس، مها متداخلتان ومتضايفتان. ففي كل 
  .25««اخلاص»يف كل نوع من أنواع  «عام»كذلك إال لكونه يضم ما هو 

احلرية :ىل مرتكزين أساسيني مها احلق يف عالقته باألخالق يستند إ يتضح من كل ما سبق، بأن موضوعوختاماً، 
الفلسفة السياسية املعاصرة. وتكفي اإلشارة إىل  لألحباث والنقاشات العميقة يف جماالً معًا  والعدالة. وقد شكال

ذا اخلصوص، بني الفيلسوف األملاين يورغن هابرم . 26اس والفيلسوف األمريكي جون راولزاملناظرة اليت متت 
وبالتايل مسألة العدالة االجتماعية وعالقة هؤالء  ،فاإلقرار حبرية األفراد يطرح مسألة املساواة يف احلقوق بينهم

اد بالدولة. لذلك كان جمال احلق وثيق الصلة مبجايل السياسة واألخالق ألن جتليات احلقوق على خمتلف األفر 
أنواعها، تقتضي ممارسة سياسة فعالة ودينامية على مستوى فعاليات اجملتمع املدين وتفعيال لقضايا املواطنة 

ذا القول للفيلسوف الفرنسي بول وأريد يف األخري، اال والدميوقراطية والعدالة والتسامح واالختالف. ستشهاد 
إن دولة احلق هي دولة النقاش احلر واملنظم. »ريكور، حول التقاطع بني احلق والسياسة واألخالق. ومما جاء فيه: 

وهذا النموذج املتعلق بالنقاش احلر، هو الذي يربر تعددية األحزاب. فهو يعترب يف اجملتمعات الصناعية املتقدمة 
، جيب أال جيهل أحد بأن الوسيلة األكثر مالءمة لتنظيم الصراعات. ولكي يكون هذا النقاش احلر فعاالً مبثابة 

وأنا أعترب بأن الدميوقراطية هي النظام  )...( ، بل هو يف أفضل األحوال رأي صائباخلطاب السياسي ليس علماً 
. فهي إذن مبثابة نظام تضيق فيه املسافة بني الرعية الذي ميكن فيه ألكرب عدد من املواطنني املشاركة يف اختاذ القرار

األخالقي،  ميف إطار االلتزا «سيادة الغايات النهائية»واحلاكم. وقد حدد كانط هذه اليوتوبيا، عندما تصور فكرة 
  .27«أي سيادة نظام يكون فيه كل واحد رعية وحاكماً 

  
                                                 
1  - Thomas Hobbes, Léviathan, Sirey, 1971, p. 128. 
2  - Emmanuel Kant, Doctrine du Droit, Vrin, 1971, p. 106. 
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4  - Ibidem, p. 82. 
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  والحرية من منظور العقل الغربي الحديث األخالق
  منصف قعبد الح

  الخلفية الفلسفية للعقل األخالقي الغربي -1
يسلك العقل األخالقي الغريب احلديث وفق قاعدة عامة تعود ألصول الفكر األخالقي الفلسفي عامة، اليت 

سيط املسيحي و اإلسالمي. وتقتضي هذه والفكر الو  –مع أفالطون وأرسطو  –قدميًا  صاغها الفكر اليوناين
ا. واألخالقية  القاعدة العامة أن اإلنسان ال يسلك كحيوان، بل مبقتضى نسق من املبادئ والقواعد عليه االلتزام 

)Moralité م اإلنسان كوين ال ككائن ذي مصاحل خاصة وذاتية. غري أن ) هي السلوك وفق مبادئ وقواعد 
لقدمي واحلديث على حد سواء، تكمن يف كونه يقر بأن اإلنسان يتميز كذلك ميزة الفكر األخالقي، ا

بالالأخالقية، أي يسلك وفق غرائزه وأهوائه. وهو حىت حينما يسلك بالتوافق مع العقل، قد يـَُؤوُِّل الوقائع لصاحله، 
م كل فرد بوصفه  أي من منظور منفعته اخلاصة ال من منظور العقل األخالقي كنسق من املبادئ والقواعد ال يت 

كائنًا ينتمي لدائرة اإلنسانية ككل. والفلسفة األخالقية تندرج بني هاتني اإلمكانيتني: إمكانية اإلنسان 
الالأخالقي وإمكانية الشخص األخالقي؛ كلتامها تشكل طرفًا أقصى بعيد املنال. ليس اإلنسان كائنًا الأخالقياً  

بشكل كامل). وليس اإلنسان كائنًا أخالقيًا مطلقًا (وإال أصبح مالكاً). كلية (أي حيوانًا يسلك وفق الغريزة 
واملسافة بينهما هي مسافة التفكري يف النقلة، الفعلية والتارخيية، من الوضع الالأخالقي إىل الوضع األخالقي. وال 

قية هو مثال وجود لوضع أخالقي خارج حدود الوجود املدين أو االجتماعي. من هنا، مل يكن مرجع األخال
الفضيلة واخلري والكمال اخللقي فقط، بل هو أيضًا العالقات االجتماعية اليت حتدد معايري ذلك الوضع اخلُُلقي 

  ومقاييس املسلكيات اليت توسم باألخالقية. 
ىن هذا غري أن هذه اخللفية العامة املميزة للعقل األخالقي الغريب احلديث مل متنعه من االنقسام على ذاته: لقد ب

م على 18ازدواجية تعود جذورها إىل القرن ؛ العقل مشروعه احلضاري على أساس ازدواجية ميزت فكره األخالقي
بني توجهني الزاال  –الذي مثل حلظة تارخيية حامسة يف تأصيل مبادئ الفكر األخالقي الغريب  –وجه اخلصوص 

  حلد اآلن يتعارضان فيما بينهما:
)؛ وجيد David Hume( «دافيد هيوم»لفكر األجنلوساكسوين؛ أبرز وجوهه الفلسفية التوجه األول مثله ا –1

  م حىت يومنا هذا يف ما يسمى العلوم اإلنسانية أو العلوم االجتماعية واألنثروبولوجيا.19امتداداته منذ القرن 
)؛ وجيد امتداداته Emmanuel Kant( «إميانويل كانط»والتوجه الثاين مثله الفكر األملاين؛ أبرز وجوهه  –2

) K. Otto Apel( «كارل أوتو آبل») وHabermas( «هابرماس»داخل الفلسفة املعاصرة مع كل من 
  ) وغريهم.Rawls( «رولز»و

                                                 
 باحث من املغرب .  
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ا هذا العقل يف ذاته   ولعل فهم العقل األخالقي الغريب احلديث يقتضي العودة إىل املفاهيم األساسية اليت يفكر 
ائن البشري، وكذا املبادئ اليت اعتمدها يف تشريعه ذاك. وحنن نعتقد أن هذا العقل كعقل مشرِّع أخالقيًا للك

). وال ميكن Antinomiqueاألخالقي الغريب مل ينب ذاته بشكل متجانس ومنسجم، بل على أساس نقيضي (
الذي ميز الفكر أن نفهم العالقة اليت أقامها هذا العقل بني األخالقية واحلرية إال داخل هذا املنظور النقيضي 

  م.18األخالقي الغريب منذ القرن 
يف اجتاه البحث عن أسس األخالقية داخل الطبيعة البشرية.  «هيوم»من جهة أوىل، سار هذا العقل مع 

فاألخالق، كما النظام السياسي واملسلكيات اليت يقيمها هذا النظام وباقي الظواهر اإلنسانية، هي تعبري عن 
ذا الشكل،   أساس أنثروبولوجي هو الطبيعة البشرية ومبادئ فعلها واشتغاهلا أخالقيًا وسياسيًا وتقنيًا وثقافياً.. 

كانت الفلسفة، ذات املنحى األجنلوساكسوين، هي اليت وضعت، على مستوى املباحث األخالقية والسياسية، 
ا األس –مبعناه العام  –أسس البحث األنثروبولوجي  س اليت ستتوسع وسيعاد بناؤها يف احلياة البشرية.وهي ذا

داخل ما سيسمى فيما بعد العلوم اإلنسانية (داخل املباحث الفرنسية) أو العلوم االجتماعية واألنثروبولوجية 
(داخل املباحث األجنلوساكسونية) أو علوم الروح أو العلوم التارخيية (داخل املباحث األملانية). فاملشروع 

حىت زمننا احلايل هو حتيني لعقالنية الغرب اليت سعت (مستنرية يف ذلك بكتابات  اإلبستيمولوجي لعلوم اإلنسان
 «جون لوك») وT. Hobbes( «وتوماس هوبز») Machiavel( «ماكيافيل»م مع كل من 17م و16القرنني 

)J. Locke( «مونطيين») وMontaigne ( «هردر») مثHerder وغريهم من مؤلفي النصوص السياسية (
واألنثروبولوجية حول اإلنسان)  إىل إعادة بناء قارة معرفية كربى حول الطبيعة البشرية ومبادئ وجودها  واألخالقية

  وأفعاهلا سياسية كانت أو أخالقية أو تقنية أو إبداعية...
 .B( «سبينوزا») مث R. Descartes( «ديكارت»لكن، من جهة أخرى، سار الفكر الغريب مع كل من 

Spinoza( «اليبنتز») وLeibniz( «ڤـولـڤ») وWolf( «فخته»و «إميانويل كانط») وFichte ومن حنا (
منحاهم، يف اجتاه تأصيل مبادئ األفعال واملسلكيات البشرية داخل أساس آخر خمالف للطبيعة البشرية هو 

ن قدرة على العقـل. ومل يكن العقل، يف هذا السياق، جمرد بنية من امللكات والقدرات املعرفية اخلالصة (مل يك
بل كان فوق ذلك نسقًا مركبًا من املبادئ أو األسس والقواعد املتولدة عنها، اليت تنظم مجيعها  ،املعرفية فقط)

األفعال واملسلكيات البشرية على اختالفها. وال يفصل هذا التوجه الفلسفي األخري بني العقل ومؤسساته؛ لقد 
ذا املعىن، كانت كل املؤسسات حتول العقل إىل مؤسسة، بل مؤسسات أرادها فال سفة الغرب أن تكون تارخيية. 

البشرية (اليت يقيمها البشر على امتداد تارخيهم الديين والسياسي والتقين واألخالقي والثقايف عامة) هي مؤسسات 
ا والفضاءات العمومية والتنظيمات السياسية والشرائع وا لقوانني للعقل: املؤسسات السياسية (كالدولة وهيئا

وآليات التدبري السياسي...)، املؤسسات التقنية واالقتصادية (مؤسسات اإلنتاج والتوزيع والتبادل واملؤسسات 
املالية كالرأمسال وتنظيماته...)، مؤسسات إنتاج املعرفة (كاجلامعات واملعاهد واملدارس ومؤسسات النشر وتعميم 

ا مجيعها جتلي تارخيي وثقايف  لبنية العقل. داخل هذا السياق جاز احلديث عن عقل سياسي املعارف..)... إ
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علمي وعقل تارخيي...اخل، وذلك حبسب اجملال السوسيوثقايف  –وعقل أخالقي وعقل اقتصادي وعقل تقين 
الشتغال العقل كقدرة على إنتاج املعرفة والتمثالت وكتنظيم حلقل اجتماعي للحياة البشرية. لكن، وبارتباط 

نا، كيف ميكن تصور العقل األخالقي (أو النسق العقلي لألخالق مبا هو نسق مدين أيضاً)؟ يعرتف مبوضوع مقال
فالسفة هذا التوجه األخري أنه ال ميكن بناء هذا العقل األخالقي على أساس املفهوم العلمي للطبيعة كما صاغته 

من املبادئ والقواعد والعالقات الصورية (أي علوم الفيزياء احلديثة، ألن هذا املفهوم يقتضي أن يكون العقل نسقاً 
ذا املعىن، جاز احلديث عن حتمية  القابلة ألن تصاغ عرب لغة رمزية رياضية) يشتغل من تلقاء ذاته بشكل آيل. 
طبيعية كونية تسود عامل الظواهر الفيزيائية عامة. ومع أن تصور هذه احلتمية قد عرف تغيريات عدة بفعل تطور 

زيائية احلديثة واملعاصرة، فإن مبدأه ظل قائماً: توجد الطبيعة كنسق من املبادئ العقالنية اليت تشتغل البحوث الفي
وفق آلية قابلة للضبط الصوري الرياضي. من املؤكد أن تصور هذه اآللية ال ينفي وجود هوامش كثرية 

ا.لالحتماالت؛ لكن البحث العلمي املعاصر يعترب هذه االحتماالت جزءاً من ا   آللية الطبيعية ذا
غري أن اجملال العملي البشري، كمجال أخالقي وسياسي وثقايف، ال يقبل مبدئيًا أن ُخيتَزل إىل هذا النموذج 
الفيزيائي. فاألفعال البشرية ينبغي أن تستند إىل مبدإ آخر وقواعد عمل مغايرة. ذاك هو مبدأ احلريـة كما سيصوغه 

م. واحلالة هذه، لن تكون األخالق البشرية، وكذا القوانني 18يف القرن  «كانطإميانويل  »الفيلسوف األملاين 
السياسية والفضاء العمومي الذي تستوجبه، ومبادئ اإلنتاج التقين والفين، إال تعبرياً عن أساس عقالين هو احلريـة. 

احلرية كانت أهم نتائجه  ذا الشكل، أسس الغرب، مع كانط ومن حنا منحاه، اجملال العملي البشري على قاعدة
قيام تصور أنثروبولوجي كامل حول احلقوق البشرية والكرامة اإلنسانية. ونسعى يف هذه الدراسة إىل توضيح 
ا الغرب، من خالل صوته الكانطي على وجه اخلصوص، تأسيس األخالق على مبدإ احلرية،  الكيفية اليت حاول 

 ونتائج ذلك خبصوص فلسفة حقوق اإلنسان.

  في الحاجة العقالنية والتاريخية إلى األخالق -2
متمثًال كقوة على التشريع وحتديد سعى كانط إىل إقامة نسق من املفاهيم اليت تؤصل األخالقية داخل العقل 

. فالعصر همهمة تارخيية عند همة نظرية خالصة، بل هي أيضاً تلك ليست م. و املبادئ (مبادئ التفكري واملمارسة)
ملاذا  لذلك، نفهم جيداً  ستمد شرعيته من داخل العقل.يخالقية األبادئ س احلاجة إىل نسق من امليف أماحلديث 

ينبغي أن نقدم »ملبادئ األخالقية كضرورة من ضرورات احلداثة الفلسفية. يقول:  املتعايلَ  التأسيسَ كانط يطرح  
النابعة عن مشاعر العطف. وإن تلك يف ذلك الدوافع األخالقية يف استقالهلا ونقائها ومتيزها عن كل الدوافع مبا 

ها يف نقائها ومتيزها. واليوم نرى أن كل ضُ رْ السبب يف األثر احملدود لألخالقية حىت يومنا هذا يرجع إىل أنه مل يتم عَ 
قد فشلوا يف هذه املهمة. ومع ذلك، ستنجح األخالقية باستنادها فقط إىل قيمتها  رجال األخالق والدين

. يعي كانط إذن منذ البداية أن اجملتمعات 1«لتحفيز احلسي وكل أنواع اإلغراءحدها دون أن متتزج بااجلوهرية و 
وإذا كانت الغربية احلديثة يف حاجة إىل تأسيس نسقها األخالقي الذي يستجيب حلداثتها ومرحلتها التارخيية. 

 تسامي هذه املبادئ عن كل حتديد أمربيقي ، وهييهة لدكريي ملبادئ األخالقية ختفي قناعة ففلسففكرة التأصيل ال
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ا التارخيية أو السيكولوجية أو األنثروبولوجية –كما اعتقد هيوم   –يعود للطبيعة البشرية  ، فوراء هذه وحمددا
فساد أو مكر الطبيعة البشرية يف مقابل اكتمال العقل (أو ما يسميه كانط تقضي بالقناعة ختتفي قناعة أخرى 

ة العاقلة). وسواء أرجعنا هذا الفساد إىل املاهية الداخلية هلذه الطبيعة البشرية أو للمجتمع ومؤسساته الطبيع أحياناً 
 األخالق موجهة أصالً  فلسفةال يثق يف هذه الطبيعة ثقته يف العقل. ويظهر أن  ،فيما يبدو ،وأعرافه، فإن كانط

أن يثبت  «أسس ميتافيزيقا األخالق» كتابه  يف ضد فساد الطبيعة البشرية هذا. وعلى الرغم من أن كانط حياول
، 2أن مفاهيم األخالقية (القانون األخالقي، الواجب، اخلري، الفضيلة) متجذرة داخل احلياة اليومية والعقل املشرتك

أخالقي عفوي سابق على عقالنية املبادئ األخالقية. لذا، كانت األخالقية أو حس فهو ال يقتنع بوجود شعور 
بوصفه ينتمي لدائرة ، ال يكفي لإلنسانفتؤصلها داخل العقل اخلالص.  فلسفةلبشر يف حاجة إىل لدى كل ا

ل ثُ أن يشعر وحيس باملواقف األخالقية وأن يتفاعل معها، كما ال يكفي أن يتعاطف مع مُ  ،الكائنات العاقلة
كقوة تكمن داخل العقل  البد له أن يعي بشكل خالص بأن مبادئ األخالقية و  ؛الفضيلة والكمال األخالقي

فكرية وتارخيية ومؤسسية (لنقل حضارية) على التشريع وحتديد مبادئ املمارسة البشرية أخالقية كانت أو سياسية 
  أو إنتاجية أو إبداعية...

، متمثلًة كمركب من املشاعر واألحاسيس وامليول واألهواء (ما أطلق عليه وبعبارة أخرى، ليست احلساسية
كقوة لتشريع مبادئ اجملال س لتلك املبادئ، بل العقل  هي املدخل املؤسِّ  )،Pathos «الباثوس»الفالسفة اسم 

ومهما بلغ تسامي النماذج األخالقية  العملي البشري مبختلف جتلياته األخالقية والسياسية والتقنية واإلبداعية.
ا الثقافة البشرية عن الفضيلة والعدالة والوفاوجاذبيتها  عن  وعموماً وحنو ذلك،  ء بالواجب واحرتام الغرياليت حتفل 

ألخالقية فإن احلداثة، مبعناها الفكري والتارخيي، تقتضي االحتكام إىل العقل يف تأسيس ابراءة الطبيعة البشرية، 
 –غري أن املؤسف  ؛صحيح أن الرباءة شيء مجيل بشكل يستهدف اإلنسان ككائن كوين ذي حقوق وكرامة.

ا بسهولة كبريةأنه ال –حسب كانط  . ألجل ذلك، كانت احلكمة العملية 3 ميكن احملافظة عليها، بل ميكن فقدا
ا حتتاج إىل العلم أي إىل نسق من املبادئ والقوانني، ال  ،وهي اليت تظهر يف سلوك اإلنسان أكثر من معارفه ،ذا

ا فاعليتها العملية ا، وإمنا لكي تضمن لتعليما ا. فاإلنسان حبكم طبيعته (تكوينُ  لكي تستمد منه معلوما ه وثبا
مقاومة ألوامر الواجب اليت تصدر عن عقله، بل  ه الفطرية) حيس يف ذاته دائماً ه وأنانيتُ ه وأهواؤُ الفيزيولوجي وميولُ 

بني قوانني  موزعاً  جيد يف حتقيق حاجاته وميوله ما يعتربه سعادته الشخصية القصوى. لذلك، كان جيد نفسه دائماً 
، ألجل تربير رضوخه هلذه ما جيادل العقل، ولو داخلياً  عقل العملية وبني دوافع طبيعته وميوله الظرفية، بل كثرياً ال

، أي رغبة دائمة يف التشكيك يف صالحية قواعد «اجلدل الطبيعي»امليول والدوافع. من هنا يتولد لديه نوع من 
 لذا،. 4يفها مع ميوله ورغباته الظرفية، وهذا يعين إفسادهاما حياول تكي الواجب واألخالقية عامة، بل هو كثرياً 

،  فداخل وحدة هذا النسق .من العقليستمد نسقه الكلي  كامل لألخالق  ذهب فلسفياإلنسان مب دَ وَّ زَ جيب أن يُـ 
يذوب ذلك اجلدل الطبيعي وتنحل خمتلف املفارقات اليت يواجهها اإلنسان داخل ممارساته.  كما تعتقد كانط،

لكن لن  ؛لتشريع العقل وحده لدى اإلنسان احلديث ال أن كانط يريد بذلك أن ختضع املمارسات البشريةواحل
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جتد فيها مبادئ  نسقيةٌ  فلسفةٌ  ما تفيدنا بهوذا أثر مباشر وثابت عليه إال بفضل  لديه يصبح هذا التشريع ظاهراً 
  .5يلاألخالقية ومفاهيمها حتليلها وتسويغها وشرعيتها العقلية بالتا

البشر   بني تواصلمن  العالقات االجتماعية وما تولِّده فهو ال يرجع إىل ؛اجتماعياً  ليس شرط األخالقية إذن شرطاً 
فيما  وخيلقون البشريبين مبوجبه  «حس مشرتك»وال يقوم على ضرورة  ؛6كما هو احلال يف الفنون والثقافة عامة

م اليمشرتكة  بينهم قيماً   خالص فذاك شرط تارخيي بعدي. شرط األخالقية متعالٍ  ومية؛تشكل مرجعًا لتبادال
هو استقالل اإلرادة عن كل حتديدات الطبيعة البشرية وحتوهلا إىل علة ال مشروطة ألفعاهلا. وهذا ما لن يتحقق إال 

أخذ شكل األخالقية (اليت ت جيعل قوانني العقل اإلرادة املشرعة تطابقاً  مع هذهبأن يتطابق العقل اخلالص ذاته 
وهكذا،  .اجملال العمليدة ألفعال اإلرادة داخل ) حمدِّ ينبغي أن تعاش لدى األفراد كواجبات أخالقية أوامر قطعية

ا وقد أصبح إرادة وكف عن أن يكون جمرد متثل.سيكون العقل قوة عملية حمدِّ  لكن قصدية التحليل  دة لذا
سفية  األساسية يف احلداثة الغربية املؤسسة ملبادئ الفكر (أحد النصوص الفل «نقد العقل العملي»املتعايل لـ 

ا بَ حتول العقل إىل إرادة خرية أو طيِّ ضرورة لن تقف عند هذا احلد، بل يسعى إىل أن يثبت األخالقي)  ة يف ذا
ا، ال طيِّ  . أو ذاك)(حتقيق هذه املنفعة أو تلك أو استجابة هلذا الدافع  ة ألجل حتقيق غايات أخرى خارجهابَ ولذا

ا هي اخلري الوحيد لإلنسان ككائن عاقل، وال هي شاملة لكل اخلري  من املؤكد أن هذه اإلرادة ليست يف ذا
منها كاحلفاظ على بقائه والعمل على  فاإلنسان حبكم طبيعته يوجد لكي حيقق غايات أخرى أقل قدراً  ؛بالنسبة له

لكن مع ذلك، »واألعمال وكل ما يتعلق بسعادته الشخصية.  حتقيق أغراضه املادية والظرفية يف جمال املعامالت
امتصورًة  بة اإلرادة الطيِّ تلك (ينبغي أن تكون ، )يستدرك كانط( ا  )كغاية يف ذا بالضرورة هي اخلري األمسى أل

 مشروعه. ما يريده كانط داخل 7«الشرط الذي يرتبط به كل خري آخر، بل كل سعي إىل السعادة الشخصية
ا داخل تستند إىل العقل كمرجع فلسفي و إذن هو إقامة فلسفة خالصة باجملال العملي  يقاألخال تعرب عن ذا

 نه يريد أخالقاً إ. كما ترصدها العلوم اإلنسانية والطبيعية  قوانني ومبادئ ال عالقة هلا بتحديدات الطبيعة البشرية
ا على الطبيعة البشرية الفاسدة. وكل مبدإ  ألن يندرج داخل  عملي غري خالص لن يكون صاحلاً فلسفية تفرض ذا

ألجل ذلك بالذات، سيتخذ من فكرة احلرية أساسًا أصيًال يضعه  غاية الضرر. هِ بِ  رُّ ضُ املذهب األخالقي بل يَ 
سواء أخذ هذا الوجود شكل مواطنة داخل العامل (وذاك هو مفهوم العقل احلديث كمبدإ أويل لوجود اإلنسان 

  أو شكل مواطنة دخل الدولة (وذاك هو املفهوم السياسي للمواطنة). الشخص األخالقي)
  الحرية كأساس لألخالق -3

، كنظام من كل شيء داخل الطبيعةينطلق كانط من مقدمة فلسفية يضعها يف أساس مذهبه األخالقي، وهي:  
معطيات احلساسية ومفاهيم إىل  يسلك وفق قوانني قابلة ألن تصاغ داخل معارف قبلية تركيبية استناداً  الظواهر،

لكن، داخل هذه الطبيعة  من القوانني اخلاصة بالظواهر. الفهم. داخل هذا اإلطار يشكل مفهوم الطبيعة نسقاً 
لتمثله للقوانني اليت  على الفعل تبعاً  القدرةَ  كائناً طبيعياً خيضع لقوانني الظواهر،رغم كونه   ،يوجد كائن عاقل ميتلك

هنا يكف عن أن يكون جمرد ظاهرة كباقي الظواهر األخرى ليصبح إرادة فاعلة  اخلالص. مبقتضى عقلهعها يشرِّ 
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اخلاصة بالظاهرة وتبين وجهة نظر  «وجهة النظر»وفق مبادئ خالصة. على أساس ذلك، يتطلب التفكري فيه تغيري 
ا العقل. ل، أي وقائع حادثة وفق قوة التشريع اخلالصللعقائع خالصة وقمبادئ الفعل أخرى تعترب  ة اليت يتحدد 

هنا يصبح العقل مؤّسسًا للمجال العملي بكل مسلكياته األخالقية والسياسية والتقنية. وال يفهم كانط العقل 
طبعًا كمجرد قدرة على املعرفة هلا مبادؤها ومناهجها وقواعد عملها، بل يتصوره يف نصوصه الفلسفية املختلفة  

ا. فالعقل حينما حيدد مبادئ الفعل كقوة مشرعة تضفي طابع املعقولية  على األفعال واحلقول العملية املرتبطة 
السياسي وقواعده ومفاهيمه يكون قوة مشرعة ملبادئ املعقولية اليت تضفي شرعية على ما هو سياسي يف حياة 

عن عقل سياسي).  واحلقوق...اخل (هنا جيوز احلديث البشر كالدولة واملواطنة والقوانني العامة والفضاء العمومي
وباملثل، حينما حيدد العقل مبادئ الفعل األخالقي وقواعده ومفاهيمه، يكون قوة مشرعة ملبادئ معقولية ما يُعترب 
أخالقياً يف حياة البشر كالقانون األخالقي والواجب واإلرادة الطيبة واخلري وما إىل ذلك (يكون عقًال أخالقياً)؛ أما 

ادئ الفعل التقين وقواعده وغاياته، فيكون قوة مشرعة ملبادئ معقولية احلقل التقين  حينما حيدد العقل ذاته مب
وال ميكن للعقل، كما يتصوره كانط، أن يكون قوة مشرعة يف  جتماعي (هنا يكون عقًال تقنياً).كحقل ثقايف وا

ا قوانني األفعال اليت توص ذا املعىن نفهم حياة البشر ما مل يكن حرية، إي إرادة تشرع من تلقاء ذا ف بالعملية. 
تعريف كانط اجملال العملي باعتباره ما يكون ممكنًا بفعل احلرية. داخل هذا السياق، وخبصوص احلقل األخالقي 

، هو وقوانينها ميكن التفكري يف إمكانية منط آخر للموضوعية غري موضوعية الظواهرالذي يهمنا يف هذا املقال، 
ميكن أن  ية بواسطة احلرية.لِّ ية هو العِ لِّ حتديد آخر للعِ يف دة لإلرادة، و احملدِّ األخالقية  – موضوعية القوانني العملية

نتصور جماًال آخر، غري جمال الطبيعة وظواهرها، يكون فيه العقل بوصفه حرية وإرادة مشرعة، علة للقوانني واألفعال 
ها تثبت واقعَ »كفكرة خالصة للعقل، هي وحدها اليت يعترب كانط أن فكرة احلرية،  املرتتبة عنها يف حياة البشر. و 

ذا املعىن،  8«(عرب العلية اليت نفكر فيها بواسطتها) داخل الطبيعة بفعل ما ميكن أن حندثه داخلها من آثار  .
احلرية مبدأ  مجال معقول. ألجل ذلك يعترب مفهومَ جمالنا العملي ككانت فكرة احلرية مبثابة مبدإ حمايث لنا حيدد 

، بل إمكانية كل املسلكيات األخالقية (والسياسية تقوم عليه كل إمكانية للتفكري يف اجملـال العملي اً مشروطال
(أي العقلية  ليةأن قبولنا داخل العصر احلديث بنظام معقول له قوانينه القبْ  وكانط يعي متاماً واإلبداعية..). 

أمام توسع النزعات األمربيقية والشكية. فمفهوم  خصوصاً  إىل جانب نظام الطبيعة أمر صعب جداً  اخلالصة)
إذ يصعب أن نستنتج مفهوم احلرية من النسق الذي يقيمه  وغري مستمد من أية جتربة ممكنة ة ليس أمربيقياً ـاحلري

وبتعبري آخر، ال ميكن استمداد مفهوم احلرية . العقل احلديث (داخل علوم الفيزياء خصوصاً) عن ظواهر الطبيعة
من العقل العلمي وما يقيمه من متثالت  –س لتصور اجملال العملي البشري األخالقي والسياسي والتقين كأسا  –

حول العامل والطبيعة. ينبغي أن يغري هذا العقل زاوية نظره (وذاك هو مفهوم الثورة الكوبرينيكية عند كانط) ويتمثل 
إلبداعي حىت، لكي يصبح عقًال أخالقيًا أو سياسياً ذاته كإرادة مشرعة ملبادئ الفعل األخالقي أو السياسي أو ا

ال ميكن ) للمجال العملي البشري. Fondementأو إبداعياً... هنا بالذات يسهل تصور مفهوم احلرية كأساس (
ا قوانني  للعقل أن يكون مشرعاً أخالقيا (أو سياسياُ أو إبداعياً) إال بوصفه حرية. والعقل بوصفه حرية مشرعة لذا
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ادئ فعلها، يأخذ شكًال اجتماعيًا وتارخيياً: فمؤسسات إنتاج املعرفة كاملدارس واجلامعات واملعاهد واملختربات ومب
وغريها، هي جتسيد مؤسسي وتارخيي للعقل املشرع ملبادئ املعرفة واحلقيقة ومناهج بلوغها.. كما أن املؤسسات 

ضاء العمومي بكامله جتسيد للعقل املشرع ملبادئ احلياة السياسية والقانونية مبا يف ذلك الدولة والقوانني والف
ا العامة. وباملثل، تكون املبادئ واألفعال واملؤسسات األخالقية جتسيد للعقل  السياسية ومفاهيمها ومسلكيا
األخالقي داخل حياة البشر. وقس على ذلك. داخل هذا السياق، يأخذ مفهوم العقل مبا هو حرية بعدًا تارخيياً 

  .9تماعياً واج
بافرتاض وجود ذوات حرة مستقلة  مفهوم احلرية ضروري إذن للعقل اخلالص العملي. واحلقيقة أن كانط كان ملزماً 

اإلرادة عن الدوافع والقوانني الطبيعية لكي يفكر من جديد يف جمال آخر هو اجملال العملي. فال ميكن أن نتصور 
ا مزودة عتربها أو نسلم عقالً هذه الذوات خاضعة لقوانني عملية إال ألننا ن ا وف مسبقاً  أ ق ـبإرادة مستقلة يف ذا

 من احلرية والتشريع اخلاص باإلرادة مفهومَ  يطابق كلٌّ  ،)يؤكد كانط( وبالفعل،»عن احلرية.  مفهوم متعالٍ 
سلمة سوى مهنا  . لن يكون مفهوم احلرية 10«خراالستقالل الذايت. فهي مفاهيم حييل بعضها على البعض اآل

ا مبثابة مبدإ  ا هو اإلمكانية الوحيدة لقبوهلا. إ مشروط  غريللعقل اخلالص وهو يفكر يف اجملال العملي. والتسليم 
على أساسه نقيم باقي املفاهيم األخرى اليت نتمثل بواسطتها وبشكل خالص ذلك اجملال بقوانينه اخلاصة. 

إمكانيتها دون أن نفهمها مع ذلك،  لياً أملي، اليت نعرف قبْ فاحلرية هي الفكرة الوحيدة ضمن أفكار العقل الت»
ا هي شرط القانون األخالقي الذي نعرفه وبتعبري آخر، يستحيل علينا تصور ذوات تسلك سلوكاً  .11«أل

ا املرتتبة عنها، متا ماً أخالقياً ما مل نتصورها يف اآلن ذاته كذوات حرة مستقلة يف متثلها مبادئ األخالقية ومسلكيا
ا العمومية ما مل  مثلما يستحيل علينا تصور أفراد يسلكون بالتوافق مع مقتضيات املواطنة داخل الدولة وفضاءا
نتمثلهم أيضًا ككائنات حرة سياسيًا تتصرف التزامًا مع ما يستوجبه وجودهم املشرتك بوصفهم إرادة عمومية. 

) بوجود احلرية كمبدإ قبلي عليه يتأسس اجملال العملي فالعقل يشرط الوجود األخالقي (والسياسي العمومي أيضاً 
  البشري. كيف تتحدد احلرية داخل هذا السياق األخالقي العملي؟

بشكل سليب ال بواسطة مضامني جاهزة أو  أوالً متمثًال كقوة مشرِّعة تارخيياً،  ،تتحدد إمكانية احلرية داخل العقل
ا بالذات ليست ظاهرة )،(أو علمية يف شكل معارف تركيبية اةٍ نَ بْـ مُ  ) قابلة للمالحظة والرصد Phénomène( أل

ا يف ذلك شأن ظواهر الطبيعة ، حنن ال نعرف احلرية (كما نستوحيها من )يقول كانط( وبالفعل». التجرييب شأ
 ،. احلرية12«هلا دٍ ) إال كخاصية سلبية فينا، مبعىن أننا ال نكون ملزمني يف أفعالنا بأي مبدإ حسي حمدِّ األخالق أوالً 
، أي 13«، لكنه عمليألجل عقل خالص أيضاً  مع ذلك صاحل موضوعياً »م به، لكنه مبدأ ذايت نسلِّ  ،ذا املعىن

ذا املبدأ إال عقل يأخذ وجهة احلياة البشرية وفق مبادئ أخالقية وسياسية عمومية . والعقل اخلالص ال يسلم 
مبوجبها يأخذ العقل وجهته وهو يفكر يف اجملال العملي أو يفرتض  حلاجته إليه.  إنه مبثابة حاجة عقلية ضرورية

اجملال  فلسفة. املكان احلقيقي ملفهوم احلرية إذن هو 14لكل ما هو موجود وجود مبدإ ال حمدود يتخذه أساساً 
 الطبيعية. داخل نسق الظواهر أن جند هلا مكاناً  . ويصعب جداً (أي الفلسفة األخالقية والسياسية) العملي
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بوصفها أحد األسباب الطبيعية، أي كعلية للعقل يف حتديده  العمليةَ  احلريةَ  فنحن ال نعرف بواسطة التجربةِ »
 اآللية الطبيعية مبدأً  . كما أن مفهوم احلرية لن يفسر أي شيء خبصوص الظواهر حيث يعطي مفهومُ 15«لإلرادة

قل اخلالص للمجال العملي وقوانينه األخالقية يقودنا إىل الع ة. وحده تصورُ يَّ لِّ لتفسري العالقات العِ  هاً آخر موجِّ 
يف  ،. على هذا األساس، لن حيتاج العقل16كمبدإ لألفعال البشرية األخالقية والسياسية  إثبات مكان ما للحرية

ني إىل فكرة احلرية وهو يفكر يف الطبيعة وقوانينها، ألن الطبيعة بالذات نسق من العالقات والقوان ،شكله النظري
ا ا بذا  ، فالعقل يكون يف أمسِّ البشري . أما يف اجملال العملي، أي نسق للحتمية بتعبري آخراليت تكفي ذا

 ، تكونغري قوانني الطبيعة ،احلاجة إىل فكرة احلرية إذ بواسطتها يستحيل عليه تصور إمكانية وجود قوانني أخرى
ا يتم ألجل متثل إمكانية فكرة احلرية  لإلرادة وأفعاهلا. ضرورةُ  ةً دَ دِّ حمَُ  بالنسبة للعقل ضرورة غائية إذن: فالتسليم 

ية الطبيعية. من هنا نفهم ملاذا يؤكد كانط لِّ املتميز عن العِ  هِ تِ يَ لِّ وجود نظام آخر لألفعال له قوانينه اخلاصة ومنط عِ 
. غري أن 17ي له علله ونتائجهبأن حنددها داخل نسق حتليلي أو منطق بأنه ال ميكن أن نفسر فكرة احلرية نظرياً 

هذه االستحالة الفلسفية ال ينبغي أن تعيق الفلسفة عن البحث عن إمكانية أخرى لفهم اجملال العملي يف 
 إزاء: فهي تدل على صعوبات العقل خصوصيته وامتداده الواسع. وعليه، يبدو أن مفارقة فكرة احلرية خصبة جداً 

على خصوبة هذا املفهوم  الطبيعة وعلومها. لكنها تدل أيضاً  فلسفة لفكرة احلرية داخل صياغة تفسري نظري
. والواقع أن املفارقة ليست فقط مفارقة (كما اجملال السياسي) األخالقي -اخلالص خبصوص متثل اجملال العملي

ستنادًا إىل ا على حتديد علل الظواهر الطبيعية فكرة احلرية، بل هي أيضا مفارقة العقل ذاته: فهو إذا كان قادراً 
هي ، ال يقدر من جهة أخرى على حتديد علة أو علل احلرية اإلنسانية، ألن هذه احلرية بالذات مباحثه العلمية

ا  ا بذا . ا، أي إىل ما يثبت شرعيتها بوصفها مبدأً أصلياً تاج إىل ما حيددهحتوال اليت نتصورها كعلة أوىل تكفي ذا
م لذلك، اعترب مفكرو الغرب احلرية مبد ًأ أوليًا عليه تقوم احلياة العملية البشرية يف صيغتها األخالقية (وهي اليت 

م اإلنسان كمواطن داخل الدولة).   اإلنسان كشخص أخالقي كوين) أو يف صيغتها السياسية (اليت 
خارج اإلرادة فع ج مفهوم احلرية داخل العقل إذن إال عن متثله عدم خضوع إرادتنا الفاعلة ألي مبدإ أو داتـُ نْ لن يَـ 

ا.  ا ذلك املفهوم اخلالص الذي مبوجبه نتمثل ذواتنا بشكل سالب مناقض لذا يات اليت نكون فيها وضعلإ
ا (سيكولوجية كالرغبة أو احلاجة؛ اجتماعية حمكومة  خاضعني يف سلوكنا حملدِّدات أمربيقية خارجة عن اإلرادة ذا

-Non( هذا الالحتديد». هذا السلب، أو بلغة كانط خل)..إملصلحة أو املنفعة.بالعالقات مع الغري كا

détérmination( وبالفعل، كيف ميكن أن نتصور احلرية من زاوية عدم اخلضوع 18«هو ما جيعل احلرية فظيعة .
ا مبثابة انفالت مطلق من كل حتديد؟ هل ميكن للعقل أن يكتفي دَ ألية مبادئ أمربيقية حمدِّ  ة؟ هل هذا يعين أ

فوراء لن يقبله العقل الغريب وهو يتصور األخالقية وحيدد مبادئها مع كانط. ملفهوم السالب للحرية؟ هذا ما ذا ا
. البشري ب هو بالذات الذي يقوم عليه متثل اجملال العمليالتحديد السالب ملفهوم احلرية يكمن حتديد موجِ 

س جدلية فكرية قائمة على ذوبان التحديد فاألمر يبدو وكأن كانط يقيم مفهومه عن اجملال العملي على أسا
  السالب للحرية داخل حتديدها املوجب.
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يبتدئ ذاته خارج الزمان، أو  فعالً هو التحديد املتعايل، مبوجبه نعتربها ب للحرية أوىل حلظات التحديد املوجِ  - أ
ا العلة األ على إجياد وضع ما انطالقاً  الذاتِ  قدرةَ  ا حبيث تكون هي ذا ولية لذلك الوضع دون أن تسبقها من ذا

ا إمجاالً 19زمانياً  علة أخرى سبقاً  ابتداء الفعل بشكل مستقل عن آلية الطبيعة وقوانينها. هنا يكون الفاعل هو  . إ
 تصور بشكل عقلي خالص خارج صوريتَْ البداية املطلقة األولية لسلسلة من الظواهر أو األحداث. فاالبتداء هنا يُ 

ا  –. وهكذا، جتد األفعال ، أي خارج قوانني االرتباط املكاين أو الزماينن واملكان)احلساسية (الزما اليت تقوم 
ال داخل سلسلة من كقوة مشرِّعة، ها داخل العقل ذاته  بدايتَ  – الذات استجابة لقوانني العقل األخالقية مثالً 

قي يقتضي ذلك مطلقًا ودون شرط مسبق، (جيب عليَّ مثًال أن أقول الصدق ألن العقل األخال الظواهر الطبيعية
فالعقل كمصدر للقانون األخالقي (ال تكذْب . ال بدافع الرغبة أو احلاجة أو مليٍل ما أو ملنفعة أو حنو ذلك...)

عه العقل من قوانني إىل ما يشرِّ  هو البداية املطلقة للفعل األخالقي. والفعل الذي مبوجبه أقوم بسلوك استناداً مثًال) 
(قد تكون نتائج قول  حىت ولو كانت نتائج هذا الفعل ظاهرة للعيان داخل الظواهر ة يسمى بالذات حريةً عملي

الصدق امللحوظة واملعاشة إجيابية أو سلبية؛ لكن املهم يف هذا الفعل األخالقي هو بالذات االلتزام بقول الصدق  
ألفعال اإلرادة. يقول   أوليةً  علةً  ،تشريعه اخلاصبفعل  ،. هنا يكون العقلكغاية يف ذاته دومنا اهتمام بنتائجه)

يقصد ملا حيدثه الفاعل بإرادته اخلالصة من أفعال (إذا وجب أن تكون احلرية خاصية لبعض علل الظواهر »كانط: 
ذه الظواهر مُ  – ، فينبغي أن تكون)داخل الطبيعة على إحداثها من تلقاء  قدرةً  –كأحداث   ةً رَ وَّ صَ تَ يف عالقتها 

ا. واحلالة هذه، لن يكون الزماً ...ا (ذا أن ختضع  ) وبالتايل دومنا حاجة إىل أي علة تدفعها إىل إحداثها من ذا
على  )Phénomène( لتحديدات وضعها الزمنية، وهذا يعين: ينبغي أال تكون ظاهرة ،اهَ تِ يَ لِّ خبصوص عِ  ،العلة

ا اليت جيب اعتبارها كظواهركشيء يف ذاته خبالف مع  رَ بَـ تَ عْ اإلطالق، بل جيب أن تُـ    .20«لوال
ا فعل جيد بدايته داخل ذاته ال داخل سلسلة الظواهر ؛حتديد مطلق سوىليست احلرية إذن  الطبيعية أو املرتبطة  إ

ا الفعل الذي تتحدد عِ بطبيعة اإلنسان (احلاجة أو املنفعة أو امليل...)  ملفعوالته داخل نظام هُ تُ يَ لِّ . وبعبارة أخرى، إ
اخلالص ألنه بالذات خاضع للقوانني اليت األخالقي ية غري نظام الظواهر الطبيعية. إنه نظام للعقل لِّ آخر للعِ 

غري خاضع لصورة الزمان وال لشروط التتايل داخل  ،بوصفه قدرة معقولة ،والعقل اخلالص»يشرعها هذا العقل. 
ا داخل زمن ما، وإال لكانت  دُ لِّ وَ الزمان. إن علية العقل بفعل طابعها املعقول ال تُـ  وال تبتدئ يف توليد مفعوال

أي ( هُ تُ يَ لِّ سالسل من العلل واملعلوالت، وبالتايل ستصبح عِ  خاضعة لقانون الظواهر الطبيعي الذي حيدد زمنياً 
اخلالص ليس ظاهرة وغري خاضع األخالقي . ومبا أن العقل 21«وستكف عن أن تكون حرية طبيعيةً  )العقل

خمالفة لعلية الطبيعة اليت تقتضي التتابع الزمين. من هنا أمكن  هُ تُ يَ لِّ ، فستكون عِ (الباثوس البشري) ساسيةلشروط احل
ال » معقولٍ  نظامٍ  للحريـة، فهوم املتعايلهذا املوفق (لنقْل: للشرعية األخالقية) آخر للعلية األخالقية  تصور نظامٍ 

 . وإذن، ليس الزمان شرطاً 22«لقواعد معينة د التتايل الزماين تبعاً ينطبق عليه قانون الطبيعة الدينامي الذي حيد
لتمثل احلرية. ومبوجب هذا املفهوم اإلجيايب للحرية، ميكن تصور العقل ذاته بوصفه حرية ال مشروطة على الدوام 

. ادئ وأوامر قطعية، أي مبقتضى ما ُيْصِدرُه من قوانني ومبا املعقولةهَ تِ يَ لِّ عِ  مبقتضىقادرة على إحداث أفعاهلا 
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إىل  بشكل دينامي داخل سلسلة األسباب الطبيعية، وذلك استناداً  داً يسلك حبرية دون أن يكون حمدَّ »فالعقل 
مبادئ خارجية أو داخلية سابقة كلها على مستوى الزمان. لكن ال ميكننا أن نعترب هذه احلرية اخلاصة من زاوية 

ة إجيابية ـأن نعتربها من زاوي ميكننا أيضاً  ) إذْ ...لشروط األمربيقية (سلبية فقط، أي من زاوية االستقالل عن ا
؛ وهو ما يعين أن العقل من تلقاء ذاته (مبادئه األخالقية 23«درة ذاتية على خلق سلسلة من األحداثـبوصفها ق

ا اإلنسان استجابة لنداء هذا ال فهذه . عقل ال غريوأوامره وقوانينه) يكون علة لألفعال األخالقية اليت يقوم 
األفعال األخالقية تنتج عن اإلنسان ككائن عاقل جيعل عقله اخلالص قوة مصدرة للتشريع العملي األخالقي وما 

ة  يَ لِّ طبيعية. داخل عِ  خارج هذه اإلمكانية، لن تكون العلية إال زمانية، وهذا يعين أيضاً يرتتب عنه من أفعال. 
تصور إمكانية جملال بالتايل شروطة بعلل سابقة عليها ال حمالة، وسيستحيل م كهذه ستكون أفعال اإلرادة أفعاالً 

يكون  ،وكل فعل حيدث بالتايل داخل حلظة للزمان ،كل حدث»أساسه فكرة احلرية. وبالفعل، بشري  عملي
به لشرط كان يوجد يف زمان سابق عليه. ومبا أن الزمان السابق مل يعد حتت قدريت، فإن كل فعل أقوم  خاضعاً 

يف اللحظة الزمانية اليت أقوم  حراً  ، أي أنين ال أكون أبداً وفق علل حمددة خترج عن قدريت ينبغي أن يكون ضرورياً 
 إذا أردنا أن نلحق احلرية بكائن يتحدد وجوده داخل الزمان». على أساس ذلك، يضيف كانط، 24«فيها بالفعل

من هذه الزاوية على  –هذا الكائن  جَ ِر ال ميكننا أن خنُْ ، ف)أي باإلنسان كظاهرة طبيعية ال كشخص أخالقي عاقل(
عن دائرة قانون الضرورة الطبيعية الذي ختضع له كل أحداث وجوده وأفعاله بالتايل، ألن ذلك يعين أننا  –األقل 

  .25«نلقي به داخل الصدفة العمياء
ا ـي عللن تكون العلية األخالقية (علية العقل اخلالص العملي) علة ظاهرية، بل ه  Causa)ة يف ذا

Noumenon)،  ا. وعلى الرغم من أن كانط يعترب مفهوم قاعأي علة إرادة ا»لة حرة بذا  فارغاً « العلة يف ذا
ألن مقولة العلة تظل  (أي للتفكري يف الطبيعة وظواهرها) من أي حمتوى بالنسبة لالستعمال النظري للعقل اخلالص

ا يف ذلك شأن باقي مقوالت الفهم، فإنه ال يستغين فارغة طاملا مل يتم ربطها باملع طيات والتمثالت األمربيقية شأ
ر إمكانية ـ. غري أنه ال يروم تأسيس معرفة نظرية باستعماله، بل فقط تربيالفلسفة العمليةعن هذا املفهوم يف 

  أسعى بالتدقيق إىل أن أعرف نظرياً غري أين ال ...». يقول: لألفعال األخالقيةالعقل  ةَ يَ لِّ عِ الشرعية األخالقية، أي 
ااحلرية كيقصد بواسطة استعمال مفهوم (بواسطة ذلك  طبيعة كائن يوجد بوصفه ميلك إرادة خالصة،  )علة يف ذا

ذا الوصف، وبالتايل ربط مفهوم العلة مبفهوم احلرية فقط (وكذا مبفهوم القانون  هُ نعتُ  تهبل يكفيين بواسط
ملفهوم العلة مينحين هذا  ،غري األمربيقي ،اخلالص )العقلي(د هلذه احلرية). واحلال أن األصل األخالقي كمبدإ حمدِّ 

آخر غري الذي خيص القانون  ين أعتقد أنه ليس بإمكاين استعماله استعماالً ناحلق بكل تأكيد طاملا أ
ية، لكن، يف املقابل، ميكننا واخلالصة، يستحيل علينا إقامة معرفة نظرية أو علمية حول مفهوم احلر  .26«األخالقي

أن نسلم بفكرة احلرية، أي نعتقد فيها كقيمة عملية، ألننا نؤسس على هذا التسليم أو االعتقاد العملي شرعيَة 
  حقلنا األخالقي مببادئه وقوانينه وأحكامه.
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ة ونظام للعلية العملية  داخل العامل، نظام للعلية الطبيعي للعلية متقابلْني تصور نظامْني ، واحلالة هذه ،كيف ميكن
م وجود األشياء باعتبارها ظواهر. ويشكل الزمان عنصراً  ؟ العليةُ األخالقيوفق قوانني العقل  يف  أساسياً  الطبيعية 

 عليها تبعاً  داخل العامل احملسوس تربط بني حالة راهنة تلحق حالة أخرى سابقةً  عالقةً »هذه العلية ما دامت 
 كانط  يسميه ذاُت طبيعٍة عقلية أو نتصورها كمبدإ عقلي، ، فهيأو األخالقية لية العملية. أما الع27«لقاعدة معينة

. وتقتضي أن تكون اإلرادة هي البداية املطلقة ألفعاهلا 28«الكائنات العاقلة ةَ يَ لِّ عِ »: «املقدمات»كتاب داخل  
ا تستند يف ذلك إىل قوانني العقل اخلالص العملية. داخل هذا اإلط ها تَ يَ لِّ تربط عِ  إذْ  ار تكون اإلرادة خالصةً طاملا أ

. على 29هو بالذات العامل األخالقي (وكذا السياسي فيما بعد)ألفعاهلا بإمكانية عامل معقول قائم على احلرية 
بني جمالني: جمال الطبيعة وجمال احلرية. األول تتحدد عليته داخل الزمان، وتكون  أساس ذلك، يقيم كانط تقاطباً 

) (وهو العقل L’entendement( الفهمومبادئ مقوالت  لِ خُّ دَ على معطيات احلساسية قبل تَ  قائمةً  معرفتها
يف استقالل تام عن الزمان  هُ تُ يَ لِّ . أما الثاين، فتتحدد عِ الذي يفحص الظواهر الطبيعية ويدرسها ويصوغ قوانينها

وانني األخالقية. وكانط ال يعترب هذا التقاطب لنسق آخر من القوانني هي الق ها متثالً ، ويتطلب إدراكُ واملكان
ما داخل  إذ ميكن أن جيتمعا معاً »مبثابة تناقض بني عاملني،  بل وفوق ذلك ينبغي أن نتصورمها ضرورة يف وحد

فمبادئ . العاقلةمبادؤه اليت تربره داخل الذات من هذين العاملني  لكل عاملويعترب كانط أن  .30«الذات نفسها
لكن، إذا يدرس ويفسر الظواهر الفيزيائية ليست هي مبادئ العقِل ذاتِه وهو يشرّع لألفعال األخالقية. العقل وهو 

من  الجتماع هذين النظامني املتقابلني للعلية داخل اإلنسان؟ ، فكيف ميكن أن نتصور إمكانيةً قبلنا هذا التقاطب
ظاهرة خاضعة لقوانني احلتمية الطبيعية. داخل املؤكد أن اإلنسان يشكل من خالل شروط وجوده األمربيقي جمرد 

ينبغي تفسريها حبسب قوانني  ،لذلك تبعاً ، ستكون قوانني عليته معروفة بالتجربة. وكل أفعاله»هذا املنظور، 
؛ هنا تكون املعرفة باإلنسان (ما يسمى حاليا العلوم اإلنسانية) ممكنة كأحد فروع املعرفة بالطبيعة طاملا 31«الطبيعة

ا ا ومنافعها... أ ا ورغبا  كائن عاقل  لكنه أيضاً  تعترب اإلنسان ظاهرة طبيعية تسلك وفق غرائزها وميوهلا وحاجا
ذا املعىن ، بل يكون فيزيائية ، لن يكون جمرد ظاهرةاألخري من املفروض أن ختضع إرادته لقوانني العقل اخلالص. 

ذاته بقوانني  مُ زِ لْ لتحديدات الزمان وحتمية الطبيعة، بل يُـ  ال يكتفي باخلضوع غاية يف ذاته أو شخصًا أخالقياً 
) وسيكون قولنا ...للطبيعة ( عن كل ضرورةٍ  يف أفعاله ومستقالً  سيكون حراً ». من هذه الزاوية، 32العقل العملي

للحظة ويف ا ،اإلنسان إذن . خيضع33«بذاته داخل العامل احملسوس )األخالقية(إذا قلنا إنه خيلق أفعاله  صحيحاً 
ا ية ال ميكنه التخلص منها. يبقى أن التمييز بني وجودلنظامني يتقاطعان داخل وجوده. وهذا التقاطع ضرورة  ،ذا

ة على أساسها يتم حتديد اجملال احملسوس (جمال الطبيعة) عقليالنظامني جمرد وجهة نظر. إنه يفرض ذاته كضرورة 
أن  –حسب كانط  –ية هاته، فيمكننا سفلفتبنينا وجهة النظر ال اإذيف عالقته باجملال املعقول (اجملال العملي). و 

دون  ،بل ميكننا أن نربط ؛ة الظواهر الطبيعية، والعكس صحيحيَ لِّ ة الكائنات العاقلة دون أن نلغي عِ يَ لِّ نفكر يف عِ 
ا داخل عالقة ، شريطة أن نتمثل كل واحدة منهم34اإلنسانهو  بني الطبيعة واحلرية داخل كائن واحد ،أي تناقض

  .35متميزة وخمالفة لألخرى
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من  يسعى إىل جعلها جزءاً  فيزيائيفكرة احلرية من كل تفسري  فلسفي الكانطي إنقاذوهكذا، حياول املنظور ال
ظواهر العامل احملسوس. فحينما نتصور احلرية كأثر للدوافع السيكولوجية أو الطبيعية، أي كنتيجة لتمثالت داخلية 

اآللة اليت تتحرك »الناجتة عنها، فلن ختتلف وضعية اإلنسان عن وضع ومنافعه  لفرد ورغباتهمتولدة عن قوى ا
ا مبـل لن تكون أفضل من الساعة اليت تتحرك مـ، ب«بواسطة التمثالت . فمثل هذه 36جرد أن نعبئهان تلقاء ذا

(يقصد السيكولوجية ط التجريبية بلغة كانالتصورات تنفي احلرية عوض أن تثبتها. أكيد، ميكن للمباحث 
غري أن ذلك لن ينقص من قناعة كانط الفلسفية يف  ؛أن تتقدم وأن تنفذ إىل أعماق الطبيعة البشريةواالجتماعية) 

. فال ميكن (والسياسي أيضاً)ألخالقي ا -عليها يقوم اجملال العملي وأصيلة يف الوجود البشري ةأساسيوجود حرية 
(وهذا ال يعين بالضرورة إنكار  الفيزيائية أو التجريبية تلك مستمدة من املباحث إخضاع هذا اجملال ملبادئ  أبداً 

 الفلسفيةَ  داخل العصر احلديث القاعدةَ األخالقي كانط عدم فعالية هذه املباحث). ينبغي أن يعطي العقل 
ما كما  ريقة تفكري إنسانٍ ق على أنه إذا كان بإمكاننا النفاذ إىل أعماق طـلعلنا نواف»لتنظيم اجملال العملي. يقول: 

تظهر عرب أفعاله الداخلية واخلارجية إىل درجة تسمح لنا مبعرفة كل دافع من دوافعه، مبا يف ذلك أبسطها، وكذا كل 
سلوك هذا اإلنسان املستقبلي بدقة   حسابُ  الظروف اخلارجية اليت ميكنها التأثري فيها، فسيكون بإمكاننا أيضاً 

  .37«أن اإلنسان حرالقاضي بمر أو الشمس. لكننا سنواصل مع ذلك إعالننا كبرية كما حنسب كسوف الق
ربطها مبفهوم االستقالل الذايت العملية، هي حلظة ثاين حلظات التحديد املوجب للحرية  - ب

(l’autonomie)األخالق الكانطية، بواسطته يسعى كانط إىل إثبات  فلسفةوهو مفهوم أساسي داخل  ؛
ا باعتبارها 38)ادة العاقلة (اليت يطابق بينها وبني اإلرادة اخلرية مطلقاً الطابع اخلالص لإلر  ا بذا ، وهي اليت حتدد ذا

ذا املعىن، يعترب كانط هذه اإلرادة مشرِّعاً  عملياً  عقالً  من العلية اخلاصة بالكائنات احلية املزودة بالعقل.  نوعاً ».  
درة على أن تسلك بشكل مستقل عن كل األسباب اخلارجية اليت قد أما احلرية، فهي خاصية هلذه العلية جتعلها قا

. االستقالل الذايت مؤشر على االنتماء لدائرة الكائنات العاقلة، وهي دائرة غري حمدودة بالزمان واملكان 39«حتددها
ا ألفعاهلا وقد أصبحت عقالً التجريبيأو الشروط  كونياً   عملياً  لصاً خا ة، دائرة كونية تصبح فيها اإلرادة مشرعة بذا

، فهو عدم عن أن تكون إرادة هذا الفرد أو ذاك. أما الشرط األساسي لكينونة هذه اإلرادة املشرعة كونياً  تْ فَّ وكَ 
ا، أي عدم خضوعها ألي مبدإ خارجي غري مبادئها الذاتية اليت تصدر (أو قواعدها الذاتية)  تناقضها مع ذا

 لُ وُّ ، أي حتََ الكوينتطابق القواعد الذاتية لإلرادة وقوانني العقل  يالذايت هعنها. لذلك، كانت قمة االستقالل 
. وليست األخالقية يف صميمها سوى االستقالل الذايت لإلرادة مبوجبه 40القاعدة الذاتية للفعل إىل قاعدة كونية
ذايت لإلرادة، أو بعبارة األخالقية إذن هي عالقة األفعال باالستقالل ال»تتحول إىل إرادة كونية. يقول كانط: 

لدى هذه اإلرادة. وكل  (Maximes)د الذاتية للسلوك ــبواسطة القواع أخرى بالتشريع الكوين الذي يكون ممكناً 
  .41«ه. أما الفعل الذي ال يتوافق معه، فيكون ممنوعاً ـب ق مع االستقالل الذايت لإلرادة يكون مسموحاً ـفعل يتواف

 تضىقمب دائماً  لتسلكْ »لإلرادة جمموعة من القواعد العامة، أمهها القاعدة التالية:  ويضع كانط لالستقالل الذايت
لقاعدة  تبعاً  لتسلكْ »، أو: 42«تأخذ شكل قانون كونيةً   ي الوقت ذاته قاعدةً ـقاعدة يكون مبقدورك أن جتعلها ف
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حتويل مبادئ السلوك  عين طبعاً . هذا ال ي43«كوين  قانونٍ  ها يف الوقت ذاته صالحيةَ تكون صالحيتُ  )ذاتية للسلوك(
إىل مبادئ كونية (فهذا هو مبدأ األنانية من الناحية السيكولوجية والتسلط واالستبداد من  لنفعيةالشخصية ا

ليس فقط لإلرادة الشخصية وحدها   قاعدة للسلوك حبيث تكون صاحلةً الناحية السياسية واالجتماعية)، بل تبينِّ 
فنسق األخالقية »لة يف كونيتها باعتبارها إرادة الكائن العاقل. ة لكل إرادة متمثَّ (إرادة هذا أو ذاك)، بل صاحل

ه بذاته جمرد فكرة يستند حتققها إىل شرط أساسي يقتضي أن يفعل كل شخص ما ينبغي عليه الذي يكافئ ذاتَ 
ي ـادة سامية حتتوي فو كانت متولدة عن إر ـفعله، وهذا يعين أن أفعال الكائنات العاقلة ينبغي أن حتدث كما ل

ا أو حتت رعايتها كل إرادة خاصة العملي من األخالقي . هنا ستسلك اإلرادة وفق ما يقتضيه العقل 44«ذا
ا وكونيتها عن قوانني الطبيعة. ألجل ذلك، يضيف كانط قاعدة أخرى مكملة  قوانني كونية ال تقل يف ضرور

. وهكذا، 45«اختاذها يف الوقت ذاته كقوانني كونية للطبيعة وفق قواعد ميكن لتسلكْ »يقول: فللقاعدة السابقة 
ا تراهن  فلسفةعلى الرغم من التقاطب الذي أقامته  األخالق الكانطية بني عامل الطبيعة وعامل احلرية العملية، فإ

الطابع حياول أن خيفف من  ـهمع ذلك على إمكانية حتقق القوانني األخالقية داخل جمال الطبيعة ذاته، وكأين ب
املعقول املغرق يف مثاليته لألخالقية كما يتصورها. أما موضوع هذا الرهان، فهو اإلنسان. وبالفعل، رغم أن 
اإلنسان يتحدد داخل جمال الطبيعة كظاهرة، وعلى الرغم من إمكانية نفاذ خمتلف املباحث األمربيقية إىل تفاصيل 

دة لذلك الوجود، ) واكتشاف القوانني الطبيعية احملدِّ ...رخييةوجوده األمربيقي (السيكولوجية واالجتماعية والتا
حسي) له قوانينه األخالقية  -استقالله الذايت عن تلك القوانني وانتماءه لعامل معقول (فوق فيمكنه أن يؤكد دائماً 

لذات إرادة (هي با على أن يسمو بإرادته الشخصية إىل مستوى اإلرادة الكونية الكونية، شريطة أن يعمل دائماً 
 ،ال ميكن لإلنسان»انتماءه للعامل املعقول بوصفه حرية. وبالفعل، يؤكد كانط،  . وهذا يعين أن يرسخ دائماً اهللا)

إرادته اخلاصة إال عرب فكرة احلرية ألن االستقالل عن  ةَ يَ لِّ أن يتصور عِ  ،للعامل املعقول منتمياً  عاقالً  باعتباره كائناً 
مبفهوم  آخر سوى احلرية. واحلال أن فكرة احلرية ترتبط جوهرياً  ) ليس شيئاً ...مل احملسوس (ة للعادَ األسباب احملدِّ 

لكل أفعال الكائنات  عن مبدإ األخالقية الكوين الذي يشكل أساساً  االستقالل الذايت الذي ال ينفصل بتاتاً 
بوصفه ينتمي لدائرة  – إلنسان. ميكن ل46«لكل الظواهر مثلما أن قانون الطبيعة يشكل أساساً  العاقلة متاماً 

بل إن أكرب  ...للمجال املعقول رغم كونه ظاهرة أيضاً  أن يتصور ذاته منتمياً  –الكائنات احلية املزودة بالعقل 
م لْ على حتقيق هذا االنتماء ألنه الطريق الوحيد ملا يسميه كانط السِّ  مهامه داخل اجملال العملي هي أن يعمل دائماً 

(وهي الدائرة . لكن حتقق االنتماء لدائرة الكائنات العاقلة ى راحة الضمري أو الرضى أو االرتياح)(ما يسم الداخلي
 يقتضي أوالً الكونية اليت ال تتحدد بشروط املواطنة السياسية أو االنتماء اإلثين أو الطبقي أو اللغوي وحنو ذلك) 

فاحلرية والوعي باحلرية كقدرة لدينا على االمتثال »ايت. ية واالستقالل الذاألخالقباحلرية  ذاتياً  وقبل كل شيء وعياً 
 ) لرغبتنا. وإذْ ...ة (دَ ، مها االستقالل الذايت جتاه كل امليول على األقل كعلل حمدِّ راجحٍ  للقانون األخالقي بقصدٍ 

ا تظل املصدر الوحيد لرضى ثابت  يَّ دَ أن لَ  ذا االستقالل باتباعي قواعدي األخالقية، فإ ا الوعي  مرتبط 
  .47«هذا الرضى رضى عقلياً نعترب ، وال تقوم على أي شعور خاص. وميكننا أن ضرورياً  ارتباطاً 
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الذي يفكر  – إن الربط الكانطي بني اإلرادة اخلالصة واحلرية واالستقالل الذايت حماولة إلثبات أن العقل اخلالص
 عملياً  ميكن أن يصبح عقالً  –ثنية أو االقتصادية... االرتباط باحملددات اجلغرافية واالجتماعية أو اإلخارج حدود 

العصر هي الوظيفة العلمية والتقنية إىل درجة هذا أن الوظيفة الغالبة للعقل يف  داخل العصر احلديث. أكيد
عقالنيته لكن ما يقصد كانط إثباته بدافع هواجس  وسياسياً؛ يصعب معها تصور العقل كقوة مشرعة أخالقياً 

. وكل ما ميكن فعله هو مستحيلٌ  و أن إقامة نسق نظري حول احلرية يفسرها بشكل تأملي خالص أمرٌ النقدية، ه
ا (وال نفسر) مفهوم اإلرادة اخلالصة اليت تشرع بشكل قبْ  افرتاض فكرة احلرية ألنه بواسطتها نفهم جيداً  لي لذا

لوال افرتاض استقالهلا الذايت عن التحديدات  عة فعالً ة ألفعاهلا. وال ميكن هلذه اإلرادة أن تكون مشر دَ القوانني احملدِّ 
عقلي بواسطته يتصور مبثابة اعتقاد الفيزيائية والقوانني امليكانيكية للطبيعة، وهذا يعين حريتها. هذا االفرتاض يظل 

ياتنا حل ومصدرٍ  اتهاألخالقي كعامل معقول يف ذافرتاض ضروري لفهم العامل  . لكنه أيضاً عملياً  العقل ذاته عقالً 
االستقالل الذايت عن القوانني الطبيعية ألن ما تقوله هذه  متثلُ  . بواسطة هذا االفرتاض يصبح ممكناً األخالقية

)، ...القوانني بالذات هو خضوع كل األفعال البشرية لتحديدات فيزيائية وسيكولوجية (الرغبة، امليل، املصلحة
، وال ميكن أن ترقى إىل مستوى القوانني الكونية اليت يشرعها العقل وجزئية للفعلفيزيائية وهي كلها تشكل دوافع 

هو أن اإلنسان ميكن أن يتحدد كحرية ف األخالقية، يف املقابل، تقوله هذه القواننيما ما أالعملي.  األخالقي
 عملياً  الً وكإرادة مستقلة شريطة أن يسمو بإرادته الشخصية إىل مستوى اإلرادة الكونية اخلالصة وقد أصبحت عق

األخالق الكانطية خيتفي إميان عميق بالعقل العملي وقوانينه، ورهان على إمكانية  فلسفة. وهكذا، وراء مشرعاً 
(أفكار العقل اخلالصة) يف القوة التشريعية مسو اإلرادة البشرية إىل مستوى اإلرادة اخلالصة املطلقة، وثقة كبرية 

لإلرادة البشرية. لكن وراء كل ذلك خيتفي افرتاض عقلي  داً حمدِّ  حينما يصبح ذلك املعقول اخلالص خصوصاً 
ا ال ميكن التفكري يف اإلرادة باعتبارها استقالالً غري مشروطة بوجود حرية   ذاتياً  (يصوغ ذاته كضرورة عملية) بدو

  القي بكامله.اجملال العملي األخ ال ميكن التفكري يف إمكانية وقدرة على التشريع الذايت، وهذا يعين أيضاً 
  والكرامة  من الحرية إلى أخالق االلتزام الذاتي -4

ا احلداثة الفلسفية للقرن  ا الكانطي، 18تراهن األخالق كما تصور اكتمال الشخص على م، من خالل صو
، وهذا يعين أن أن جيعل كل فرد من غايات اآلخرين غاياته الشخصية أيضاً اإلنساين. ويقتضي هذا االكتمال 

م. وهذا يستلزم السمو بالغايات الذاتية اليت يسعى إليها كل فرد يعم ل على حتقيق (أو املسامهة يف حتقيق) سعاد
وذاك هـو مضمون الواجب األخالقي: جيب أن أعمل على أن تكون غايايت العملية هي  إىل مستوى الكونية.

ا غايات كل شخص إنساين باعتباره ينتمي لدائرة الكائنات العا قلة. وتقتضي هذه الدائرة أن يكون كل إنسان ذا
مبثابة غاية ينبغي أن تتمحور حوهلا كل غايات اجملال العملي. وعلى الرغم من أن كل أشياء الطبيعة ترتبط 
ا ستكون جمرد وسائل هلذه اإلرادة تستعملهـا لتحقيق أغراضها. لكن اإلنسان وحده ا ال بإرادتنا، فإ  ،بالطبيعة ذا

 ل كغاية يف ذاته ال كمجرد وسيلة. وهـذا بالذات ما جيعله شخصاً عامَ يستحق أن يُ  ،عاقالً  كونه كائناً من زاوية  
ا حتدد اإلنسان كغايأخالقياً  ا وبالتايل كقيمة مطلقة. والطبيعة ذا .وهذا ما ال تسمح به قواعد املهارة 48ة يف ذا
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منطلقها العملي يقتضي أن نوظف جمموعة وسائل أو أن . ف(قواعد العقل التقين) التقنية وقواعد التبصر والروية
يسمح  ،يف نظر كانط ،خنتار أفضلها ألجل حتقيق غايات ختدم السعادة الشخصية. وحده القانون األخالقي

، بل هو يقصد بالتدقيق أو كشخص بذلك حبكم خصوصيته العقلية اخلالصة. إنه خياطب اإلنسان ككائن عاقل
فالقانون األخالقي قانون مقدس (غري قابل لالنتهاك). أكيد أن اإلنسان أقل قداسة »ن. اإلنسانية داخل كل إنسا

  .49«)أي تبجيل واحرتام( منه. لكن اإلنسانية يف شخصه ينبغي أن تكون موضوع تقديس
ال ميكن للقانون األخالقي أن يوجد إذن إال بالنسبة لكائن يوجد كغاية يف ذاته وحيمل يف ذاته أقصى الغايات 

ا فكرة اإلنسانية. لذلك، ال ينبغي أن يربط اإلنسان أفعاله  بقصدية  –مبقتضى القانون األخالقي  –وأمساها: إ
ذه السعادة. وهذا ما ال يتأتى له إال  واحدة هي حتقيق السعادة الشخصية فقط، بل من واجبه أن يكون جديراً 

 . يقول:األخالقي ق كامل التوافق مع تشريع العقلتتواف )يةنفعغري القواعد ال( بأن يسلك وفق قوانني أخرى
(قاعدة التبصر والروية) على القانون  نفعي) وأطلق اسم القانون ال...تكمن السعادة  يف حتقيق كل نزوعاتنا (»

العملي الذي يكون دافعه حتقيق السعادة. لكن القانون العملي الذي يكون دافعه الوحيد هو أن نكون جديرين 
ي يوصي مبا ينبغي علينا فعله إذا ما أردنا نفع) وإذا كان القانون ال...هو الذي أمسيه القانون األخالقي (بالسعادة، 

حتقيق سعادتنا، فإن القانون األخالقي يأمرنا بالطريقة اليت ينبغي علينا سلوكها لكي نصبح جديرين بالسعادة. 
أن التجربة وحدها هي اليت تسمح يل بأن أعرف  اطامل )أي ظرفية وجتريبية( األول يتأسس على مبادئ أمربيقية

، )القانون األخالقيأي (إشباعها واألسباب الطبيعية اليت ميكنها حتقيق ذلك اإلشباع. أما الثاين  امليول اليت عليَّ 
 فال يعري أي اهتمام للميول والوسائل الطبيعية إلشباعها، بل ال يهتم عامة إال حبرية الكائن العاقل وبالشروط

على أفكار  مع تقسيط السعادة. وهذا ما قد جيعله قائماً  ،ملبادئ ما تبعاً  ،الضرورية اليت داخلها فقط تتوافق احلرية
يعرب القانون األخالقي عن ضرورة أخرى غري الضرورة  .50«ليبشكل قبْ  العقل اخلالص وحدها، وبالتايل معروفاً 

ر سَّ فَ ي). فهذه الضرورة تقبل أن تُـ نفعسيادة املهارة التقنية والتبصر الاملميزة ملا يسميه كانط: اجملال األمربيقي (جمال 
. أما بفعل قوانني الطبيعة البشرية اليت تندرج داخل الطبيعة ككل. وكل قواعد الفعل األمربيقية تبقى مشروطة مادياً 

األمربيقية وال بالنتائج اليت كضرورة صورية، أي غري حمددة مبادة الفعل وشروطه   القانون األخالقي، فهو يوجد أوالً 
ا ضرورة خالصة متس صورة الفعل داخل العقل، أي يف عالقتها باحلرية واالستقالل  الالمشروطة تتولد عنه. إ

الذايت لإلرادة. وإن ما هو خري داخل الفعل الذي تقتضيه ضرورة القانون األخالقي هو القصد األخالقي ذاته 
 يعرب القانون األخالقي عن ذاته كضرورة صورية فقط، بل يصوغ ذاته يف الوقت وال .51مهما كانت نتائجه العملية

نفسه كضرورة كونية مطلقة ال تستهدف هذا الكائن أو ذاك، بل مفهوم الكائن العاقل. وكانط ال يتصور وجود 
السياسية والنفعية  األخرى األخالقي خارج دائرة الكائنات العاقلة اليت تتمحور حوهلا كل الغايات –اجملال العملي

األخالقي إال بوصفه إرادة  –وال يتحدد الكائن العاقل يف اجملال العملي وذاك أهم مبادئ األخالقية. والتارخيية.
ذا الشكل،  ا ال ختضع للقانون األخالقي إال كضرورة مطلقة بفعل متثلها لذلك القانون.  خالصة مستقلة بذا

. وعليه، 52«عةشرِّ جيب أن ننظر إليها كإرادة مُ  قط، بل هي كذلك حبيثال تكون اإلرادة خاضعة للقانون ف»
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لكل القوانني العملية األخالقية والواجبات املطابقة هلا.  مطلقاً  اعترب كانط االستقالل الذايت لإلرادة مبدأً 
ا قوانينها (خارج أي ارتب» اط بكل خاصية واالستقالل الذايت لإلرادة هو تلك اخلاصية اليت جتعلها تشرع لذا

هة بأن تكون قواعد السلوك املوجِّ  ملوضوعات اإلرادة). لذا، كان مبدأ االستقالل الذايت هو أن خنتار دائماً 
وهكذا، جيعل كانط من  .53«لدينا يف الوقت ذاته كقوانني كونية حتكم أفعال إرادتنا تلك لةً نا متمثَّ نا أفعالَ الختيارِ 

 ) مبدأً L’engagement moral الذايت االلتزام على األصح (أو )L’obligation morale( اإللزام الذايت
(ُقِل الصدق مثال وال تكذْب، أو ال تـَْزِن، جيب عليك  للجمع بني الضرورة الصورية املطلقة للقانون األخالقي

صد الداخلي الذي وبني حرية اإلرادة واستقالهلا الذايت. أما حمور هذا اإللزام الذايت، فهو الق خل)عدة الغري...إامس
ا مباشرة ( على اإللزام الذايتيف اجملال األخالقي . يراهن كانط إذن 54يسميه كانط: اإلرادة الطيبة إلزام الذات لذا

اجلمع داخل  سهالً  ا لكانط أمراً دَ . على أساس ذلك، بَ مؤسسايت وغياب السلطة كإكراه خارجي دون وسيط)
(ضرورة القانون) وبني احلرية (االستقالل الذايت). أما القيمة األخالقية األخالقي بني الضرورة  – اجملال العملي

للفعل فتكمن يف تغييبه كل سلطة خارجية مبا يف ذلك السلطة السياسية، والتزامه بالقانون األخالقي يف حد ذاته 
بفعل الواجب، فهو أما السلوك  للفعل أو نتيجة له.خارجيًا  استقالل تام عن كل ما من شأنه أن يكون دافعاً بو 

 مبدؤه ؛ألخالقي الكوينوبني القانون ا (Maximes)بني قواعد السلوك الذاتية  ق كامالً ـه التوافـالذي يتحقق في
. وكانط 55«كمبدإ لتشريع كوين  هة إلرادتك يف الوقت ذاته صاحلةً حبيث تكون القاعدة املوجِّ  كْ لُ سْ تَ لِ و: ه يف ذلك

لقواعد السلوك الذاتية لدى الفرد بقصدية اإلرادة اخلالصة. على هذا األساس، لن يربط إمكانية الصالحية الكونية 
هة إلرادته صاحلة كقانون كوين لكل كائن يأمر العقل اخلالص اإلنسان بالسلوك بشكل تكون فيه القاعدة املوجِّ 

أن تصبح يف الوقت الداخلي أو عزمه عاقل فقط، بل سيأمره فوق ذلك بأن يسلك وفق قاعدة ذاتية يريد بقصده 
ينطبق على كل شخص كيفما كانت هويته أو إثنيته أو انتماؤه االجتماعي أو  كونياً   أخالقياً  نفسه قانوناً 
والقانون الكوين هو القصدية الداخلية لإلرادة. للسلوك فمبدأ التوافق أو التطابق بني القاعدة الذاتية  السياسي...

على أن يطابق بني  ،بكامل حريته وإرادته ،األخالقي أن يعمل اإلنسانوهذا يعين أن املبدأ األمسى للواجب 
لكل كائن عاقل.  الكونية اليت تصلح موضوعياً  القواعد اليت خيتارها ألفعاله وبني قوانني العقل اخلالص العملي

على أن تريد  قادراً وفق القاعدة اليت مبوجبها تكون  تسلكْ لِ »ويصوغ كانط هذا املبدأ األمسى لكل أخالقية كالتايل: 
وحده، البد من  كافياً   هِ تِ يَ عِ طْ . وعليه، مل يكن القانون األخالقي رغم قَ 56«كونياً   هلا أن تصبح يف الوقت ذاته قانوناً 

احلديث ضرورة من ضرورات العقل  أن تريده كل إرادة وأن تتمثله وتقبله وحتوله إىل قاعدة ذاتية للفعل. وتلك أيضاً 
جيب أن تكون لدينا القدرة على أن نريد حتول قاعدة سلوكنا إىل قانون كوين. ذاك هو »لتايل:  عنها كانط كاعربَّ 

. وهكذا، وراء صرامة القانون األخالقي 57«الذي يسمح بالتقدير األخالقي لسلوكنا عامة )العملي(القانون 
الفردية بكامل حريتها إىل أن وصيغته األمرية القطعية، خيتفي رهان األخالقية لدى كانط على أن تسعى اإلرادة 

ا إىل مستوى اإلرادة  ا إرادة اإلنسانية ككلأو اخلرية مطلقاً الكونية تسمو بذا . إرادة كهذه لن تتحدد ، يقصد 
ذا الدافع أو ذاك ذه املنفعة أو تلك مبوضوعات أفعاهلا (اخلري أو الشر) وال  ا صورة كونية لكل إرادة تريد أو  . إ
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ة، وهذا يعين تسعى بقصدها الداخلي إىل أن تتحرر من كل الدوافع واألغراض اليت تستفيدها من أن تكون خري 
  .هذا املوضوع أو ذاك

ا املشرعة، و  يربط كانطوباإلمجال،  القانون األخالقي واقعة للعقل  يعترباألخالقية بوعي الذات حبريتها وإراد
ا بوصفها  عملياً  اخلالص بواسطته يكشف هذا العقل عن ذاته باعتباره بشكل فعلي. وإذا كان وعي الذات بذا

ا إرادة خالصة قاعدةً  هو ما  ،الذي يوجد يف أساس كل طبيعة بشرية، لكل أخالقية، فإن حب الذات لذا
. وإذا كانت األنثروبولوجيا والسيكولوجيا األمربيقية والتاريخ جتد مجيعها هلذا املبدأ تستبعده هذه األخالقية مطلقاً 

ا  ا، ميوهلا، مصاحلها، عالقا ا، رغبا ما يربره داخل التكوين الطبيعي والنفسي هلذه الطبيعة (حاجا
ا الكانطي،األخالق فلسفةاالجتماعية..)، فإن  ال ترى فيه سوى  ، كما صاغتها احلداثة الغربية من خالل صو

األخالقي رة الكونية اليت يتطلبها القانون وال يستجيب للضرو  مبدإ عارض مبوجبه ميكن تقرير ما هو كائن فعالً 
واليت حتدد بشكل ال مشروط ما ينبغي أن يكون كغاية يف ذاته بغض النظر عن هذا الفرد أو ذاك أو هذا الظرف 

. أو ذاك الفردهذا قبل أن يهم  –متصوَّرًا كشخص أخالقي  – أو ذاك. فالقانون األخالقي يهم الكائن العاقل
ال العملي من منظور فلسفة األخالق الكانطية جمال كوين ال يتحدد بالطبيعة وال بالعامل وهذا يعين أن اجمل

اإلنساين (كوكب األرض). إنه عامل معقول ال حدود له يف الزمان واملكان، بل ال يتدخل الزمان واملكان يف 
  إنه أقرب إىل اليوتوبيا األخالقية. تصوره.

  مفارقة العقل الغربي –5
ي ملبادئ األخالقية داخل العقل اخلالص، هي أنه ال تاريخ لألخالقية. فلسفة حاصلة عن التأصيل اللعل أهم نتيج

، نفعيأي تقين و  ، «ال أخالقي»خبالف ما هو  ،58«منتظماً  اً ثابت فما هو أخالقي داخل كل أفعالنا يظل دائماً »
بقناعته الفلسفية اليت تقضي  دائماً  تشبتاً فهو خيضع ملقتضيات التطور والتاريخ والطبيعة البشرية. وقد ظل كانط م

للطابع  ذاته بذاته بقوانينه اخلالصة. ونظراً  مُ زِ لْ بأن العقل غري قابل للفساد والتغري (خبالف الطبيعة البشرية). إنه يُـ 
بشكل والثبات خبالف معرفة الطبيعة البشرية اليت ال ميكن أن تتم إال بالشمولية للعقل، فإن معارفه تتسم الكوين 

مبادئ األخالقية مل متنع   . التارخييةُ 59من مقارنة التجارب ببعضها البعض وبشكل تدرجيي بعدي وأمربيقي انطالقاً 
باألزمنة احلديثة. وقد قاده تأمله هلذه األزمنة إىل  كانط مع ذلك من االنتباه إىل عالقتها بالتاريخ، وخصوصاً 

سان يف جمال التقنية والفنون والصناعات وجمال العالقات تسجيل مفارقة جلية بني التقدم الذي حققه اإلن
من الثقافة  لقد بلغنا مستوى عالياً » االجتماعية وبني النقص الكبري الذي تعاين منه يف جمال األخالقية. يقول:

أعباء التمدن  بفضل الفنون والعلوم، وتقدمنا يف احلضارة إىل درجة أصبحنا فيها مثقلني بأعبائها، خصوصاً 
. لقد اختزلت هذه 60«اآلداب االجتماعية مبختلف أنواعها، لكن ال زال ينقصنا الكثري حىت نصبح أخالقينيو 

العقلي اخلالص. وقد خلط مفكروها أو جوهرها إىل مظاهرها اخلارجية متجاهلة بذلك أساسها  األخالقيةَ  األزمنةُ 
بأن قاعدة   سعادة وبني مقتضيات األخالقية علماً بني متطلبات ال) «دافيد هيوم»من ذوي النزعة التجريبية أمثال (

كل واحدة منهما متميزة عن األخرى. من املؤكد أن اإلنسان يسعى حبكم طبيعته البشرية إىل حتقيق السعادة، بل 
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 «فالسعادة (اليت تشمل التحكم يف املهارات والصحة والثروة) تعطي وسائل لتأدية الواجب»هو أمر ضروري. 
يف عدم تأدية  ) سيكون سبباً احلرمان من السعادة (كما هو الشأن يف حالة الفقر مثالً »أن  . كمايؤكد كانط
ي يف حياة البشر، هي أساس نفعوهي اليت ترتبط باجملال التقين وال ،. لكن هذا ال يعين أن السعادة61«الواجب

ى مصاحله وحتقيق غاياته عل وذا ذكاء عملي وحريصاً  ما سعيداً  األخالقية. وهناك فرق بني أن جنعل شخصاً 
هلذا السبب، نفهم نقد كانط للعصر احلديث وعقالنيته التقنية اخلالصة حني . وخرياً  ، وبني أن جنعله فاضالً نفعيةال

يف عصرنا سيادة التأديب واالنضباط والتكوين الثقايف والتحضر؛ لكننا بعيدون كل البعد عن إننا نعيش »يقول: 
وميكننا أن نعرتف بأنه داخل الوضع الراهن للبشرية تتنامى سعادة الدول بشكل متزامن حتقيق الرتبية األخالقية. 

حسب هذا التقييم ترجع لتناقض كبري بني مصاحل الدول  . حمنة العصر احلديث62«مع شقاء أفراد اجلنس البشري
ا يف اهليمنة والتوسع، وبني مصاحل األفراد ا العسكرية وإراد واجلماعات االقتصادية  القائمة املرتبطة بقو

واالجتماعية (ما يسمى حالياً اجملتمع املدين). مما الشك فيه أن كانط ال يغفل الوجه السياسي لنمو احلس القومي 
ديد كل دولة لغريها من الدول؛ لكنه يف تقييمه ذاك يكشف الشرخ الداخلي الذي  لدى جمتمعات أوروبا آنذاك و

ا التقين واالجتماعي وبني ضعف أخالقيتها جتاه اإلنسان ككائن كوين. وقد تعرفه هذه اجملتمعات بني تقدمه
فاملبادئ الحظ كانط غلبة املبادئ التقنية والتجريبية يف سلوك دول الغرب على املبادئ األخالقية الكونية. 

 األخالقية اليت كونية القواننيمع  غري خالصة وال تتناسب عرضية و  اليت حتدد احلقل التقين واالجتماعي التجريبية
التكوين اخلاص بالطبيعة البشرية أو بالظروف »يستوجبها العقل العملي. لذا، كان املبدأ الذي نشتقها منه هو 

يف نقائه اخلالص ويف أصالته (وهذا  ،ال ينبغي البحث عن القانون األخالقي»وعليه،  .63«العارضة اليت نوجد فيها
جيب أن تأخذ هذه الفلسفة  خارج الفلسفة اخلالصة. هلذا السبب أيضاً  ،ي)أمر يف غاية األمهية يف اجملال العمل

  .64«اخلالصة (هذه امليتافيزيقا) املكان األول هنا
. فحاجة هذه األخرية يعتقد كانطكما   بالنسبة لألزمنة احلديثة األخالق ضروريةً فلسفة ألجل ذلك، كانت 

ت والفنون كما يف جمال التمدن والعالقات االجتماعية، أمر ألخالق خالصة وثابتة تكمل تقدمها يف جمال التقنيا
ا الكونية. كل ذلك يعطي سنداً   ضروري. ناهيك عما تقدمه من يقني عقلي خالص ملبادئ األخالق وغايا

 وهذا سبب ثالث أيضاً  –ما خيشاه كانط إذن  األخالق داخل العصر احلديث.فلسفة لضرورة  وفكرياً  تارخيياً 
هو انسياق األزمنة احلديثة وراء السيل اجلارف للتقدم التقين واالجتماعي وكثرة احلاجات  –لفلسفة هذه الضرورة 

ا واملصاحل، بشكل جيعل اجملال العملي خاضعاً   لقيم هذا التقدم وحدها مع تغييب كامل ملبادئ األخالقية وغايا
تراجع سلطة العقل الذاتية أمام هيمنة منطق  . فذلك يعين(هذا فعًال ما يشهد عليه عصرنا الراهن، عصر العوملة)

. واحلقيقة أن ثقة كانط الكاملة يف مبادئ العقل اخلالص وقوانينه حياة البشر ة داخلنفعياحلاجات واألغراض ال
العملية يقابلها شك رهيب يف الطبيعة البشرية رغم إمكانية احتواء هذه الطبيعة على بعض البذور أو 

  والفضيلة. وبالفعل، فالطبيعة البشرية حبكم ميوهلا وأهوائها وأنانيتها الفطرية تشكل عائقاً االستعدادات حنو اخلري
ألجل ذلك، كان السلوك الغالب لدى البشر هو الذي يتم مبقتضى األنانية الفطرية  أمام هيمنة القانون األخالقي.
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عنف بني الدول واجملتمعات احلديثة وهذا ما يفسر حسب كانط تنامي خطر احلرب والوميول الطبيعة البشرية. 
وإننا حني ننتبه إىل واقع األفعال البشرية، جند أن البشر يرفضون أن تتحول قاعدة سلوكهم إىل قانون القوية تقنياً. 

م بني مقتضيات العقل  وبني مصاحلهم األخالقي كوين. فهم بسبب طبيعتهم يعيشون تناقضات داخل إراد
م الذاتية.  ،أكيد، ميكن االعرتاف بأن اإلنسان ا ينطبق على األفراد ينطبق بشكل أكثر على الدول.وإن م ورغبا

أنه حبكم طبيعته  يريد سيادة القانون األخالقي داخل اجملال العملي. ولكن الثابت أيضاً  ،عاقالً  بوصفه كائناً 
و السبب يف التناقض الداخلي يستثين ذاته من اخلضوع لذلك القانون. وإن مكر أو فساد الطبيعة البشرية هذا ه
ر احلروب وأشكال ستحض(لن لإلرادة اإلنسانية الذي جند له انعكاسات وخيمة على التاريخ والعالقات بني البشر

منطق  االستعباد واالستعمار اليت عرفها تاريخ اجملتمعات مبا يف ذلك اجملتمعات احلديثة واملعاصرة؛ ولنتذكر أيضاً 
م على احلياة البشرية بشكل أدى إىل تدمري الروحانية يف حياة 18هيمن منذ القرن احلاجة والرأمسال الذي 

اإلنسان املعاصر وقتل كل أشكال األخالقية الكونية القائمة على احرتام الشخص اإلنساين وكرامته وهويته الثقافية 
نوب من طرف احلضارة العوملية اإلبادة اليت يتعرض هلا إنسان جمتمعات اجل والتارخيية والدينية؛ ولنتذكر أيضاً 

إذا ما انتبهنا اآلن إىل ذواتنا عرب كل احلاالت اليت » فساد الطبيعة البشرية هذا: صاً . يقول كانط مشخِّ الراهنة...)
أن تتحول قاعدة سلوكنا إىل قانون كوين، ألن هذا يكون  ما، فإننا سنجد أننا ال نريد فعالً  ننتهك فيها واجباً 

هي اليت ينبغي أن تظل مبثابة قانون بشكل كوين.  )لقاعدة سلوكنا(ة لنا. وإن القاعدة املعارضة بالنسب مستحيالً 
غري أننا نعطي لذاتنا كامل احلرية الستثناء أنفسنا منه أو تفضيل ميلنا (هلذه املرة على األقل). واحلاصل أننا إذا ما  

داخل  صارخاً  العقل وحده، فإننا سنواجه تناقضاً كنا نعترب كل شيء من زاوية واحدة ال تتغري، أقصد من وجهة 
لكننا يف الوقت  ؛كونياً   من الناحية املوضوعية بوصفه قانوناً  إرادتنا اخلاصة، ذلك أننا نريد أن يكون مبدأ ما ضرورياً 

عه ، بل نريد أن خنض)ومصلحتنا أي من ناحية ذواتنا(ذاته ال نريد أن تكون له قيمة كونية من الناحية الذاتية 
  .65«لالستثناءات

اجتماع الفضيلة  يف حياة البشر (أي اخلري املادي والروحي) يقتضي األكمل -حتقيق اخلري األمسىمن املؤكد أن 
وهذا يعين أن  ؛أمسى لكل حبث عن السعادة والسعادة داخل الشخص اإلنساين شريطة أن تكون الفضيلة شرطاً 

بأن يكون السلوك  ا، بل جيب أن يبقى السعي وراءها مشروطاً اخلري األمسى يقتضي أال تكون مقصودة يف ذا
ما يسود داخل العامل غري أن التجربة التارخيية للبشر تشهد على أن  .66للقانون األخالقي اً وموافق البشري فاضالً 

هو مكر ، ذاك والنفعيةاحملسوس هو منطق األنانية والرغبة الشخصية وامليل والسعي وراء حتقيق األغراض الذاتية 
عن تشاؤمه جتاه إمكانية حتقق  ،وهو يتأمل مكر الطبيعة البشرية هذا ،ما يكشف كانط الطبيعة البشرية. وكثرياً 

 األخالقية داخل أفعال البشر. فاألنانية الشخصية، وهي إحدى املكونات الطبيعية لكل شخص، تشكل عائقاً 
حب اإلنسانية أن أوافق على أن أغلب أفعالنا تتطابق  كم أود وبدافع»أمام االلتزام بالواجب األخالقي. يقول: 

مع الواجب. لكن، حينما نفحص عن قرب موضوعها وغايتها، فإننا نصطدم أينما توجهنا باألنا املدللة اليت 
ا األمر دائماً  ال على أساس األمر الدقيق للواجب الذي  –إىل الظهور. على أساس هذا األنا وحده  ينتهي 
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 .67«)تلك األفعال(يم الذي تنتج عنه يستند التصم –بية األحوال التخلي عن أنانية الذات يقتضي يف غال
مبادئ األخالقية إال داخل العقل بشكل قبلي وباستقالل تام عن كل حتديد أمربيقي لذلك، ال جيب أن تتأسس 

ا وكونيتهاأي بعيداً عن غايات السعادة الرباغماتية املختلفة) ( فهو  وأصبحت عرضية ونسبية. وإال لفقدت ضرور
سة لكل املفاهيم املتعلقة باجملال العملي، جمال كامل االستقاللية بشكل جيعلها مؤسِّ الفلسفة األخالقية  يريد هلذه 

حنو الكمال األخالقي واجب عقلي يفرض ذاته يف كل زمان. وال يتصور  من هنا كان التقدم  احلرية.السلوك بفعل 
سرية دائمة حنو التوافق أو التطابق الكامل بني القصد اإلنساين وبني القانون األخالقي. كانط هذا التقدم إال كم

فال ميكن أن جنده »وبالفعل، مبا أن هذا التطابق يشكل غاية ضرورية يقتضيها العقل العملي يف العصر احلديث، 
بادئ العقل اخلالص العملي، من مل إال داخل تقدم يسري بشكل غري متناه حنو ذلك التطابق التام. وعليه، وتبعاً 

. وليست فكرة التقدم هنا فكرة 68«إلرادتنا ،باعتباره موضوعياً  ،الضروري أن نسلم مبثل هذا التقدم العملي
بكل تأكيد، ال ينتظر كانط أن  .تارخيية، بل هي فكرة اقتضتها العالقة اإلشكالية بني الفضيلة وبني السعادة

هذا الشخص أو ذاك أو مع هذا اجليل أو ذاك، بل ال ميكن تصوره إال يف يتحقق ذلك التطابق الكامل مع 
وهذا بالذات ما يضفي على املذهب األخالقي مثاليته املطلقة، بل ما  عالقته باكتمال النوع البشري يف كليته.

اعية جيعل منه يوتوبيا بعيدة عن شروط وجود اإلنسان الفعلية. فهذا االكتمال رهني شروط تارخيية واجتم
ا كانط كثرياً، نقصد بذلك حتقق دولة احلق والقانون واحلريات العمومية. وذاك  وسيكولوجية، بل وسياسية وعى 
هو الطرف اآلخر من املعادلة الصعبة يف التفكري الفلسفي الغريب يف احلرية األخالقية: ميكن أن يكون اإلنسان حراً 

يسلك وفق مقتضيات القانون األخالقي الذي يستمده من عقله أخالقياً، بل ميكن أن خيتار مبحض إرادته أن 
اخلالص، لكن ما عالقة سلوكه األخالقي هذا بوجوده كمواطن داخل الدولة، أي بوجوده احملكوم مبفهوم آخر 

وكعضو يسلك  –ال كشخص أخالقي كوين  –للحرية، هو احلرية السياسية املرتبطة بوجوده ككائن تارخيي 
تلك هي مفارقة العقل األخالقي احلديث كما شخصها أحد مفكريه الكبار. قد جنعل  .وميةمبقتضى إرادة عم

األخالقية منوذجًا مطلقًا ألفعالنا وجملالنا العملي؛ ومع ذلك، حنن واعون بأنانية طبيعتنا البشرية وسعيها إىل التقدم 
ا . ويبدو أن الغرب قد اختار الطريق الثاين وحتقيق الرفاهية املادية والتقنية ولو على حساب هذه األخالقية ذا

وتناسى الطرق األول رغم اعرتافه بأمهية األخالقية يف حياة البشر. ولنقل: لقد تناسى الغرب صوته األخالقي (أو 
ضمريه األخالقي) الهتًا وراء إغراءات تقدمه التقين والعلمي. أليست ظواهر االستعمار وحروب اإلبادة اليت 

لغرب احلديث دالًة على ذلك؟ أال يشهد دمار البيئة الكونية على هذا النسيان الذي ينخر ذاكرة شهدها تاريخ ا
الوجود الغرب األخالقية؟ ال يسعنا حالياً، وحنن خنتم هذا املقال، إال أن نعرتف بوجود تناقض صارخ يهدد 

عرتاف السياسي حبقوق اإلنسان أحد بني عقله التقين والعلمي وبني عقله األخالقي. قد يكون اال الغريبالتارخيي 
ميزات العقل الغريب احلديث؛ لكن، أال تتضاءل القيمة األخالقية  هلذا االعرتاف أمام ما نشهده حاليًا من معاناة 
شعوب بكاملها (كالشعب الفلسطيين والشعب العراقي على سبيل املثال ال احلصر) من عقدة الذنب اليت تنخر 

لغريب جتاه حضارته التقنية وما ولدته من نزوع قاتل حنو الدكتاتورية والتدمري واإلبادة بعمق العقل األخالقي ا
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والعنصرية واهلمجية كما حدث مع النظام النازي والستاليين ونظام دولة جنوب إفريقيا يف القرن املاضي، وكما 
  اإلبادة اجلماعية.و صرية والكراهية حيدث أمام أنظار دول العامل حالياً مع الدولة اإلسرائيلية القائمة على العن
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   اصلةالف حدودال
  عند اسبينوزا ةسياسالدين والبين 

   

  زھير الخويلدي
 

ى » ا قضاء عل ل ان في القضاء عليھ ة ب ى سالمة الدول حرية التفلسف ال تمثل خطرا على التقوى أو عل
  .1«سالمة الدولة والتقوى ذاتھا في اآلن نفسه

دم العص ذ أق ق من اش عمي ل نق ة مح دين والسياس ين ال ة ب ت العالق ن ظل ل م اريخ الطوي م الت ور ورغ
ده المعضلة  رة في ھ ة األخي ال الكلم ى حد اآلن ق المناظرات والبحوث حول ھذا الموضوع فان ال أحد إل
ذا  ذين خاضوا في ھ دوام، ومن الفالسفة ال ى ال وال أحد بين الحدود الفاصلة بين المجالين المتزاحمين عل

بي اروخ اس ة في 1677-1632( نوزاالموضوع وأدلى بدلوه نذكر الفيلسوف ب ورة جذري ) وھو صاحب ث
ين  ة ب ة الحقيقي راز العالق انط وھيجل في إب د سبق كل من ك مجال الفكر الديني والسياسي السيما وأنه ق
روع  ى مش ذي ضمه إل ف ال ى دور المثق ن إل ة وتفط دين والدول ين ال ل وب ر والعم ع والنظ ر والواق الفك

ه  اإلصالح الديني وأوكل إليه مھمة الفعل زة في ة متمي رة الكون وأعطى لإلنسان منزل السياسي ووحد فك
الي روحي.  ادي حسي وآخر مث بعد أن كانت الميتافيزيقا قد شطرتھما إلى نصفين: جسم وروح وكون م
ا  ار الواضحة وطبقھ نھج األفك ق بم ا يتعل ديكارت فيم لقد تأثر ھذا الفيلسوف الھولندي من أصل يھودي ب

ل االصطناعية المغشوشة واتفق في ميدان الدين والعقا ئد قصد فرز األفكار العقالنية الطبيعية من األقاوي
ين النصوص  ز ب د التميي ك عن ة وذل ب المقدس اريخي للكت د الت ق بالنق ا يتعل تريك فيم يمون وأوس ع س م
د أن ه يعتق ا أن  الصحيحة والنصوص المنحولة والمشوك فيھا، ولذلك اعتبره المؤرخون فيلسوفا عقالنيا بم

نھج  ز الم انية األقصى. ويتمي ر اإلنس ويم خي تعماله الق ي اس ود ويضمن ف ي الوج يء ف ل أفضل ش العق
ة  ل الغائي تبعاد العل م الصحيح واس ن الحك ذھن ع وق ال ي تع بقة الت ام المس ن األحك التخلي ع ي ب العقالن

دة المرتبطة باإلحيائية والميتافيزيقا وتأسيس نظرة ميكانيكية للطبيعة البشرية ورياضي ؤمن بوح ة للكون ت
  الوجود وتقطع مع التفسيرات الماورائية.

ر:  ذا األم ول ھ ول دون إدراك » إذ يصرح ح د تح ي ق بقة الت ام المس تبعاد األحك ى اس د حرصت عل لق
د  استدالالتي...ولقد رأيت من المفيد أن أفحص ھذه األحكام على ضوء العقل. ان جميع األحكام التي أتعھ

ة باإلشارة إليھا ھنا  متأتية عن حكم مسبق واحد وھو أن الناس يفترضون عموما أن جميع األشياء الطبيعي
ة. فعال  ة معين تتصرف مثلھم من أحل غاية بل إنھم على يقين من أن هللا نفسه يوجه كل شيء نجو غاي
م  ذا الحك ي ھ أنظر إذن ف ده س ان ليعب ق اإلنس ه خل ان وأن ل شيء لإلنس د سخر ك أن هللا ق ون ب م يقول إنھ

  . 2«المسبق فحسب
ا أن كل شيء يخضع  ى الكون بم ه عل دأ الضرورة وتعميم ي مب من ھذا المنطلق يدعو اسبينوزا إلى تبن
درج ضمن  لنظام األسباب والمسببات وال توجد ظاھرة طبيعية خارقة أو معجزة ونظرا ألن هللا نفسه من

ى وق تفطن فيلسوف األخالق إل ا ي ة الحرة، كم و العل دما منطق الضرورة فھ وھم عن ي ال وع الالھوت ف
  يرتبط بالغائية ويعتبر فكرة العناية اإللھية وتبجيل اإلنسان عن البقية مجرد حكم مسبق ينبغي تجاوزھا.  

هأما في المجال السياسي فقد شك ف ئن إلي ارت واطم تثناه ديك ا اس ة واألخالق  ي م وخاصة السياسة القائم
ة والوجود  المؤقتة ولذلك وضع بين قوسين فكرة اإلله ين المعرف ارت ب ط ديك الضامن واعترض على رب

بينوزا مستوى  ارح اس ذا ب ة: أومن لكي أفكر وأفكر لكي أوجد، ولھ عبر اكتشافه للكوجيتو الديني الثاوي
اة  ن دع ه م ى أن بعض عل ه ال ذلك نظر إلي ة ول اب الالھوت والسياس ة المجردة وطرق ب ة النظري المعرف

ين المملكت ز ب ذه الفصل والتميي ن ھ ه واضح م ن أن موقف رغم م ى ال ان عل ة اإلنس ة هللا ومملك ين: مملك
رابط  المسألة فھو قد رفض الخلط بين المجالين وأن يكون اإلنسان مملكة داخل مملكة وأبقى على الحبل ال
ه  بين الدين والدولة من أجل تبادل الخدمات وتحقيق التكامل الذي يخدم وجود اإلنسان في الكون ويحقق ل

                                                 
  . باحث من تونس  
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ة ال د درس أنظم ة فق ة والحري صحة الدنيوية والخالص االتيقي المنشود، وكان بالفعل فيلسوف الديمقراطي
ام  ى أن النظ ى إل ق وانتھ رد المطل م الف ى حك ة عل لطة القائم ة المتس د األنظم ا ونق ارن بينھ م وق الحك

  الديمقراطي ھو أكثر األنظمة اتفاقا مع العقل والطبيعة.
اد  من المعلوم أن اسبينوزا م األخالق وحاول إيج اب عل قد بحث في أسس ودعائم الفلسفة السياسية في كت

والت التي ينبغي لكل  اب السياسة المق أسس الفعل السياسي في رسالة الالھوت والسياسة وأوجد في كت
دم  ل ال يخ ا أن العق وت طالم ل والالھ ين العق ى الفصل ب دعو إل راه ي ذلك ن ا ول زم بھ ام أن يلت ل نظ رج

ادئ الالھ ة عن مب ادئ مختلف ى مب وم عل ل مجال يق ا أن ك ل وطالم دم العق ه أن يخ يس ل وت والالھوت ل
ا  ه، بينم اھي علي ى م ياء عل اآلخر،السيما أن أسلوب العقل ھو فلسفي برھاني والغاية منه ھو إدراك األش

ي ا جاء ف اب.  أسلوب الالھوت ھو اإليمان الذي يؤثر على النفوس ويستوجب الطاعة والتصديق بم الكت
ة؟ وھل بالفعل ال  دين والدول ين ال ام ب لكن ھل يؤدي كل ذلك إلى القول بأن اسبينوزا يدعو إلى الفصل الت

  تتدخل السياسة في شؤون الالھوت وال يوظف الالھوت ألغراض سياسية؟
ل ان» في ھذا السياق يقول اسبينوزا: لكل  ان الالھوت ليس خادما للعقل وان العقل ليس خادما لالھوت ب

منھما مملكته الخاصة، للعقل مملكة الحقيقة والحكمة كما قلنا من قبل ولالھوت مملكة التقوى والخضوع، 
ى  اس يستطيعون الحصول عل ان الن رر إذا ك ه أن يق وقد بينا أن قدرة العقل ال تذھب إلى حد يستطيع مع

دعي ا ك ال ي ل ذل ياء. وفي مقاب ة باألش وحي إال السعادة بالطاعة وحدھا دون معرف ذا وال ي لالھوت إال ھ
ه  ا تتطلب در م ى ق ان عل د اإليم و يحدد عقائ ل. فھ يئا مضادا للعق بالطاعة وال يريد أو يستطيع أن يفعل ش
ى  د المعن ة تحدي االت مھم ا وخي رى إال أحالم ه ال ي ذي بدون الطاعة ويترك للعقل الذي ھو نور الفكر وال

ى وجه الدقيق الذي ينبغي أن تفھم به ھذه العقائد  ا عل الالھوت ھن ي ب ا أعن ا وأن ى حقيقتھ بغية الوصول إل
التحديد الوحي من حيث أنه يشير إلى الغاية التي قلنا ان الكتاب يرمي إليھا( أي بواعث الخضوع وطرقه 
دد  ي ع ذي ال ينحصر ف الم هللا ال ميته بك ن تس ا يمك وى الصادقة) أي م ان الصحيح والتق د اإليم أي عقائ

  .3«معين من الكتب
ن موضوع  ة»ع وت والسياس ي الالھ الة ف اب  «رس ة لكت ه العربي ة ترجمت ي مقدم ي ف ن حنف ول حس يق

ان رسالة اسبينوزا ثورة على األوضاع الثقافية والسياسية في عصره بل » ما يلي: «الالھوت والسياسة»
ين الب انية وفي كل عصر وتطبيق للنور الطبيعي في مجال الدين والسياسة حتى ال يخلط الناس ب دع اإلنس

ين  ائس وب ي الكن ين الجدل البيزنطي ف ان الصادق أو ب اذج واإليم ين التصديق الس ة أو ب اليم اإللھي والتع
ين  دين وب دفاع عن ال ين الطوائف باسم ال تن والمصادمات ب ين الف اإلحساس الطبيعي بالعدل والخير أو ب

  .4«السالم الداخلي في اإلنسان وفي الدولة
اد ال ان الفكرة المركزي ة االعتق ة التي تدور حولھا الرسالة ھي: أن العقل أساس اإليمان وبالتالي فان حري

ة  ان حري الي ف تمثل خطرا على الدين، وفي مرحلة ثانية ان العقل ھو أساس كل نظام سياسي عادل وبالت
  التعبير والتفكير وإبداء الرأي ال تمثل خطرا على سالمة الدولة. 

ذا النحو يستخدم  ى ھ انعل بينوزا برھ دما  اس ين حال اإلنسان عن ه، إذ يب د وجاھة أطروحت الخلف ليؤك ب
ة  ى الكراھي ان عل وم اإليم دب العجز في النفوس ويق وھم وي ر ال ة ويظھ ل حيث تسود الخراف يغيب العق
والخوف والتعصب ويرجع اإلنسان ظواھر الطبيعة إلى علل غائية وھمية وقوى خالية وموجودات غيبية 

ه كل شيء في الوجود ال يستطيعون  ويقع الناس ضحية تقديس موجود متعال خارج الطبيعة ينسبون إلي
  القيام به. 

أ  ة التي تنش وع في الخراف ى الوق ؤدي إل على ھذا النحو يرى اسبينوزا أن غياب المنھج العقلي الواضح ي
د عور ال ذب الش ى تذب ؤدي إل ل وت ى العق واء عل لبية واألھ االت الس يطرة االنفع ن س وف م ين الخ يني ب

اع  ين الخضوع األعمى واالقتن ان الحي وب ين التصديق الساذج واإليم والرجاء وبين الرھبة والرغبة وب
لو استطاع الناس تنظيم شؤون حياتھم وفقا لخطة مرسومة أو » الواعي، إذ يصرح حول ھذا الموضوع:

  .5«الدوام لما وقعوا فريسة الخرافة كان الحظ مواتيا لھم على
ل  يدافع ة ب ى أي جھ ك أي خطر عل رى في ذل اسبينوزا بشدة على حرية التفكير واالعتقاد والتعبير وال ي

ا  ه: كم ا لجبلت يم ضميره طبق ة وتحك ه بحري ع اإلنسان من استعمال عقل يعتقد أن أية سلطة ال تستطيع من
ى تح ة عل ر عالم دين والفك ة وال ال السياس ي مج ار ف ة االختي اس بحري ع الن ى تمت ر إل ان ينظ ضر الكي



 3

ه: ك بقول ى ذل راه يستدل عل ان » السياسي الذي ينتمون إليه وتحولھم إلى مصادر قوة لھذا الكيان ون و ك ل
من السھل السيطرة على األذھان مثلما يمكن السيطرة على األلسن لما وجدت أية حكومة نفسھا في خطر 

الحكام ولما أصدر حكما على حق  ولما احتاجت أية سلطة إلى استعمال العنف ولعاش كل فرد وفقا لھوى
  .6«أو باطل، على عدل أو ظلم إلى وفق مشيئتھم ولكن األمور ال تجري على ھذا النحو...

ن  ه ال يمك وت ألن ل والالھ ين العق دين وب فة وال ين الفلس ى الفصل ب دعو إل بينوزا ي ر أن اس ت للنظ الالف
ل  ى العق ة عل ل وال يمكن البرھن ى الالھوت بالعق ة عل ين البرھن ى الفصل ب ه ال يسعى إل الالھوت ولكن ب

الدين والسياسة فصال تاما وال يفرق بين مجال اإليمان ومجال الطاعة تفريقا مطلقا بل يبحث في األسس 
ى  ة عل الي الدول ديني وتع ى التسامح ال دعو إل د وي ة المعتق الديمقراطية والقانونية للدولة التي تضمن حري

ي ي ان الت د واألدي ف العقائ ذا مختل ول ھ ده يصرح ح ة،إذ نج ذه الدول ون ھ ذين يكون ون ال ا الموطن عتنقھ
رك » الموضوع: ان أن الالھوت يت كان اھتمامنا حتى اآلن منصبا على الفصل بين الفلسفة والالھوت وبي

ة  ى أي حد يمكن المضي في ممارسة حري ة التفلسف واآلن حان الوقت لكي نتساءل: إل رد حري لكل ف
  .7«الدولل الفكر والقول في أفض

ى الكذب والعنف  دين ألغراضھا السلطوية وتلجئ إل أن السياسة يمكن أن تستخدم ال بينوزا ب يعترف اس
وجيھھم حسب  اس وت م الن ا حك ام وليسھل عليھ بتكميم األفواه وإكراه الضمائر على الطاعة وحبس األجس

ذلك ان الخرافة ھي أكثر ا» برامجھا واستحقاقاتھا، إذ يقول في ھذا السياق: ة ول لوسائل فاعلية لحكم العام
راھيتھم  كان من السھل باسم الدين دفع العامة تارة إلى عبادة ملوكھم كأنھم آلھة ودفعھم تارة أخرى إلى ك
ى  ديد إل ة بحرص ش ذا الشر اتجھت العناي ا لھ ى الجنس البشري وتجنب رى عل ة كب ومعاملتھم كأنھم طام

ين  ئر والمراسم التي تزيد من أھميته وتضمنبالشعا -حقا كان أو باطال –تجميل الدين  ا ب ا دائم له احترام
  .8«المؤمنين

ة  اب ويتساءل عن حقيق ة لتفسير الكت اد نظري يبحث اسبينوزا في مقومات رسالة العبرانيين  ويحاول إيج
ذي يجعل هللا تم بالسبب ال اء ويھ وي واألخالقي لألنبي دور السياسي والترب ان وال  النبوة والمعجزة واإليم

اريخي  يضع الشعائر ويدفع الناس إلى اإليمان بالقصص ويفحص األسفار الخمسة ويمارس عليھا النقد الت
ت  وك ليس مويل والمل وث وص اة وراع وع والقض فار يش ا أس ة ومعھ فار منحول ذه األس تنتج ان ھ ويس

ند صحيحة ألنه لم يكتبھا مؤلف واحد بل مجموعة من األشخاص في فترة متباعدة حيث يختلط ا لمتن بالس
رة التي تفصل  ة الكبي افة الزمني ى المس ه إل اليق وينب والنص األصلي بالحاشية والھوامش والشروح والتع
ى  ى أنفسھم عل م ينظروا إل ذي ل بين زمن بعث الرسالة العبرانية ولحظة التدوين من طرف الحواريين ال

  أنھم مجرد معلمين بل أوھموا الناس على أنھم أنبياء.
ة  عندئذ يؤكد ا دون تحريف ومن جھ اسبينوزا أن الكتاب المقدس من جھة تضمنه لكالم هللا قد وصل إلين

تضمنه لتشريعات إنسانية فقد احتوى العديد من التعليقات الھامشية واإلضافات البشرية التي تضع الكالم 
ولكن عقيدته في  على غير عواھنه ويرى أن الكتاب المقدس يحتوى على الميثاق الحقيقي للشريعة اإللھية

الطبيعة اإللھية تقتصر على ما يمكن اتخاذه قاعدة عملية في حياة الناس اليومية وال يوجد فيه سوى تعاليم 
ة  االلتزام بنظري يسيرة تحث على الطاعة وبالتالي ليس فيه نظرية في الحكم وال يمكن القول بأنه أوصى ب

ة سياسية معينة ينبغي إتباعھا واالبتعاد عن غيرھا  المعنى الحديث للكلم ة ب ألنه لم يشر إلى مقومات الدول
اذا  ه وم م وكيف يختارون ين من يحكمھ نھم وب ة بي نظم العالق م ي راد ول ة لألف أي الحقوق الطبيعية والمدني
ة التي حاول  ة اإللھي ه، وحتى الدول يعطونه وماذا ينتظرون منه أن يقدم لھم ومتى يطيعونه ومتى يؤيدون

البداية فقد انھارت بسرعة لكثرة الفتن فيھا والستحالة حكم الناس في األرض باسم اله موسى تأسيسھا في 
ا أن هللا  م يعط ألحد حق التصرف في شؤون البشر، كم السماء وألن هللا لم يفوض أحد للحكم باسمه ول

ى أعوان يس اج إل ى الكون يحت ا عل يس ملك اعدونه نفسه بعيد كل البعد عن أن يشبه نفسه باإلنسان وھو ل
ا  ى تصورنا للغائب كم في حكمه لألرض ولو تصورناه على صورة ملك ألسقطنا قياسنا على الشاھد عل

الذي ھو  «دالئل الحائرين»بين حكيم قرطبة ابن رشد الذي تأثر به عن طريق موسى ابن ميمون وكتابه 
 مجرد ترجمة عبرية للفلسفة العربية.

ة  بينوزا العالق الج اس ث يع توى ثال ي مس ة ف لة القائم ي الص ث ف الل البح ن خ ة م دين والسياس ين ال ب
انون  والضرورية بين القانون اإللھي والقانون السياسي والقانون الطبيعي ويماھي بين القانون اإللھي والق
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ة  الطبيعي السيما وأن هللا ھو الطبيعة والطبيعة ھي هللا فقط األول ھو الطبيعة الطابعة والثانية ھي الطبيع
  ة ويستخلص من ذلك ضرورة توافق القانون الوضعي مع القانون الطبيعي.المطبوع

ي بصفة خاصة األمر  راد تحت قاعدة واحدة ويعن إذ يعني القانون بصفة عامة اندراج مجموعة من األف
ى  ى نفسه وعل رد عل الذي ينفذه اإلنسان ويحد من قدرته ويكون في شكل فكرة تنظيمية للحياة يفرضھا الف

  أجل تحقيق غاية معينة ھي المصلحة المشتركة. اآلخرين من
تنبط من  اس ويس ى كل الن انون شامل يصدق عل ة وق اة الحقيقي دة للحي ه القاع انون اإللھي بكون ز الق يتمي
الطبيعة البشرية ويدرك بالنور الفطري وال يقتضي التصديق بالروايات أو اإليمان بالمعجزات والخوارق 

ة الشعائر والطقوس ومجرد أداء  ألننا نعرفه من خالل التجربة نا وال يتطلب إقام ي ألنفس واإلدراك العقل
رات  ع الخي اب بمن اب والجزاء،العق ه يحدد العق ا أن وعي، كم ة ال ى مرحل حركات بل يقتضي الوصول إل
روح صافية  وبقاء األنفس في حالة عبودية لألجساد في حين أن الجزاء ھو معرفة ھذا القانون وحب هللا ب

  على حالة من الغبطة الدائمة والسعادة الوجودية. والحصول
  كيف تساعد التعاليم الدينية على المحافظة على الدولة وصيانتھا من كل تفكك وزوال؟

ي  انون اإللھ روح الق تلھم ل انون الوضعي المس الل الق ن خ ون م بينوزا يك ع حسب اس يم المجتم ان تنظ
ي، إذ  انون »الطبيع ة ق ع وإقام يم المجتم ي وجب تنظ ي شخص أو ف ثال ف ان مم واء ك ع س ه الجمي يطيع

ا  جماعة تكون لھا الكلمة العليا أمام العامة، وتكون ھذه القوانين في دولة ترى فيھا الجماعة تحقيقا لرغبتھ
د الجماعة  ذلك ال تفق ة وب ة تام ع بحري وانين التي ارتضاھا الجمي ذه الق ع ھ ع الجمي م يطي ا، ث ال خوفا منھ

  .9«بعمله عن رضا وبحماس بالغ حريتھا ويقوم كل فرد
رانيين عوض أن  يفسر اسبينوزا سبب انھيار دولة العبرانيين بأن الغرض من الشعائر والطقوس أن العب
يقوموا بأنفسھم باألعمال التي تطلبھا الدولة منھم كانوا دائما يقومون بھا تنفيذا ألوامر اآلخرين وخوفا من 

  خالصة ولم تؤدي أعمالھم إلى أية سعادة.عقابھم وبالتالي لم يكونوا على نية 
دافع   وى ال ب دافع التق ه ب ؤدي الشعب واجب ى ي ة حت دين في الدول لقد نسي العبرانيون أن موسى أدخل ال

عائر  ن أداء الش ة م ان الغاي الي ك تھم وبالت ان دول ت أرك نظمھم وتثب وانين ت م ق ون لھ ى يك وف وحت الخ
  حصول على نعيمھا الدنيوي.والطقوس المحافظة على سالمة الدولة وال

ة وصاحبة الحق في تنظيم الشؤون  ينتھي اسبينوزا إلى نتيجة أساسية وھي أن الدولة ھي وحدھا المخول
الدينية وأن الطاعة الحقيقية  تعني التوفيق بين ممارسة الشعائر والطقوس الدينية والحرص على سالمة 

  تتعھد بأن تكفل لكل فرد حرية التفكير والتعبير.الدولة وأمنھا ورقيھا طالما أن الدولة الحرة 
ى » يقول في ھذا اإلطار: ة إل ات عاقل ل البشر من وضعھم ككائن ة ليست تنزي ان الغاية من تأسيس الدول

ا  انھم كيم دانھم وأذھ ا ھو إتاحة الفرصة ألب ل المقصود منھ وضع البھائم المتوحشة أو اآلالت الصماء ب
ھار  ا إش را دونم تخداما ح ولھم اس تخدموا عق م أن يس ام بحيث يتسنى لھ ان ت ي أم ا ف ل وظائفھ وم بكام تق

  .10«لحة الحقد والغضب والخداع وحتى يحتمل بعضھم بعضا دون ظلم أو إجحافألس
ل  القوة ب اس ب م الن يس التخويف والسيطرة وحك ة ل من جھة رابعة يشير اسبينوزا إلى أن الغاية من الدول
ر  ة التفكي ا حري ة ھم وعين من الحري ى ن راد وينصص عل ھي مؤسسة تسعى دوما إلى ضمان حرية األف

ل وحرية المعتق اع والطاعة من قب ى اإلجم ة عل اعي والدول د االجتم ى العق دني عل يد المجتمع الم د، ويش
ى المجتمع » األفراد، إذ يقول حول العالقة بين الحاكم والمحكومين: رد أن يفوض إل ى كل ف انه يجب عل

ى كل شيء، أي السلطة الم ق عل ة كل ما له من قدرة بحيث يكون لھذا المجتمع الحق الطبيعي المطل طلق
اب الشديد.  في إعطاء األوامر التي يتعين على كل فرد أن يطيعھا إما بمحض اختياره وإما خوفا من العق
اس في جماعة  اد الن ويسمى نظام المجتمع الذي يتحقق على ھذا النحو بالديمقراطية.فالديمقراطية ھي اتح

  .11«لھا حق مطلق على كل ما في قدرتھا
ب ه اس ة ان المبدأ الذي يؤسس علي ة أو اكتساب رغب ة الوجودي وقي ھو الحري ينوزا الجسم السياسي والحق

ام  ل وال في األحك دمھا العق اليم التي يق المحافظة على البقاء بالمعنى الواسع للكلمة وھو ال يوجد في التع
ة صالتي ينص ره الطبيع ا تق ة وم ه المألوف  عليھا الدين بل فيما يقع استنباطه من الوضع اإلنساني وطبيعت

ول في  ا بالغبطة والخالص إذ يق ا وتمتعھ ا وكمالھ البشرية وما يمثل غايتھا المنشودة ومجال تحقق فعلھ
ا » ھذا السياق: ى انفعاالتھ نفس عل ه عن سلطان ال لقد أنھيت الحديث ھنا عن كل ما كنت أرغب في إثبات
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وق درة يف ه من ق ا ل يم وم ة الحك ذي ال  وعن حرية النفس وندرك بھذه الصورة ماھي منزل ا الجاھل ال بھ
ا –ينقاد إال لشھواته... الحكيم من حيث ھو حكيم ال يعرف االضطراب إلى قلبه منفذا بل ھو  ى م نظرا إل

نعم  -يتصف به وفقا لضرورة أزلية محددة، من وعي بذاته وباإلله وباألشياء دا وي ال يكف عن الوجود أب
  .12«بانبساط النفس الحقيقي

ة كما أن حجرة الزاوية في ا ة ودول رتبط بالمواطن ة أيضا والتي ت ة الفردي لمجتمع المدني ھي فكرة الحري
ك  ه في ذل راد وحجت ين األف اون ب القانون كرابطة عقالنية تمتص العنف وتحيد النزاع وتوطد فضائل التع

ر » أن: الغاية القصوى من تأسيس الدولة ليست السيادة والتسلط أو إرھاب الناس وجعلھم يقعون تحت ني
در اآل تفظ ق ان، أي يح در اإلمك ان بق ي أم رد ف ل ف يش ك ث يع ن الخوف بحي رھم م ل ھي تحري رين ب خ

  .13«اإلمكان بحقه الطبيعي في الحياة والعمل دون إلحاق ضرر بغيره
ذوب طرف  ا دون أن ي ان النظام الديمقراطي ھو الذي يبقي على الحبل الرابط بين الدين والسياسة موثوق

اتھم في طرف آخر، وھو الذي  دون في حي يمكن الناس من الوصول إلى درجة من اإليمان الصحيح ويھت
ه » على نور العقل وحده. ألم يشر اسبينوزا: وم علي ذي تق ان الغاية التي ترمي إليھا الديمقراطية والمبدأ ال

ث  ل بحي دود العق ي ح ان ف در اإلمك يھم بق اء عل اء واإلبق ھوة العمي يطرة الش ن س اس م و...تخليص الن ھ
  .14«في وئام وسالم يشونيع

ل وأضمنھا  إذا كانت مبادئ الحكم الديمقراطي ھي أقرب أنظمة الحكم إلى الطبيعة وأكثرھا اتفاقا مع العق
د  لقيمة الحرية فان اسبينوزا يحذر من مغبة االنقالب على العقد وتحويلھم من عقد تشارك وإجماع إلى عق

  ون على دواليب الدولة، إذ يرى ما يلي:خضوع وتفويض ويعترض على جعل رجال الدين يسيطر
دين الحق في إصدار  -1» ى السواء إعطاء من يقومون بشؤون ال ة عل دين والدول من الخطورة على ال

  القرارات أيا كانت، أو التدخل في شؤون الدولة...
وانين من الخطورة أن نجعل القانون اإللھي معتمدا على المذاھب التي تقوم على البحث وأن نضع ال -2 ق

  على أساس من اآلراء التي ھي على األقل موضوع خالف دائم بين الناس...
ك  -3 ر شرعي وذل اھو غي اھو شرعي وم ر م ي تقري الحق ف ا ب لطة العلي راف للس ن الضروري االعت م

  تحقيقا لمصلحة الدين والدولة على السواء... 
و  وأخيرا ان شعبا لم يتعود أن يعيش في ظل حكم ملكي وكانت له -4 ه ل ة يسوء حال وانين قائم ل ق من قب

ؤدي  ره ي ا وأن تغيي ود فيھ ذي يس م ال ام الحك تفظ بنظ ة أن تح ل دول ى ك ا...ان عل ه ملك ى نصب علي إل
  .15«تعريضھا لالنھيار التام

دة إشكاليات من  م بطرحه ع يتعمق اسبينوزا بالبحث في مشكل الحدود التي تفصل الالھوت عن الحك
ا العمل إذا أع» بينھا: د م ذا للعھ ا هللا تنفي دنا بھ دين والطاعة التي وع را مناقضا لل ا أم طت السلطة العلي

  الصريح؟ ھل يجب الخضوع لألمرد اإللھي أم لألمر البشري؟ 
ول: ة، إذ يق وانين الجاري رام الق ى احت ه إل واء ودعوت ان السلطة » الجواب ھي رفض اسبينوزا إتباع األھ

اء دھا بن ة وح ي المكلف ي ھ ا الت ة  العلي وق الدول ى حق ة عل ي بالمحافظ ا الطبيع ي وحقھ ا اإللھ ى حقھ عل
ع  ى جمي دين وعل ع اإلجراءات المناسبة في موضوع ال اذ جمي ق في اتخ وحمايتھا يكون لھا الحق المطل

  .16«األفراد االلتزام بطاعة قرارات السلطة العليا وأوامرھا بھذا الصدد...
اإللھي وال يعطي األولوية لطاعة الحاكم السياسي قبل طاعة ھنا ال يبدو أن اسبينوزا يناصر نظرية الحق 

انون طاعة  خصوصا  رى في طاعة الق هللا بل يعتبر أن الحق اإللھي والحق الطبيعي نفس الشيء وي
  وأن الطاعة الحقيقية  تحض على إيجاد اتفاق بين ممارسة العبادة الدينية وسالمة الدولة.

ذي يطرحه ا كال اآلخر ال واطنين اإلش ة للم ي الشؤون الديني ة ف لطة الحاكم دخل الس و حول ت بينوزا ھ س
دة التي  وتنظيمھا والحرص على أدائھا والسھر على سالمة المواطنين ويرى أن السلطة الدينية ھي الوحي

ع ألن: ن المجتم يس أي طرف آخر م ة ول عائر الديني ذا الش ى ھ ي اإلشراف عل ا الحق ف ألصحاب » لھ
ل السلطة الحاكمة ا دني وحده ب انون الم يس الق إرادتھم ول انون رھن ب لحق في تنظيم كل شيء وأن كل ق

  .17«أيضا القانون المتعلق بالشؤون الدينية الذي ينبغي أن يكونوا ھم أيضا المفسرين له والمدافعين عنه
اديين؟  راد ع م مجرد أف دين وھ ذة المسيح بال أي وعندما تطرح عليه أسئلة من قبيل:بأي حق بشر تالم وب

ع  اذا ال يمكن ألحد أن يطي معنى تكون السلطات العليا الحاكمة ھي مفسرة الدين بالنسبة إلى شعوبھا؟ ولم
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ا العمل إذا  ا؟ م رارات السلطة العلي ع ق هللا حقا إال إذا اتفق سلوكه الديني مع المصلحة العامة وأطاع جمي
ه اإل ذي يفرض ويم ال ق الق ن الطري اد ع دين االبتع ال ال يراتھم أراد رج الوثوق بتفس تمر ب ل نس ان؟ ھ يم

  الدينية؟ أال يجب حينئذ التسليم للسلطة العليا الحاكمة بحق تفسير الدين؟
اء وحواريھم ويحاول أن ينشر  يس ألحد أن يعطي لنفسه سلطة األنبي الي: ل ى النحو الت تكون إجابته عل

ه  دين وألن ه ال ان الصادق أو أ»بنفس ارس اإليم د أن يم تطيع أح رارات ال يس اع ق ع هللا إال إذا أط ن يطي
  .18«ا ما تؤكده الحياة العملية نفسھاالسلطة الحاكمة وھذ

للحسم في ھذا الجدل يدعو اسبينوزا إلى النظر إلى المسألة من الزاوية القانونية واحترام روح القانون في 
ين البشر ولكي  ات ب اع ذلك السيما وأنه رابطة عقالنية بعيدة جعلت لتنظيم العالق ز وإتب د عن التحي نبتع

ة فيلسوفا  أن يكون المفسر للنصوص الديني ام وينصح ب ر الع الشھوات ونؤثر المصلحة المشتركة والخي
ى ال  ين الالھوت والسياسة حت دب الخالف ب دما ي متمكنا ولذلك ينصح اسبينوزا بااللتجاء إلى الفلسفة عن

ي من أجل تزداد الكارثة وتتعدد الفرق والمذاھب وتدور بينھا ال لم األھل نزعات والحروب التي تمزق الس
من الضروري » النظر بعقالنية إلى أسباب الخالف والعمل على إزالة التوتر فھو القائل في ھذا النطاق:

أمالت  ن الت ر م ام بكثي ى القي ادرا عل راز األول ق ن الط ا م وفا والھوتي م فيلس ر األعظ ون المفس أن يك
  .19«العميقة

د صفوة القول أن اسب ينوزا بحث في رسالته الالھوت والسياسة في الحق الطبيعي والحق المدني وفسر بع
الة  ه في رس انية وأن ة اإلنس م والحري دل والظل م واالستحقاق والع اني اإلث م األخالق مع ه عل ذلك في كتاب

ى أن ال ين الفالسفة والسياسيين وانتھى إل ا السياسة قد ميز بين فلسفة السياسة وعلم السياسة وب سياسة كم
تعلم من  ة التي ت وم التطبيقي يتصورھا الفالسفة ليست سوى يوطوبيا وضربا من الوھم بينما ھي أحد العل
بينوزا  ة. يعترف اس التجربة وتستخدم الدھاء والمكر وتقترب بذلك من الفطنة أكثر من اقترابھا من الحكم

ة والال ة السياسية متعارضة مع األخالق التقليدي ى صناعة أن ھذه الواقعي ا األجدر عل ه يراھ ھوت ولكن
يما في » إذ يصرح ما يلي: جسم سياسي متماسك ومستقر، دين الس ذا التصرف مناقضا لل ل ھ قد يبدو مث

د  نفس القواع ا ل ة وفق ؤون العام دير الش ا أن ت لط العلي ب الس ن واج رون أن م ذين ي وتيين ال ر الالھ نظ
د أن رجاالت ال راد. بي الجتھم األخالقية الموجودة لألف ر حظا من الفالسفة في مع د أكث م بالتأكي سياسة ھ

  .20«ال يلقنون أمرا غير قابل للتطبيقللمسائل السياسية والكتابة فيھا، ألنھم يحتكمون إلى التجربة و
ي  الم االعتزال م الك ة عل المي وخاص الالھوت اإلس ت ب كل الف أثر بش بينوزا ت ة أن اس ة الثاني الخالص

ر من وخصوصا في تصور العالقة  د أحذ الكثي الكون وق ة وصفاتھا وصلة هللا ب الممكنة بين الذات اإللھي
كتاب ابن رشد المھتم بالصلة بين الفلسفة والدين: فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال وأنه 

  جعل مفاھيم وحدة الوجود والعلمانية والحق الطبيعي تترسخ في عالم الفلسفة.
  ھي إليھا اسبينوزا ھي التالية:ان النتيجة التي ينت

أسمى مظاھر التقوى ھي تلك التي تؤدي إلى سالمة الدولة وأمنھا الداخلي »أمر يخص الدين وھو أن  -1
دين الصحيح والحب  .21« يتحقق لو عاش كل فرد وفق لھواهوھو ما ال ين الت ربط ب ى ال ھذا الحرص عل

ة والتدين...ستظل حتى لو لم ن» العقلي  عبر عنه اسبينوزا بقوله: ان األخالقي دة ف كن نعلم أن أنفسنا خال
  .22«في نظرنا أمورا رئيسية

ر   -2 ر والتعبي ة التفكي ل حري ي تكف ة ھي الت ة العادل ة الديمقراطي م وھو أن الدول ور الحك أمر يخص أم
اد ألن  ا ب»واالعتق لطة العلي ق الس وى أو ح ة أو التق المة الدول دد س ه ال يھ رد بحريت ل ف ع ك ل تمت

  .23«ھو...ضروري للمحافظة على كل ذلك
ة  -3 ة العقلي ائل النظري دد المس وانين تح دة من وضع ق د فائ ه ال توج و أن ل وھ فة والعق أمر يخص الفلس

إرادة »للدولة وتمنع من حرية التفكير ألنه  في الدولة الديمقراطية بينا أن جميع الناس يتفقون على العمل ب
. ان المقصود ھنا ھو إعطاء 24«ن يبدوا آراءھم أو يفكروا بطريقة واحدةمشتركة ولكنھم ال يتفقون على أ

دين والسياسة من أجل أن تلعب دورا  ة عن ال الفلسفة أو التفلسف كحق طبيعي الحرية واالستقاللية التام
  مركزيا في الحياة اإلنسانية.

ك األمر صعب  ان رھان اسبينوزا ھو التخلص من االستبداد السياسي والالتسامح الديني وھو يرى أن ذل
ه أمر ممكن  وز ب أن الف ر ب ه يق ي ولكن اد العمل المنال وعسير ويتطلب التضحية واالجتھاد النظري والجھ
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ين  لبية المتنعم االت الس ابحين لالنفع ة والك ن المعرف ة م ة الثالث ائزين بالدرج ن الف بعض م اول ال ي متن وف
ي رح والمتحل اء وف ن حب ورج ة م االت االيجابي ال باالنفع روءة والكم يلة والم أش والفض ة الج ن برباط

ادي  ة الخالص الم اس وحول إمكاني ة الن والذين نذروا أنفسه لذلك والھتمام بتنوير الجمھور وتربية غالبي
و » والروحي للفرد والمجموعة نجده يقول: ل ل ه صعب بلوغه إذ ھل يعق ذي أشرت إلي لئن بدا السبيل ال

بوسعنا الفوز به دونما عناء شديد أال يعبأ به أحد تقريبا؟ لكن كل نفيس  كان الخالص في متناولنا ولو كان
  .25«عزيز يكون صعب المنال بقدر ما يكون نادرا

ة»لكن إذا كانت   ام الدول اق  26«الحرية ھي الغاية الحقيقية من قي ة انطب بينوزا في إمكاني اذا يشكك اس لم
ديال صعب  ره ب ع ويعتب ى الواق ديمقراطي عل وذج ال ال:النم دما ق ذ خاصة عن ي » التنفي ي تبق ة الت الدول

ى أحسن وجه أن يتصرف  سالمتھا متوقفة على استقامة عدد من األفراد والتي يقتضي تدبير شؤونھا عل
بينوزا أن يؤسسھا  ؟27«المعنيون باألمر بوفاء وإخالص إنما ھي دولة واھية ال قرار لھا ا اس وإذا ما أردن

إليھا السلم الذي تصعد به إلى أعلى ثم كانت قد تخلت عنه؟ بعبارة أخرى  نعيد يمكن أن أال تأسيسا راسخا
ة عقيدة دينية معينةالديمقراطية  الدولة تتبنى ھل ة الديني د وتشرع للتعددي ى موقف محاي ؟ أم أنھا تبقى عل
ى  تترك لألفراد أال ينبغي أنو ة دي يشاءونالحرية الكاملة في تغيير ھذه العقيدة مت ة إذا كانت دول مقراطي

ين  ؟بحق  ل ب ة ليبقى الحب ة العربي ة في الحال ين اإلسالم والدول ومتى نرى ھذه العالقة الفلسفية تتأصل ب
  العقل واإليمان موثوقا؟
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  الحريات العامة في النظم الديمقراطية
  رافع ابن عاشور

  
 ،ما شھدت فترة من الزمن ممارسة للسلطة مثل التي شھدھا القرن العشرين وخاصة الربع األخير منه قلّ 

لّ  ما امتلكت السلطة السياسية من الوسائل مثل ما تمتلك اليوم. وقلّ  لطة السياسية في أن الّس هم بفمن المس
اء ع أنح الم جمي ة،الع ي الديمقراطي دم ف خة الق دول الراس ا ال ا فيھ ك ، بم ائل تمتل ن الوس ة م ة الھاّم التقني

والمعطيات الشخصية نھا من مراقبة جميع أوجه الحياة المدنية التي تمكّ الطاقات البشرية من ورة والمتطوّ 
 في األزمان الماضية.أي سلطة  لم تتمتع به م فيھا ماوالتحكّ لألفراد 

ارس و ةتم ا الدول ة) خاضع إلرادتھ از إداري (اإلدارة العمومي ر جھ ا عب لّ ، نفوذھ ي ك ن  منتشر ف بر م ش
وّ التّ وطني ومتك نراب ال ات آالف  ن م ع اإلدارةف.الموظفينمئ أجھزة و تتمت دا ب ورة ج ة متط آالت تقني ب

ل ومازالت  ر من ذي قب وم أكث ا.  ستعملتتتطور كل ي ة ومتخصصة تخصصا عالي ات بشرية عظيم طاق
ور كلّ  ام األم كة بزم رة ماس ذه األخي إلدارة وأصبحت ھ ات أصبح خاضعا ل ع المجتمع ي جمي الفرد ف اف  ھ

رادومطّ  ذاو .لعة على أصغر جزئيات حياة األف ذا التطوّ  ھ ائلرات در المھول لقھ   ،السلطة السياسية ووس
إن الحرص  ،نسانة وحقوق اإلقة بوجود وممارسة الحريات العامّ المحدّ  لألخطار ر ونموّ تطوّ يقابله  ذلك ف ل

وادةة والنّ ات العامّ على حماية الحريّ  ان  ،ضال من أجل ذلك متواصل بال ھ وال يوجد نظام سياسي، وإن ك
  على ضمان ممارستھا بدون مشاغبة.ول خطرا على وجود الحريات العامة ديمقراطيا، ال يشكّ 

م  ،مسألة حياتية تھاكاتاالنمسألة حماية الحريات والمحافظة عليھا من  اليوم أصبحت لقد ادا ل وأخذت أبع
ابقا وق اإلنسان ،تعرفھا لھا مثيال س ة وحق ة والحري ل الديمقراطي ة مث اھيم الجوھري ة  وأصبحت المف ودول

ةالمفاھيم القانون من ال ر المختصة في ال متداول ى في األوساط غي ةمحت اد ال و سائل القانوني وم  يمرّ يك ي
ة، وال يم دون أن يقع التطرق إليھا ر الحكومي ا وغي ة منھ ر يوم دون أن تنكّب المنظمات الدولية، الحكومي

ذلك ات ل اد المعاھدات واآللي اذ اإلجراءات واعتم ارير واتخ ألة ونشر التق ألة ضمان ف .على ھذه المس مس
ا  ات وحمايتھ اعةأصبحت الحري تلخص و ،موضوع الس ةت ألة الجوھري ة المس ات العام ول الحري ي  ح ف
اع الطرق لتقييد السلطة السياسية وتحديد ضالتساؤل حول أنج ول  .وابط لھ ا يق دل الفرنسي إذ كم وزيرالع

ا 1«ةحرية لألفراد والجماعات إذا كانت السلطة السياسية حرّ  ال»: ارروبار بادينتالسابق األستاذ  ، وھذا م
ا ال يمكن إطالق  ان السلطة اليشكل الّسمة المميزة للنظم الديمقراطية. ففي نطاقھ د من عن ية، وال ب سياس

ى الفيلسوف ووضع قيود ناجعة للحّد من تھديداتھا للفرد  ذا المعن حرييته. وقد أوجز وأحسن الكالم في ھ
ھير  ه الش ي كتاب امن عشر ف رن الث ة الق ذ نھاي كيو من وانين»الفرنسي منتس ال:  «روح الق دما ق ا »عن إنھ

د للسلطة لتجربة أبدية أن كل من بيده السلطة ينزع لإلفراط فيھا.  راط في السلطة ال ب وحتى نتجنب اإلف
لطة دا للس راد 2«أن تضع ح ن األف ة وأم ة حري ى لحماي ة مثل لطات كطريق ق الس كيو تفري رح منتس . واقت

ا السلطة األخرى.  4التي تتمّتع بھا كل سلطة في الدولة سلطة نقض 3وجعل مقابل سلطة اإلبرام ع بھ تتمت
ة المستمرة التي تمارسھا السلطات إزاء بعضھا فالّنظام الديمقراطي يقوم على ھذا  التوازن وھذه المراقب
  البعض، كل ھذا من أجل الحرية.

ذ ال وسنحاول في نطاق ھ ى ا المق ز عل ة التركي فنتعرض لس. ففي أول األمر يةمحاور أساسثالث  تعري
مّ  في الدول الديمقراطية الحريات العامةالنظم الديمقراطية ثّم نعرف مفھوم مفھوم  ات ن ث ألة آلي تطرق لمس

  .في ھذه الدول تنظيم الحريات العامة
  المبحث األول: تعريف الّنظم الديمقراطّية

ةُيقصد بالّنظم الديمقراطية، الدّ  فجعلت  ،ول التي اختارت منھاجا ونموذجا لممارسة الحكم فيھا الديمقراطي
توري  دأ الدس ا المب اس منھ ية واألس لطات السياس ه الس ير وفق ذي تس اكم ال ين الح ة ب نظم العالق ذي ي ال

  والمحكوم أي بين السلطة السياسية المحتكرة للقوة العامة والمواطنين الخاضعين لھا.
                                                           

 باحث وأكاديمي من تونس .  
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ي  ا ھ ي تعنين ة الت ةوالديمقراطي ة الليبرالي ا(التحرري الديمقراطي ة  ة) أو م ا بالديمقراطي ا أيض ر عنھ عّب
ل الغربية في مقابل الديمقراطية الشعبية أو الديمقراطية  ة االشتراكية التي أف الشرقية أو أيضا الديمقراطي

رقية  ا الش وفييتي ودول أروب اد الس ي االتح ائدة ف ت س رن الماضي، وكان ات الق ة ثمانين ي نھاي ا ف نجمھ
ام والصين  مالية وفييتن ا الش ا وكوري ل كوب دول مث ي بعض ال ذات ف ة ال ت قائم ا زال ي م والوسطى والت

افس الشعبية ولم بدرجة أقل. على أن  د تن م تع ة السوفييتية ل ار اإلمبرطوري ذ انھي ة الشعبية، من اليمقراطي
رارات مجلس األمن  ى في ق ل صارت المرجع حت ائدة ب الديمقراطية الليبيرالية وصارت ھذه األخيرة س
دل  والجمعية العاّمة لألمم المتحدة، ناھيك أن لفظ الديمقراطية وحده، أي غير متبوع بنعت آخر، أصبح ي

ى ال نة عل ذ س ب، من ياق كت ذا الس ي ھ ة. وف ة الليبيرالي اني م1973ديمقراطي الي جيوب ب اإليط ، الكات
ا وال أظن »سارطوري:  لم أتحدث إال عن الديمقراطية الغربية، ذلك أنه من وجة نظري ال يوجد غيرھ

  .  5«أنه يمكن االكتفاء باسم إلضفاء صفة الديمقراطية
ة وتقوم الديمقراطية حول مفھوم الحرية ة. فلفظ ليبيرالي رة الحري ة إال رمز لفك ، وما نعتھا بكونھا ليبيرالي

ر منظري  ى أحد أكب ذا المعن ر عن ھ د عّب ة. وق ة اإلنجليزي ة الفرنسية وباللغ ة باللغ مشتق من لفظ الحري
اب الشھير  ا»الديمقراطية وھو الفرنسي ألكسيس دي توكفيل مؤلف الكت ة في أمريك دما «الديمقراطي ، عن

ى » كتب : ار المعن ين االعتب إن عبارات الديمقراطية والحكومة الديمقراطية تعني شيئا واحدا إذا أخذنا بع
رة  ا متصل اتصاال لصيقا بفك را، فمعناھ ا الشعب قسطا كبي الحقيقي لأللفاظ: إنھا الحكومة التي يأخذ فيھ

  .6«الحرية السياسية
 لسلطات فيه؟وما ھي قواعد تنظيم ا فما ھي شروط وجود نظام ديمقراطي

 شروط وجود النظام الديمقراطي –أ  
ال بّد لوجود نظام ديمقراطي من توفر عدد من الشروط، يمكن حصرھا في ثالثة وھي شروط اقتصادية 

 وشروط سياسية وشروط اجتماعية.
  الشرط االقتصادي –1

ذه ال ّد من ضمان ھ ة وال ب ى مثلما تقدم، يتمحور النظام الديمقراطي حول فكرة الحري ا عل ة وحمايتھ حري
ق  ديمقراطي تحقي ام ال تتباب النظ ن شروط اس إن م ذلك ف ا االقتصاد. ل ا فيھ ع األصعدة بم ة جمي الليبرالي

ادل التجاري. فاقتصاد ي(أو التحرر االقتصاد االقتصادية ة التب ة المؤسسات الصناعية وحري )، أي حري
نظموالسوق من مستلزمات الديمقراطية  رن تطور ال ة بتطور نظام السوق  تاريخيا اقت نظام والديمقراطي
  المنافسة بين الفاعلين االقتصاديين. 

دخل  ا. فت ة ال وجود لھ ة الكامل ا إن الديمقراطي ع كم ه في الواق على أن اقتصاد السوق الكامل ال وجود ل
ديل المنافسة  ه تع دخل الھدف من ه ت ه، لكن ار والّدولة ال مناص من وع من وتجنب وجود االحتك تحقيق ن

  العدالة االجتماعية لتجنب الصراع الطبقي.
  الشروط السياسية –2

إذا كانت الحرية أساس العالقات االقتصادية في النظم الديمقراطية، فمن باب أولى وأحرى أن تكون ھي 
مدار العالقات السياسية. فعلى الصعيد السياسي ال يمكن الحديث عن ديمقراطية بدون تعددية سياسية من 

  ن تحرر سياسي من جھة أخرى.ناحية وبدو
ر مصيره بنفسه  االختيارفالديمقراطية تفترض  رد في تقري بين العديد من الرؤى والنظريات وحق كل ف

ان  ة وال يمكن ألي ك بية الحقيق ز بنس ديمقراطيات تتمي إن ال ذا األساس ف ى ھ دون وصاية وال إكراه. وعل
ق االدعاء بأن تصوره السياسي ھو الحقيقة وأن كل ما خ ذا المنطل تنتج من ھ أ. ويس ك باطل وخط الف ذل

ديولوجي وين  ااإلبستمولوجي، أنه ال وجود لفكر رسمي أو إلي ة تك ا وأن حري غ عنھ رسمية ال يمكن الزي
ر واإلفصاح  ك، إذ يجب التعبي ر من ذل ل أكث ونشاط التجمعات السياسية مسموح به دون قيد وال شرط. ب

وفر ألصحابھا وأنصارھا وكل من أراد اإلصغاء عن جميع اآلراء والنظريات ويتعين ع ة أن ت ى الدول ل
ى  رجم عل د أن تت ة ال ب ة الفكري ذه التعددي دعوة لمناصرتھا. وھ لھا الظروف المثلى لبسطھا وشرحھا وال
د  ل توج ة رسمية، ب خ، فال وجود لحقيق فية ال ة والفلس ة والتربوي ة والديني ة والفني ع الواجھات: النقابي جمي

ة مؤقت دأ أغلبي ى مب ؤدي إل ذا ي ا وھ ت طبيعتھ ا كان ار مھم ين األفك اواة ب رض المس ة إذا تفت ة. فالتعددي
ة  ة مكلف جوھري في كل نظام ديمقراطي وھو مبدأ حياد الدولة. فالدولة باعتبارھا اإلطار الذي يجمع الكاف
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ة  ا بحماية التعددية وتوفير الضمانات لممارستھا وقد نتج عن ھذا عدد من الحريات العام ا فيم نتعرض لھ
  بعد.

ة تفترض  ا إن الديمقراطي رر السياسكم ارة عن موقف سياسي  يالتح ية، وھي عب ة السياس أو الليبرالي
ردة  ة التحرر السياسي ك د ظھرت نظري ار. وق راه واإلجب الھدف منه الوقوف في وجه جميع أشكال اإلك

ا وو ا وفرنس ي بريطاني ائد ف تبدادي الس ديم االس ام الق د النظ ل ض ديني. فع راه ال ا لإلك د أساس ت النق ّجھ
ة  ين الكنيسة والدول اط ب ّك االرتب ادون بف وك، ين زي جون ل فالليبراليون، وعلى رأسھم الفيلسوف اإلنجلي

  ويدافعون خاصة عن حرية التعبير.
يّ  دم يتب ا تق الل م ن خ و  نم وھري ھ دأ ج ى مب وم عل رر السياسي يق ا أن التح ائن لن ة للك ة المطلق القيم

  وتترجم ھذه القيمة على المستوى السياسي بثالثة ثوابت:. الفردي
 مشاركة جميع المواطنين في ممارسة السلطة (حق االنتخاب) -
وين  - ة تك ات، حري د االجتماع ة عق د، حري ة المعتق ردي، حري ن الف ات (األم راف بالحري االعت

 الجمعيات الخ.).
 المساواة (المساواة القانونية). -

  الشروط االجتماعية –3
ة على الشروط اآلنفة الذكر، ال بّد الستتباب النظام الديمقراطي وديمومته من توفر عدد من الشروط زياد

راد والمجموعات داخل  ين األف ات ب دني وبالعالق المجتمع الم ق ب ي تتعل ن الشروط الت ة، أي م االجتماعي
  المجتمع.

ة وال تعترف بتصارع ال عتنفي التركيبة الطبقية للمجتمفالليبرالية ال  ى الدول ين عل ه يتع ى أن ات، عل طبق
ة  طى طبق ة الوس ون الطبق عى ألن تك ة وأن تس ات الطبقي ن االختالف ول م توى مقب ى مس افظ عل أن تح

 األكثرية. فمن مھام الدولة التقليص من الفروق االجتماعية.
  قواعد تنظيم السلطات في النظم الديمقراطية - ب 

يا و يشارك في ممارسة السلطة عن يمارس الشعب في النظم الديمقراطية الس ذا األساس فھ ى ھ دة، وعل
  مراقبة تصرفاتھم.وطريق تعيين الحاكمين 

  الوصول إلى السلطة –1
يھا  ع ممارس ى السلطة في تمت ةيكمن الشرط األساسي للوصول إل ذا و، بشرعية ديمقراطي ّر تحقيق ھ يم

  في وجود نظام تمثيلي.والشرط في تنظيم منافسة انتخابية 
واطنين من فباعتب ع الم وفر لجمي ة ت إن المنافسة انتخابي ية، ف ة السياس ار أن الديمقراطية تقوم على التعددي

ة  االختيار بين األفكار والتيارات المتنافسة للفوز بثقة الناخبين. وتتم النافسة االنتخابية حسب قواعد قانوني
  .مضبوطة، شفافة ومحايدة حتى ال يقع تفضيل تيار أو حزب على آخرين

ا يعرف  ام ويؤدي تنظيم االنتخابات إلى تسليم أمنة ممارسة السلطة لممثلين لصاحب السيادة وھو م بالنظ
اريخي التمثيلي ا، لكن التطور الت ي ال يكون بالضرورة ديمقراطي . وتجدر المالحظة أن كل نظام تمثيل

وم أن كل نظام ديمقراطي أّدى إلى المعادلة بين النظام التمثيلي والنظام الديمقراطي حيث يمكن الق ول الي
  .ھو بالضرورة نظام تمثيلي

  ممارسة السلطة –2
انإذ الھدف من ممارسة السلطة تحقيق المصلحة العامة، فإن ذلك ال يكون إال إذا تم توظيف السلطة في  ا ك

ن إن ممارسة السلطة في ال ك ف اتھم. من أجل ذل راد وحري وق األف ظم اتجاه عدم اإلفراط فيھا واحترام حق
و إرادة  ة تعل د قانوني راد وتخضع لقواع ة األف ي لحماي ا ترم خة كلھ ادئ راس ى مب وم عل ة تق الديمقراطي

  الحكام.
  بالنسبة للمبادئ التي تحكم ممارسة السلطة في النظم الديمقراطية، يمكن حصرھا في مبدأين:

 وقد كنا بينا الھدف منه وھو باألساس الحرية مبدأ تفريق السلطات -
ه.  وندولة القان - زام ب ع السلطات االلت ى جمي ين عل ع ويتع التي تعني أن القانون يسمو على الجمي

قضائية وغير قضائية على ضمان ذلك وخاصة منھا المحاكم الدستورية والمحاكم  توتسھر ھيئا
 اإلدارية
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  أما القواعد التي ترتكز عليھا ممارسة السلطة فھي:
 طة مدة واليتھا تحت مراقبة وانتقاد األقلية.الفائزة باالنتخابات للسل األغلبيةممارسة  -
 ، خاّصة بإتاحة الفرصة للمواطنين باالحتكام لقضاء مستقل ونزيه.الحرياتضمان  -
 في بعض الحاالت التخاذ القرارات المصيرية. السيادةالتدخل المباشر لصاحب  -

دول أما على مستوى انتقال السلطة عند انتھاء المدة أو ألي سبب آخر فإن من الق واعد الراسخة في ال
إن  ه ف ة وعلي ي أن تصبح أغلبي ا الحق ف ة لھ ة أن األقلي لطةالديمقراطي ى الس داول عل ا  الت ر حق يعتب

  أساسيا في الدول الديمقراطية.
  في الدول الّديمقراطية : مفھوم الحريات العامةالثانيالمبحث 

وم رغم شيوع استعماله عرف فلذلك ل الحريات العامة صنفا قانونيا متميزا ودقيقا، ال تشكّ  ذا المفھ إن ھ
رة ات كثي ة خاصة ،تعريف ا نظري ف تقريب ل مؤل ه ولك ن ب ول مأ. م اع ح د إجم ذا ال يوج ل ھ ضمون ج
  الحريات العامة.

  المفھوم القانوني للحرية  -  أ
فسه عندما نتساءل عن المفھوم القانوني للحرية، نتساءل في الحقيقة على سلطة تقرير اإلنسان لمصيره بن

اة السياسية اإلنسان المواطن ھو ذلك ھنا واإلنسان الذي نعنيه دون تدّخل أو إكراه.  ع في الحي ذي يتموق ال
ة دواالجتماعي ا نري ل م ة (فع ة المطلق وابط . فالحري دون ظ د وب دون ج ار ب ي إط تحيالت ف ن المس ) م
اعي ى أيّ  .اجتم ة إل ي معرف ة ف كالية الحري ل إش تلخص كام دّ  وت ار  ح ن اعتب واطن مھّميمك ة الم ة حري

فاإلشكال القانوني المتعلق بالحرية بسيط  النشراحه الشخصي حتى أنھا تستدعي حماية اجتماعية قصوى.
ا عن يمكن فصلھم ال متالزمينتكون من عنصرين فھذه األخيرة ت االجتماعية.الحياة  وھو مرتبط بطبيعة
ة ف .ھريان تناقضا جوامتناقض في اآلن نفسهولكنھما  بعضھما البعض، ّون المجتمع من أمن جھ ريتك د اف

رد يحاولو ة أخرى  كل ف ه. ومن جھ ّونأن ينمي فرديت رد العيش المجتمع  يك كالّ متماسكا ال يمكن للف
تقراره. خارجه وال بّد من ى اس ه وعل ى نظام ومالمجتمع ف المحافظة عل ر مستقر  يق وازن غي ى ت ين عل ب
وازن  فإذا اختلّ ھذين العنصرين.  دالت ة) وإذا والتسلط ة نتجت الكليانّيوالسلطة النظام  ةلفائ (دوس الفردي

  ).االجتماعيالفرد نتجت الفوضى (نھاية النظام  لفائدةاختل التوازن 
ف في والتصرّ وتقرير مصيره ف في نفسه فالحرية إذا، من مفھوم قانوني ھي سلطة المواطن في التصرّ 

ى  رض عل ه يف ق أساسي إذ أن ذا المنطل ن ھ نفس م و أساسي ال ا ھ ين م ة ب يء تفرق ل ش ل ك ان قب اإلنس
  حماية خاصة وقصوى وبين ما ھو ليس جدير بذلك.يحتاج لالشخصي و هالنشراح

ال مضرّ ففي صلب سلطة التصرّ  ك أعم نفس ھنال الغير وممنوعة أصال (الضرب، السرقة، ف في ال ة ب
لفرد وھي محل تنظيم دقيق القتل). وھنالك أعمال أخرى دون أن تكون مضرة بالمجتمع غير ضرورية ل

ر أو ومضيق (االتجار، التردّ  ق الغي ا تقل د على دور بيع المشروبات...) وھنالك أعمال أخيرة، رغم كونھ
ر، الحق  ة التفكي تھا (حري د من أفساح أقصى مجال لممارس تھدد النظام فإنھا أساسية النتعاش الفرد والب

ات ھي التي تعنينا في ھذا في السالمة الجسدية...) وھذه األعمال األخيرة  ال وھي التي تشكل الحري المق
  .العامة

  الحريات العامة - ب 
  اختالف التعاريف  -1

د أشار  ا. فق اق حول تعريفھ مثل ما تقدم فإن عبارة الحريات العامة لم تبرز إال حديثا ولذلك فال يوجد وف
ا أن النصوص الثورية الصادرة في   7فيليب برو في أطروحتهاألستاذ  را م امن عشر كثي رن الث ة الق نھاي

دا بنعت عاّم ،استعملت لفظ الحرية ذا من لكنھا لم تتبعه أب ارة ھي، وھ ذه العب ة استعملت ھ ة. وأول وثيق
رئيس، ر ال ابوليون المفارقات، النداء إلى الشعب الذي وجھه األمي ويس ن إعالن عن انقالب  وھو نصّ  ل

. وقد نصت النقطة الخامسة من م1851ديسمبر  2باريس ليلة العاصمة الفرنسية، وقع تعليقه على حيوط 
ى »ھذا اإلعالن على  اق األساسي وعل تكوين مجلس ثان متركب من جميع أعيان البالد يحافظ على الميث
انفي  14من الدستور الفرنسي المؤرخ في  25إثر ذلك أخذت المادة  .8«الحريات العامة ذه  م1862ج ھ

  على الدستور وعلى الحريات العامة. ظن مجلس الشيوخ المحافالجملة بحذافيرھا وجعلت م
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رةواختفت العبارة مجددا من جميع النصوص الوضعية ولم  ة  تظھر بصفة متواترة إال خالل فت الجمھوري
   .وقي وجاز وبرتلميمثل د آنذاكالثالثة بأقالم أبرز فقھاء القانون العام 

ا زادت غموضا أما اليوم فرغم استعماالتھا الشائعة فإن عب ل ربم د غموضھا ب م تفق ارة الحريات العامة ل
ات  ية أو الحري وق األساس وق اإلنسان والحق ارات حق ل عب ا مث ة منھ ارات قريب د ظھرت عب وخاصة وق

  ن.ان مختلفتافمن المؤلفين من يفرق بين الحريات العامة وحقوق اإلنسان ويعتبرھما ظاھرت األساسية.
وق  كل حق ؤالء تش بة لھ ة فبالنس الي ثابت ي بالت األفراد وھ قة ب ة ملتص فات جوھري ا أو ص ان نعوت اإلنس

جردة. على عكس ذلك، فإن الحريات العامة ما ھي إال تعبير قانوني عن طريق نصوص وضعية عن مو
ان وق اإلنس رو  ،حق ان ريف تاذنا ج ول أس ى يق ذا المعن ي ھ رة. ف ة متغي ات العام إن الحري الي ف إن »وبالت

ا نفس مفھومي حقوق اإلنس يس لھم ان والحريات العامة متقاربان ولكنھما رغم ذلك مختلفان. فمن ناحية ل
راف النصوص  .ومن ناحية أخرى ليس لھما نفس المحتوى ،المستوى فمفھوم حقوق اإلنسان يتجاوز اعت

 .9«به
ة  ات عام ة معيفحقوق اإلنسان ھي في آخر المطاف حري ة،ذات طبيع إن ن ذلك ف تاذ ول رو يصل  األس ريف

وق اإلنسان»التالي  االستنتاجإلى  ة كل حق ر قابل انون الوضعي، غي ى صعيد الق ا عل ى المعترف بھ ، حت
  إثر ھذه التوضيحات يقترح ريفرو التعريف التالي للحريات العامة  .«لتأسيس حرية عامة

ار بمقتضاھا اوالحريات العامة ھي إمكانيات » درات يخت اة االق ع مجاالت الحي ة جتمإلنسان في جمي اعي
ى  .بنفسه سلوكه ا إل ة ويرفعھ ة قوي ا حماي انون الوضعي ويحميھ وھذه اإلمكانيات يعترف بھا وينظمھا الق

  .«المستوى الدستوري
ة لقد نھج أغلب المؤلفين نھج األستاذ ريفرو وفرقوا بين حقوق اإلنسان من جھة والحريات ال عامة من جھ

االتي : يعرف الحر أخرى. فھذا األستاذ كلود ألبار كوليا ة ك ات العام ة نجد »ي ات العام تحت نعت الحري
وضعيات قانونية نظامية وترتيبية يعترف بمقتضاھا للفرد بحق التحرك دون ضغط في إطار حدود ينص 
ام.  ة األمن الع ة بحماي زم األمر سلطة الشرطة المكلف ق أو تضبطھا إذا ل انون الوضعي المنطب ا الق عليھ

  .«نية القيام بدعوى قضائية وخاصة بمراقبة الشرعيةوھذا الحق مكفول ومحمي بإمكا
انون  ان الق انون الوضعي سواء ك ات التي يكرسھا الق ھكذا يتبين لنا أن الحريات العامة ھي أساسا الحري
ات  ذا الينفي أن تبويب الحري انون الخاص لكن ھ دولي أو الق الدستوري أو القانون اإلداري أو القانون ال

  خالف.العامة محل اختالف و
   فتعدد التصاني -2

ل الجوھري حول بعض دتتعدد تصانيف الحريات العامة وتختلف باختالف المعايير المستعملة ويقوم الج
ة  الحقوق حيث يشكك البعض في كونھا حريات عامة. وھذه الحقوق ھي أساسا حقوق اقتصادية واجتماعي

  حماية االجتماعية.مثل حق الملكية وحرية التجارة والصناعة وحق الشغل وحق ال
  التصنيف حسب معيار طريقة ممارسة الحرية -

ل والمسكن يمثل ھذا المعيار معيارا بسيطا تصنّ  ة التنق ة (حري ات فردي ى حري ات إل ف على أساسه الحري
اع والصحافة  ات واالجتم ة الجمعي ة (حري ات جماعي ة) وحري ة الديني والمراسلة، االمن الشخصي، الحري

  والتعليم).
يئويمكن تعر رد ش ييف الحريات الفردية بكونھا حريات تأمن للف تقاللية إزاء السلطة ف ادين  ا من االس مي

ة  ة، حري ة المسكن) والنشاط االقتصادي (حق الملكي النشاط البدني (األمن الشخصي، حرية التنقل، حرم
  (الحرية الدينية) والعقائديالتجارة والصناعة) وفي الميدان الذھني 

  اعية فھي الحريات التي تمكن األفراد من العمل معا.أما الحريات الجم
  
 التصنيف حسب معيار الموضوع -

ر ثابت وأدى استعماله  ار عسير وغي و معي ك فھ ھذا المعيار ھو األكثر شيوعا واألكثر استعماال ومع ذل
  إلى تعدد التصانيف التي تعتمده بحسب المؤلفين.

  خمسة أصناف من الحريات ھي :بين المعيار فمثال يفرق األستاذ ريفرو اعتمادا على ھذا 
  أو األمن الشخصي الحرية الفردية -
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 مراسلة ) –حرية الحياة الفردية (مسكن  -
 الحريات البدنية -
ة  - ة، حري ة الديني رأي، الحري ة ال ر (حري ة الفك ة أو حري ة أو األدبي ات الذھني الحري

 الصحافة، حرية التعليم ...)
ة  - ادية واالجتماعي ات االقتص ارة الحري ة التج غل، حري ة الش ة، حري ق الملكي (ح

 والصناعة).
درس النظ ين ي ه، وح ھإال أن ة يس ل حري ز لك انوني الممي ر أي  وام الق ة الصنف األخي ب عن دراس الكات

ع،   اع،  تجم الحريات االقتصادية واالجتماعية ويضيف لتصنيفه صنفا جديدا ھو الحريات الجماعية (اجتم
  .جميعات)

  ار ويفرق بين  :يفھو يعتمد أيضا ھذا المع 10وبارأما األستاذ جاك ر
  حرية التنقل) –حماية الحياة الخاصة  –الحرية البدنية (األمن الشخصي  -
 حرية االعالم). –حرية التعليم  –حرية المعتقد  –حريات الفكر (حرية االراء  -
 الجمعيات). –الحريات المعبر عنھا جماعيا (االجتماع  -

  نه يعتمد التصنيف التالي :فا «لياروك»أما العميد 
  حرمة الشخصية) –التنقل  –الحريات الشخصية (األمن  -
رأي  - ر (ال ات الفك ة  –حري يم  –الديني ينما  –الصحافة  –التعل رح والس ة  –المس اإلذاع

 الجمعيات) –االجتماع  –والتلفزة 
ة الشغل  - اعي (حري ة  –الحريات ذات المحتوى االقتصادي واالجتم ة  –حق الملكي حري

 .التجارة والصناعة)
  التعريف والتصنيف المقترحين  -3

ذي ھو  ،حرياتأولى  من ناحية تشكل الحريات العامة ة ال وم الحري ودون الدخول في معترك تعريف مفھ
فة ن اختصاص الفالس ا  ،م ن لن ول إيمك ن الق رد م ن الف ي تمك ر المصير الت ة تقري ي إمكاني ة ھ ن الحري

ات ھي ،ن ضغوطالتحرك ومن العمل دون قيود ودو ذه الحري ة أخرى وھ ا أي  ةعاّم من ناحي ليست أنھ
ات  ھيفخاصة  ا. فالحري ا وضمانھا وحمايتھ ة تنظيمھ ع ومن مشموالت الدول ا للجمي ات معترف بھ حري

ة تسھر  ذه اإلمكاني دون ضغوط وھ رد بمقتضاھا ب ر المصير التي يتحرك الف ة تقري العامة إذا ھي إمكاني
  انھا وحمايتھا وتكون الحماية عن طريق الدستور والقوانين.الدولة على تنظيمھا وضم

ريال وجود لتصنيف ھا فتصنيفأما من ناحية  ره ضف ى غي ددفل .نفسه عل ات جوانب متع ك ةلحري ، من ذل
ثال  ات م ة تاسيس الجمعي يحري ع  الت او نشاط  )حزب سياسي(لممارسة نشاط سياسي تمكن من التجم
ة.جمعية رياضية(ني او نشاط بد )جمعية علمية(ثقافي  ة جماعي ة وحري ة فردي  ) ھي في اآلن نفسه حري

  فاعتمادا على ھذا المثال نرى كيف ان الحرية الواحدة تنتمي الى اصناف عديدة.
ة فقل التصانيف جمودا وتحجرا ألنا اعتماد  اءىمن اجل ھذا يتر رھم مرون ق وأكث د التفري رى من المفي ن

  حريات الجماعية من ناحية اخرى.بين الحريات الفردية من ناحية وال
  ات العامةالمبحث الثالث: الشروط الكفيلة بتحقيق الحريّ 

ق و ال ة ان تتحق ات العام ن للحري ر أيمك ل ون تزدھ ية  الإأن تكتم روط السياس ن الش دد م وفر ع بت
ة في مجتمع  حصرھاواالجتماعية وھذه الشروط يمكن  ات العام في مجموعتين . فال يمكن تحقيق الحري

هكلياني ينبذ الفر ة في حد ذات ه كقيم ة. كمھوو د وال يعترف ب اة جماعي ات  االھدف من كل حي ان الحري
  العامة ال يمكن ان تسود في ظل نظام سياسي غير ديمقراطي.

  الفرد كقيمة ذاتية - أ 
ه ذا لمإ ةالفردين يحمي الحريات أن يكرس وأيمكن للقانون ال  ة في حد ذات الھدف و يكن الفرد يشكل قيم

رد في المجموعة  .االسمى للنظام القانوني تم انصھار الف ذي يح رد وال ذ الف ذي ينب اعي ال التنظيم االجتم ف
ه من اجل المجموعة وال تكريس الحريات العامة اذ ھو يضحّ  من وذوبانه فيھا ال يمكن الفرد وبحقوق ي ب

  يمكن ان يكون للفرد حقوقا ذاتية من شانھا معارضة المجموعة.
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ار ةيخ خصب والت دن  بأمثل ذات الم ات وبال ذه المجتمع ذكر واول ھ رد وزن ي ا للف ن فيھ م يك ات ل مجتمع
 .االغريقية مثل اثينا وسبرطة حيث كان الفرد مسخرا للدولة التي تتدخل في ابسط جزئيات حياته الخاصة

رد في التشر ارادة  يع وفي االفصاح عنففي ھذه المجتمعات كان للحرية معنى خاص وھو مشاركة الف
  لكن في المقابل لم يكن للفرد أي مجال خاص به ال دخل للدولة فيه.  ة.المجموع

ي  انون الطبيع ة الق ي ظل نظري رز اال ف م تب ة ل ان بصفة عام وق االنس ة وحق ات العام ة الحري ان نظري
رن  را خالل الق امن عشروالنظريات الفردية التي تطورت كثي ا الث ى . باوروب ة عل ة الفردي وم النظري وتق

   :اساسين اثنين
 الدولة مسخرة للفرد وال العكس  
  إمكانياتهالفرد يحقق بنفسه جميع على الدولة ان تترك  

وق  ر االعالن الفرنسي لحق د عب انون . وق ود الق ن وج ى م و المرم دف وھ و الھ رد ھ ذا يصبح الف وھك
ا نص في فصله  د م ى عن ى ان االنسان والمواطن على ھذا المعن الھدف من كل مجتمع ھو »االول عل

تركة عادة المش ق الس ة «تحقي ر القابل ة الغي ه الطبيعي ع بحقوق ان التمت ة لتضمن لالنس ة مجعول .  والحكوم
الھدف من كل مجتمع »للتقادم. كما ان ھذا المعنى يبرز بوضوح اكثر في الفصل الثاني من ھذا االعالن 

  .«لإلنسانلقابلة للتقادم والغير ا سيسي حماية الحقوق الطبيعية
ة  إن إال ل النظري ة مث ات كلياني ة لتفرض نفسھا وظھرت نظري ھذه النظرية الفردية القت صعوبات جم

يلة مسخرة  ه وس ل تجعل رد ھو الھدف ب ا ان يكون الف رفض رفضا مطلق النازية او النظرية الماركسية ت
  له.ومنقادة من اجل المجموعة ولذلك فال حقوق أساسية وطبيعية 

  الديمقراطية وسيادة القانون -  ب
ذه  يكانت الفردية تشكل االطار النظري للحريات العامة فان الدولة الديمقراطية تشكل الشرط العمل إذا لھ

ي لطة ونعن يم للس ذا التنظ اق ھ ي نط ات اال ف ة الحري ن حماي ات اذ ال يمك ا  الحري ة ھن بالديمقراطي
ة ال ة رتحرالديمقراطي ك ي دم ذل ا تق ي مثلم ك الت يطة أي تل ادئ بس ى مب وم عل ة أتق ارب الحديث ت التج ثبت

   .وانھيار انظمة اوروبا الشرقية ان ال مناص منھا
ار  ى اختي وم عل ذي يق م ال ام الحك ي نظ ة ھ ات العام ق الحري رطا  لتحقي كل ش ي تش ة الت والديمقراطي

ى ال يتجاوزوا سلطات ام حت ة ھؤالء الحك ة مراقب وم المواطنين لحكامھم وامكاني ھم ومن االصول التي يق
ة  ي فقط ان تكون ممارسة السلطة الحكومي عليھا النظام الديمقراطي الفصل بين السلط وھذا المبدا ال يعن
ى  اوب عل ة التن ي ايضا امكاني مفصولة عن ممارسة السلطة التشريعية كما علمنا ذلك مونتاسكيو لكن يعن

ابي تح المجلس الني د معارضة ب م وتواج ة الخك ى ممارس ب عل ا الرقي ل منھ ة تجع عية قانوني ضى بوض
  السلطة التنفيذية والعين الساھرة على عدم ھتك الحريات .

دا الشرعية  أخرىمن ناحية  ا لمب ة القضائية واحترامھ ى الرقاب ي خضوع السلط ال ة تعن ان الديمقراطي ف
ا فالقرارات الصادرة عن السلطة الترتيبية يتعين ان يتظلم منھا المواطن امام ج ھاز قضائي مستقل اللغائھ

انون . كم ين  ان اان ھي خالفت الق ه يتع انون نفس ة القضائية أالق ارب ان أ ذإن يخضع للرقاب ثبتت التج
  ن.مراقبة قضائية لدستورية القواني النتھاك الحريات فال بد اذا من االقانون يمكن ان يكون مصدر

  ممكنا.فاذا توفرت كل ھذه الشروط فان تحقيق الحريات يكون 
  المبحث الرابع: طرق تنظيم ممارسة الحريات العامة

ه ال  ة فان اتق الدول ى ع اة عل ا ملق مانھا وحمايتھ ة وض ات العام ى الحري ھر عل ؤولية الس ار ان مس باعتب
  مناص من خيارين :

ة  األولالخيار  ي ان الحري ذا ال يعن يفسح المجال لممارسة الحرية بدون أي شرط او اجراء مسبق لكن ھ
ؤدي ال مط ا ي لقة وان ممارستھا غير خاضعة ال ي حد. فالحدود معينة بالقانون ومعلومة مسبقا وتجاوزھ

ر، كاالورة تسجيل تجاوزات لحدود الحرية تسليط الجزاء . اال انه وفي ص ة الغي ى حري عدم أو عتداء عل
ة في  ي.الجزائ امالنظھذه الطريقة  ىسمتبات جزائية وتلجأ الدولة الى تسليط عقو، احترام القانون فالرقاب

 ھذا النظام رقابة الحقة ذات طبيعة قضائية.



 
8

ر  أما رة ال تمارس اال اث ذه االخي ة. فھ ابقة لممارسة الحري الخيار الثاني فھو يضع شروطا واجراءات س
ة  ذه الطريق مى ھ ائي وتس ى وق ابقة ذات مرم ة س راء رقاب ائياج ام الوق ابقة ذات والرقاب النظ ة س ة رقاب

  .داريةإطبيعة 
  حسب طبيعة الحرية محل التقنين. النظامين يمكن تطبيقھما معا في آن واحد أنوالجدير بالذكر 

ي عن  ة تثن أما على الصعيد العملي، فان النظامين يؤديان الى نفس النتائج. فالنظام الجزائي له آثار ردعي
د اوز الح رر ودتج اةالمق وء اليق ائي واللج اف وق ر المط ي آخ و ف دف ھ ون . فالھ ين ان يك زاء يتع ع الج

  ب عن عدم احترامه آثار جزائية.استثنائيا. وفي المقابل فان النظام الوقائي تترتّ 
ا في اواللجوء الى ھذا النظام او ذ ة. ام ة عادي ا تبقى انظم ى اانھ دة عل ك مسالة تتحكم فيھا اعتبارات عدي

  الحاالت غير العادية فھناك نظام استثنائي.
  يالنظام الجزائ - أ 

ا ان  التأثريتعين بداية عدم  م منھ د يفھ ارة التي ق ذا بظاھر العب ائر،وصارم، تعسفي النظام ھ د  ج دأ يقي مب
االنظم تحررا  أكثرھو الحرية، بل  ة.  وأكثرھ تلزمات الحري ة لمس دأمطابق ه  األساسي والمب وم علي ذي يق ال

ايجاء على لسان مندوب الحكومة لدى مجلس الدولة ا ھذا النظام ھو ما من  م1917سنة  11لفرنسي كورن
  . 12«الحرية تشكل القاعدة والتقييد اإلداري االستثناء» أنكون 

ة  ة العملي ا يرجعللنظام الجزائي أما من الناحي ود لھ ة وقي إن اختصاص وضع حدود الحري النظر  ف ىب  إل
رّ  ه ع المش رم بعض نفس ذي يج الال اويحجر األفع ابقة الوضع ھ وانين س ة،  بق ر رجعي ينغي بوضوح  تع

  المخالفة.على  اإلقبالالجزاء المرتقب في حال 
  :منھاعديدة وھذه الطريقة لھا محاسن  

  .فقبل ارتكاب الفعل يكون الشخص على علم يقيني بما ينتظره من عقاب ،الشخص إعالم :أوال
ا دخل االرادة وال :ثاني ذا النظام بجنب ت ة ھ ى الحري ة عل ا رقيب ر مشر .يجعلھ ة غي وطة فممارسة الحري

  بالقيام باجراءات ادارية بل تمارس مباشرة مع العلم بانھا مقيدة ولھا حدود 
ا : ة  ثالث ف بمالحظ و المكل ي ھ ي الجزائ ان القاض ة ف فة قانوني وعة بص دود الموض اوز الح م تج اذا ت

  المخالفة اوال وبايقاع الجزاء ثانيا
ة. فال :رابعا دور ضمان للحري ذا ال قاضي ھو الحارس والحامي الطبيعي في تكليف القاضي الجزائي بھ

ودة  ة وھي ضمانات مفق ع الضمانات االجرائي ا جمي ل فيھ للحريات الفردية واليقضي اال اثر محاكمة تكف
  امام االدارة

ه خاضججزائي ال سلطة تقديرية له في التالقاضي ال :خامسا ابريم بل ان ات والعق دا شرعية المخالف   ع لمب
ذا او ات الخاضعة لھ للنظام من الحري ية مث ات األساس ة أغلب الحري نظم الديقراطي ة ممارسة  في ال حري

اج الشعائر الدينية ة  وحرية المسكن التي ال تحت ة مخالف تھا بطريق إجراءات، لكن ممارس ام ب تھا القي ممارس
  لألمن العام واألخالق الحميدة يفتح الباب للتتبعات القضائية.

ى أن يا عل ه  لنظام الجزائ م جعل ةالمشرّ رغ ى ممارسة الحري ين عل ه  ،ع والقاضي رقيب د ذات ي ح ذا ف وھ
ة ،ضمان مھم ين للحري ين الطبيعي ة الحليف زة الدول  أن إال  ،اذا علمنا ان المشرع والقاضي ھما من بين اجھ

بيق الضمانھذا  ة في المشرّ فيا، د يكون نس ك االغلبي ة سياسية او حزب سياسي يمل ع اغلبي ع ھو في الواق
ر عن االرادة البرلمان وال ي ة تعب د القاعدة القانوني م تع ذا ل مثل احيانا اال اقلية في الراي العام . من اجل ھ

ا ي ال ياتيھ ة الت أنجحسب  القومي ي ال تخط و الباطل والت اك روس ل اصبحت  ،ا ج ع ب ي الواق ة ف ارادة فئ
ام  الح الع رة خاصة للص ا نظ ة لھ ية معين ريعيةوسياس لطة التش رف بالس د تنح ذلك  .ق ن ول اص م ال من ف

  ن.احترامھا للحريات وحقوق المواطنياخضاعھا لرقابة قضائية تسھر على مطابقة القوانين للدستور و
ا ت رازات اخرى حول النظام الزجري. فكم ديم احت ه ويمكن تق ذا النظام تكليف زات ھ دم من مي لقضاء اق

تقاللية  مصيبة اذاية. اال ان ھذه الميزة قد تنقلب بمراقبة شرعية ممارسة الحر ع باس م يكن القضاء يتمت ل
فعلية ويمكن استخدامه لمآرب سياسية ولخنق الحريات والجور. من ناحية اخرى نالحظ ان تحرر النظام 
انون  ام وال من مشموالت الق ائي الع انون الجن الزجري يكون اشمل عندما تكون القيود من مشموالت الق

  اكثر قسوة.  يكون القيود والعقابالجنائي الخاص ففي ھذه الحالة االخيرة تكثر 
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د  إلىمرتبط  الجزائيأخيرا ال بد من اإلشارة ان تحرر النظام  ة وتقيي ة تعريف المخالف د بمدى دق حد بعي
ة  ام ال محكم ة حق ع ون محكم ين ان تك ي يتع ة المختصة الت ذلك بالمحكم ة للقاضي وك لطة التقديري الس

  استثنائية ال ضمانات إجرائية أمامھا.
  النظام الوقائي - ب 

دخل  ة مشروط بت ك ان ممارسة الحري يتضمن النظام الوقائي تحديدا وتقييدا مسبقين للحرية العامة من ذل
  مبدئي الدارة من اجل ھذا فان النظام الوقائي يدخل في نطاق الشرطة االدارية.

ى  ةوفي نطاق ھذا النظام يمكن لالدارة االلتجاء ال رخيص المسبق او  مسبق اوطرق : االعالم ال ثالث الت
  .يرحجالت

  المسبق اإلعالم - 1
وي ممارسة حري : يتعيناإلجراء ذي ين ام بالنشاط على الشخص ال ل القي ة قب ا اعالم السلطة العمومي ة م

والمراد من القيام بھذا االجراء  .المزمع عن طريق تصريح يوضح فيه موضوع وكيفية القيام بھذا النشاط
وفير وھو اعالم االدارة  اتإمكات ا. ودو ني ر  لھ ى التحجي ة او حت ة والوقاي ة والحماي ر االدارة في المراقب

االدارة ال  ال غير،ھذه الحالة دور تسجيلي  ة. ف ة مالئم ا اجراء مراقب ر وال يمكنھ را ال غي فھي تتلقى خب
لم  انون وتس تملك سلطة قرار بل ھي تسجل االعالم وتراقب توفر جميع الشروط المنصوص عليھا في الق

 ابل ذلك وصال.مق
ي و اآلت روح ھ ؤال المط ل والس ى تس اإلدارة إن: ھ ا عل رة قانون للمجب ل ان  ،يم الوص ك ھ ى ذل ومعن

دة ام ھل  ة  ھيسلطتھا مقي العكس سلطة تقديري نب راض تمكن اإلدارة م ليم الوصل أي االعت  رفض تس
سيمون  ت الفيلسوفةكون فقد م1971. في فرنسا طرح ھذا االشكال سنة وقائيا على ممارسة الفرد لحريته

ريس 13دي بوفوار يد ميشال لي ة  14والس اجمعي ا اسم أطلق د أن إال 15«ّ◌أصدقاء قضية الشعب عليھ  عمي
ليم الوصل  ة رفض تس ر الداخلي دعوىالشرطة بناء على تعليمات من وزي دمرة  أن ب ة م اطى الجمعي تتع

ام ھذا الرفض رفع المعنيان باالمر القضية أمام. نشاطا إرھابيا ة  ام ة االداري اريسالمحكم ذه  أنال إ ،بب ھ
وبر  21رفضت طلب تاجيل التنفيذ واقر مجلس الدولة ھذا الرفض استئنافيا بقرار صادر في  األخيرة اكت
ذ فقط وخلص م1970 ل التنفي ق االمر بطلب في تاجي ه اذ تعل ع التطرق الي م يق دعوى ل . اال ان اصل ال

  ائج يستحيل تداركھا.تتسببب في نمجلس الدولة الى ان القرار المنتقد ال ي
اريس واضحا.  ة بب ة االداري ن المحكم ادر ع م الص ان الحك ية وك رح اصل القض ة ط ة ثاني ي مرحل وف

اإلجراءالقيام  تسجلفاالدارة، امام اعالم مستوف لجميع الشروط القانونية ليس لھا اال  ليم الوصول  ب وتس
  .16القانونية. فسلطتھا اذا سلطة مقيدة

ذا  ام ھ رخص أم ة ي ة الوطني انون للجمعي روع ق ة بمش دمت الحكوم دئي للقضاء االداري تق ف المب الموق
س  يس مجل ى القضاء.اال ان رئ الة عل ة المس ى احال ليم الوصل حت ل تس ة تاجي لطة االداري اه للس بمقتض

ي  رر ف ذي ق توري ال ى المجلس الدس انون عل ال الق يوخ اح ة  16الش ان بعض مقتضيات  م1971جويلي
ادئ االساسية التي ضمنتھا  1901مخالفة للدستور وان التنقيحات المدخلة على قانون  القانون ة للمب مخلف

  قوانين الجمھورية .
  الترخيص المسبق -  ب

ة غي17الترخيص المسبق ھو أكثر الطرق صرامة م ترخص اإلدارة في. فممارسة الحري ا ل ة م  ر ممكن
ك   .عدلية تتبعات ىاإلدارة إلممارسة الحرية بدون رخصة تؤدي و. ذل

دامھا أصال. إال أن صرامة النظام  ى انع ة من األساس وإل ى نسف الحري ذا النظام إل ويمكن أن يؤدي ھ
إلدارة. ة ل اختالف السلطة المخول ب سلطة عض الحاالت تكون سلطة اإلدارةفي بف تختلف ب دة هش   مقي

ة ال ذ .وخاضعة لشروط دقيق ر تحّررا, مث ذا النظام أكث ليم رخوھ ك تس ياقة, فكل شخص ل مر يصة الس
ياقة ه في الس ة اإلدارة م بامتحان لفحص مؤھالت ر أھال فإن ليمه رخصةجوإذا اعتب ى تس رة عل ياقة ب ، الس

ا للمواصفات  ونفس الشيء بالنسبة لرخصة البناء، إذ اإلدارة ملزمة بتسليمھا إذا كان البناء المقترح مطابق
ليم أو عدم السلطة التي تتمتع بھا اإلدا اإلدارية. لكن ا تس رة تكون عريضة في أغلب الحاالت حيث يمكنھ

يئا م ذه السلطة ش ذه الحاالت تسليم الرخصة وتتمتع بسلطة تقدير المالئمة وقد تضبط ھ ة عن ھ ا واألمثل
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ى تأشيرة عرض األشرطة السينمائية للعموممثال : (عديدة د تكون مشفوعة  رھين الحصول عل عرض ق
  .شاھدين)بشروط تتعلق مثال بسن الم

ا  ة, أم ة الحري ا لممارس ة ترخيص ة معين ّدة زمني ة اإلدارة الصمت م ر مالزم االت يعتب ي بعض الح وف
  .ون صريحا ومعلال ويمكن الطعن فيهرفضھا فيتعين أن يك

  ـ التحجير الوقائـي  ج
ع السلط ان اإل اتتتمت و ك ّددا ول ام مھ ام الع ان النظ ا إذا ك ر ممارسة نشاط م ة بحق تحجي خالل العمومي

ا منصوصبالنظام العام محتمال فحسب, وإمكانية لجوء اإلدار ك  ة للمنع يكون أحيان ه صراحة من ذل علي
اع  المسئولة اتالعامة والمظاھرات والتجمھر حيث يمكن للسلط جتماعاتباالتعلق ما يمثال  منع كل اجتم

  عام من شأنه اإلخالل باألمن والنظام العام.
ع وتجدر اإلشارة أن لجوء اإل ه جمي ع ب زه وتتمت دارة للمنع الوقائي ممكن حتى في غياب نّص خاص يجي

ة  ئولةسالم اتالسلط ى أساس مشموالت الشرطة اإلداري ات عل ع الحري ام إزاء جمي عن حفظ النظام الع
  .18م1933ماي  18جلس الدولة الفرنسي العامة. (انظر م

  ائيةاالستثنـ النظام القانوني للحريات العامة في الحاالت  د 
ام في حاالت  انون الع ذ خارق للق ل لتنفي ة قاب ات العام يسلم الفقھاء وفقه القضاء أن النظام القانوني للحري

ن ى أم اظ عل و الحف ود ھ نائية. والھدف من وضع القي ام استش ك بمضاعفة  ع رة وذل دھور بصفة خطي ت
ة. ة وسائل الزجر التي ھي عادة بين أيدي السلط العمومي رة ففي صورة حدوث أزم ادة وخطي ينح  ، ينع

ادي إن  ى سيرھا الع ا إل ة أو إعادتھ ادي للمرافق العمومي ى السير الع على الدولة وأجھزتھا المحافظة عل
  ھي تعطلت. كما إن اإلدارة مطالبة بضمان أمن األفراد في أشخاصھم وأموالھم.

انوني ند الق اختالف الس ة وب اختالف الحال ود ب ذه القي ف ھ ه وتختل وم علي ذي تق ا مال نص تسي ا. فمنھ ند ل
ا ند تيس اومنھا م(حالة االستثناء) الدستوري  ا م ة الطوارئ) ومنھ ة الحصار وحال لنص التشريعي (حال

  يستند لفقه القضاء (نظرية الظروف اإلستثنائية).
  )ءستثنااالالقيود المؤسسة على الدستور (حالة  -  أ

في  تمكنهإذ  ،«بدكتاتورية دستورية»نعنه  ممارسة ما يمكن ألعلى ھرم السلطة رتخول بعض الدساتي
حالة خطر داھم مھدد لكيان الجمھورية وأمن البالد واستقاللھا بحيث يتعذر السير العادي لدواليب الدولة 

والھدف األساسي لھذه المادة ھو تجنب شلل السلط حتمه الظروف من تدابير استثنائية. اتخاذ ما ت
من  16ح مثال في ھذا الصدد ھو المادة وضوأ .جلس النواب مثال)العمومية (مثل عدم إمكانية جمع م

أي السلطتين  اتفبمقتضى ھذا النص يجمع الرئيس مؤقتا جميع السلط. م1958الدستور الفرنسي لسنة 
نعني بھا و ،شروط موضوعية البد من توافر االستثنائيةإلعالن حالة الظروف و .الترتيبية والتشريعية

إذ شروط شكلية وة، السير المنتظم للسلطات الدستوري يمنعويمس بسالمة الدولة وجود تھديد أو خطر 
والوزير ، مجلس الشيوخو الجمعية الوطنية رؤساء ةراستشا 16للجوء للمادة اقبل  يتعين على الرئيس

ي في المجلس الدستور استشارة ويتعين عليه أيضا .األمة مإضافة إلى إعال 19الدستوري والمجلس األول
  .البرلمان منعقدا استمراراإلجراءات التي يتخذھا وكل 

ذا النص  ار ھ ةالدستوري ومن آث ات العام ى الحري دخل السلطة  ،عل ق ت ة تعلي رئيس الجمھوري ه ل تخويل
داد  نص امت ذا ال ن ھ تج ع رى ين ة أخ ن ناحي ات. وم ة الحري انوني لممارس ام الق ريعية لضبط النظ التش

تثناءعلى أن اإلجراءات المتخذ دارية.لسلطات الرئيس في ميدان الشرطة اإل ة االس رة حال ع  ة خالل فت تق
ة القضائية ة الرقاب ادة تخت طائل تخدام الم ة باس يس الجمھوري رار رئ ان ق إذا ك ل  16. ف محصنا ضد ك

المتخذة خالل فترة حالة االستثناء إذا كانت تدخل في مجال  رقابة، باعتباره عمال سياديا، فإن اإلجراءات
لطة ال لطةالس اوز الس ن بتج ة للطع ة قابل تور  .20ترتيبي دور الدس ذ ص نة ومن يس  ،م8195س أ رئ لج

  تبعا للوضع السائد بالجزائر.، م1962وكان ذلك في  ،لحالة االستثناء واحدة ةالجمھورية مر
  القيود المترتبة عن إعالن الطوارئ -  ب

ة يدتعرف حالة الطوارئ تقلي ات العام د الحري ا يقي ا نظام راب يا بكونھ ى كامل ت انون عل ه بق مكن تطبيق
ة للسلطاالوطن أو على بعضه فحسب ويمت ة للشرطة المخول ة. اتز بتوسيع في الصالحيات العادي  المدني

ق أيضا بتضييق نطاق ممارسة والتدابير التي يمكن للسلطة اإلدارية اللجوء إليھا في حالة الطوارئ  تتعل
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ات، ين حالاالو الحري تالف ب وارئ ةخ تثناء حاو الط ة االس ة ل ان لحال إن ك ة. ف ي العناصر التالي ن ف يمك
وينتج عنھا  تشريعيفإن لحالة الطوارئ سند  ،االستثناء سند دستوري وينتج عنھا تعليق النظام الدستوري

ل التشريعي تعليق النظام  فقط, فال ينتج عنھا مثال تغيير في توزيع السلطة التشريعية والسلطة الترتيبية مث
تثناء. منشما ھو ال ة االس ى أ أن بالنسبة لحال دابير المتخذة عل إن الت ة أخرى ف تثناء جھ ة االس ساس حال

وھي ال تخضع إذا لرقابة القاضي اإلداري في حين أن القرارات التي تتخذ بناء على  سيادية تعتبر أعماال
اءھا أقل من سلطته حالة الطوارئ ھي مقررات إدارية خاضعة للرقابة القضائية. إال أن سلطة القاضي إز

  أثناء الظروف العادية.
  القيود المترتبة عن حالة الحصار -  ج

ا  ا قانوني ا نظام ار بكونھ ة الحص از حال لطة  لتعّطتمت ند للس ية وتس ة األساس ات العام اه الحري بمقتض
  توسعة مشموالت المحاكم العسكرية.كما تؤدي حالة الحصار إلى  العسكرية صالحيات خاصة.

  د المترتبة عن نظرية الظروف االستثنائيةالقيو -  د
في فقه قضاء مجلس الدولة الفرنسي.  20نظرية الظروف االستثنائية للوجود في مطلع القرن  تبرز

ال مخالفة عمرعية وذلك بإضفاء الشرعية على أوالغاية من ھذه النظرية التقليل من أثار مخالفة الش
عن مخالفة الشرعية. وفي ھذا الصدد نالحظ أن الظروف للقانون أو بالتخفيف من اآلثار المترتبة 

االستثنائية ال تعفي اإلدارة نھائيا من احترام الشرعية, بل إن جميع القرارات تبقى قابلة للطعن بتجاوز 
  .21السلطة ويجتھد القاضي لتقدير مدى المالئمة والتناسب بين القرار وخطورة الموقف

ففي أول األمر عرفت باسم نظرية الطوارئ (انظر قرار محكمة  ھذا وقد عرفت ھذه النظرية تطورات,
التنفيذ القھري في  حيث قررت المحكمة إن اإلدارة بإمكانھا 22م)1902ديسمبر  2النزاعات المـؤرخ فـي 

في مرحلة ثانية اختلطت نظرية الظروف االستثنائية بنظرية سلطات الحرب (انظر و .23حالة الطوارئ
  .م)1918 جوان 28مجلس الدولة 

ا  دة, أم ات عدي تثنائية تطبيق ة الظروف االس ة عرفت نظري ات العام ى صعيد الحري ادي فعل داء الم االعت
زع منعادة الذي ھو  دلي تن تثنائية الطابع االمن اختصاص القضاء الع اتعه الظروف االس طي ويصبح ب

ذا الحل لرقابة القضاء اإلداري. وقد أقرت محكمة النزاع خاضعيعمال غير شرعي فحسب  ا ھ ات بفرنس
ام  24م1958مارس  27في قرارھا المؤرخ في  ا من أنظار محاكم الحق الع ا احتياطي حيث لم تعتبر إيقاف

ة و .اعتداء ماديولم تكيفه بكونه  ات العام ى الحري تثنائية من خطر عل ھكذا رغم ما تمثله الظروف االس
  حيان.فإن إمكانيات المراقبة تتقلص كثيرا بل وتنعدم في بعض األ

ى  دنا باألساس عل د اعتم في نھاية ھذا العرض الموجز لنظرية الحريات العامة في النظم الديمقراطية، وق
دان،  ذا المي النظام الفرنسي، مھد نظرية حقوق اإلنسان والحريات العامة، نظرا لثراء فقھه وقضاءه في ھ

تق قيقان ملتصقان ال يس ان ش وق اإلنس ة وحق ا أن الديمقراطي ين لن ا يتب ر. فكلم دون اآلخ دھما ب ام أح يم قي
  تعززت الديقراطية تعززت الحريات وكلما تعززت الحريات تعززت الديمقراطية.

دول  ر ال ي أكث ى ف دوام حت ى ال ة عل ألة مطروح ى مس ا تبق دفاع عنھ ات وال ى الحري اظ عل ى أن الحف عل
ات رسوخا في الديمقراطية. فالحرية مھددة دائما والتھديدات المحدقة بھا تج وم بفعل تطور التقني دد كل ي

ين  ة ب إن المعادل ذلك ف تقرارھا. ل ا واس دفاع عن أمنھ ا لل دول مجابھتھ ى ال وبفعل الرھانات التي يتعين عل
ام  ل الصحافة دور ھ وات الضاغطة مث دني والق ع الم ى للمجتم م ويبق اؤل دائ ل تس لطة مح ة والس الحري

  ا نجاعته نجاعة اآلليات القانونية.بسور دفاعي ناجع قد تتجاوز أحيانإلحاطة الحرية 
  

                                                           
1 « Les libertés meurent aujourd’hui un peu partout sur la planète, parce que les pouvoirs s’y donnent libre 
cours. Et là où les pouvoirs sont libres, ni les hommes ni les groupes peuvent le devenir »  

Liberté, Libertés. Réflexions du Comité pour une Charte des libertés.  Paris, Gallimard, 1976. p 57 
2  « C’est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Pour qu’on ne puisse 
abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses le pouvoir arrête le pouvoir ». 
3 « Faculté de statuer » 
4  « Faculté d’empêcher » 
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5 « Si Je n’ai parlé que de la démocratie de type occidental, c’est qu’il ne me semble pas qu’il en existe d’autre, 
en d’autres termes, c’est parce que je ne crois pas qu’un nom suffise à conférer la qualité ‘démocratique’ ». 
SARTORI (Giovani), Théorie de la démocratie, Paris, Armand Colin, 1973, p : 340 – 341.  
6 « Les termes de démocratie, de gouvernement démocratique, ne peuvent vouloir dire qu’une chose suivant la 
vraie signification des mots : un gouvernement auquel le peuple prend une part plus ou moins grande. Son sens 
est intimement lié à l’idée de liberté politique ». TOCQUEVILLE (Alexis de), Note sur la Constituante, Œuvres 
complètes, Tome VIII, p : 185. 
7 BRAUD (Philippe). La notion de libertés publique en droit français, Paris, LGDJ, 1968. 
8 « La création d une seconde assemblée formée de toutes les illustrations du pays, pouvoir pondérateur, gardien 
du pacte fondamental et des libertés publiques » 
9  RIVERO (Jean), Libertés publiques, (2 tomes), Paris,  PUF, Coll. Thémis, 1984, 1983   
10 Jacques Robert 
11  Corneille 
12 « La Liberté est la règle, la restriction de police l’exception », Conseil d’Etat, 10 Août 1917, Balay .  
13 Simone de Beauvoir    
14Michel Leiris 
15 Les Amis de la cause du peuple 
16  « Considérant en l’espèce, qu’il n’est pas contesté que les requérants ont régulièrement procédé, à la date du 9 
juin 1970, à la déclaration de l’association dite «  les amis de la cause du peuple » ;qu’il résulte de tout ce qui 
précède que le préfet de police était dés lors tenu de leur délivrer le récépissé prévu par l’article 5 de la loi du 1er 
juillet 1901’qu’en le leur refusant, et quels que soient les motifs de sa décision, le préfet de police a excédé ses 
pouvoirs, qu’il y a lieu par suite d’annuler la décision attaqué » 
 
17 LIVET (P). L’autorisation administrative préalable et les libertés publiques, Thèse, Droit, Paris, 1974 
18 Benjamin 
   يجب أن يكون رأي المجلس معلال وينشر بالجريدة الرسمية.19
   قرار مجلس الدولة بتاريخ 2 مارس 1962م.20
 De Laubadère يقول األستاذ 21
 
"L a théorie des circonstances exceptionnelles est une construction juridique, élaborée pour la jurisprudence du 
C.E, selon  laquelle certaines décisions administratives qui seraient, en temps normal illégales, peuvent devenir 
légales en certaines circonstances parce qu'elles apparaissent alors nécessaires pour assurer l'ordre public et la 
marche des services publics." 
22 Sté Immobilière St just 
  وقد جاء في ملحوظات مندوب الحكومة روميو على ھذه القضية 23
" Il est de l'essence même du rôle de l'administration d'agir immédiatement et d'employer la force publique sans 
délai ni procédure, lorsque l'intérêt immédiat de la conservation publique l'exige, quand la maison brûle, on ne va 
pas demander au juge l'autorisation d'envoyer les pompiers". 
24 Dame de la Murette 
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  الحرية مقام إنساني وتركھا أعلى
  -اإلنسان الحر في القول الصوفي  -

  *سعاد الحكيم
أخذ مبحث الحرية اإلنسانية مسارًا خاّصًا في الفكر الصوفي، يختلف في منطلقه 
ووجهته وقصده عن مساره المتّبع في حقلي الفقه وعلم الكالم. ولكن هذا االختالف 

  علمي وحياتي في اإلسالم ولدى المسلمين.ليس تناقضًا وٕاّنما يؤسس لتكامل 
 إلىمسألة الحرية اإلنسانية في سياق تشريعي، ونظروا  إلىلقد تطّرق الفقهاء 

ّنه صاحب السيادة على نفسه في مقابل العبد المملوك من الشخص الحر على أ
شخص آخر. وفي إطار التشريع عملوا على إرساء أحكام فقهية تلحظ عبادة المسلم 

حّر، وطرحوا أسئلة من أمثال : هل َتِجب صالة الجمعة على العبد ؟ وهل غير ال
  َتِجب الزكاة على العبد ؟ وغير ذلك.

أّما علماء الكالم فقد قابلوا الغيب بالشهادة، وتوّسعوا بالجدل حول الحرية اإلنسانية 
ان مطلق إنس –وشروط الفعل اإلنساني وحدوده. لقد تفّكروا في مسألة حرية اإلنسان 

وقدرته على الفعل مستقًال في مقابل إرادة اهللا، وجاءت آراؤهم تحت مباحث  –
، «اإلرادة اإللهية»، «القدرة اإلنسانية»متداخلة مع الحرية وُمَصاِحَبة لها، منها : 

َخْلق »، «القضاء والقدر»، «الكسب»، «التسيير والتخيير»أو  «الجبر واالختيار»
  ، وغير ذلك.«المسؤولية اإلنسانية»، «اإللهي العدل»، «التكليف»، «األفعال

وٕاذا نظرنا في نصوص الصوفية التي واكبت إطاللتها لنشأة الحقلين المذكورين، نجد 
أّن رجاالت هذا الميدان كشفوا عن معنى أصيل للحرية اإلنسانية. ويتجّلى هذا 

جي، ومن المعنى في تحرير اإلنسان إلرادته من كّل عائق أو شاغل، داخلي أو خار 
إتيان ما ال يشاء أو تحوير ما يشاء. لقد تعامل  إلىكّل خوف أو َمْطَمع ُيلجئه 

الصوفية مع الحرية على أّنها نتاج جهد ومجاهدة وليست معطى إنسانّيًا، وعلى أّنها 

                                  
  ان. باحثة وأكاديمية من لبن* 
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تتحّقق في جدلّية مع العبودية هللا.. فاإلنسان يتحّرر بمقدار عبوديته  «حالة معيوشة»
ق بالعبودّية الخالصة هللا يصبح حرًا مخلَّصًا من كّل ما سوى اهللا حتى هللا : كلما تحقّ 

من نفسه، وفي المقابل إن حّقق حريته من نفسه ومن األغيار أصبح عبدًا محضًا 
  هللا.

وسوف نحاول عبر مباحث خمسة رسم المجاالت األساسية للرؤية الصوفية في 
  موضوع الحرية اإلنسانية :

  عبودية اإلنسان –1
الصوفية بين الحرية وبين العبودية. فالحرية تزيد وتنقص بمقدار زيادة العبودية  ربط

ونقصانها. ونطرح على الفكر الصوفي األسئلة : ماذا أو َمْن يستعبد اإلنسان ؟ وهل 
في أثرها على اإلنسان ؟ وهل كّل عبودية تحبس اإلنسان عن  «العبوديات»تتساوى 

إمكاناته أم توجد عبودية وعبودية.. عبودية معيقة الحركة والتطور والنماء وتحقيق 
  وعبودية محّررة ؟

ونفتح دواوين الصوفية لنجّلي رؤيتهم للعبودية، فنجد أننا أمام أربعة مجاالت من 
  العبودية امتّد إليها القول الصوفي :

  العبودية الظاهرة
يط. وهي عبودية مادية ترخي بأثقال وجودها على جسد اإلنسان وعالمه المح

فالمملوك هو فاقد السيادة على جسده وعلى عالمه، وكذا المسجون والمستعَمر، وٕان 
  بِنَسب مختلفة.

بحق أو  –فكّل عائق خارجي يحّد من حرية اإلنسان في جسده ومحيطه ويصادرها 
هو نوع استرقاق وجزء عبودية. وذلك ألّن فقدان اإلنسان لسيادته على  –بغير حق 

في عبودية مادية  –ظاهرًا  –ه الستقالله في الوجود يصّبان ذاته وعالمه وخسران
  خارجية.

وقد قّدم الصوفية آراء فقهيـة جـديرة باالهتمـام فـي مسـألة الـرّق، إذ اعتبـروا فيهـا أصـل 
العبـد إذا اشـتراه اإلنسـان مـن غيـره فمـن »الحرية وٕاقـرار الشـخص، يقـول ابـن عربـي : 
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يسـمع مجـرد دعـواه فـي أّنـه مالـك لـه، وال يقـوم  شرطه أن يقّر العبد لبايعه بالملـك، وال
على العبد حّجة بقول سيده ما لم يعترف هـو بالملـك لـه. ويغفـل عـن هـذا القـدر كثيـر 
من الناس. فإن األصـل الحريـة، واستصـحاب األصـل مرعـي. وبعـد االعتـراف بالملـك 

ا، هكذا عاهية إذا ادَّ صار االسترقاق في هذه الرقبة أصًال يستصحب حتى يثبت الحر 
  .1«هو األمر

كما شارك الصوفيُة الفقهاَء حوارهم حول أحكام العبادة المفروضة على العبد 
المملوك، فأورد ابن عربي في الفتوحات مسائل اختلف فيها العلماء وعّدد أقوالهم 
وأثبت مذهبه، ومنها : انهم اختلفوا في وجوب صالة الجمعة على العبد، ورأى ابن 

يد من الذين ى العبد، فللعبد أن يتأهب فإن منعه سيده فيكون السعربي انها تجب عل
. ومنها أيضًا : انهم اختلفوا في وجوب الزكاة على العبد 2يصّدون عن سبيل اهللا

 - سبحانه–على ثالثة مذاهب، ورأى ابن عربي انها واجبة ألن الزكاة حق أوجبه اهللا 
يده، وما هو مال يد من هو المال بفي عين المال وال يراعى المالك، فالزكاة أمانة ب

  .3للحّر وال للعبد
  العبودية الباطنة

وهي عبودية معنوية تسترقُّ اإلنسان من الداخل ويستسلم لها، بوعي منه وأحيانًا في 
  غيبة وعي.

في  –وهذه العبودية المعنوية تقّيد بأصفاِد الخوف والطمع وجدان اإلنسان، وٕان كان 
ش امبراطورية عظمى. فما كّل حّر في الظاهر هو حّر متربعًا على عر  –الظاهر 

في الحقيقية والواقع، وكم من سجين ال يملك حرّية خطوة أو كلمة ومع ذلك يشعر 
بأّنه يمتلك الكون بأسره، ألّنه يمتلك ذاته ويعيش هويته الحقيقية بعيدًا عن كّل 

نت في ِرّقه وأسره؛ أنَت عبُد من أ»تزييف. وفي هذا المعنى يقول أبو علي الدقاق: 
فإن كنت في أسر نفسك فأنت عبُد نفسك، وٕان كنت في أسر دنياك فأنت عبُد 

ترك العمل ألجل الناس هو الرياء، ».. أما الفضيل بن عياض فيقول : 4«دنياك
.. ويستشهد القشيري في هذا السياق بالحديث 5«والعمل ألجل الناس هو الترك
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تعس عبد الدرهم، تعس عبد »:  -ه وسلمصلى اهللا علي–النبوي الشريف قال 
  .6«الدينار، تعس عبد الخميصة (كساء أسود مربع من خّز أو صوف)

ر الصوفي من كّل ما يسترقه   -من خارج ومن داخل  -ويجعل الجنيد البغدادي تحرُّ
تصفية القلب عن »خطوة أولى على طريق السلوك.. يقول معّرفًا التصّوف بأّنه: 

ومفارقة األخالق الطبيعّية، وٕاخماد الصفات البشرّية، ومجانبة الدواعي موافقة البرّية، 
النفسانّية، ومنازلة الصفات الروحانّية، والتعّلق بالعلوم الحقيقّية، واستعمال ما هو 
أولى على األبدّية، والنصح لجميع األمة، والوفاء هللا على الحقيقة، واتباع الرسول 

  .7«في الشريعة
التحرر من الشهوات الباطنة والذي يؤدي وظيفة اقتصادية وأيضًا في إطار 

إن اللحم قد غال، فقال : أرخصوه. »واجتماعية، ما حدث البراهيم بن أدهم، قيل له: 
  أي ال تشتروه. وأنشد في ذلك: 

  8«فيكون أرخص ما يكون إذا غال    كتهوٕاذا غال شيء عليَّ تر 

  العبودية لألسباب
-مة الناس مع األسباب وانحجابهم بها عن اهللا انتقد الصوفية واقع وقوف عا

، المسّبب لألسباب. وتعارفوا على السبب بأّنه كّل أمر ظاهر تتحّقق معه -سبحانه
. وهنا يجد الصوفية أّن الخطر )= خوف(أو تندفع به مضّرة  )= طمع(مصلحة 

عبيُد »حجاب على المسّبب. يقول الجريري :  إلىكبير، إذ قد يتحّول السبب الظاهر 
  .9«النِّعم كثير عديدهم، وعبيُد المنِعم عزيٌز وجودهم

رفعها ولم يطالبوا  إلىوحين نّبه الصوفية على خطر حجاب األسباب لم ينزعوا   
اآلخرين بذلك.. جّل ما في األمر، أن الصوفي ينتبه من الوقوف مع السبب 

زق من وراء الرا - تعالى–ويحرص على العبور منه بشهود مسّبب األسباب.. فهو 
حجب األغيار، وهو تقّدس اسمه الشافي والمعافي باألطباء واألدواء. يقول النِّباجي 

وال أصل العبادة في ثالثة أشياء : ال َتُردَّ من أحكامه شيئًا، وال َتدَّخر عنه شيئًا، »: 
  .«يسمعك تسأل غيره حاجة
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حانه، وٕان َحَدث وطلب ونفهم قول النباجي على مبدأ أّن الصوفي ال يسأل إال اهللا سب
من أحد شيئًا فهو يطلب بظاهره ويؤدي حق الطلب بشكر السبب، وفي الوقت عينه 

يقول الجنيد البغدادي : . - سبحانه–أّن النعم كّلها هي من عند اهللا  إلىفإّنه ينظر 
من فارق الجماعة بجسمه وقع في الضالل، ومن خالط الناس بسرِّه افتُتن بهم، ومن »

  . 10«جب عن الحّق بالطمع في الخلقافتُتن حُ 
وهي األسباب التي تشغل اإلنسان  «قطع العالئق»وقد حّبر الصوفية الصفحات في 

أهل التوحيد قطعوا منه »، يقول أبو سعيد الخراز : 11-تعالى-وتقطعه عن اهللا 
العالئق، وهجروا فيه الخالئق، وخلعوا الراحات، وتوحشوا من كل مأنوس، 

فإّن األسباب قد ».. ويقول محي الدين بن عربي: 12«مألوف واستوحشوا من كلّ 
إّن الحقائق الالزمة، ».. ويقول الجنيد في السياق نفسه : 13«استرّقت رقاب العالم

، وال معترضًا إال منعته، أهلها سببًا إال قطعتهوالقصود القوّية الُمْحَكمة، لم تُبق على 
، ويقول أيضًا معّرفًا التصوف بأّنه : 14«تهوال تأويًال ُموهمًا لصّحة المراد إال كشف

ّوة الروح والقيام مع ُينال إال بفناء النفس عن األسباب، لقلحوق السر بالحّق، وال »
  .15«الحق

  العبودية هللا سبحانه
آثارها على اإلنسان: فهناك  إلىفّرق الصوفية بين نوعين من العبودية بالنظر 

وده، وتزّيفه بملصقات تحجب الذات عبودية مهلكة تمسخ وجدان اإلنسان ووج
الحقيقية، وهي العبودية لألسباب. وهناك عبودية منّمية يحقق فيها اإلنسان أقصى 

  . -عزوجل– إمكاناته، وهي العبودية هللا
إّن العبودية هللا هي الدرب األوحد للحرية اإلنسانية في المنظور الصوفي، فال ُيحّرر 

. لقد أعطى الصوفية ُبْعدًا معيوشًا للتوحيد -عزوجل– اإلنساَن حّقًا إال توحيُده هللا
  اإللهي وجعلوه مرجعًا ومعيارًا للحرية اإلنسانية.

وهذه العالقة الجدلّية بين عبودّية اإلنسان هللا وبين حريته هي مجال لقاء وٕاجماع بين 
الصوفيين على اختالف مشاربهم الذوقية، وعلى تعاقبهم في األجيال منذ بداية ظهور 

ال تكون عبد اهللا بالكلّية، حتى »نص الصوفي وٕالى اليوم. يقول الجنيد البغدادي : ال



6 

ال تكن عبد اهللا حقًا، وأنت لشيء »، ويقول أيضًا : « تُبقي عليك من غير اهللا بقّيةال
إنك لن تكون له على الحقيقة عبدًا، وشيء مما دّونه »، ويقول أيضًا : «سواه مسترّقاً 

صريح الحرية، وعليك من حقيقة عبوديته بقّية. فإذا  إلىلن َتصل  لك ُمْسَترٌق، وٕانك
  .16«كنَت له وحده عبدًا، كنت مما دونه ُحّراً 

فالعبد معناه »ويعّرف محي الدين بن عربي العبودية بأنها مقام الذلَّة واالفتقار؛ يقول: 
 َوَما{ :)56الذاريات/ ( -عزوجل–الذليل، يقال أرض معّبدة أي مذلَّلة. قال اهللا 

ذلك في غير هذين  -تعالى–، وما قال }لِيَْعبُُدونِ  إاِلَّ  إِلنسَ ٱوَ  ْلِجنَّ ٱ َخلَْقتُ 
الجنسين ألّنه ما اّدعى أحد األلوهية وال اعتقدها في غير اهللا وال تكّبر على خلق اهللا 

بالذكر دون سائر المخلوقات. فقال  -سبحانه–إال هذان الجنسان، فلذلك خّصهما 
، فما فّسر بحقيقة ما تعطيه داللة اللفظ، وٕاّنما تفسيره «ليعرفوني»عناه ابن عباس م

ليذّلوا لي، وال يذّل له من ال يعرفه، فال بّد من المعرفة به أوًال وأنه ذو العّزة التي تذّل 
المعرفة، هذا هو الظن به.  إلىاالعّزاء لها، فلذلك َعَدل ابن عباس في تفسير العبادة 

فكان عبدًا  -صلى اهللا عليه وسلم–لمقام على كماله مثل رسول اهللا ولم يتحقق بهذا ا
  .17«محضًا، زاهدًا في جميع األحوال التي ُتخرجه عن مرتبة العبودية

وهكذا عّرف ابن عربي بالخاصّية الذاتّية للعبودية وأنها الذّلة واالفتقار، وفي الوقت 
 إلىل الداللة اللغوية من العبادة نفسه فّسر شرح ابن عباس لآلية الكريمة مبينًا انتقا

  المعرفة بتوّسط الذّلة واالفتقار.
وُيْجمع الصوفية على أّن العبودية هللا سبحانه هي ذاتّية الزمة لإلنسان ال ينفّك 

العبودية أن تكون أنَت عبده في كل حال، كما »عنها.. يقول ذو النون المصري : 
–كما أّن الربوبية نعت للحق »الدقاق : .. ويقول أبو علي 18«أّنه رّبك في كلِّ حال

.. ويقول شيخ 19«ال يزول عنه، فالعبودية صفة للعبد ال تفارقه ما دام -سبحانه
فنحن بحكم األصل عبيد عبودية ال حرية »الصوفية األكبر محي الدين بن عربي : 

  .20«فيها
العبودية وكما أجمع الصوفية على لزوم العبودية لإلنسان فقد أجمعوا على أن مقام 

مقام »أشرف من مقام الحرية، واإلنسان َيْشُرف باسم العبد ويعلو. يقول ابن عربي: 
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وما ».. ويقول السراج الطوسي:  «العبودية أشرف من مقام الحرية في حق اإلنسان
ويقول أبو علي الدقاق :  .21«المؤمنين باسم أحسن من اسم العبد - تعالى–سّمى اهللا 

ودية، وال اسم أتمَّ للمؤمن من االسم له بالعبودية؛ ولذلك ليس شيء أشرف من العب»
 لَِّذيٱ ُسْبَحانَ {ليلة المعراج:  -صلى اهللا عليه وسلم–قال سبحانه في وصف النبي 

: -تعالى–، وقال }ألَْقَصىٱ ْلَمْسِجدِ ٱ إِلَىٰ  ْلَحَرامِ ٱ ْلَمْسِجدِ ٱ مِّنَ  لَْيالً  بَِعْبِدهِ  أَْسَرىٰ 
صلى اهللا –سٌم أجلَّ من العبودية لسّماه به ؛ فلو كان ا}أَْوَحىٰ  َمآ ْبِدهِ عَ  إِلَىٰ  فَأَْوَحىٰ {

قيمة العابد بمعبوده، كما أّن شرف العارف ».. ويقول النصرابادي: 22«-عليه وسلم
  .«بمعروفه

وقد نّبه في هذا المنحى السراج الطوسي على فرقة ضّلت في الحرية والعبودية، 
باب ذكر من غلط في األصول، وأّداه ذلك »عنوان :  تحت «اللمع»ويورد في كتابه 

وقد صّنف شيخ من المشايخ كتابًا في مقامات األحرار »ما نّصه :  «الضاللة إلى
فظّنت الِفرقة الضالة أن اسم الحرّية أتم من اسم العبودية، للمتعارف  )...(والعبيد 

حوال الدنيا من العبيد، بين الخلق : أن األحرار َأْعَلى مرتبًة، وأْسَنى درجة في أ
فقاست على ذلك، فضّلت، وتوّهمت : أّن العبد، ما دام بينه وبين اهللا تعالى تعّبٌد : 

صار حّرًا، وٕاذا صار حرًا سقطت اهللا فقد  إلىفهو مسّمى باسم العبودية، فإذا وصل 
عنه العبودية. وٕاّنما ضّلت هذه الفرقة، لقّلة فهمها وعلمها، وتضييعها ألصول 

َخِفَيت على »:  . ويتابع الطوسي موضحًا موضع ضالل هذه الفرقة؛ فيقول«ينالد
هذه الفرقة الضالة أن العبد ال يكون في الحقيقة عبدًا، حتى يكون قلبه حرًا من جميع 

  .«ما سوى اهللا، عز وجّل، فعند ذلك يكون في الحقيقة عبدًا هللا
  الحرية بمعنى التحّرر –2

ين فيما بينهم وبين أنفسهم وفيما بينهم وبين رّبهم، تذّوق الصوفية حضور اآلخر 
ضرورة تصفية  إلىوخبروا أثر هذا الحضور على عباداتهم وعلى معامالتهم، وانتهوا 

من لم تمت في صدره العوالم فهو »القلب عن الَبرّية، يقول محي الدين بن عربي : 
  .23«محجوب
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بالقـول :  «اللمع»ضمن معجمه في  «الحرّيـة»وقد عّرف السراج الطوسي 
، وهو أن ال يملكك شيء -تعالى–إشارة إلى نهاية التحقق بالعبودية هللا  «الحرّية»و»

من المكونات وغيرها، فتكون ُحّرًا إذا كنت عبدًا، كما قال ِبْشر لسِرّى رحمهما اهللا 
ك فيما ُحكي عنه أنه قال : إّن اهللا تعالى خلقك ُحّرًا، فكن كما خلقك، ال ُترائي أهل

  .24«في الحضر، وال ُرفقتك في السفر، إعمل هللا ودع الناس عنك
أما اإلمام القشيري فقد أفرد بابًا في رسالته للكالم على الحرّية اإلنسانّية، وجمع ما 
ثبت لديه وَقِبَله من أقوال العارفين في هذا المجال، ودمج قوله بقولهم فتكّلم معهم 

باب نرى المعاني تتضافر لتؤّكد بأّن رجاالت وعلى ألسنتهم. وعند النظر في هذا ال
القرن السادس الهجري فهموا الحرية اإلنسانّية على أّنها فعل  إلىالصوفية وصوًال 

= كّل من يشغل عن (ثّم من الَخْلق  )= الشهوات واألهواء...(تحّرر من النَّْفس أوًال 
الحرية : أن ال يكون العبد تحت رّق ». يقول القشيري : )اهللا سبحانه ويقطع بالسالك

المخلوقات، وال يجري عليه سلطان المكونات، وعالمة صحته: سقوط التمييز عن 
صلى اهللا – قلبه بين األشياء، فيتساوى عنده أخطار األعراض. قال حارثة لرسول اهللا

  .25«: عزفت نفسي عن الدنيا؛ فاستوى عندي حجُرها وذهُبها- عليه وسلم
ّرر الوجداني الداخلي يشهد له في الظاهر زهد النفس ورضى القلب.. إذن هذا التح

ر ليشمل مغريات اآلخرة مع  ويتبع القشيري نصوص العارفين فيوّسع ميدان التحرُّ
إّن الحّر الكريم يخرج من الدنيا »مشتهيات الدنيا، فينقل عن إبراهيم بن أدهم قوله : 

من دخل الدنيا وهو »الدقاق قوله : .. وينقل عن أبي علي 26«قبل أن ُيخَرج منها
–. فالحّر هو من كان عبدًا صرفًا هللا 27«اآلخرة وهو عنها ُحرّ  إلىعنها ُحرٌّ ارتحل 

  مخلَّصًا من األشياء ومن الَخْلق أجمعين.. والنَّْفس أول الَخْلق.  -سبحانه
ه ال وقد يتبادر للذهن أّن هذا المشروع اإلنساني مستحيل التحّقق، وفي الوقت نفس

يحّرك في الوجدان دافعًا لركوب بحره.. وهنا نطرح للتفّكر مسألة عالقة التحّرر من 
، وبالكرامة اإلنسانّية أيضًا، ونلّوح برشف -سبحانه–رّق النفس واألكوان بتوحيد اهللا 

قطرات من كأس الصوفية تجّرحنا طرفًا من العبودّية الحّقة والكرامة الحّقة في 
  دَرك كّله ال ُيتَرك كّله.التوحيد، وما ال يُ 



9 

ونالحظ أّن القشيري ال يتحّرج في األخذ عن الحسين بن منصور الحالج ويثبته 
ضمن رجاالت رسالته، ويقتبس منه قولين في مجال الحرّية اإلنسانّية : القول األول 

، أي يواليها «من أراد الحرّية فليصل العبودّية»يجعل الحرّية ناتج العبودّية، يقول : 
. والقول الثاني، يقّدم معنى جديدًا للحرّية ُيشعر ظاهره بالراحة من 28ويديم عليها

يصير حرًا من إذا استوفى العبد مقامات العبودّية كّلها »العبودّية وتجاوزها، يقول : 
بالعبودية بال عناء وال كلفة، وذلك مقام األنبياء  تعب العبودّية، فيترّسم

من أراد أن يذوق »فسه ذهب بشر الحافي حين قال: ، وٕالى المعنى ن29«والصديقين
  .30«طعم الحرّية، ويستريح من العبودّية، فليطّهر السريرة بينه وبين اهللا تعالى

، والمتمّثل في -عزوجل– وهذا المعنى للحرّية اإلنسانّية المواكب للعبودّية هللا
عنى األول للحرّية عند المجاهدة للتحّرر من العوائق والعالئق والقواطع كّلها، شّكل الم

 –وتجاوزًا له  –الصوفية. بل أكاد أقول المعنى الرسمي الذي تتحّدد قياسًا عليه 
فإّن الكل ملك هللا فال حرّية »المعاني األخرى. يقول ابن عربي متابعًا هذا المعنى : 

الَخْلق فهو خروجهم عن رّق الغير ال عن رّق  إلىعن اهللا. فإذا أضيفت الحرّية 
، أي ليس لمخلوق على قلوبهم سبيل وال ُحْكم، فهذا معنى الحرية في الحقّ 

= (فالحرّية عند القوم ».. ويقول أيضًا مؤّكدًا المعنى المتداول : 31«الطريق
َمْن ال َيْسَترّقه َكْون إال اهللا، فهو حّر عما سوى اهللا، فالحرّية عبودّية محّققة  )الصوفية

الحرّية عند الطائفة االسترقاق بالكلية من جميع »ز : .. ويقول منبئًا بالتجاو 32«هللا..
  .33«الوجوه فتكون حرًا عن كّل ما سوى اهللا، وهي عندنا...

إذن يثبت ابن عربي المعنى األول المتداول والُمْجَمع عليه للحرّية اإلنسانّية، ثم 
المبحث سوف نكشف عنه في  يتجاوزه مقّدمًا فهمًا جديدًا وتجربة جديدة لذوق الحرّية،

  الثالث.
ونختم هذا المبحث الثاني بالقول، إّن التحرر هو مشروع إنساني وّلد العديد من 
البرامج العملّية في دواوين الصوفّية، فالصفحات أو الكتب المخصصة لمقامات 
الطريق الصوفي أو منازله هي في الواقع خطوات متوالية عملّية اكتسابّية للتحّقق 

الحرّية. يقول سهل بن عبد اهللا منّبهًا على الربط بين المجاهدة بالعبودّية الحّقة، ب



10 

ألحد  )-سبحانه–= تعّبد اهللا (ال يصّح التعّبد »والعبودّية، بين السلوك والحرّية : 
الجنيد حتى ال يجزع من أربعة أشياء : من الجوع، والعري، والفقر، والذّل. ويحسم 

  .«آخر مقام العارف، الحرّية»بالقول : 
  حال الحرّية –3

والمقام:  »فّرق الصوفية بين الحال والمقام. ويشرح القشيري هذين اللفظين بالقول : 
به العبد بمنازلته من اآلداب، مّما ُيتوصَّل إليه بنوع تصرٍُّف، وُيتحّقق به  ما يتحّقق

مقام آخر،  إلىوشرطه : أن ال يرتقي من مقام  )...(بضرب تطلُّب، ومقاساة تكلُّف. 
لم يستوف أحكام ذلك المقام، فإن من ال قناعة له ال يصحُّ له التوّكل، ومن ال ما 

معنى َيرد على  والحال عند القوم:»: ، ويقول 34«توّكل له ال يصّح له التسليم...
فاألحوال : مواهب،  )...(القلب من غير تعمُّد منهم، وال اجتالب، وال اكتساب لهم 

  . 35«والمقامات : مكاسب
الحال موهبة إلهية »رق بين اللفظين تبّناه محي الدين بن عربي فقال : وهذا الف

هو موهبة  «حال الحرّية». وتأسيسًا على هذا الفرق سوف يكون 36«والمقام مكتسب
إلهية للعبد لم يستحّقها جزاًء على عمل. ألّن العمل هنا ال َيْعِدل الموهبة وليس سببًا 

  كافيًا لها.
في حال »الرابع عشر ومائتين من الفتوحات، والمعنون بـ  يقول ابن عربي في الباب

عندنا إزالة صفة العبد بصفة الحق، وذلك إذا كان  )...(اعلم أّن الحرّية »:  «الحرّية
الحق سمعه وبصره وجميع قواه. وما هو عبد إال بهذه الصفات التي أذهبها الحق 

هذا الشخص، فهو محل فثبتت الحرّية ل )...(بوجوده مع ثبوت عين هذا الشخص 
التي هي عين الحق ال غيره  )= السمع والبصر وجميع القوى(ألحكام هذه الصفات 

  .37«كما يليق بجالله
، والذي يستنبطه من «قرب النوافل»يتكّلم ابن عربي في هذا النص على مقام 

قال  )سبحانه(: إّن اهللا  -صلى اهللا وعليه وسلم–قال رسول اهللا »الحديث القدسي : 
: من عادى لي ولّيًا فقد آذنته بالحرب، وما تقّرب إلّي عبدي بشيء أحّب إلّي مّما 
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افترضت عليه. وما يزال عبدي يتقّرب إلّي بالنوافل حّتى أحّبه. فإذا أحببته، كنت 
سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي 

لئن استعاذني ألعيذّنه، وما ترّددت في شيء أنا يمشي بها، وٕان سألني ألعطيّنه، و 
. ويرى ابن عربي أّن 38«فاعله ترّددي عن َنَفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته

هذا المقام لم يستحّقه العبد بإتيان النوافل، بل هو بمثابة من قّدم النوافل قربانًا وتقّربًا، 
ن الفضل والمّنة، إّنه موهبة إلهية وما حدث له بعدها من الحّب اإللهي فهو من عي

  وليست جزاًء وفاقًا واكتسابًا.
إذن، بالحب اإللهي تزول صفة العبد المحبوب بصفة الحق المحّب.. تفنى الصفة 
ويبقى المحّل حرًا. وهذا المعنى الذي كشف عنه ابن عربي، وٕان تجاوز المعنى 

ه يستعيده بشكل من األشكال، ألّن األول للحرّية والُمْجَمع عليه لدى الصوفية، إال أنّ 
ر من النَّْفس.   إزالة الصفة هو نمط من أنماط التحرُّ

  مقام الحرّية –4
بابًا يتكّلم فيه على مقام الحرية  «الفتوحات المكية»يفرد محي الدين بن عربي في 

  .«في معرفة مقام الحرّية وأسراره، وهو باب خطر»بعنوان : 
ب حقيقة وجودية مؤّداها؛ أّن كّل تعلُّق وٕاضافة وطلب ويطرح ابن عربي في هذا البا

وجود  –وٕان على مستوى الداللة اللغوية  –فهو عبودّية، وبالتالي فكّل لفظ يفترض 
ذاتين بينهما مناسبة يدّل على االفتقار وينفي الحرّية عن الذاتين. أّما إن انتفت 

اعلم وفقك »يقول ابن عربي : المناسبة وانتفت اإلضافة وانتفى الطلب فتثبت الحرية. 
اهللا، إّن الحرّية مقام ذاتي ال إلهي، وال يتخّلص للعبد مطلقًا فإّنه عبد هللا عبودّية ال 
تقبل العتق، وأحلناها في حّق الحّق من كونه إلهًا الرتباطه بالمألوه ارتباَط السيادة 

عقًال ووجودًا تصـّور فإّنه يلزم من حقيقة اإلضافة  )...(بوجود العبد والمالك بالملك 
  .39«المتضايفين، فال حرّية مـع اإلضافة، والربوبّية واأللوهّية إضافة

فإذا كانت اإلضافة تقتضي االفتقار، فالذات اإللهّية وحدها ال تقبل اإلضافة يقول 
عن ولّما لم يكن بين الحّق والخلق مناسبة وال إضافة، بل هو الغنّي »ابن عربي : 
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 يكون لذات موجودة إال لذات الحق، فال يربطها كون وال تدركها العالمين، وذلك ال
عين وال يحيط بها حّد وال يقّيدها برهان، وجدانها في العقل ضروري، كما أّن نفي 

حقيقة ».. ويقول أيضًا في المعنى نفسه: 40«ُتدخلها تحت التقييد نظري الصفة التي
  .41«الحرّية في غنى الذات عن العالمين

آلن : إن كانت الذات اإللهية هي الذات الوحيدة الموجودة التي ال تقبل والسؤال ا
  اإلضافة، فكيف يتحقق اإلنسان بمقام الحرّية، وهل يزول عنه االفتقار ؟

يجيبنا ابن عربي على هذا السؤال، بأن اإلنسان إن وقف مع عينه في العدم ولم 
فإذا أراد العبد التحّقق بهذا »:  يخطر له الوجود بخاطر يزول افتقاره ويبقى حرًا. يقول

(...) ونظر أّنه ال يصّح له ذلك إال بزوال االفتقار الذي  )= مقام الحرّية(المقام 
يصحبه إلمكانه، ويرى أّن الغيرة اإللهية تقتضي أن ال يّتصف بالوجود إال اهللا، لما 

 إلىالوجود من الدعوى، فعلم بهذا النظر أّن نسبة  )= وجود العبد(يقتضيه الوجود 
عينه فإذا هو معدوم ال وجود  إلىحدٌّ مانع من ذلك، فنظر الممكن محال، ألن الغيرة 

له، وٕاّن العدم وصف نفسي، فلم يخطر له الوجود بخاطر، فزال االفتقار وبقي حرًا 
  .42«عدمّيته حرّية الذات في وجودها في

العدم.. وفي ذلك إذن، ليس لإلنسان مقام الحرّية إال إذا كان مشهده عينه في 
ر من خاطر الوجود.   استعادة للسان العموم في الحرّية، ألّنه تحرُّ

  مقام ترك الحرّية -5
تعرضت بعض األفكار الصوفية للفهم المغلوط الذي نتج عنه تطبيق سيء أَضّر 

  بالفكر الصوفي عامة. ومن هذه األفكار فكرة الحرّية اإلنسانّية ومسار التحّرر.
في فهم عبارات الصوفية في مجال الحرّية وقادهم الغلط إلى تقليد لقد غلط البعض 

سطحي ظاهري أضاع المعنى اإلنساني العميق الذي تحّقق به أعالم الصوفية 
جنس قسوة وجفاء،  إلى –في ممارسة المقلدين  –ورجاالتها الكبار.. فتحّول التحّرر 

  لناس.ومفارقة لأللفة والموّدة وكّل ما هو نبيل وجميل بين ا
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وفي هذا اإلطار نقّدر الباب الذي أفرده ابن عربي لمقام ترك الحرّية؛ فهو يزيل 
  اللبس لدى هذا البعض، كما أّنه يطل على مسألة الحقوق في اإلسالم.

: إّن لنفسك عليك حقًا  )= للعبد(يقول له  -سبحانه-فإّن اهللا »يقول ابن عربي : 
من توّجهت عليه الحقوق فأّنى له الحرّية ؟! ولعينك عليك حقًا ولزورك عليك حقًا. و 

فهو عبد نفسه ما دامت تطلبه بحقها، وعبد عينه ما دام يطلبه بحقه، وعبد زوره ما 
  . 43«دام يطلبه بحّقه

بالسّنة النبوّية القويمة، ويورد واقعة  «مقام ترك الحرّية»ويستدّل ابن عربي لشرعّية 
الداء حق النفس من  -صلى اهللا عليه وسلم–من السيرة النبوّية وهي واقعة خروجه 

ألبي بكر الصديق : ما  -صلى اهللا عليه وسلم–قال رسول اهللا »حكم الجوع، يقول : 
: وأنا -صلى اهللا عليه وسلم–أخرجك ؟ قال : يا رسول اهللا الجوع. قال رسول اهللا 

يهان أخرجني الجوع. فجاء مع من كان معه من أصحابه إلى دار الهيثم بن أبي الت
فذبح لهم وأطعمهم. فما أخرجهم إال َمْن َحَكم عليهم لما توّجه له حّق عليهم وهو 

نموذج السيرة النبوّية الكريمة، مؤّكدًا أنها ال إلى. ويقول متابعًا ومستندًا 44«الجوع
ومثل هؤالء »نه ال أصوب أو أعلى منها غاية ُتدَرك : اإلنساني األعلى للتحقق، وأ

الذوق، ما خرجوا إال لطلب أداء ما عليهم من الحقوق رّية، ولهذا المشهود لهم بالح
ألنفسهم، فقد استرّقهم الجوع. ولو لم يخرجوا وسكنوا لكانوا تحت قهر الصبر وما 
تطلبه هذه الحال، فغاية نسبة الفضل إليهم انهم خرجوا كما قلنا يلتمسون أداء حقوق 

  .45«ك، وأعلى من هذا فال يكوننفوسهم بالسعي فيها، إذ كانوا متمكنين من ذل
وهكذا يتوغل ابن عربي في قراءته اإلنسانوّية لوجود اإلنساني في الكون واحتياج 
حياته لألسباب المعتادة، فما كان في نظرة أولى ومقاربة أولى عبودية لألسباب هو 
بعد التحقق ترٌك للحرّية واختيار أداء الحقوق لكل ذي حق. فالصوفي وٕان تحرر من 

النفس واألغيار فهو ال يتحّرر من حّق النفس وحقوق األغيار. المعرفة هي  رقّ 
األكسير الذي يحّول المعدن ذهبًا، والعارف هو الذي يؤدي حق األسباب خيارًا 
واندراجًا في وحدة الكون المخلوق الحادث، وحدة افتقار كّل ما سوى اهللا.. يقول ابن 

.. 46«حال عرضي ال ثبات له مع الصحواعلم أّن الحرّية حديث نفس و »عربي : 
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عندما يفتح الصوفي العين ويرى، عندما يصحو من الغفلة في بحر الكائنات يدرك 
، مشهٌد إلمكانه المفرد في العدم، وانه من حقيقة 47أّن الحرّية حال عرضي للكائن

  عبوديته هللا مكّلف بالدخول في نسيج الكون.
                                  

  .268، ص 4بي، دار صادر، بيروت، ج الفتوحات المكية، محي الدين بن عر  -   1
  .458، ص 1م.ن.، ج -   2
  .554، ص 1م.ن.، ج -   3
، م1966الرسالة القشيرية، عبد الكريم القشيري، تحقيق: عبد الحليم محمود ومحمود بن الشريف، دار الكتب الحديثة، مصر،  -   4

  .430ص 
  .58م.ن.، ص  -   5
  .430م.ن.، ص  -   6
: 2، طم2004: 1تاج العارفين الجنيد البغدادي، األعمال الكاملة، دراسة وجمع وتحقيق: سعاد الحكيم، دار الشروق، ط -  7

  .150، ص م2005
يثة بمصر ومكتبة المثنى اللمع، ابي نصر الطوسي، تحقيق: عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور، دار الكتب الحد جع:را -  8

  .52، ص م1960ببغداد، عام 
  .430الرسالة، ص  -   9

  .105تاج العارفين، ص  -10
  .438اللمع، ص  راجع: -11
  م.ن.، ص.ن. -12
  .563، ص 1الفتوحات المكية، ج -13
  .129تاج العارفين، ص  -14
  .150م.ن.، ص  -15
  .159–158م.ن.، ص  -16
  .214، ص 2، جالفتوحات -17
  .429ص  ،سالةالر  -18
  .432م.ن.، ص  -19
  .745، ص 1الفتوحات، ج -20
  .531اللمع، ص  -21
  .431الرسالة، ص  -22
  .9205أ، مخطوط الظاهرية، دمشق، رقم  35شجون المشجون، ورقة  -23
  .450اللمع، ص  -24
  .460الرسالة، ص  -25
  .463الرسالة، ص  -26
  .460م.ن.، ص  -27
  .462م.ن.، ص  -28
  م.ن.، ص.ن. -29
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  ن.م.ن.، ص. -30
  .408، ص 1الفتوحات، ج -31
  .227، ص 2م.ن.، ج -32
  .502، ص 2م.ن.، ج -33
  .191الرسالة، ص  -34
  .193م.ن.، ص  -35
  .99، ص 3الفتوحات، ج -36
  .502، ص 2م.ن.، ج -37
ن عساكر الحديث صحيح ثابت، أخرجه البخاري في الرقاق من حديث أبي هريرة، وأحمد والحكيم وأبو يعلى والطبراني وأبو نعيم واب -38

  عن عائشة أم المؤمنين، والقشيري في الرسالة عن أنس.
  .226، ص 2الفتوحات، ج -39
  م.ن.، ص.ن. -40
  .502، ص 2م.ن.، ج -41
  .226، ص 2م.ن.، ج -42
  .228–227، ص 2الفتوحات، ج -43
  .228، ص 2م.ن.، ج -44
  .228، ص 2الفتوحات، ج -45
  م.ن.، ص.ن. -46
كل صفة »فالمقام  األول المذكور في المبحث الثالث،الفرق  إلىبين الحال والمقام يضاف فرق آخر  إلىهنا يستند ابن عربي  -47

  .)34، ص 1(الفتوحات، ج «كل صفة تكون فيها في وقت دون وقت»، والحال «يجب الرسوخ فيها وال يصح التنقل عنها



  والتجــربة النظريةالحــرية فـي 
  فـي الفكر اإلسالمي الوسيط

  منى أبو زيد

لية، أثارتها واب والعقاب، مشكلة الجزاء والمسؤو مشكلة الحرية هي مشكلة التكليف، مشكلة الث
  اإلنسانية من قديم الزمان وال تزال تثيرها حتى اليوم.

ســية واقتصــادية وقانونيــة، فــإن الرجــوع إلــى اليــوم مقولــة فلســفية وسياُتعــد  «لحريــةا»وٕاذا كانــت 
مــرت بدايــة ا فــي شــتى أنــواع الفكــر اإلســالمي. بــداياتها األولــى يوضــح لنــا مــدى ميتافيزيقيتهــ

يهمــل  أعطــى للمشــكلة أبعــاًدا جديــدة، ولــمكــان لهــا دوًرا فــاعًال وغنًيــا، و بالــدور الميتــافيزيقي، 
  ى مختلف جوانب الحياة.جانب التجربة والممارسة والتطبيق فظهرت آثارها عل

كمشكلة فلسفية، ونقصد بهـا ذلـك الجـدل المتعـدد األطـراف الـذي دار بـين ونعرض الحرية هنا 
نعــرض الحريــة كحالــة، وهــي تــتم حــين  مفكــري اإلســالم، بــين مثبــت للحريــة ونــاٍف لهــا، كمــا

 يتعرف اإلنسان على نفسه من خالل مسـلكه الخـاص والعـام، ومـن خـالل ممارسـته فـي حياتـه
وهـي تبـرهن إلنسان بكل حدث من أحداث التـاريخ، اليومية. فالحرية ال تنتصر إال حين يهتم ا

  على ذاتها حين تتحقق.
نمــــاذج: كالميــــة وفلســــفية وصــــوفية، لنعــــرف  ةونختــــار مــــن اتجاهــــات الفكــــر اإلســــالمي ثالثــــ

  في حياتهم العملية. اوكيفية ممارسته، تصورهم لمفهوم الحرية

  يةحـرأوالً : مفھوم ال

ينطـوي مفهـوم الحريــة فـي اللغــة علـى معـان كثيــرة، ترجـع فــي أغلبهـا إلـى معنــى الخـالص مــن 
حـررت القـوم إذا أطلقـتهم وأعتقـتهم »القيود، واالنعتـاق مـن األسـر، يقـول الراغـب األصـفهاني: 

. فـالمعنى السـائد للحريـة 1«من أسر الحبس، والتحرر جعل اإلنسـان حـًرا. والحـر خـالف العبـد
  هو ما يقابل الرق والعبودية، فالحر نقيض العبد، والحرة نقيضة اَألمة. بين العرب

يــة قتها رؤ إرادة سـب»فمختلـف بـاختالف المـدارس الفلســفية، وهـي أمـا الحريـة كمصـطلح فلســفي 
 مــع تمييــز، وتعنــي القــدرة علــى تحقيــق فعــل أو امتنــاع عــن تحقيــق فعــل، دون الخضــوع ألي

                                           
 . باحثة وأكاديمية من مصر  
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ـــار أو القدريـــة فهـــي قـــدرة اضـــغط خـــارجي، وهـــذا مـــا يقابـــل مفهـــوم  لجبريـــة. أمـــا حريـــة االختي
خاصـــية الوجـــود الخـــالص مـــن القيـــود العامـــل »وهـــي أيًضـــا  .2«اإلنســـان علـــى اختيـــار أفعالـــه

  .3«بإرادته أو طبيعته
فالحريــة هــي أن يكــون اإلنســان قــادًرا علــى فعــل شــيء أو تركــه بحســب إرادتــه واختيــاره، وهــي 

خلية فهـي عبـارة عـن قـوة االختيـار بـين أمـرين متضـادين أو نوعان: داخلية وخارجية. فأما الدا
متخــالفين، ويعبــر عنهــا بحريــة اإلرادة وحريــة الضــمير. ويقابلهــا اإلكــراه. أمــا الحريــة الخارجيــة 

  .4دينية تتشعب منها حرية العبادةو وفكرية، مدنية وسياسية وجسدية و فهي أنواع: طبيعية 
  ألساس، واالستطاعة تفترض وجود القدرة.وتفترض الحرية استقالل اإلرادة. فهي ا

  ثانيًا : مصدر الحرية في اإلسالم

ـــى، إال أن الصـــيغ المطروحـــة فـــي الفكـــر  مصـــدر الحريـــة، وٕان كـــان فطرًيـــا فـــي الدرجـــة األول
اإلسالمي تدل على أن لها مصـادر أساسـية فـي الـدين نفسـه، وهـي مصـادر نصـية تتمثـل فـي 

  ثل في موقف أعالم الفكر اإلسالمي.الكتاب والسنة، ومصادر اجتهادية تتم
قد احتوى القـرآن علـى المبـادئ الرئيسـية الكبـرى، كمـا احتـوى علـى القـيم الخلقيـة لسـلوك الفـرد ل

نـاس كافـة رسـوًال يـدعو ال -صلى اهللا عليه وسلم– تجاه اآلخرين أفراًدا وجماعات. وكان محمد
ولم تكن إجباًرا أو  )125الرعد، آية (}ِة اْلَحَسَنةِ ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَ { إلى اإليمان، وكانت دعوته

دين{قهــًرا، وليســت ســلًبا لحريــة اإلنســان فــي أن يختــار عقيدتــه،  ي ال راه ف البقــرة، آيــة (}ال إك
  .مبادئ السامية التي قررها القرآنوهذا أحد ال )256

ثــال وتأكيــد فــي أقوالــه وأفعالــه وتقريراتــه أكبــر م -صــلى اهللا عليــه وســلم–وكــان مســلك النبــي 
العمليــة، والحيــاة المثاليــة التــي تجســد لمفهــوم الحريــة فــي اإلســالم. فكانــت حياتــه هــي الصــيغة 

  مبادئ اإلسالم وقيمه.
، منهــا: الحريــة الدينيــة والحريــة الفكريــة، 5وعــرض القــرآن موضــوع الحريــة مــن جوانــب متعــددة

ــــة السياســــية ــــة الشخصــــية والحري ــــاة العم وكانــــت مطبقــــة والحري ــــة ومارســــهفــــي الحي عامــــة  الي
يــة، باعتبــار أن اإليمــان فــي اإلســالم ال يكــون صــحيًحا إال إذا اكتملــت المســلمين، حكاًمــا ورع

  فيه عوامل الحرية بجميع مجاالتها.
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ولجـــــأت ة، واخـــــتلط الفهـــــم الـــــديني بالسياســـــة، ولكـــــن ســـــرعان مـــــا تغيـــــرت األوضـــــاع السياســـــي
الم، وكـان منهـا عقيـدة سـد غريبـة علـى اإلالجماعات السياسية إلى تأكيد مواقفها بـاختراع عقائـ

  .«الجـبر»

  ثالثًا : ظھور الجبر بين المسلمين

فــي صــورة أفكــار  -بعــد ظهــور اإلســالم واســتقراره -األولــى المنظمــة لفكــرة الجبــركانــت البدايــة 
ذات أهــداف سياســية تحــاول أن تتخــذ لهــا مســحة مــن عقائــد اإلســالم، حتــى تبــرر أمــام النــاس 

–ياسية التي نقلت الخالفة الشورية التي أقامها المسـلمون بعـد وفـاة الرسـول ستلك التحوالت ال
  ومن بعده أوالده. ،إلى نظام شبه ملكي على يد معاوية -صلى اهللا عليه وسلم

بمعنــى االســتبداد واالســتعباد، فقــد  -حتــى قبــل اإلســالم -وقــد ارتــبط مفهــوم الجبــر بلغــة العــرب
ذلـك قـول بالجبريـة، والحـاكم الجـائر بالجبـار، ويشـهد علـى  كانوا يسمون الحكم الجائر المستبد

وصـحبه؛ قـائًال:  سـفيان معاويـة بـن أبـياإلمام علي بن أبي طالب عندما يستحث قومـه لقتـال 
ــا، ويتخــذون عبــاد اهللا خــوًال » ســيروا إلــى قــوم يقــاتلونكم ال يكونــوا جبــارين يتخــذهم النــاس أرباًب
ـــا  معاويـــة الـــذي رأى فيـــه . وكـــان هـــذا وصـــًفا لنظـــام«دوالمـــالهم و  علـــي بـــن أبـــي طالـــب نظاًم

  ا، وخروًجا على اإلمام.استبداديً 
ٕاضــافته إلــى الــرب و نفــي الفعــل حقيقــة عــن العبــد، »وُيعــرِّف الشهرســتاني عقيــدة الجبــر بأنهــا 

  . وفي داخل االتجاه الجبري فرق عديدة، يمكن جمعها في فريقين أساسيين:6«تعالى
  وال قدرة على الفعل أصًال.ي ال تثبت للعبد فعًال، ة، وهي التالجبرية الخالص

  والجبرية المتوسطة، وهي التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصًال.
ال يقـــدر علـــى شـــيء، وال يوصـــف باالســـتطاعة، وٕانمـــا هـــو مجبـــور فـــي  -عنـــدهم -فاإلنســـان

يخلق فـي  يه حسب ماأفعاله، ال قدرة له، وال إرادة وال اختيار، وٕانما يخلق اهللا تعالى األفعال ف
أثمــرت »ُيقــال  ســائر الجمــادات، وتُنســب إليــه األفعــال مجــاًزا كمــا تُنســب إلــى الجمــادات، كمــا

وهـذا بادعـاء أن كـل مـا  7«الشجرة، وجرى الماء، وتحرك الحجر، وطلعت الشمس، إلـى غيـر ذلـك
  من أفعال فهي بقضاء اهللا وقدره.يحدث 

ســـًيا، عنـــدما اســـتباح الخـــروج علـــى اإلمـــام، وتغييـــر واســـتغل معاويـــة فكـــرة الجبـــر اســـتغالًال سيا
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كـــان بقضـــاء اهللا وقـــدره، وأراد ن يثبـــت للنـــاس أن توليـــه الحكـــم  يأتيـــهالحكومـــة مـــدعًيا أن مـــا 
وٕامارتــه للمســلمين إنمــا كــان قضــاء، فأشــاع فكــرة الجبــر. وأخــذ خلفــاؤه مــن بعــده يثبتــون هــذه 

تفســيرات دينيــة، وتكييــف  علــىياســي فــي رســم خطهــم الس واعتمــدواالفكــرة بمختلــف الوســائل، 
  المواقف الدينية لتبرير مواقفهم السياسية.

تبريــًرا  «القــدر»وشــكَّل هــذا األمــر خطــورة فكريــة علــى الفكــر اإلســالمي الــذي اتخــذ مــن عقيــدة 
لألوضاع القائمة، سواء كانت أوضـاًعا فـي المجـال السياسـي لتبريـر سـلطة الحكـام وتسـلطهم، 

لفوضـى التـي مارسـها بعـض المسـلمين بإسـقاط التكـاليف وارتكـاب المفاسـد أو تبريًرا لنـوع مـن ا
تحــت دعــوى أنهــم ليســوا الفــاعلين، وأن الفاعــل الوحيــد هــو اهللا. وكــان فــي ذلــك تهديــًدا لمبــدأ 

  الثواب والعقاب، ومحاولة لهدم الشرائع والتكاليف.

  رابًعا : الحرية في الفكر اإلسالمي

وظهــرت تيــارات تقــاوم هــذا  بثــت أن اســتحثت الجهــود لمقاومتهــاإال أن الــدعوة إلــى الجبــر مــا ل
. ومـا لبـث أن تطـور المجتمـع اإلسـالمي الفكر الجبري. وظهرت في مجاالت الفكر اإلسالمي

ونمــا، واتســعت رقعتــه علــى مــّر األيــام، ودخلــت عناصــر حضــارية جديــدة غيــر عربيــة حملــت 
، ُعـرف ري المعتمـد علـى التحليـل والتعليـلفنشـأ نمـط مـن التفكيـر النظـ ،معها ثقافاتهـا وأفكارهـا

مـا ُعـرف  ظهـوركما كان التصال المسـلمين بالفلسـفة اليونانيـة أثرهـا فـي  .«علم الكالم»باسم 
، إلــى جانــب تيــارات روحيــة بــدأت بالزهــد والتنســك، وتطــورت إلــى مــا «فالســفة اإلســالم»باســم 

  .«التصوف»ُعرف بـ 
ة نظرًيــا وعملًيــا، فكــًرا وممارســة، عقــًال وواقًعــا. ولكــن وقــد حاولــت هــذه التيــارات أن تؤكــد الحريــ

الســـؤال الـــذي يطـــرح نفســـه هنـــا: لمـــاذا حاولـــت هـــذه التيـــارات أن تؤكـــد علـــى الحريـــة واإلســـالم 
وممارسات المسلمين األوائل تؤكد هذا األمـر؟ واإلجابـة: أنهـا رد فعـل علـى انتشـار الجبـر فـي 

أ في ظروف سياسية معينة ساعدت على وجـوده هذا الوقت. والجبر دخيل على اإلسالم، ونش
  وتأكيده.

ُأثيرت مشكلة الحرية في اإلسالم من خـالل عـرض مفهـوم القـدر، وهـو مفهـوم قـديم عرفـه  كما
. غيــر أن «الــالت»فــي جــاهليتهم إلــه للقــدر، هــو  ربالفكــر العربــي قبــل اإلســالم، إذ كــان للعــ

قائده اإليمانية الستة، وأعطـاه ي جعله أحد عمفهوم القدر لم يتبلور واضًحا إال مع اإلسالم الذ
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  تطبيقًيا.و عًدا فكرًيا بُ 
 «الجبــــــر»، و«القضــــــاء والقــــــدر»فرعيــــــة منهــــــا  قــــــد ُبحثــــــت مشــــــكلة الحريــــــة تحــــــت مســــــائلل
هذا على المستوى اإلنسـاني، . «االستطاعة»، و«خلق األفعال»و ،«الكسب»و، «االختيار»و

 القــدرة»و «العلــم اإللهــي»و «اإلرادة اإللهيــة»ـ أمــا علــى مســتوى الــذات اإللهيــة فقــد ارتبطــت بــ
  وكل هذه المسائل تدخل في صميم مشكلة الحرية من الناحية النظرية. ,«اإللهية

وواقع وتطبيق، فقد ظهرت تحت عناوين مختلفة منهـا  ،أما من ناحية ممارستها كحالة وتجربة
ـــا»و «العـــدل»و «الشـــورى»و «الحـــدود الشـــرعية»و «التكليـــف» لمعروف والنهـــي عـــن األمـــر ب

  وغيرها.، «المنكر

  الحرية في علم الكالم -أ 

أول نشــاط فكــري اســتهدف الكشــف عــن األبعــاد الفكريــة لإلســالم، وحــاول  «علــم الكــالم»ان كــ
ـــة، وبيـــان عالقـــة اإلرادة  ـــار المتكلمـــين تأويـــل اآليـــات المختلفـــة التـــي تتعلـــق بمشـــكلة الحري كب

  طاعة اإلنسان على أداء األفعال.، ومدى استاإللهيةاإلنسانية باإلرادة 
التــي ســعت إلــى تحريــر العقــل  «المعتزلــة»ومــن أبــرز الفــرق الكالميــة دفاًعــا عــن الحريــة فرقــة 

  عندهم. حث العدلمب، وارتبطت الحرية باني وٕارادته من السلطان الخارجياإلنس
العبـاد المكتسـبة  لقد أجمع المعتزلة على أن اهللا ليس خالًقا ألفعال العباد، ولـيس لـه فـي أفعـال

، 8«مجــاًزا اإلنســان محــدث لهــذا المقــدور حقيقــة ال تقــديًرا، وواقًعــا ال»صــنع وال تقــدير، بــل إن 
  ولًدا.ـفعال االختيارية يتم بقدرة اإلنسان المحدثة، إما مباشرة أو تألوأن وجود ا

لهيــة. حــر مختــار فاعــل، يتصــرف بقدرتــه التــي منحتــه إياهــا العنايــة اإلفاإلنســان فــي نظــرهم 
دلــيلهم علــى ذلــك وجــود التكليــف . «بحســب قصــده ودواعيــه»والفعــل يــأتي ويوجههــا كمــا يريــد، 

المحســن والمســيء، »والوعــد والوعيــد وٕارســال الرســل، ووجــود الــذم والمــدح. حيــث نفصــل بــين 
وبــين حســن الوجــه وقبيحــه، فنحمــد المحســن علــى إحســانه، ونــذم المســيء علــى إســاءته، وال 

  .9«في حسن الوجه وقبحهتجوز هذه الطريقة 
ـــم يفعلهـــا.  يســـتلزم أالعـــدل اهللا،  كمـــا أن ـــالثواب أو العقـــاب علـــى أفعـــال ل يحاســـب اإلنســـان ب

فـإذا قيـل إنـه »باإلضافة إلى أن اإلنسان يصدر عنه أفعال قبيحة ال يصح أن تُنسـب إلـى اهللا 
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خــل بمــا هــو واجــب ي تعــالى عــدل، فــالمراد بــه أن أفعالــه كلهــا حســنة، وأنــه ال يفعــل القبــيح، وال
  .10«عليه

ــم، ومــن  لقــد أقــام المعتزلــة أصــل العــدل علــى أســاس فكــرة التوحيــد، فعــدل اهللا ينفــي عنــه الظل
 -عنـدهم -الظلم تكليف اإلنسان بما ال يطيق، وحسابه على ما ُأكره عليـه. لهـذا كـان اإلنسـان

  وًال عن أفعاله على الحقيقة، وهي تصدر منه وحده.مسؤ  ،حًرا مختاًرا
الة اهللا تفترض أن يكون اإلنسان حـًرا، وبـدون الحريـة ال معنـى لنبـوة أو رسـالة، وال أسـاس وعد

  لشريعة أو تكليف، وماذا يجدي إرسال الرسل لمن ال حرية له في متابعتهم وااللتزام بدعوتهم؟
ولم يكتف المعتزلة بإثبات الحرية اإلنسانية على المستوى النظري، بل مارسوا هذه الحرية فـي 

أو بــين الفكــر والواقــع، ولهــم مواقــف  ،واقفهم العمليــة. فهــم ال يفصــلون بــين اإليمــان والعمــلمــ
ــم يتوقــف علــى مجــرد البحــث النظــري، بــل تعــداه   إلــىكثيــرة تؤكــد علــى أن تصــورهم للحريــة ل

  إثباته في الحياة العملية.
ظــرة تأمليــة جــرد نولـم تنحصــر رؤيــتهم للحريــة فـي النطــاق الخــاص باإلنســان الفــرد، ولـم تكــن م

الحريــــة لحمايــــة الــــدين ورفــــع مكانتــــه، يهــــدفون فــــي الواقــــع إلــــى تحقيــــق تجريديــــة، بــــل كــــانوا 
واالنتصــار لــه مــن خــالل التمييــز بــين اإلرادة اإللهيــة واإلرادة اإلنســانية، وتحقيــق وحدانيــة اهللا 

قليـد أو التامة عن طريق تنزيه الذات اإللهية من كل ما يشوبها. فحرروا العقل بداية من كـل ت
   اتهم ما يخالف هذا التحرر العقلي.تبعية، ولم يقبلوا في تصور 

عندما قاوموا فكرة الجبر التـي سـعت إلـى إلى اآلفاق السياسية  - عندهم – ريةكما امتدت الح
جبــر أبعــاًدا سياســية، تأكيـدها الدولــة األمويــة. واكتشــف المعتزلـة أن لهــذه األفكــار الدينيــة فـي ال

ــا خاضــ اآليــات تأويــل اًعا ضــد الكثيــر مــن االتجاهــات والِنحــل التــي تتخــذ مــن صــر ا و ومــن هن
غايـــات سياســـية، ودخلـــوا فـــي صـــراع مباشـــر مـــع زعمـــاء الجبريـــة فـــي شـــكلها  تحقيـــق القرآنيـــة
  .11السياسي

الــذي  «األمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر»وقــد مــارس المعتزلــة الحريــة مــن خــالل أصــل 
الـرغم مـن اتفـاق أغلـب مفكـري اإلسـالم ومتكلمـيهم علـى  اعتبروه أحد أصولهم الخمسة. وعلـى

أولــوه عنايــة خاصــة، ومارســوه قــد هــذا األصــل، إال أن ممارســة المعتزلــة لــه فاقــت اآلخــرين، و 
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  ممارسة فعلية في مواجهتهم للدولة األموية.
خــارجين علــى  - مــا عــدا القلــة مــنهم -فــي دولــة بنــي أميــة وحكامهــا ووالتهــا المعتزلــة  لقــد رأى

منكر، وهو تحويل القامت على  دولةشرعية، مغتصبين للحق، ووصفوهم بالضالل والفسق، ال
الخالفـة الشـورية إلــى ُملـك وراثـي عضــود، وألنهـا مارسـت مــن المظـالم والكبـائر مــا امـتألت بــه 

ملوًكا ووالة وأمراء فسقة، فقدوا شرط العدل، ومن ثـم فـإن الخـروج علـيهم،  رأوا فيهمصحائفهم، 
  .12دهم عند التمكن واجب على المسلمينوالثورة ض

يقـع المنكـر،  والمقصود باألمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر هـو أن ال يضـيع المعـروف، وال
ضـربين: أحـدهما هـذا األمـر علـى و رض ببعض المكلفين سقط عن البـاقين. فإذا ارتفع هذا الغ

، م بـه األئمـة فهـو كإقامـة الحـدودوالثاني ما يقوم به كافة الناس. أما ما يقو ما يقوم به الناس. 
وتوليـة القضـاة واألمـراء، ومـا أشـبه ذلــك.  ،وتنفيـذ الجيــوشوحفـظ بيضـة اإلسـالم، وسـد الثغور،

مـر والسـرقة والزنـا ومـا كشـرب الخمقاومـة المنكـر وأما ما يقوم به غيرهم مـن أفـراد النـاس فهـو 
ولمـا كـان أئمـة  13«يـه أولـىإذا كـان هنـاك إمـام مفتـرض الطاعـة، فـالرجوع إل»لكن أشبه ذلك. 

هــذا الزمــان لــم يصــلوا إلــى الحكــم برغبــة المســلمين كــان الخــروج علــيهم واجــب، وهــو مــا ســعى 
  .- في عهد الدولة األموية - لةإليه المعتز 

. 14القول والسـيف :ويدعو المعتزلة إلى ممارسة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوسيلتين
وري يـدعم قضـية الح فـي وجـه السـلطة الظالمـة هـو موقـف ثـودعوتهم إلـى الخـروج وحمـل السـ

والفصــل فــي مســألة  الجبريــة الــذي دعـا إلــى إرجــاء الحكــم،وقــف مالحريـة، وهــو موقــف يخــالف 
ــم تعــط اإلنســان حريــة نقــد الســلطة والحكــام، ألنهــم  تقيــيم الحكــام،و  ،نقــد الســلطة وهــي بــذلك ل

ليته عــن الظلــم والفســاد، ويفقــد الثــائرين و مســؤ  يزيــلأفعــال الحــاكم مقــدرة عليــه، وذلــك  أن يــرون
  مبررات الثورة والتمرد، وهذا ما دفع المعتزلة إلى معارضته.

كذلك دافع المعتزلة عن مسألة العـدل االجتمـاعي باعتبـاره أحـد الجوانـب األساسـية فـي تحقيـق 
لعدالـة مسألة احتكار الثـروة، والخـروج عـن نهـج اإلسـالم فـي ا وقاوموافكرة الحرية بشكل عام، 

االجتماعيــة، وخاصــة فــي بــدايات العقــد الثالــث مــن القــرن الثــاني الهجــري، وبالتحديــد فــي ســنة 
هـ، وشاركت العامة في هذه الثورة االعتزاليـة، ألنهـا لـم تخـش العقوبـات االقتصـادية التـي 122

  هدد بها هشام بن عبد الملك الثوار.
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أن يركز الثـروة ويحتكرهـا  الفردرية القاضي عبد الجبار إلى أنه ليس من صالحيات ح ويشير
لــم تضــر بمصــلحة  بــأن حريــة الفــرد موجــودة مــايــذكرنا بالمبــدأ اإلســالمي القائــل:  لنفســه، وهــذا

الجماعة. وهذا الحد من حرية الفرد إنما هو توسعة لحرية المجتمـع فـي أخـذ الحقـوق مـن هـذه 
يتصـرف فـي ملكـه كيفمـا شـاء،  الثروات. ورفض المعتزلة حرية الفرد المطلقة التي تتيح له أن

إزاء المال نافًعـا  منهوالذي يحدد نطاق المالك هنا ليس كونه مالًكا، وٕانما كون الفعل الصادر 
  .15أو ضاًرا
حقــــوق الفــــرد وحقــــوق  تقــــوم علــــى احتــــرام - وفــــق المفهــــوم االعتزالــــي - االقتصــــاديةفالحريــــة 

لجماعيـة، وأكـدوا حـق اإلمـام فـي التـدخل الجماعة. فربط المعتزلة بين الحرية الفردية والحريـة ا
فـي مقابـل حمايـة حـق المجتمـع أمـام حريـة الفـرد التـي  16في ثروات الناس باألخـذ أو اإلعطـاء

  قد ُيساء استخدامها.

  الحرية عند فالسفة اإلسالم -ب 
اهتم فالسفة اإلسالم بدراسة فكرة الحرية، وتحديد مفاهيمها، وكان االهتمام بهـا فـي مسـتوياتها 

، والفلســـفة السياســـية (اإللهيـــة) و(اإلنســـانية) مـــن خـــالل عالقـــة هـــذه الفكـــرة بفلســـفة األخـــالق
  والمباحث الفلسفية األخرى.

البـــاحثين فـــي فالســـفة الكنمـــوذج مـــن  هــــ)339(ت  «الفـــارابي»ونختـــار مـــن فالســـفة اإلســـالم 
  وتطبيقاتها العملية.الحرية، 

سة واألخالق، وواجـه مشـكلة اإلرادة والقضـاء والفارابي كفيلسوف كانت له عناية خاصة بالسيا
وكـــان مـــن الطبيعـــي أن يحـــدد موقفـــه مـــن الحريـــة، والقـــدر عنـــد حديثـــه عـــن المدينـــة الفاضـــلة. 
وليته، وتقسـيم األدوار داخـل تحـدد مـدى مسـؤ حتـى تومدى فاعليـة اإلنسـان وقدرتـه علـى الفعـل 

  المدينة.
أولـى الجانـب السياسـي أهميـة قصـوى، وهـي وقد امتاز الفارابي عن بقية فالسفة اإلسـالم بأنـه 

جـاءوا بعـده. فقـد عـالج المسـائل الفلسـفية علـى نحـو واسـع، سمة ال نجدها عند الفالسفة الذين 
سواء في تصـوره للدولـة، أو فـي تصـوره لرئاسـة الدولـة، أو فـي تصـوره لإلنسـان مـن حيـث هـو 

ى نظــام الدولــة الــذي وٕالــ ،أو كــائن حــي مــدني وسياســي، وتطــرق إلــى مفهــوم العــدل ،مــواطن
ينبغي أن يسودها، ودفعه إلى هذا حال الدولة العباسية فـي عصـره، حيـث كانـت هنـاك بعـض 



 - 8 - 

   .القوى التي تنازع الخالفة سلطتها بغية االنشقاق على الخالفة المركزية
هــي كــل شــيء فــي اإلصــالح، وكــان وأدرك الفــارابي هــذا الوضــع المأســاوي، ورأى أن الرئاســة 

صالح الدولة، وٕانقاذ المجتمع اإلسالمي ممـا هـو فيـه. وتحقيـق غايـة اإلسـالم فـي هدفه العام إ
إقامــة حكــم علــى مبــادئ العــدل والمســاواة، وتنشــئة أفــراد مــدعمين بــاألخالق والفضــيلة، وينتقــل 

فــي إطــار مــن الحريــة مــن فضــيلة الفــرد إلــى فضــيلة المدينــة، أي مــن األخــالق إلــى السياســة 
  ولة.المنضبطة المسؤ 

الفــارابي علــى دور العقــل فــي المعرفــة، وأنــه يســتطيع أن يحكــم علــى الفعــل بأنــه خيــر أو  يؤكــد
شــر. فالعقــل هــو مقيــاس للخيــر والشــر، واإلنســان ال يســتطيع أن يقهــر الشــهوات تماًمــا، وذلــك 
لســيطرة المــادة عليــه، وعلــى هــذا فحريــة الــنفس ال تتحقــق إال بــالتحرر مــن القيــود الماديــة، إذا 

  .17قالً صارت النفس ع
ولكــل واحــدة ، حيوانيــة، واألخــرى عاقلــةإن لكــل شــخص مــن أشــخاص النــاس قــوتين: أحــدهما 

نحـو  الحيوانيـةمنهما إرادة واختيار، وهو كالواقف بينهما، ولكل منهما نزاع غالب، فنزاع القـوة 
محمــودة العواقــب، مثــل العاقلــة نحــو األمــور مصــادفة اللــذات العاجلــة الشــهوانية، ونــزاع القــوة 

أنـــواع العلـــوم، وأنـــواع األفعـــال التـــي تجـــدي العواقـــب المحمـــودة. واإلنســـان حـــر فـــي أن يختـــار 
  بينهما.

واإلنســـان مريـــد وقـــادر علـــى أفعالـــه إذا صـــدرت عـــن علـــم وتعقـــل، وٕاذا لـــم تصـــطدم مـــع إرادة 
واختيار اآلخـرين، أو مـع بعـض الصـفات الذاتيـة الخاصـة لسـائر األشـياء الطبيعيـة، فاإلنسـان 

ن الــه فــي حــدود اإلمكانــات المتاحــة لــه، ويكــون بهــذا حــًرا حريــة تامــة وصــحيحة، أليفعــل أفع
ولكنهـا الفوضـى، حـدود  إلـىحريته مقيـدة بحـدود ال سـيطرة لـه عليهـا. فهـي حريـة غيـر مطلقـة 

القـدرة علـى اختيـار الخيـر أو الشـر؛ ويـدلل علـى ألنها تلتـزم بالعقـل واإلرادة و  ؛مقننة وصحيحة
خيــر فــي الحقيقــة أن ُينــال باالختيــار واإلرادة، وكــذلك الشــرور إنمــا تكــون شــأن ال» ذلــك بقولــه:

فواجـب علـى كــل مـن يـروم نيـل الفاضــل أن ال يتغافـل عـن تـيقظ نفســه . 18«بـاإلرادة واالختيـار
  .19«يهملها ساعة  يضها على ما هو أصلح لها، وأن الفي كل وقت، وتحر 

المدنية فـي إطـار مـن الحريـة يمارس حياته  كائن أخالقي بالطبع، - عند الفارابي - فاإلنسان
ول. وهــو لــيس فــي إطــار مــن االختيــار العقلــي المســؤ ولة، كمــا يمــارس حياتــه األخالقيــة المســؤ 
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كائًنـــا منعـــزًال علـــى ذاتـــه، وٕانمـــا هـــو فـــي اتصـــال وتواصـــل مـــع اآلخـــرين، يخـــدمهم ويخدمونـــه، 
ريـة مــن الــدائرة الفرديــة إلــى يعلمهـم ويعلمونــه، يسوســهم ويحاكمونــه. وهـذا مــا ينقــل مفهومــه للح

  الدائرة الجماعية.
الـــذي يضـــم األخـــالق ذا فهمنـــا السياســـة بمعناهـــا الشـــامل، ويتضـــح موقـــف الفـــارابي للحريـــة إ

يفحـص عـن أصـناف األفعـال »واالجتماع في إطار ما أسماه بـالعلم المـدني، ذلـك العلـم الـذي 
تـــي عنهـــا تكـــون تلـــك األفعـــال ال والســـير اإلراديـــة، وعـــن الملكـــات واألخـــالق والســـجايا والشـــيم

  .20«والسير، وعن الغايات التي ألجلها تفعل، وكيف ينبغي أن تكون موجودة في اإلنسان
وال يكتفي الفـارابي بتوضـيح ماهيـة الحريـة النظريـة فقـط، بـل البـد أن تتحـول هـذه المعرفـة إلـى 
عمل، وهذا ما يظهر بشكل حقيقي من خالل علمي األخـالق والسياسـية، حيـث تقـام األخـالق 

اإلرادة عماد السياسة. أمـا  ألنعلى اإلرادة، ويقرر في مدينته الفاضلة مبدأ الحرية اإلنسانية، 
ضطرون والمقهـورون مـن أهـل المدينـة الفاضـلة علـى أفعـال الجاهليـة، فإنمـا المقهـور علـى الم

تكســـبه هيئـــة نفســـانية مضـــادة للهيئـــات  فعـــل شـــيء صـــارت مواظبتـــه علـــى مـــا قســـر عليـــه ال
ويفعلـه بـإرادة حـرة  ،أن يختـاره اإلنسـان - فضـيلة أو رذيلـة - ط اكتساب الخلقفشر  21الفاضلة

  غير مجبور أو مقهور.
 «تمــام العلــم بالعمــل»إذا لــم يقتــرن بالعمــل، ألن الســلوك اإلنســاني ال قيمــة للنظــر  فــي مجــالو 

الكامــل هــو مــن حصــل األمــور واإلنســان الحــق هــو مــن يعلــم الخيــر ويعمــل بــه، والفيلســوف 
أهـــل المدينـــة الفاضـــلة لهـــم أشـــياء »وحولهـــا إلـــى فلســـفة عمليـــة إلصـــالح مدينتـــه. والنظريـــة، 

فـاآلراء التـي فـي الملـة الفاضـلة  .22«علونها، وأشياء أخرى من علم وعملمشتركة يعلمونها ويف
  .23«منها آراء في أشياء نظرية، وآراء في أشياء إرادية»

 إلـــىإن حـــديث الفـــارابي عـــن الحريـــة ال يمكـــن حصـــره فـــي الجانـــب النظـــري فقـــط، بـــل يتعـــداه 
فية بوجــه عــام، حتــى الفلســوهــذه ســمة عامــة انعكســت علــى أعمالــه  المجــال العملــي التطبيقــي،

، بــل نجــد االلتحــام الشــديد بــين فقــط، أو كتاًبــا عملًيــا فقــطأننــا ال نســتطيع أن نجــد كتاًبــا نظرًيــا 
المجــالين. وتلــك قيمــة إيجابيــة كبــرى لإلنســان، حــين ال يعــود كائًنــا ســلبًيا متــواكًال، بــل عنصــًرا 

المدينـة الفاضـلة »ه الفـارابي فعاًال وعامًال في هذه الحياة من خالل تعاونه مـع اآلخـرين، ويشـب
  .24«بالبدن التام الصحيح الذي تتعاون أعضاؤه كلها على تتميم الحياة وحفظها
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قــد اســتغرق تأليفــه ســنين  «آراء أهــل المدينــة الفاضــلة»إن أهــم كتــب الفــارابي السياســية كتــاب 
فـي مصـر، النظـر فيـه ووضـع لـه فصـوًال وأعـاد وأتمه في دمشق، عددا، بدأ كتابته في بغداد، 

فهو كتاب نبـع مـن معايشـة حقيقيـة لواقـع المجتمعـات الثالثـة فـي العـراق والشـام ومصـر، وهـو 
إن أنفــع األمــور التــي يســلكها المــرء فــي اســتجالب علــم السياســة وغيــره مــن » :مــا أكــده بقولــه

تصــوره للحريــة فهــو لــم يقتصــر فــي  ,25«العلــوم أن يتأمــل أحــوال النــاس وأعمــالهم ومتصــرفاتهم
  بل تعداه لرؤيتها متحققة في دنيا الناس.لجانب النظري، على ا

تتحقـــق لـــه  أنـــه كـــائن اجتمـــاعي، ال - فـــي هـــذا المؤلـــف وغيـــره - إلنســـانوتصـــور الفـــارابي ل
دة؛ فهـي غايـة مـا الفضيلة والكمال إال من خالل المجتمع. فاإلنسان يسعى نحـو تحقيـق السـعا

نهــا الخيــر والكمــال. والســعادة الحقــة هــي وينظــر إلــى هــذه الســعادة علــى أكــل إنســان،  يتشــوقه
إن الخيـر األفضـل والكمـال  :التي يسعى إليها اإلنسان من خالل مجتمع، أو كما قال الفارابي

األقصــى إنمــا ُينــال أوًال بالمدينــة، ال باالجتمــاع الــذي هــو أنقــص منهــا. فالمدينــة التــي ُيقصــد 
السعادة في الحقيقـة هـي المدينـة الفاضـلة، باالجتماع فيها التعاون على األشياء التي ينال بها 

واألمة التي تتعاون مدنها كلها على ما تنال به السـعادة هـي األمـة الفاضـلة، وكـذلك المعمـورة 
  ين.ـدعوة عالمية للعالم دعوته . وكأنه بهذا يحقق رسالة اإلسالم في أن تكون26الفاضلة

االجتمـاعي ى أنـه المـدخل لإلصـالح وكان الفارابي يهـدف دائًمـا إلـى اإلصـالح السياسـي، ويـر 
تحقـق التغييـر واإلصـالح المنشـود ألخـالق عادلـة كفيلـة بـأن  ة. ووجود سلطة فاضلواألخالقي

ل، وبيـان دوره فــي قيـادة المجتمــع. النـاس وأحـوالهم. ومــن هنـا كـان تركيــزه علـى الــرئيس الفاضـ
أن يكـون »ن صـفاته هذا الرئيس هو الذي يقف علـى كـل فعـل يمكـن أن يبلـغ بـه السـعادة، ومـ

وال ل جسوًرا عليـه، مقـداًما غيـر خـائف، قوي العزيمة على الشيء الذي يرى أنه ينبغي أن يفع
  .27«ضعيف النفس

الفاضــل فـــي مدينــة غيـــر فاضــلة، فيــدعوه الفـــارابي أن يتــرك هـــذه الحــر أمــا إذا ُوجــد اإلنســـان 
ال يمتنـع أن يكـون »ى أنـه المدينة ويبحث لنفسه عن مدينة فاضلة يعيش فيهـا مـع أقرانـه، ويـر 

من هو جزء مـن المدينـة الفاضـلة سـاكًنا بإرادتـه أو بـال إرادتـه فـي مدينـة جاهليـة، ويكـون ذلـك 
ســكن  إلــىاإلنســان فــي تلــك المدينــة جــزًءا غريًبــا فيهــا.. ولهــذا احتــاج األفاضــل الــذين دفعــوا 

لة إذا اتفــق وجودهــا فــي المــدن الجاهليــة لعــدم المدينــة الفاضــلة إلــى الهجــرة إلــى المدينــة الفاضــ
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فهو ال يستسلم للوضع الراهن الفاسد، بل يدعو اإلنسان أن يمارس حريتـه فـي أن  28«وقت ما
يهاجر بحثًـا عـن المدينـة الفاضـلة. خاصـًة إذا فشـل أن ر المدينة التي ال تتفق مع ميوله، يهج

  يحول المجتمع الذي يعيش فيه إلى مجتمع فاضل.
بي للحرية محض خيال، أو مجرد بحثًا نظرًيا، بل نسجها في رؤية وهكذا لم يكن تصور الفارا

واقعية لألمور، ومعايشـة حقيقيـة للمجتمعـات التـي زارهـا، وزودتـه أسـفاره الكثيـرة، وتنقالتـه بـين 
  مجتمعات مختلفة في ظروفها السياسية واالقتصادية إلى تصور حقيقي وواقعي للحرية.

  الصوفية الحـرية عند -ج 

جزء من الفكر اإلسـالمي بمعنـاه الواسـع، ومـن الصـعب أن نتصـور أن الصـوفية  إن التصوف
ولية واإلرادة وعالقتهــا بالمســؤ  ،الــدائر حــول قضــية الحريــة ومفهومهــا الواقــعكــانوا بعيــدين عــن 

، سـواء لـدى الفالسـفة أم لـدى المتكلمـين، خاصـة وأن مـن بيـنهم مـن بلـغ فـي الفلسـفة اإلنسانية
  أو فقيًها مجتهًدا.عالًما كالمًيا،  ة مرموقة، أو كانمرتب

ألنهـم  إال أن الحرية عندهم لها معنى خاص غير الذي أِلفنـاه عنـد غيـرهم، ولـيس ذلـك غريًبـا؛
تهم. وال يمكن فهم أفكـارهم الفهـم الصـحيح إال إذا عرفنـا المقصـود استقلوا بمصطلحاتهم ومقاال

  قشـــــــــــــيري و مـــــــــــــا يـــــــــــــذكره عـــــــــــــنهم المنهـــــــــــــا، حيـــــــــــــث إن لهـــــــــــــم فهمهـــــــــــــم الخـــــــــــــاص، وهـــــــــــــ
الطائفة ألفاًظا يستعملونها فيما بينهم لتكون معـانيهم مسـتبهمة علـى ») قائًال: لهذه هـ465(ت 
  .29«غيرهم

ويذهب البعض على وصم الصـوفية جميًعـا بـالجبر، معتبـرين أن أهـم سـمة مـن سـمات الحيـاة 
ى اخـتالف هـي عقيـدة الصـوفية جميًعـا علـ وأن هذه العقيـدةالروحية في اإلسالم عقيدة الجبر، 

  .30مشاربهم ومنازعهم
وهــذا االدعــاء غيــر صــحيح علــى اإلطــالق؛ ألنهــم اختلفــوا فــي هــذا األمــر بــين قــائلين بــالجبر 
وقــائلين بالحريــة. وكــان أغلــب مــن صــّرح بــالجبر هــم مــن أدعيــاء الصــوفية الــذين حــاولوا أن 

ــ ،يتخــذوا مــن التصــوف ذريعــة إلســقاط العبــادات والتكــاليف ون عنــد ظــاهر فــادعوا أنهــم ال يقف
الــدين، بــل ينفــذون إلــى باطنــه، وأن مــا انتهــى إليــه الفقهــاء مــن أحكــام لــيس ســوى مجــرد رســوم 
وأوضاع هي ظاهر الشريعة، أما الباطن فهو يكشف عـن معـاني الغيـب، وفرقـوا بـين الشـريعة 

  والحقيقة، واختصوا أنفسهم بالحقيقة. 



 - 12 -

يـؤدي إلـى إلغـاء التكليـف، »ه، ألنـه كان تغليب الصوفية للباطن علـى الظـاهر لـه خطورتـوٕان 
ســولته لهــم  ، وارتكبــوا مــاولية. وقــد وقــع بعــض أدعيــاء الصــوفية فيــهوالقضــاء علــى مبــدأ المســؤ 

  .31«نفوسهم من رذائل وشرور، واستتروا تحت اسم السكر والغيبة إلتيان ما حرَّمه اهللا
ال الخارجيـة للـدين، كما ادعى هؤالء بأن هناك حرية خاصة بالنخبة، تخـول لهـم رفـض األشـك

فــإن الســيطرة كانــت بشــكل عــام؛ لــم تكــن لهــذه القلــة بــل  «الحــر خمــر»تخــول لهــم حــق شــرب و 
مطلقــة يقــود إلــى كارثــة، وٕالــى جنــون الفــرد، وٕالــى الحــديث عــن حريــة »للموقــف المعتــدل. ألن 

  .32«الزندقة والجحيم
لغالبيـة، فـالموقف العـام فـي الحريـة ال يمثـل ا الموقف الذي ينكـر الحريـة، أو الـذي يتطـرفإن 

ولية والتكليـف. واهـتم الكثيـرون وٕاثبـات المسـؤ فق مع اتجـاه أهـل السـنة فـي الحريـة، للصوفية يت
فرد الحرية بباب خـاص فـي رسـالته، الذي أ «القشيري»حرية، من أشهرهم منهم بالكتابة عن ال

  وترك أثًرا بالًغا فيمن جاء بعده.
بالحريـــة. أمـــا اإلمـــام الغزالـــي (ت  «الرعايـــة»كتابـــه هــــ) فـــي 243وكـــذلك اهـــتم المحاســـبي (ت 

مصــطلح الحريــة، وٕادراك أبعــاده األخالقيــة والسياســية،  «اإلحيــاء»هـــ) فتنــاول فــي كتابــه 505
) هــ638عربـي (ت  واعتبر أن الحرية قيمة كبرى في هذين المجالين فقط. باإلضافة إلـى ابـن

  مقام الحـرية. لعرض «الفتوحات المكية»الذي خصص بعض فصول كتابه 
 -فعـل اإلنسـان، فالحريـةعـن بقيـة االتجاهـات الباحثـة فـي  يختلف موقف الصوفية مـن الحريـة

ال تقـــف عنـــد حـــدود االختيـــار الحـــر بـــين فعلـــين، ولكنهـــا حريـــة ذات مفهـــوم خـــاص،  -عنـــدهم
وتعنــي تحــرر الــنفس مــن التعلــق بالــدنيا وملــذاتها، وهــي معنــى ال ينفصــل عــن معنــى العبوديــة 

  هللا.
تحرر من عبوديـة الـدنيا،  ما سوى اهللا، فهيعرِّف الصوفية الحرية بأنها هي التحرر عن كل يُ 

الخـــــروج عـــــن رق الكائنـــــات، وقطـــــع العالئـــــق »وهـــــي  ،ة الـــــنفس، وعبوديـــــة الشـــــيطانيـــــوعبود
وهـــي علـــى مراتـــب: حريـــة العامـــة عـــن رق الشـــهوات. وحريـــة الخاصـــة عـــن رق  33«واألغيـــار

إرادة الحــــق. وحريــــة خاصــــة الخاصــــة عــــن رق الرســــوم واآلثــــار المــــرادات لفنــــاء إرادتهــــم عــــن 
  النمحاقهم في تجلي نور الحق.
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  ويتجلى هذا المعنى في قول الشاعر:
  والحر عبد ما طمع      العبد حر ما قنـع 

ومـــن هـــذا المفهـــوم لمعنـــى الحريـــة يتبـــين مـــدى االرتبـــاط الوثيـــق بـــين مفهـــوم الحريـــة ومفهـــوم 
للداللة علـى اإلنسـان الملتـزم بـالحق، فـي  «العبد»ستخدمون مصطلح العبودية هللا، فهم دائًما ي

  للداللة عل اهللا تعالى. «العبودية»مقابل مصطلح 
(ت  «يهو ر أحمـــد بـــن خصـــ»وقـــد أورد شـــيوخ الصـــوفية عـــدة أقـــوال تبـــين هـــذا االرتبـــاط. فيقـــول 

بشــر »ى . ويــر «إن الحريــة فــي تمــام العبوديــة، وفــي تحقيــق العبوديــة تمــام الحريــة»هـــ): 240
أراد أن يـــذوق طعـــم الحريـــة، ويســـتريح مـــن العبوديـــة فليطهـــر »هــــ) أن مـــن 277(ت  «الحـــافي

  .34«السريرة بينه وبين اهللا تعالى
هـ) عن الحرية فأجاب قائًال: إنـك لـن تصـل إلـى صـريح الحريـة وعليـك 297وُسئل الجنيد (ت 

  .35حًرامن حقيقة عبوديته بقية، فإن كنت له وحده عبًدا كنت فيما دونه 
أال يكـــون اإلنســـان مشـــتهًيا ألمـــر مـــن أمـــور الـــدنيا أو الـــنفس، ولـــو كـــان  - عنـــدهم – فالحريـــة

عليها مجبوًرا النتفت قدرته واختياره، فالحرية هـي إبـراز لتوحيـد العبـادة، ودعـوة لعـدم الخضـوع 
  سوى اهللا.ألحد 

فـــراد الـــرب تبـــارك هـــو أن يشـــهد ان» - هــــ)751كمـــا فســـره ابـــن القـــيم الجوزيـــة (ت  - فالتوحيـــد
وتعالى بالخلق والحكم، وأنه ما شـاء كـان، ومـا لـم يشـأ لـم يكـن، وأنـه ال تتحـرك ذرة إال بإذنـه، 

  .36«وأن الخلق مقهورون تحت قبضته
عـن رق ويرتبط بكمال العبودية إسقاط التـدبير، والتبـرؤ عـن كـل مـا سـوى اهللا، فالحريـة خـروج 

الحـر مـن خـرج مـن ») هــ161(ت  «إبـراهيم بـن أدهـم»ا قـال الكائنات وعن الدنيا كلها، أو كم
الدنيا قبل أن يخرج منها، وعالمة الحرية سقوط التمييز عن قلبه بين أمور الدنيا واآلخرة، فال 

  .37«يسترقه عاجل دنياه، وال آجل عقباه
التوحيـد هـو فالموحد الحق هو من لم يشـرك مـع اهللا أحـًدا فـي تـدبيره وحكمـه وعلمـه، ذلـك ألن 

  بالفعل وحده، حتى بالنسبة لخلق معاصي العباد. تقاد بانفراد اهللا وليساالع
ولكـــن هـــذا الفهـــم للتوحيـــد يثيـــر مســـألة جوهريـــة فـــي مفهـــوم الحريـــة، أال وهـــي: كيـــف تصـــدر 
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المعاصــي عــن العبــاد، وكيــف يحاســبون عليهــا، إذا لــم تكــن لهــم فاعليــة خاصــة، وقــدرة حقيقيــة 
هـــو إطـــالق الفاعليـــة اإللهيـــة، فكيـــف يفســـر الصـــوفية مســـتقلة؟ وٕاذا كـــان كـــل مـــا فـــي الوجـــود 

صول إلـى اهللا تعـالى؟ طريقهم العملي في السلوك والترقي عبر أحوال ومقامات ومجاهدات للو 
  ل الجبر أم من أهل القدر؟وهل هم من أه

القدريــة  االتجــاهين، فينقــد ابــن القــيم اتجــاه ينقــدونيبــدو التنــاقض فــي موقــف الصــوفية إذ أنهــم 
يـة، ويـرى أن أصـحابه أشـر مـن الجبر  وكـذلك ينقـد اتجـاههبوا إلى التطرف في الحريـة، نهم ذأل

  .38، وأشد عداوة هللا ومناقضة لكتبه ورسله ودينـهيةالقدر 
عـنهم أنهـم أجمعـوا أن اهللا تعـالى خـالق ألفعـال  هــ)358(ت  وفي نفس الوقت يذكر الكالباذي

يفعلونــه مــن خيــر وشــر، فبقضــاء اهللا وقــدره  العبــاد كلهــا، كمــا أنــه خــالق ألعيــانهم، وأن كــل مــا
ص، ويصـــلوا إلـــى أن الثـــواب والعقـــاب لوحتـــى ال يقعـــوا فـــي الجبـــر الخـــا، 39وٕارادتـــه ومشـــيئته

صرح الصوفية بأن لهم اسـتطاعة، يخلقهـا اهللا لهـم مـع أفعـالهم، وأجمعـوا علـى أن لهـم  جبريان
  .40«قبونأفعاًال واكتساًبا على الحقيقة هم بها مثابون وعليها معا»

أمــا مــن قــال إن الصــوفية تتــرك العبــادات، وتســقط أعمــال الظــاهر إســقاًطا تاًمــا، ففيــه مجانبــة 
كمـا سـبق  -صريحة للحق، ألن هذا لم يكن مسلك كل الصوفية وٕانما مسـلك أدعيـاء الصـوفية

  بأن الشريعة هي بداية الطريق وغايته.ح منهم ناك من صرَّ ، وه-وأشرنا
أهل المعرفة يصلون إلى ترك الحركـات مـن بـاب البـر »قائًال: ر المعرفة فينقد الجنيد رجًال ذك

إن هـذا قـول قـوم تكلمـوا بإسـقاط األعمـال، »وما هو ما رفضه الجنيـد قـائًال:  «والتقوى إلى اهللا
  .41«وهذه عندي عظيمة

ويــرفض المحاســبي أن يقــيم الصــوفي ورعــه بتــرك الواجــب، فــال ينبغــي أن يطلــب العبــد الــورع 
ولية، ولكــن للحريــة التكــاليف الشــرعية، ولــم تســقط المســؤ المواهــب. فالصــوفية لــم تهــدم  لتضــييع

ص، يخــالف مــا هــو عنــد غيــرهم مــن فالســفة أو متكلمــين. فهــي تــتلخص فــي عنــدهم معنــى خــا
حريــة نفســية فــي الدرجــة األولــى، تبعــد عــن الضــغوط االجتماعيــة واالقتصــادية، وتتحقــق  أنهــا

  العملية والنظرية.لى مبدأها بممارسة شتى الفضائل عبر تطلع النفس اإلنسانية إ
ودســـتور  ،إلـــى ســـلوك عملـــي هـــاوال تكتفـــي الصـــوفية بالحريـــة كمفهـــوم نظـــري مجـــرد، بـــل تحول
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أخالقي تنفذه على أرض الواقع. فقد آمنوا بوجـود اإلرادة الحـرة، واالختيـار الـذاتي لإلنسـان، إذ 
لحرية، وبقدرة اإلنسـان علـى السـعي، فقد آمنوا بالو كان مجبًرا النتفى معناه وانعدمت حقيقته، 

وتحقيق سلوكه العملي، ولو لم تكن لهم استطاعة ألصـبح مسـلكهم كلـه مجـرد فكـرة عالقـة فـي 
  الذهن.

فالصــوفية األوائــل أنشــأوا مصــطلح الحريــة رغبــة فــي تأصــيل العبــادة، وٕاظهــاًرا لــدقائق التوحيــد، 
ووجــوب التحــرر مــن الضــرورات النفســية والطبيعيــة  والتنبيــه علــى دقــائق الشــرك وخفايــا الريــاء،

  التي تسترق اإلنسان.
، وتطهيــًرا باًبـا للمنازلــة والمجاهـدة فــيهمويـرى الصــوفية فـي الضــرورات النفسـية التــي ركَّبهـا اهللا 

الجهـاد األكبـر، جهـاد الـنفس. ومـن ثـم فـإن سعيهم إلى هذا النوع من الجهاد هـو  كانللنفس؛ ف
تهاء موقــــف الــــرافض، محــــاوًال التغلــــب علــــى الضــــرورات النفســــية الصــــوفي يقــــف مــــن االشــــ

  .يتغلبوا عليهافهم يعلمون أن اهللا ابتالهم بهذه الشرور، وبحريتهم يستطيعون أن  ،والجسدية
فـي قتـل أطماعـه ، و في مقاومة شهوات الجسد ورغباته تم تحقيقهاإن ممارسة الصوفية للحرية 

حريـــة فـــي االجتهـــاد واالكتســـاب والترقـــي فـــي المســـلك وغرائـــزه، لكـــي تصـــفو الـــنفس لممارســـة ال
  الصوفي.

صـعود  أي ترقـي،يتميـز بأنـه و  مـن مقامـات وأحـوال هـو طريـق مجاهـدة،وهذا الطريق بما فيـه 
الواقع الملموس إلى ما هـو روحـي غيـر ملمـوس، وكـل من المحسوس إلى ما هو مجرد، ومن 

واإلرادة مقدمـة كـل أمـر، فمـا  سـالكين...فـاإلرادة هـي بـدء طريـق ال»هذا يتم للصـوفي بإرادتـه، 
  .42«لم يرد العبد شيًئا لم يفعله

وٕاذا كــان الوصــول إلــى اهللا غايــة الصــوفية، إال أنهــم يفرقــون بــين الوصــول كاجتهــاد والوصــول 
بـاب كـل علـم نفـيس »مـنح، وهـو مـا أكـده الجنيـد حـين قـال: كمنحة، ويرفعون االجتهـاد فـوق ال

  .43«طلب اهللا ببذل المجهود كمن طلبه عن طريق الجود جليل بذل المجهود. وليس من
ألنفسهم ترمـي إلـى عـالج كـل َميـل، وهـم فـي هـذا الشـأن أطبـاء النفـوس، إن مجاهدة الصوفية 

يشخصــون الــداء ويــذكرون الــدواء، ويــرى الصــوفي أن عملــه القضــاء علــى التنــازع المتعــدد فــي 
محــي الشــر مــن نفســه، وتنتقــل نفســه مــن نفســه، وٕايجــاد االنســجام الخلقــي، وعنــدما يــتم ذلــك ين



 - 16 -

نفــس أمــارة بالســوء إلــى نفــس لوامــة إلــى نفــس مطمئنــة. فالصــوفي يرمــي مــن وراء حريتــه إلــى 
  الترقي حتى يصل إلى كمال ذاته اإلنسانية بالُخُلق القويم.

ليست وصًفا لإلرادة اإلنسانية، ولكنهـا مقـام يسـعون إليـه بالجهـد والتعـب،  - عندهم – فالحرية
ليســت مســلمة يفتــرض وجودهــا ليتســنى قيــام األخــالق عليهــا، ولكنهــا غايــة يســعون إلــى  وهــي

تحقيقهـــا، وقيمـــة تحـــدد موقـــف اإلنســـان إزاء اهللا والعـــالم والـــنفس. وهـــذا مفهـــوم مختلـــف للحريـــة 
مســـتمد مـــن مـــنهجهم الـــذوقي، فطرحـــوا الجـــدل العقـــيم الـــذي ال ينتهـــي حـــول القضـــاء والقـــدر، 

ة تـــدفع اإلنســـان إلـــى العمـــل والمجاهـــدة، وممارســـة الحيـــاة الروحيـــة واســـتبدلوا بـــه حريـــة مبدعـــ
  واألخالقية مًعا.

وخالصة القول إن الصوفية اتخذت من الحرية مدارج للسالكين تأخذهم من الهواء الطلق إلـى 
ســيرتهم ال يبحثــون عــن الحريــة، ولكــنهم يطمحــون إلــى الوصــول إلــى مضــياء الحــق، فهــم فــي 

  قمة العبودية.
ام يبدو الفكر اإلسالمي وكأن الحرية ُتعد منطلًقا له في القبول والـرفض، وكانـت فـي وفي الخت

ــاة الواقعيــة ية والكالميــة مدارســة أثــارت جــدًال، جميــع االتجاهــات الفلســف وممارســة جعلــت الحي
  أكثر غنى وخصوبة.
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  اليونانيالفلسفي الحرية في الفكر 
  *مراد السيد محمود

ديم على الرغم من ھالة العظمة اني الق رغم من النظرة المترسخة ، المحيطة بالفكر اليون ى ال وعل
ر العقالني الحر ع األول للتفكي ه المنب أ األصيل للفلسفة، إليه ـ خاصة عند الغرب ـ من أن ، والمنش

ه فإن المطالع المحايد لھذا ال فكر تتنابه الدھشة من اكتشاف أنه لم يكن فكراً مبھراً في بعض جوانب
ل ى األق دما . عل ذفعن رين  نأخ ثال نجد أن المفك انية م ة اإلنس ين صفحاته عن الحري يش ب في التفت

ذا الفكر  اليونان الذين ناصروھا مناصرة كاملة وصريحة على مدى ألف ومائتي عام ھي عمر ھ
ا!!! الفلسفية من بين المدارس سفية اليتعدوا ثالث مدارس فل امراً بھ ذا الفكر ع الكثيرة التي كان ھ

دافعين  وا من المناصرين الم بل أن مفكرين عظام من أمثال سقراط وأفالطون والرواقيين لم يكون
  .رضين المنكرين لھاابل على العكس كانوا من المع، عنھا

ر جدالً ، ة دائماال شك أن لمشكلة الحرية اإلنسانية حيويتھا المتجدد زال تثي ة وال ت لقد كانت الحري
دماء ، طويالً بين المفكرين حتى عصرنا الحاضر ان الق ا ك ا نتسأل مثلم ألون وال زلن ا إذا يتس عم

ر  ود ح ه موج يره أم أن ة تس وى خارجي ل ق دفوعاً بفع ره يتصرف م ة أم ي حقيق ان ف ان اإلنس ك
ات وھل يجوز لنا ، يتصرف من وحي عقله وإرادته الحرة ره من الحيوان أن نميز اإلنسان عن غي

ائن حر اإلرادة أم ال ؟  ه ك ا صوببأن ا اتجھن إذا م تش  ف ذھبي لنف ي عصرھم ال ان ف فة اليون فالس
ىعن ھذه الحرية الثمينة وجدنا أنھم ينقسمون في معالجتھا بينھم  ة اتجاھات رئيسة : إل اه  ثالث إتج

ة تنك ذي تنكر للحري ة الصارمة وال ه أنصار الحتمي اً وجعل اإلنسان خاضعاً في كل أفعال راً تام
ك  وره دون أن يمل دبر أم يره وت ة تس وى خارجي ن ق ة م ة اآلتي كناته للحتمي ى وس راضحت ، االعت

ر الصارمة أولئك . وسقراط والرواقيين الطبيعيين األوائلوضم ھذا االتجاه  ة غي ثم أنصار الحتمي
ىتفسح مكاناً للحرية اإلنسانية جنباً  «حتمية رقيقة»ما يجوز أن نسميه الذين نادوا ب ول جنب  إل الق
ي، بالضرورة يبوس الرواق ون وكريس م : أفالط ؤالء ھ وطين، وھ دين . وأفل اه المؤي راً اتج وأخي

ة انية الخالص ة اإلنس ة، للحري كال الحتمي ة أش اجموا كاف ة وھ روا الحري ذين ناص م ، ال وھ
  حديثنا ھنا على ھذا التيار األخير. وسوف يدور محور. السفسطائيين وأرسطو واألبيقوريين

ديل إللقد آمن ھذا الفريق من مفكري اليونان بأن ا واعي لب نسان يملك القدرة على االختيار الحر ال
دائل المتاحة ار، مناسب له من بين الب ذا االختي ة عن ھ ئولية كامل ه مسئول مس د . وأن املق في  واق

ةبمذاھبھم  دم كاف وا بھ م اھتم ة التي من الممكن أن  عمل مزدوج : أنھ ات الخارجي ود والمعوق القي
درة اإلنسان ، تعوق نشاطنا الحر ان الكامل بق ى اإليم ثم قاموا بعد ذلك بتشييد الحرية اإلنسانية عل

ه  ة ألن ذا الفريق الحتمي التامة على تشييد واقعه وشخصيته الحرة الواعية تشييداً حراً. لقد رفض ھ
اً اعتبرھا  ةمبطلة ابطاالً تام ئولية األخالقي ة ، للمس ديح والنصح والتربي وم والم وتجعل أشكال الل

ه ل من ا ال طائ ھا عبث ن ، نفس الي م ئولية وبالت ن المس لوا م رمين ليتنص اً للمج رراً قوي ويعطى مب
  .العقاب

  دعنا نحاول أن نقترب أكثر من كل مذھب من ھذه المذاھب اليونانية المؤيدة للحرية :

  ئيينالحرية عند السفسطا  -1
انية، الفلسفة اليونانية تدخل طوراً جديداً  بدأتمع السفسطائية  حيث كانت . ھو طور الفلسفة اإلنس

انية خالصة السابق عليھاالسفسطائية ثورة عنيفة على الفكر الطبيعي  ه فلسفة إنس ، وفي الوقت ذات
ات  ىإلرادة فعالة حرة تسعى إبل ك، تھتم بدراسة اإلنسان ليس بوصفه عقالً جامداً  ا واثب تأكيد ذاتھ

  نجاحھا في كافة المجاالت العملية.
راً  طائية تعبي اءت السفس ذاك ج ار آن ي االنتش ذة ف ت آخ ي كان ة والت ة الفردي اً إذن عن النزع ، قوي

  التي يوظف فيھا اإلنسان كل قواه ومھاراته لتحقيق نجاحه، وتأكيداً قوياً على الحرية اإلنسانية
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .* باحث وأكاديمي مصري
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ون واألخالق إلىوامتد السفسطائيون بھذه الحرية . في ھذه الحياة ا ، الدين والسياسة والفن وجعلوھ
اني للر ـ . حرية قائمة على العقل اإلنس ول تس ا يق اس ـ كم ه الن د تنب ىلق اً  إل يس كافي أن الضمير ل

رده وال  ابمف ن نافع م يك ا ل ا م طة  حق ناً بواس اعمستحس ذاتي اقتن ان ال لحته ، اإلنس بعا لمص ومش
ذلك للشيء احترامهلقد فقد اإلنسان . الفردية ه حق ، الحقيقي بوصفه ك ى أن يئاً عل ل ش د يقب م يع ول

دة ولن يشغل نفسه بشيء ال يستطيع أن يستبين المنفعة الشخصية ال، وھو عاجز عن التأكد منه عائ
  .1عليه منه

، ن في برامجھم التربوية التي اضطلعوا بتعليمھا على تثبيت ھذا الشعور بالحريةركز السفسطائيو
ةلقد أمنوا . واالعتزاز بالنفس في نفوس الشباب اليوناني م الفضيلة والنجاح بإمكاني ك إذا ، تعل وذل

انية. ما تعب اإلنسان واجتھد في السعي إليھما ة اإلرادة اإلنس ان السفسطائية بحري ، وجسد ذلك إيم
ا ياًء بعينھ ول وفعل أش ى ق ر عل ه مجب د ، إذ لو كانوا قد أمنوا بأن اإلنسان في كل أفعال انوا ق ا ك لم

يم  طة التعل يلة بواس ابه الفض يته واكتس ه وشخص ر أفعال ة لتغيي ة ممكن اك فرص رأوا أن ھن
طائي د نظروا ، السفس انوا ق ا ك ىولم ذھا  إل ي يتخ رة الت ال الح ن األفع لة م ا سلس ى أنھ اة عل الحي

داً واإلنسان لتحسين  راً مدي ، ضعه وتحقيق ذاته في الحياة. ونجد جورجياس السفسطائي يعيش عم
ان ، أنه استطاع أن يقھر الضرورات الخارجية والنفسية إلىوعندما يُسئل عن السبب يرد  ذلك  فك

ذم أو  وأنه لم يغتم أو ينشرح، تمتعه بالحرية النفسية الكاملة في حياته إلىعمره ھذا راجعا طول  ل
  .2يحد من ھذه الحرية شيء بأيبأن تُضلل  اإلطالقولم يسمح لنفسه على ، مديح األخرين له

وي  ه للشباب في برنامجه الترب ذي يعلم ى ال وإذا كان ھيبياس السفسطائي قد نادي بأن مثله األعل
بأن اإلنسان  فقد رأي أنطيفون السفسطائي، اآلخرينواالستقالل التام عن ، ھو مبدأ االكتفاء الذاتي

اس إال  ه ھيبي ده ب ذي يع ذاتي ال تقالل ال ة واالس ن الحري ى م توى األعل ذا المس وغ ھ تطع بل ن يس ل
ي اغم النفس دال والتن زم بفضيلة االعت ه ويلت ى نفس يطر عل دما يس ھواته ، عن ان لش ق العن ال يطل ف

ذاتي، الجسدية المھلكة ون يوصي تال، بل يلتزم بالحكمة واالنضباط ال ذاوراح أنطيف ذه بھ فال ، مي
ذاتاشيء أعظم تھديداً للحرية من الكآبة واألمراض النفسية التي يسببھا إنھم . اك اإلنسان في المل

م يمكن  .3وصرح بأن أعظم متعة من الممكن أن يحوزھا اإلنسان ھي متعة الھدوء النفسي ومن ث
ر ة ھو تحري رامجھم التربوي معاصريھم من رق  القول بأن ما كان يسعى إليه السفسطائيون في ب

ان . العقول الذي كان مفروضاً عليھم من قبل ذي ك ق ال انية محل الصدق المطل وبھذا أنزلوا اإلنس
بلھم عاره ، ق ي ش اجوراس ف يمھم بروت ادى زع ً »ون ا ياء جميع اس األش ان مقي ل  «اإلنس أن العق ب

ادى ، اإلنساني الحر ھو الحكم األوحد في المعرفة واألخالق والسياسة م ن وع من الفلسفة ومن ث بن
 ً   .4اآلنية التي تجعل الذات المدركة ھي كل شيء على نحو ما سوف يفعل بركلي حديثا

ا  اإليمانوكم جسد كريتياس السفسطائي ھذا  ة أو كم دما وضع اإلرادة العقلي انية عن بالحرية اإلنس
ا يجب أن يخضع ك، ى في تصريف أمور البشرلفي المقام األع «الطبع»اسماھا  ل شيء إذ إليھ
ى سلوكه. التي تضفي الوحدةوھي  .5في الحياة ى اإلنسان وعل ذي يحسن  عل  استغاللاإلنسان ال

  إرادته العقلية في تحقيق سعادته يبلغ أقصى درجات الكمال في الحياة.
اة البشرية والقضاء  طالبت السفسطائية بتوفير الحرية إلرادة الذات الفردية من أجل إصالح الحي

ة والسياسيةعلى الظلم والج ة والفكري فمع . ور وكل صور استغالل البشر القديمة الدينية والطبيعي
ة واالستقالل، الفردية تبرز العقالنية واضحة ناصعة ادت . وفي بروز العقالنية تتحقق الحري د ن لق

اءالسفسطائية بأن حياة اإلنسان ملك خاص به يفعل ب اره ومعر. ھا ما يش ا أن أفك ه كم ه ومعتقدات فت
ه أيضاوأذ ك ل ا مل ه كلھ ه ورغبات ه، واق رف  وبإمكان أيأال يعت لطة أخرى ب ار أخر ، س وال بمعي

ا أن إفال عجب  .6والتمتع بھذه األشياء المتاحة أمامنا ھو االستغالل األمثل للحياة. لسلوكه ذن طالم
يالسفسطائية قد جعلت اإلنسان بإرادته الحرة الواعية معياراً لألشياء جميعا  اتھا  أن نجدھا ف دراس

ذات اب إلىالحضارة والدين والقانون  الحضارة والدين والقانون ـ ترد السفسطائية في فلسفة ار ال تك
رة انية الح وة تعكس. اإلنس ذه الخط ال شك  وھي بھ اب انية إيمانھ ة اإلنس ي الحري ق ف ي ، العمي وف

ة ام الضغوط الخارجي ق ب، قدرات العقل البشري البالغة ليس على الصمود فحسب أم ى خل ل وعل
  الدين والقانون ذاته.
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ىوجاءت منادة السفسطائية  اع إل اً  إتب يدا قوي ة تجس د المتوارث ذ العرف والتقالي ة ونب انون الطبيع ق
انية ة اإلنس ا بالحري ي . إليمانھ اعفف ن  إتب ا م ق بھ ا يحي انية مم ة اإلنس ظ للحري ة حف انون الطبيع ق

ة حرة ا ھي األن الطبيعة في نظرھ، طنع خارجيإجحاف مص رد أن يتصرف بطريق يح للف لتي تت
ة، وصادقة اً البحث الحر عن المنفع ذه ، متبع انون الوضعي التي تضر بھ ود الق ومستقالً عن قي
ة اداة  .7الحري ذه المن ادت ھ قاطوق طائية  بإس رف السفس ىالع دعوة  إل ىال قاط إل و إس ة القي د كاف

انون ، األعرافريتھم الطبيعية من قبل المفروضة على البشر والمكبلة لح اء ق البوا بإلغ م ط ومن ث
رق د خلق، ال ة ق ا أن الطبيع اوين تطالم اس متس اني . الن ع اليون ي المجتم وير ف ادة للتن انوا ق فك

ة  إلىبل من السفسطائيين من كان ينادي ، المتزمت الذي كان يقدس الفروق الطبقية األخوة العالمي
املة الم أ، الش ين سكان الع عونشر السالم واألمن ب ي . جم ة ف انوا أول من انتصف للحري ذلك ك ل

  العالم القديم. 
ي دعوة  إلىلكن دعوة السفسطائية  م تكن تعن ة ل ىالحري ة إل ذي ، الفوضى والعبثي ألن اإلنسان ال

ع  تحكم في شھواتهيتب ة كيف ي ة يعرف حق المعرف ويغلب نفسه ، قھر نوازعةوي، وحي الطبيع
داالطماعة. فال يمكن أن تكون الحرية لدي ا  .8ھم تعني األنانية األخالقية أب راف البشر جميع إن اعت

ة  ودھم ال محال ة يق ة للطبيع دة المتناغم ىبالوح يم  إل اعيالتنظ وائم االجتم وا ، المت ي أن يعترف وإل
وأحرار في ، فالجميع متساوون في الحقوق والواجبات. جميعا بالصورة المثالية لإلنسانية المتحابة

م ، أال يضروا بحريات األخرينولكن شريطة ، األفعال حتى ال يضر ھؤالء األخرون بحريتھم ھ
ي  انية ف ة اإلنس ة انتصفت للنزع ورة فكري اواة ث ة والمس طائية بالحري ان السفس ان إيم ھم. فك أنفس

ا ينظرون  ان جميع ان اليون ىعصر ك ا برب إل ى أنھ رھم عل ةرالشعوب األخرى غي م يتخل ، ي ول
قراط ام ـ س ان العظ فة اليون ى  فالس دعوى عل ذه ال أمن، اإلطالقوأفالطون وأرسطو ـ عن ھ  ف

  واعتاد دائما أن يشكر ربه كل يوم على أنه لم يولد بربرياً.، سقراط بھا
د . لكن الحرية التي نادى بھا السفسطائيون لم تكن حرية مطلقة بل كانت حرية مسئولة انوا ق فإذا ك

وغير الحر ھو ذلك ، لطبيعته اإلنسانية الخاصةاعتبروا اإلنسان الحر ھو اإلنسان الذي يسلك وفقا 
ام  ن األوھ طنعة أو م راف المص ن األع واء م ارجي : س ر الخ ن الجب كال م ع ألش ذي يخض ال

د الموت اب بع ة وعق ه وجود آلھ دھم ، والخرافات التي تصور ل ة تساوى عن ذه الحري م تكن ھ فل
ال، الفوضى ن األفع ة ع ئولية الكامل دة بالمس ة مقي ل حري د . ب عاره وق ي ش اجوراس ف د بروت جس

ً  «نسان معيارإلا» ولية اإلنسان فھو يؤكد على مسؤ. واقعة حرية اإلرادة اإلنسانية تجسيداً صريحا
ا  ه طالم االكاملة عن أفعال ه الحرةإبمحض  أختارھ و. رادت م يكن اإلنسان مسؤ ول ه ل والً عن فعل
اجوراس إرادته الحرة لما كان ألشكال ال رارالذي يفعله بناًء على ق عقاب والتأنيب ـ كما يقول بروت

 إلىفال أحد سوف ينبري ليعلم أو يؤنب أو يعاقب من ترجع جرائمه ، أصالً وال أحقية ، ـ أي معنى
ذا . قوى أخرى غير إرادته الحرة م أن ھ ذنبين وھو يعل فمن الحمق أن يعاقب إنسان الضعفاء والم

ى  إلىطائية ولم تنظر السفس .9ةالنوع من الخطأ من عمل الطبيع وانين عل العقوبات التي توقعھا الق
ا  امأنھ رم انتق ن المج لوكه، م ويم س رم وتق ذا المج ة ھ يلة لتربي ا وس ل اعتبرتھ ذلك ردع ، ب وك

  على ھذا الفعل اإلجرامي بدورھم في المستقبل.  اإلقداماآلخرين عن 
ا من الشخ إلىولقد نظرت السفسطائية ـ نتيجة إليمانھا بالحرية اإلنسانية ـ  ى أنھ صية اإلنسانية عل

ده ان وح ييد اإلنس الل ، تش ن خ بة م ا مكتس هوأنھ تقيمة اختيارات رة المس ي . الح ذين نبن نحن ال ف
ل ، شخصيتنا بأنفسنا والقدر ال وجود له أصال ـ كما قال كريتياس السفسطائي ـ إنه لخرافة قالھا عق

ا الحرة، أخرق ذي يض، وكل أفعالنا نابعة من ذواتن وي الشخصية يكون والشخص ال يالً ق حي نب
  .10من القانون نفسهأفضل 

رواد األول إوما نود أن نؤكد عليه أخيراً ھو أن السفسطائيين في  انوا ال انية ك يمانھم بالحرية اإلنس
اني ، ألفالطون وأرسطو والمدارس التالية ا للفكر اليون د ممكن م يع ذه اإلشكالية ل إذ بعد إثارتھم لھ

د . االنكباب على دراسة الطبيعة كما كان ويھمل اإلنسان إلىعود وي بعدھم أن يتجاھلھا ان الب بل ك
  أن يواصل السير خلف السفسطائية في نفس الطريق.
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  لدى أرسطوالحرية    -2
ر  يء كثي دين أرسطو بش ىالي انية إل ة اإلنس ه للحري ذي يطرح ي التصور ال ان ، أفالطون ف إذ ك

ك السفسطائيون ام األول والسبب . رواده العظام في ذل ان يشغله في المق ك أن أفالطون ك في ذل
ردي، في  إلىالتوصل  ة بسيطة للفعل الف تعريف شامل مناسب للمدينة المثالية فلم يول سوي عناي

ة الفعل البشري ل علي اً بتحلي اً عظيم تم السفسطائيون اھتمام ى . حين اھ اء أرسطو فخرج عل فج
ه  وانتھج ـ بتأثير، المتطرفة ھذه أستاذهمثالية  الفردي اھتمام تم ب السفسطائية ـ نھجاً واقعياً غائياً يھ

  بالكلي على حد سواء.
ه أشكالاھتم أرسطو بإنصاف الفرد وتحريره من كافة  ابقون علي ا الس ال بھ د ، الحتمية التي ق فانتق

قراط ى س ابقون عل ا الس ال بھ ي ق ة الت ة الطبيعي ة، الحتمي قراط العقلي ة س اجم حتمي ورفض ، وھ
  . وقلص دور اإلله في الكون ليقضي على الحتمية الالھوتية، لة أفالطونشمولية دو

اة إللقد أمن أرسطو بالحرية ا ذه الحي اء شخصيتنا في ھ ى أن بن نسانية إيماناً راسخاً جعله يؤكد عل
اول استطاعتنا ياء التي تكون في متن ذي ، واحداً من األش وع الشخصية ال نحن مسئولون عن ن ف

ومن ثم يوصينا أرسطو من ھذا ، وكذلك عن الفضيلة أو الرذيلة التي نفعلھا .11نصير إليه في رأيه
اة أفعالناالمنطلق بأن نتبع الوسط في كل  ذه  ,12لنفوز بھذه السعادة في الحي ان أرسطو بھ وال إيم ول

  الحرية لما كان قد أوصانا بھذا أبدا. 
يم كان اإلنسان في نظر أرسطو الكائن الوحيد الذي يتمتع بنفس فا ى التعم ادرة عل علة عاقلة حرة ق

ه وحده، وعلى االبتكار ى ، وسعادته وفضيلته في حياته ترتكزان فحسب على عمل عقل يس عل ول
تعداداتأو على الوھب اإللھي. صحيح أن الطبيعة تقدم ، ضروب الحظ أو الضرورة ة  االس األولي
ا ى تحققھ اعد عل يد األعظم لسعا، التي تس أن . دتهإال أن اإلنسان ھو المش ا أرسطو ب ذلك يطالبن ل

ا ال، اتناينخطط لح ر مخطط لھ اة غي اتتستحق  ألن حي ا أصالً  االلتف اذا ، إليھ ا ال نعرف م إذ فيھ
ل وف نفع اذا، س ن أن نصل ، ولم ف يمك ىوكي د إل ا نري تحق أن ، م ة ال تس خافة محض ا لس إنھ

اش ل .13تُع دون العق اة ب ذه الحي تم التخطيط لھ ن ي ون اإلن، ول عيداً إال من إذ ال يك سان فاضالً وس
اذهخالل  ال المتاحة  اتخ ين كل األفع ة من ب ال معين اً ألفع ة عقلي ارات المتروي لة من االختي لسلس

رة في رأي . الفضيلة إلىأمامه ويرى أنھا مؤدية  بية ومتغي وراً نس انية أم ولما كانت الشئون اإلنس
عولما كانت أيضا خيرات الحياة التي تقدمھا الطبي، أرسطو ة للجمي د وجد ، عة للبشر ليست كافي فق

اذ  ى اتخ ود عل ة التع اراتأرسطو ضرورياً أن يؤكد على أھمي وغ  االختي دوام لبل ى ال الصائبة عل
ىوإنما ينبغي إضافة ، غير أنه ال يجب أن يُفھم من ذلك أن الفضيلة مجرد عادة فحسب. السعادة  إل

ي  وينبغي أن تُكفل ھذه. ذلك أن يكون فعلھا متعمداً  ل العمل ر بواسطة العق ذي النية في فعل الخي ال
  .14به يختار اإلنسان األھداف الفردية من الفعل في الحياة العملية

ىنظر أرسطو  الم إل ذا الع ه في ھ ة ألفعال ة الفاعل ه العل ى أن دأ سلوكه، اإلنسان عل و مب ة ، فھ وعل
ة، لمعلوالت ممكنة الحدوث ا يكون عل ه كم ه بل ھو علة في إحداث أفعال وم . في إنجاب أبنائ وتق

ا ارة لھ ة والمخت ة الفاعل ي يكون اإلنسان العل ال الت ذه األفع ى ھ انية عل ئولية اإلنس ونفس  .15المس
اء العضوي من إلاإلنسان ھي المبدأ المحرك الحر في رأي أرسطو داخل ا ذي يحرك البن نسان ال

اإلنسان تحقيق سعادة  إلىلمؤدية ، لكي ينجز ھذا البناء األفعال ا16خالل التروي واالختيار العملي
وتتجسد ھذه الفاعلية اإلنسانية الحرة في ـ . المشبعة لمطالب كل من العقل والشھوة على حد سواء

داً في فلسفة . ـ فيما يتخذه اإلنسان في حياته من اختيارات حرة أرسطورأي  ول رائ ذا الق ان ھ وك
اني ل اإلنس ول . الفع د روس أن يق ق لديفي ور »وح طو إن تص ارأرس ان أول  لالختي د ك المتعم

فماذا كان  .17محاولة لصياغة مفھوم اإلرادة كمفھوم محدد ومميز عن العقل الذي كان لدي سقراط
  ؟؟ةاإلنسانيقام عليه الفاعلية أأرسطو يعني باالختيار المتعمد الذي 

ي داخل اإلنسان نفسه فعل ما يكون مصدره»االختيار المتعمد بأنه  أرسطوعرف   ويعرف، العل
ة  .18«ھذا اإلنسان كل الجوانب والمالبسات الجزئية التي يقع فيھا ھذا الفعل المصدر »وتشير كلم

ة ، عنصر الرغبة إلىھنا  «العلي ل والرغب ومي العق ى مق اً عل دي أرسطو قائم ار ل لذا كان االختي
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ا ر دي .19مع د اعتب ى الرغبوق ار الحر عل اد االختي ذا باعتم ول أرسطو ھ د روس أن ق ل في ة والعق
  .20الفكر السابق عليه إلىأبرز ما يضيفه أرسطو 

ة ل ورغب ة من عق دي أرسطو وحدة متألف ار الحر ل ى ، فكان االختي ة عل ة مترتب ان رغب ل ك أو ق
يئة وينتھي  دأ بمش ي يب روي عقل ىت ل إل رار بالفع ق أرسطو صحة . إق د عل اروق البشري  االختي

ليماً  بشرط أن تكون الرغبة خيرة واالستدالل عليھا اً للفعل  .21أيضاس يس كافي رده ل ل بمف إن العق
ً »الحر  ى الفعل إلىويحتاج ، ألنه بذاته ال يحرك شيئا ه عل ع ل ة كجانب داف ة ، الرغب ا أن الرغب كم

اراً وليس أھوج  اندفاعبدون العقل مجرد  راً  اختي اً ح ار  .22«واعي ذلك تحدث أرسطو عن االختي ل
ر من مجرد الرغ يئاً أكث ه الحر بوصفه ش ه أن ال عن ي وحده فق روي العقل ة وحدھا أو مجرد الت ب

  .23«فعله استطاعتناما يناسبنا مما في  اختياررغبة مسترشدة بتروي عقلي في »
ا للوصول  يلة في استطاعتنا فعلھ فإذا كان االختيار الحر لدى أرسطو رغبة متروية عقلياً في وس

د وكان اإلنسان ھو وحده المتمتع بالحكمة ، غايتنا إلى العملية (التروي العقلي) فإن االختيار المتعم
ة الموجودات ألة . قاصر لدى أرسطو على بني اإلنسان وحدھم دون بقي ى مس تالكوعل البشر  ام

انوني للبشر في  لملكة التروي العقلي واالختيار الحر ھذه تقوم المسئولية والتكليف األخالقي والق
ده أرسطو في . ورا خاصة بالبشر وحدھملذا كانت الفضيلة والرذيلة أم. أرسطورأي  وھذا ما جس

ا  ه »تعريف الفضيلة بأنھ ار من أجل ذات ذي ينبغي أن يخت ك ال اراً ذل ة مت اختي اً كالعدال اً عقلي روي
ار»أو ھي  .24«والسعادة ا اختي دائل المطروحة أمامن ين الب بنا من ب ذي يناس فھي التي ، الوسط ال

  .25«عقل والرغبة معاتحقق توازننا النفسي مشبعة لكل من ال
اراً فحسب  ارافال يرى أرسطو ما سبق وأمن به سقراط من قبل بأن اإلنسان يكون مخت حراً  اختي

دھا ل ذھب ، للفضيلة وح ىب ان إل ن  أن اإلنس ذلك ع ئول ك ار ومس ارمخت ن الفضيلة  اختي ل م ك
اراخيتبع ملذاته بشكل متعمد ويستجيب إليھا عن فالمتھتك . والرذيلة على حد سواء راً أن ، تي معتب

ذلك، ذلك من واجبه ه ك ى رغبات ه عل ار من في األول تتغلب  .26وكذلك الفاضل ينتصر بشكل مخت
اني، الشھوة على العقل التي، ويحدث العكس في الث نفس بشكل إرادي حر. نوفي الح  تتصرف ال

د أرسطو  لوأك رة ھ ارات الح ن االختي لة م ا سلس ي جملتھ ان ف اة اإلنس ا، أن حي و وأن اإلنس ن ھ
  .27المشيد الوحيد لشخصيته والتجاھه العام الذي يسلكه في الحياة

يتنا ال  ة شخص ؤداه أن نوعي اً م طو اعتراض ى أرس ب عل ر سوف يجل د األخي ذا التأكي ر أن ھ غي
ا  ا وإنم ىترجع في الحقيقة إلين ة إل ا الفطري ا ونوازعن ا، ميولن ارين لھ ا من ، فال نكون المخت وإنم

كل دنا بالش د ول ا ق ه كونن ذي نحن علي واء، ال واء بس ة كالصحة س ة طبيعي ا ھب لم  .28إنھ وال يستس
راض ذا االعت طو لھ ً ، أرس ا ره مغالط ل ويعتب م ، ب ى الظل ام عل ه ع ون بوج ر يعنف ا أن البش طالم

اً. فليست  ين عقلي دوا مشوھين أو متخلف د ول ونھم ق ى ك والجبن في حين ال يعنفون وال يالمون عل
  .29الحر اختيارناومن خالل ، على أنفسنا اعتماداً نحن الذين نشيدھا  شخصيتنا مرساة بالطبيعة بل

اً في فمن الوا، فإذا كان االختيار يقوم لدى أرسطو على مقومي الرغبة والعقل ضح أنه يفسح مكان
انيةنس ة اإلرادة اإلنس ان ، قه لحري روق لإلنس ي ت ال الت اني لألفع ار اإلنس ة االختي ذلك لحري وك

ذه الح ي ھ به ف اةوتناس ان . ي د ك ارلق و  اختي طو ـ ھ ي رأي أرس ر ـ ف روي الح ان المت اإلنس
ةولوالسيك ز . جيا التي تكمن خلف كل فعل يصدر عن الموجودات البشرية الواعي ذي يمي وھو ال

ات األخرى ان عن الكائن ة، اإلنس بات األخالقي وانين والمحاس ز الق ه ترتك دى . وعلي ا أحرار ل إنن
ة في  إلىفال ترجع أفعالنا ، أرسطو ومسئولون عن أفعالنا ك القائم ر تل أي علل أخرى خارجية غي

  .30أفعالنا الوحيدة أصولھي  اآلخرةفھذه ، ذواتنا
طو  ان أرس ى إيم د عل ار الوسط شيء يؤك ي اختي أن الفضيلة ھ طو ب ول أرس رى أن ق ا ن ل إنن ب

ذي يحدد حيث أن، بالحرية اإلنسانية طالما أن ھذا الوسط شيء نسبي يحدده اإلنسان بنفسه ه ھو ال
ة. وجسد  ه ھو العملي اً لحكمت ا وفق اء عليھ ة التي سوف يتصرف بن في المواقف التي تقابله الكيفي

وائم بشكل جوھري مع الوسط  إلىنزوع »أرسطو كل ذلك في تعريفه للفضيلة بأنھا  ار مت االختي
ة وجود الفضيلة غير أن أرسطو يشترط ضرور. 31«المالئم نسبياً لناً والمحدد بواسطة حكم العقل

رط ، االختيار الذي يتخذه بشكل حر استقامةداخل اإلنسان لضمان  ار اإلنسان الوسط وال يف فيخت
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ه ي أفعال رف ، ف وف ينح يلة س دون الفض اروب ن ال االختي اني ع ب اإلنس وب وينك ق األص طري
د ى ھ ان عل ا اإلنس ا فيھ رق بم تى الط ه بش اول تحقيق اني يح ي أن ة ف شخص رق المنحرف الط

ً أخال   .32قيا
اني ة في الفكر اليون اً للحري ان أرسطو إذن مناصراً قوي ه، ك اراً حراً ألفعال ر اإلنسان مخت ، اعتب

ة ا ، وغير خاضع ألي صورة من صور الحتمي ان كم هك ة عن  اإلنسان لدي ئولية كامل مسئوال مس
أن أرسطو أما الحساب األخروي فأغلب الظن . الحرة ومحاسب أخالقياً وقانونياً عليھا اختياراته

ه. ة لم يؤمن ب وق الطبيع ل اإلنساني ف م وضع أرسطو العق ز ، ومن ث ل ھو الممي ذا العق وجعل ھ
ى اإلنسان وحده، لإلنسان ا الكامل عل . وھو أساس التكليف والمسئولية التي تكون قاصرة بمعناھ

اء شخصيته التي يجسدھا في  ه الحرة وعن بن هاختلقد كان اإلنسان لديه المسئول عن أفعال  يارات
وفي الوقت نفسه ، ونحن مسئولون عن ھذا الرد، فردود أفعالنا تنبع من نوعية شخصيتنا. المختلفة

يتنا ن شخص ي ر .33ع ارة أوف ا المخت ى أفعالن بة إال عل ئولية والمحاس الق والمس وم األخ ه ال تق ي
اعلى ، الحرة ي أفعالن ا العقل ى تقريرن اء عل ا بن ة في ، التي نصدرھا ونفعلھ ا الباطني ى رغبتن وعل
  . فعلھا

  الحرية عند األبيقورية  -3
اني ر اليون ن صفحات الفك ة صفحة ناصعة م ت األبيقوري اً مناصراً ، كان ت صوتاً عالي د كان فق

انية ة اإلنس ع ، للحري ول بتمت ا الق ور زعيمھ ا. ناصر أبيق ي تنكرھ ة الت اق الحتمي اً لألنس ومھاجم
صحيح أنه أمن بالنزعة ، ما اعتبره مسئوالً كامالً عن ھذه األفعالك، أفعاله اختياراإلنسان بحرية 

ة ا بالحري ة منھ ة اقرب صلة بالحتمي ان ، الذرية التي قال بھا ديمقريطس وھي في الحقيق لكن إيم
ة  ول بالحري ة للتوافق مع الق ذه الذري ى ھ رة عل ديالت كثي ابيقور الراسخ بالحرية جعله يجري تع

ك لقد ترسخت ف. نسانيةإلا ذي ال يمل وم ال در اإلنسان المحت ة ھي ق أن الحري ي ذھنه قناعة كاملة ب
ه فية ، الفرار من ذاھب الفلس ة الم اجم كاف ةوأخذ يھ ادي بالحتمي ر أن موقف المفكر ، التي تن وأعتب

دفاع عن، الحتمي موقف يشل صاحبه ى عاجزاً عن مجرد ال ه حت رء، نفسه ويجعل ذي  ألن الم ال
العكسيقول بأن كل األحداث تح ول ب د من يق ى نق ه عل ، تمھا الضرورة ال يكون لديه برھاناً يرد ب

 ً   .34وذلك ألنه وفقاً للنسق الحتمي نفسه فإن موقف ھذا األخير في حد ذاته حدثاً ضروريا
ة ومن أجل ذلك أقصى أي ع، تمسك ابيقور ومعه مدرسته بمبدأ حرية اإلرادة اإلنسانية ل خارجي ل

ذا الفعل ، التدخل بأي بشكل في إمالء الفعل اإلنساني ) عن(طبيعية كانت أو إلھية وجعل مصدر ھ
اة للخروج باإلنسان  إلىونظر أبيقور . العقل اإلنساني وحده ه طوق النج ى أن ذا عل مبدأ الحرية ھ
ا ، ومن دائرة األقدار، الشلل ھذه إلىمن الحتمية المفضية  ال إال وفق فال ينطلق اإلنسان في كل أفع

وال لحظة االبتداء متطلبات الزمان وال المكان وال ، ومن ثم فال تحتم عليه فعله، ھوإلرادته الحرة 
ور . 35بل عقله وحدهاإلرادة اإللھية  ك نظر أبيق ىومن أجل ذل ه أساس  إل ى أن ل اإلنساني عل العق

ً . والذي تقوم عليه المسئولية اإلنسانية، التكليف ا ة لكي يفسح مكان ة عقلي ة فردي  وانتھج نزعة مادي
ه وسالمه القائ، في نسقه الفلسفي للحرية اإلنسانية اوذلك من أجل أن يحفظ على اإلنسان ھدوئ ن م

ى ، ويحميه من الخوف من قوى عديدة ال تحصى، في عقله اء عل د لإلبق أن يجاھ وطالب اإلنسان ب
  .حياته الفردية متحررة من االضطرابات والمخاوف

ذھا أبيق ي اتخ ي الت وة األول ت الخط د كان اد لق في ھي السعي الج قه الفلس ي نس ىور ف يص  إل تخل
ة ، معاصريه من األوھام والمخاوف المسيطرة على عقولھم وتقف حجر عثرة أمام سعادتھم الكامل

اة ذه الحي ي ھ ة ف ان السياسي . وحريتھم التام ئ بالطغي ي ظل عصر مل ان يعيش ف ه ك صحيح أن
ور  إلىطة وصحيح أيضا أن ظروفه الشخصية كانت محب، الالجتماعيو ان أبيق د ك أبعد الحدود فق

درة ، إال أنه أعلن تحديه لكل ذلك ، يعيش في فقر ومنفي ومرض وأعلن بأن السعادة تكمن داخل ق
ذه بل، اإلنسان عندما يريد ذلك ه ھ ر اإلنسان من مخاوف ى تحري ر أن العمل عل د  واعتب والتي تقي

ا الفلسفة انطالقه ا وأ، المھمة التي ينبغي أن تضطلع بھ اة ن عليھ م البشر كيف يعيشون حي أن تعل
  ال يرتضون فيھا سوى بما تمليه عليھم عقولھم الحرة وحدھا.، عقلية متزنة
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اب األخروي رز، كان الخوف من الموت ومن العق ة اب ل  والخوف من اآللھ المخاوف التي تكب
ول معاصري أ ور عق انيةوبيق ة اإلنس ة الحري ن االنطالق وممارس ا م ذلك ج، تمنعھ ور ل ل أبيق ع

دي  وھم ل د الخوف المت تحرير معاصريه من ھذين الخوفين اللبنة األولي في نسقه الفلسفي. ولتبدي
ور  تند أبيق ىالبشر من الموت ومن الحساب األخروي اس ار المشاعر الحسية إل فاإلنسان ال ، معي

ا بولما كانت النفس عند الموت تفني ، يشعر باللذة أو باأللم إال من خالل الحواس اء الجسد ألنھ فن
م ، ومن ثم فلن يكون ھناك إحساس، مادية مثله فلن يعد لدى اإلنسان بعد الموت أي إحساس ومن ث

م  ,36فلن يكون ھناك إحساس ال بالعذاب وبالنعيم إن الخوف من الموت وھ ذلك ف فإذا كان األمر ك
ل أي ، كاذب أن الموت ال يمث ان ب ا شيءوعلى الحصيف أن يعود نفسه على اإليم ل عرض ، لن ب

دة التي ، التمتع بالسعادة الكاملة في حياتنا الدنيا إلىوعلينا أن نسعى ، طارئ في حياتنا ألنھا الوحي
دي، نعيشھا ه  .37أما الموت فيعني الرقاد األب دة المتاحة ل ه الوحي ل اإلنسان حيات فال يجب أن يحي
ه إلى ر. جحيم بأن يقع فريسة لخوف خيالي من شيء ال وجود ل ور الخوف من الموت  واعتب أبيق

تبدومن اآللھة من األ ا المس دام حكمھ ع ، ساطير التي اصطنعتھا السلطات السياسية لترسيخ أق ومن
ائالً أومن ثم يصيح ، العامة من الثورة عليھا لتحسين أحوالھم ا»بيقور بمعاصريه ق م  أيھ الحمقى ل

د  أن يمسسكم بسوء؟؟ إذ طالما اإلطالقعلى تفزعوا مما ال يمكن  الموت بعي اة ف أنكم على قيد الحي
ن تشعروا بشيء، عنكم وا فل دما تموت تم، وعن م م ى أنك وا حت ن تعرف ون في . ول م سوف تكون إنك

  .38«راحة تامة مثلما كنتم قبل أن تولدوا
ذيب التصور  ى تھ دما أصر عل ور في نفوس معاصريه عن ره أبيق د قھ ة فق ا الخوف من اآللھ أم

كل يح ة بش دي لأللوھي انيةالتقلي ة اإلنس ظ ويصون الحري ان ، ف لبت اإلنس ي س ة الت و الخراف ويمح
رة ه الح ه وفاعليت ه كا، كرامت ألغي أوجعلت وف. ف ه الخ وعاً ألجم اً خض وى ئن دخل لق ور اي ت بيق

ه ، وحرص على محو فكرة أن اإلله قوة متعسفة، خارجية إلھية في شئون الكون وأضحى اإلله لدي
ل األ و المث لعھ ود الكام ى للموج دوه ل ر أن يقل ى البش ذي عل عادة ال ر . الس ن تحري ا أمك ذا م فغ

، عقله واتبع ما يمليه عليه ھذا العقل من أمور إلىوتنبه ھذا اإلنسان ، اإلنسان من كل ھذه األوھام
ه وسعادته دوء النفسي، أمكنه أن يحقق حريت ة الھ وز بحال لبية من السعادة ، وأن يف ة س وھي حال

ة النفسية من ، علي في ھذه الحياةاعتبرھا أبيقور المثل األ وطريق اإلنسان الوحيد إليھا ھو الحري
  كافة الضغوط الخارجية.

لكنه أدخل فكر االنحراف ، صحيح أن أبيقور قال بالمذھب الذري الذي قال به ديمقريطس من قبل
تطيع  ى يس ذرات في الكون حت ة ال ى حرك ذري عل اذال ة  إنق انيةالحري من الغرق في بحر  اإلنس

ا من التصور . فيه ديمقريطس من قبل أغرقھالحتمية الذي ا ه يحررن ذري أن إن فائدة االنحراف ال
انية، القائل بوجود قدر صارم غير شخصي ذرات ، ويثبت وجود اإلرادة الحرة اإلنس ك ألن ال وذل

ا ھي نفسھا الحرة اراتھا بفعل إرادتھ يس بفعل  تنحرف عن مس ا أيول ة عليھ  .39ضغوط خارجي
ة في اإلنسان، العقل البشري يتألف من ذرات مادية ولما كان ، ولما كان ھو أيضا مصدر الحرك

ه ي أفعال راً ف ون ح الي يك ه بالت د . فإن ة عن يطة ومتماثل ة بس انية مادي نفس اإلنس ك أن ال ير ذل وتفس
ذه  إلىوما يؤدي ، الناس جميعا تظم ذرات ھ ا تن اختالف أنماط الناس ھو اختالف الطريقة التي بھ

  وس من شخص ألخر.النف
تطاع أا ة س ن قبض ب م ن جان ان م رر اإلنس ر أن يح ذري الح راف ال رة االنح ال فك ور بإدخ بيق

اً ، الضرورة اآللية ه وفق ين أو عدم ى فعل شيء مع فذرات العقل اإلنساني تنحرف تلقائياً فتقدم عل
ررات  وبھذا كسر قوانين القدر .40رادة فيما ظن أبيقورإلوھذا ھو فعل ا، لما يروق لھا بواسطة مق

ة، الطبيعة ة تلقائي وانين حيوي ا ق ذرات وحركتھ وانين ال ور باقصاء كل . إذ اعتبر ق م يكتف أبيق ول
رة اني الح ل اإلنس ة ذرات العق ة عن حرك وى الخارجي ل و، الضغوط والق ل أب ا أيضا ك د عنھ بع

ا حكم، ضرورة داخلية في اإلنسان نفسه ه بواسطة ثقلھ ل لدي م ذرات العق ً إذ ال تحك ا اً مطلق ، اً تام
ة طة الضرورة الباطني اد بواس ل ُمق ال أن العق ى ال يق ا  ,41حت ي حركتھ رة ف ي ذرات ح ا ھ وإنم

نفس. بالمعنى األتم للكلمة أن ، فال يتألف الوجود اإلنساني الحر من مجرد عمل ذرات ال ل آمن ب ب
ل المعنى الكام ة ب تقلة وعلي ة مس ة أخالقي وى فاعل رية ق ودات البش اتھم ومعتق. الموج داتھم ورغب
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ئولين عن ، وسعادتھم تحت تصرف سلطتھم، وأھدافھم نابعة من عقلھم الخاص انوا مس ا ك وإال لم
 ً   .42أخطائھم ومحاسبين عليھا أخالقيا وجنائيا
ذرات) وال أفال يعتمد الفعل اإلنساني الحر ـ في رأي  ة (اصطدامات ال بيقور ـ على العلل الخارجي

اعلى العلل الباطنية والتي تت انية الناشئة من ثقلھ نفس اإلنس ة ذرات ال ل في حرك ا يكون ، مث وإنم
د  ا يري ىالعقل اإلنساني عرضة لإلنحراف كم ار ةالجھ إل ا دون أي اجب د اشار . التي يختارھ وق

وس  ىليوكريتي ل البشري إل ى الفع ة عل ة والباطني وري للضرورتين الخارجي ار األبيق ذا اإلنك ، ھ
اء جسمه نسان إلوأكد على أن إرادة ا ى بن ر والبت من الممكن أن تنتصر عل ى التقري وقدرته عل

يالد، الطبيعي ي في لحظة الم وزن الثا، إذ لو كان العقل يُبن ا بواسطة ال تم علين ا تح ت بوأن أفعالن
ً ، لذرات عقولنا ا أي صور من التأنيب ، فسوف يكون من المتعذر إصالحنا إصالحاً تاما ولن تثنين

ور لذلك ق .43اإلطالقعلى  ادرين بشكل طبيعي للوصول »ال أبيق ال يرجع فشل بعض البشر الق
م، وإنما إليھم ھم أنفسھم، الذرات إلىھذه الغاية أو تلك  إلى ارك معھ ذلك نتع ئولية ، ل ونلقي بالمس

  .44«النفسي الخاص وإلي تصوراتھم وميولھم نزوعھم إلىإذ أن ھذا الخطأ راجع ، عليھم
ل وكانت شخصيتنا نفسھا ، الحر ئينابعة مما يمليه علينا عقلنا التلقالم تكن أفعالنا الحرة وحدھا  ب
فھذا البناء من صنعنا ، إننا مسئولون مسئولية كاملة عن بناء شخصيتنا. في جملتھا من بناءنا الحر

ا تكون في . نحن أنفسنا منذ البداية واألشياء التي تنبع بالضرورة من خالل إنطالقاتنا مما يحيط بن
ا  نامجملھ نعنا أنفس ن ص دات م ار ومعتق ى أفك دة عل ا ومعتم ن جريرتن ب ، م وم ونؤن ا نل وكونن

ا ي أفعالن رار ف ا أح ى أنن ل عل ذاتي، المقصرين دلي اقض ال ي التن ين ف ا واقع وم ، وإال كن ف نل كي
أثير ه ونحمل المسئولية على ذلك الذي ال يملك اإلنسان الت ور أن بوسع أي . 45علي ن أبيق ذلك أعل ل

ا يستجد من ، مرحلة من عمره أن يعدل من رغباته إمرئ في اي ويغير من شخصيته في ضوء م
ا  فيصبح المرء سعيداً بعد أن كان شقياً أو العكس.، براھين عقلية متروية لديه ويستبعد ابيقور تمام

النفسية من الممكن أن تصبح عوامل قسرية في ذات اإلنسان  أن تكون العادات والميول الشخصية
ا وحدھا أن  .46مكن فيه أن تُعدل تعديالً كامالً بشكل ال ي ة بامكانھ وأمن في الوقت نفسه أن المعرف

  تحدث إصالحنا بھذا الشكل.
االً حرة منكانت كل األفعال التي يفعلھا اإلنسان إنطالقاً  ، قواه الباطنية وحدھا لدي األبيقورية أفع

ال إن كل األح لكون عرضية وال وجود ألي اث في ادبل وتطرف ليوكريتيوس بعض الشيء فق
ال البشرية  ا تحدث األفع ة التي بھ ور للكيفي ضرورة عليھا. ويكفي نظرة سريعة على تصور أبيق
حتى نستبين كيف تقف اإلرادة الحرة لديه وراء كل فعل يصدر عن اإلنسان إذ أن ما يحدث عندما 

ل فتفجر في الع ام العق رز أم ة تب اك صورة ذھني ا ھو أن ھن ل مشاعر االنجذاب أو نھم بفعل م ق
اد  ىاالبتع ا  إل ام ذھنن ذا أم ورته ھك ت ص ذي عرض يء ال ا الش ة نوازعن ة ونوعي ا لطبيع وفق
ىفإذا كان الفعل يبدو مناسباً ومحققا اللذة لنا فسوف تنشأ عن ذلك رغبة داخل عقولنا . المصاغة  إل

ا ويتضح من الوظيفة التي يعزوھا أبيقور ھ. 47س صحيحإنجازه فننجزه والعك ىن ذا  إل ل أن ھ العق
ائي الحر ائم في صدورنا نتحرك . األخير عنده يعمل كمبدأ للحياة والنشاط التلق ذا الشيء الق إذ بھ

ا ، إرادتنا الحرة ھي التي تعطي البداية األولي لھذه الحركة إن. ركتنا الحرة نحو طلب اللذةح ومنھ
حساس بانعدام الضرورة من إن تفيض ھذه الحركات على كل األعضاء. إن ما يحدث في العقل م

زوم أو مضطر ، داخله عند تأديته لألفعال ىوعدم إحساسه بأنه شيء مھ اني  إل أن يتحمل وأن يع
  .48ھو االنحراف الطفيف في الذرات التي تؤلفه الذي قصده أبيقور في مذھبه

دى األبيقوري ة ل ل أن ، ةال يكون سلوك المرء محتوماً عليه بشكل صارم بواسطة القوى الخارجي ب
ائي  ىالدافع والميل الباطني ھو الذي يدفعنا دائما بشكل حر وتلق ا. فال توجد في اإلنسان  إل أفعالن

ة . أي سلطة أخرى تعلو على سلطة إرادته العقلية الحرة ات عاقل ا كائن ى أنن ور عل ا أبيق ينظر إلين
ا ونستحدث ، لدينا القدرة العقلية الحرة على أن نفكر ونتحكم في رغباتنا دياً نحوھ اً نق اً إتجاھ داخلي

ور ، فنختار إشباع ما نريد يم أبيق ا. ويق روق لن اال ي رفض إشباع م ى ون درتنا عل ى ق ئولية عل المس
عادة ي الس اً وھ ديراً عقلي درھا تق ة نق ة معين ي ضوء غاي ذه ف ا ھ ديل رغباتن قط ، تع ين تس ي ح ف

ة مسئوليتنا عن األفعال التي نفعلھا تحت قھر القوى االجبارية  ا الباطني وى إنفعاالتن ة أو ق الخارجي
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ى  ة عل يادة قضائية للدول ور بضرورة وجود س دما طالب أبيق التي نفقد السيطرة عليھا. وحتى عن
ة، الشعب ، اشترط أن تكون ھذه السيادة بدرجة معينة تسمح بقيام أقصى مستوى من الحرية الفردي

املي ب ق تك ود تواف ى وج ة عل ة متوقف عادة المدين ل س انونإين ويجع رد وإرادة الق ألن . رادة الف
ا يصل ، اإلنسان ال يولد حراً لدى األبيقورية ىوإنم اره ھو وحده  إل ار يخت ة التي ھي اختي الحري

ى إلىولن يصل اإلنسان ، وليس قانوناً للطبيعة  ھذه الحرية إال باالتفاق مع غيره من بني البشر عل
  .49قوانين تضبط العالقات المتبادلة

ي أب وروإنتھ ى يق ة شرط  إل اةأأن الحري ي للحي ال الطبيع ة والكم ي ھي الغاي عادة الت ، ساسي للس
 ً با اً مكتس ة ليست حق ر الحري ان ، واعتب د ك ه. لق يط عقل ه وبتخط ان بيدي ه اإلنس از يحقق ا إنج وإنم

د الضرورة  ذلك من قي ا ب ذري فحررن ال بفرض االنحراف ال ه ق ور الفلسفي أن مصدر سمو أبيق
لقد أعطانا أبيقور بفرضه ھذا فوائد عظيمة ـ كما يقول تلميذه لوكريتيوس ـ إذ . مةالطبيعية الصار

ة الصارمة ، أقام القانون األسمى للحياة الذي يسمى الحكمة ر الحتمي وحرر الجنس البشري من ني
وغ ، التي تقضي على كل حرية وكل إنسانية داخل ھذا اإلنسان اً مضموناً لبل نح اإلنسان طريق وم

  .50في ھذا العالمسعادته 
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  تطّورهاو  نشأتهاو الحّريات الفردّية في الفكر الغربي: مفهومها 
   محسن إسماعيل

  
ال يكاد يخلو مقال أو خطاب يتعّلق بمسألة حّرّية الفرد أو الجماعات دون الّتذكير 

اّلتي و  )م1948ديسمبر  10بالماّدة األولى من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان (
أضف إلى ذلك أّنه  .«ا ومتساوين في الكرامة والحقوقر يولد جميع الناس أحرا»نّصها 

كثيرا ما نجد من المسلمين من يرجع أصل هذه الماّدة إلى مجّرد اقتباس من المقولة 
. «قد ولدتهم أّمهاتهم أحراًراو  متى استعبدتم الّناس»المسندة إلى عمر بن الخّطاب : 

فذلك أمر موكول إلى  ،باعليس الغرض هنا هو التحقيق في مسألة اإلبداع أو اإلتّ 
كما  .ادمجيٕالى المتّيمين بذكرى ماض قد يكون و  تضخيم األنا «بفلسفة»المغرمين 

زيح يال  بيد أّن ترديدها دون فهم ،في هذا المجال مقوالت أخرى مشهورة،  هناك أنّ 
 .«الحرية تنتهى دائما عندما تبدأ حريات اآلخرين»رفع لبسا، مثل : يال و  غموضا
 ،زت هذه المقولة مع فالسفة العقد اإلجتماعي في إطار منظومة فكرّية معّينةفلئن بر 

شعار  شائع االستخدام إلى درجة أّنه أصبح بمثابة الحكمة   فإّنها تحّولت اآلن إلى
سائل اإلعالم المسموعة وو أو القاعدة اّلتي ال تخلو منها الخطابات السياسية 

ا ألسنة العاّمة في مقامها وفي غير مقامها. كما أصبحت تلوكهوالمقروءة والمرئية، 
صفة البداهة اّلتي ال تحتاج إلى أّي برهان أو إعادة نظر. ففي أتون  اّتخذتوهكذا 

كما تذهل  ،هذه الجملة الّتقريرّية تغيب األسئلة المتعلقة بماهية الحّرّية المتحّدث عنها
 بين حّرّية هذا «ومةالمرس»أمام سلطانها بعض العقول عن التساؤل حول الحدود 

حّق لنا  ،وبعزل هذه المقولة عن إطار نشأتها واإلكتفاء برفعها كشعار حّرّية ذاك.و 
 فعلى أّي مفهوم للحّرّية ترتكز . إدراجها ضمن البديهيات أن نتساءل عن جدوى 

هل يعني ذلك أّن حّرّية الفرد  تنجم عنها فوضى عامة فهذه القاعدة/البداهة ؟  ترديد
ثّم كيف  تعارضها مع النظام واألمن وصيانة الحق العام وحقوق االخرين؟نتيجة 

 تتحّقق صيانة الّدين أو المصلحة العاّمة أو وحدة مجتمع يتأّلف من أفراد غير أحرار

                                                 
 ساباحث وأكاديمي في جامعة ليون، فرن .  
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وما هو رصيد هذا الشعار من  ختيار واتخاذ القرارات بأنفسهم؟غير قادرين على االو 
 ختيار األصدقاءاحّرية و  حّرّية التنّقلو  إلعتقادالواقعّية حين نتناول مسألة حّرّية ا

إزاء حكم  هنا غيرها من الحّريات اّلتي ال صلة لها بالمساس بحّرّية الغير؟ ألسناو 
  معياري ال صلة له بالواقع؟  

حرّي بنا , وضعها في إطار الحديث عن الحّرّيات الفردّيةو  لإلجابة عن هذه األسئلة
, وهو ما يسمح لنا, بعض المفاهيم المتعّلقة بمسألة الحّرّيةفي , أّوال, أن نعيد الّنظر

سيرورته عبر التّاريخ لكي نتساءل في نهاية هذه و  برصد نشأة هذا المصطلح, ثانيا
  بالواقع المعيش. –اّلتي تناولت هذا الموضوع  -الّدراسة عن مدى مطابقة الّنظرّيات 

                                      البعد المفاهيمي لمسألة الحّريات الفردّية     
، فإّننا قد نصطدم بكّم من إذا تناولنا مسألة الحّريات الفردّية من ناحية نظرّية صرفة

 أسماء الفالسفة اّلذين بحثوا في فات ال طائل من ورائها سوى رسم جدول يضمّ يالّتعر 
ر إلى اإلكتفاء من ناحية أخرى قد يؤّدي بنا األمو  هذا الموضوع ،هذا من ناحية،

ذات أهمّية مسألة لالزاوية الّنظرّية لأّن  تنافر آراء هؤالء. ال مراء فيو  برصد تقاطع
الجانب الّنظري أساسا للّتفكير في ما هو عملي. لكّن حصر المسألة  تبرعإذ ي ،بالغة

ليس على ما و  ما يجب أن يكون في هذا الجانب يؤّدي بنا حتما إلى الوقوف على
اّلتي  «المبادئ»لعّله من المفيد أن نشير هنا إلى وجود سلسلة من و  لفعل.هو كائن با

تّم البحث من خاللها في مسألة حرية اإلنسان من الّناحية الّنظرّية. فهناك البواعث 
التي تدفع اإلنسان إلي ممارسِة عمٍل معين، ثّم تليها اإلرادة التي تنظر في هذه 

، يأتي بعدها القرار الذي يتم بعد أن تنظر اإلرادة في باعها من عدمهالداوافع لتقرَر اتّ 
الباعث، ثّم يترجم القرار إلى الفعل الذي يخضع بدوره إلى الظروف والوسائل التي 

يمكننا أن نكتفي ببعض , وتخّطيا لهذا اإلشكال تحيط به عند حدوثه وهكذا...
 األمثلة.

بل تعود إلى  ،ظهر عادة من عدمالمفاهيم ال ت حرّي بنا أن نذّكر بأنّ  ،بادئ ذي بدإ
لد بصورة و بناء على ذلك فإّن مفهوم الحرية لم يو  بروز ظواهر لغرض الداللة عليها.

لتمييزه عن حاالت  وٕاّنما أثير مستقلة كتعبير يعكس حالة قائمة في الواقع االجتماعي
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ٕان لم يكن ذلك كذلك فال يمكن اعتبار أّي  شخص حّرا إذا كان جميع و  مضاّدة.
  الناس يشتركون في صفة الحرية.

على فعل  ق.م) أّن الحرية تقوم  399(ت يعتبر سقراط الشّر و  وفقًا لمعايير الخيرف 
. فهي تعني إذن قدرة اإلنسان على تحديد تصّرفاته بنفسه  تبعًا للّرؤية اّلتي األفضل

العلم و  لمعرفةهو أمر غير مستطال إّال باو  يتبّناها فيختار بين األخالقي والّالأخالقي.
في حين يبقى الجهل مناقضا لما  ،ختيارالاو  فهما كفيالن بمنح القدرة على التمييز

شريرا بطبعه بل ينجم  ليس» -حسب سقراط–فاإلنسان رديفا للعبودّية. و  يتطلبه العقل
طريق يؤّدي إلى الحقيقة، والحقيقة سيدة  في المعرفة. فالمعرفة لديه الشّر عن نقص
انطالقا من و  .1«إلى عبودية األهواء والنزوات من وصل إليها أن يعودمطلقة تأبى ل

في عالم الُمُثل حيث عرفت روح االنسان  ،تقسيم الوجود اإلنساني إلى وجود حقيقي
ق. م) أّن  347أفالطون (ت يرى كنه الحقائق، ووجود وهمي، في العالم األرضي، 

ق او حواجز مرتبطة بشوائب نحو كماله دون عوائ اإلنسانهي انطالقة »الحرية 
تستطيع »النظر والتأمل في الحقائق األبدية،  ، وأّن النفس، بحكمة2«االرض والجسد

ال يتأّتى ذلك حسب رأيه إّال و  .3«ترتقي نحو الوجود المطلقو  أن تنفصل عن الجسم
متابعته الحكمة. من خالل هذين الّتعريفين، نشير إلى أّن الحرّية بحكم لمن كان حرا 

في سلوك االنسان يعسر  أفالطون مرتبطة بمرحلة متطورةو  ما يراها كّل من سقراطك
أن يوجد من يرتقي اليها فضال عن كون هذين الّتعريفين ال يخلوان من تبّن لنخبوّية 

  سائدة في المجتمع اليوناني القديم (سنعود إلى تفصيل هذه المسألة).
بالتالي و  للنشاط العقلي أعلى صورةل يعتبر التأمّ فإّنه ق.م)    322(ت أرسطو أّما

 بذلك فإّن فئة معّينة كذلك هي التي تختّص بهذه الّطاقة المحّررة. و  ،4ضامنا للحرية
ةو  قابلة بين الشيءموطبقا لمنطق ال إلى أّن   5نقيضه تذهب المدرسة األبيقورّي

لتّالي فهي وبا اآللهة في شؤون العالم تدخلالعبودّية ناتجة عن اإلنصياع إلى فكرة 
تحّرر من مخافة المنسان إلا. أّما الحّرية فإّنها تخّص لجهل والخرافاتمرتبطة با

الباحث عن السعادة اّلتي ال مجال لبلوغها إّال عن طريق اإلستجابة إلى و  اآللهة
الّرغبات. فاالنسان الحّر إذن هو اّلذي يسعى الى تحقيق رغباته الطبيعية باعتبارها 

   . طمأنينة النفس علىو  على صحة الجسم ضرورية للمحافظة
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مطلقا شأنه شأن ما يقابلها من و  من خالل هذه الّتعريفات يظّل مفهوم الحرية معيارّيا
الّتعريفات المتعّلقة بانعدام الحّرّية. كما نالحظ أّن هذه المقوالت أحادّية المنحى إذ 

القدر دون غيره أو تختّص الحّرية إّما بالمفّكر دون الجاهل أو بالمنقاد إلى 
الخلط  -إلى حّد ما  –هو ما يفّسر يب إلى الشهوات دون العازف عنها. و بالمستج

ذهب   فإذا كانت فكرة الحرية  مسألة ميتافيزيقية كما الّتحّرر.و  بين مفهومي الحّرّية
شأنها شأن  ٕاذا كان, و )1778- 1712( روّسوو   )1679-1588( إليه كّل من هوبز
ات الملتبسة التى تختلف معانيها عند الناس، فإّن الّتحّرر يرتبط الكثير من الكلم

بين قرارت متعددة.  وبناء  ختيارإلابعينه بعد  رٍ ارتباطا وثيقا بالقدرة على اتخاذ قرا
اّلذي ال أثر فيه للوعي أو لإلرادة  فالفعل باإلرادة. و  على ذلك يرتبط التحّرر بالوعي

فإّنه كّلما تطّور وعي اإلنسان وكّلما ازدادت  من ثمّ و  يعطي صورة واهمة للحرية.
لديه القدرة على التمييز واإلختيار، كّلما  ازداد تحّرره. فبقدر ما يظّل مفهوم الحّرّية 

عملّية عود على بدء و  يمّثل الفعل التحّرري  سيرورة دائمة ، بقدر مامبحثا مثالّيا
يود اّلتي ما فتئت تعوق حركته نحو نعتاق من كّل القلإليكون فيها الفرد ضامنا فاعال 

وبذلك يتميز مبحث التحرربمحاولة تخطي كل ما يكّبل إرادة  حّرّية يتوق إليها.
اإلنسان ويمنعه من التعبير عن ذاته، بوصفه كائنا اجتماعيا ثقافيا وليس كائنا 

هو ما يجعلنا ندرك تقاطع أهداف التحرر  رغم تعّدد مستوياته. فقد ربط و  طبيعيا.
تحرر اإلنسان بتحرير العقل، وذلك بإبراز سلبيات التفسير األسطوري  «قاليلي»

أما هيجل،  .الفيزياء أساساو  وٕاخضاع وجود الكون إلى تفسيرات تعتمد الرياضيات
  .6فإنه يهدف ـ في إطار فلسفة التاريخ ـ إلى تحرير العقل المستلب

للّتركيز على تحرير الّطبقة   كما استثمرت الفلسفة الماركسية الديالكتيك الهيجلي
التحرر في القطع  «نيتشه». في حين يحصر 7قتصاد الّرأسمالياإلالّشغيلة من هيمنة 

الرغبات »و «األنا األعلى». وعبر صراع 8«موت اإلله»ٕاعالن و  مع الميتافيزيقيا
. كما يلّح معظم 9أّن التحرر يبدأ من المستوى  الداخلي للفرد «فرويد»يرى  «المكبوتة

علماء االجتماع على اعتبار التحرر مصطلحا اجتماعيا، يتناول مشاكل التخلف 
والتبعية ويطرح سبل تجاوز هذه الوضعية باالعتماد على إرادة الشعوب التي تحاول 

فيتمثل أساسا في , القطع مع أسباب تهميشها. أما محور اهتمام الفلسفة السياسّية
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ستبداد  وٕاشاعة إلفانعدام العدالة  وممارسة ا ستبدادّية.اإلالتحّرر من ضغط األنظمة 
كّلها عوامل تجعل اإلنسان يحّس بأّن , الّظلم والحرمان من ممارسة الحقوق الّطبيعية

  األسر يحيط به من كّل جانب.                      
تظّل منقوصة إذا لم نعد  –تنافر و  مع ما تحتويه من تقاطع –لكّن هذه الّتعريفات  

تقّصي أسباب إثارتها ورصد سيرورتها و  دايات األولى لظهور هذه المفاهيمإلى الب
  عبر التاريخ. 

  مخالب الّسلطة الّدينّية                     و  الحّريات الفردّية بين فّكي الملكّية الخاّصة
كان                   «البدائي»لئن ال يزال البعض يعتقد أّن اإلنسان 

عتقاد ال يعدو أن يكون مجّرد فكرة إل، فإّن هذا االحّرّية المطلقةو  يعيش حياة البساطة
جتماع إلناتجة عن تصّورات افترضها الخيال لتحديد بداية ا «رومانسّية»ال تخلو من 

ينتمي على األقّل إلى مؤّسسة العائلة  -حّتى قبل تمّدنه –البشري. ذلك أّن اإلنسان 
جتماع البشري لم إلطوعا أو كرها، بما يمليه هذا اإلنتماء. فا, يلتزمو  تي ينحدر منهاالّ 

يكن طفرة أو وليد الصدفة بل كان نتاجا لحاجته الفطرّية إلى الحياة ضمن 
. فال يمكن 10«اإلنسان مدنّي بالطبع»المجموعة، وهو ما يفّسر قول ابن خلدون: 

ّية إلنسان منعزل ال تربطه صلة بأخيه الحديث إذن عن حّرّية طبيعّية أو فرد
 أمثلة من تاريخ الحضاراتاإلنسان. ولعّله من المفيد هنا أن نبرز أهمّية الّرجوع إلى 

فقد  الحديث.و  الّتواصل بين القديمو  محاولة مّنا إلى تقّصي مواطن القطيعة القديمة
اليونانية و  لبابليةالحضارات القديمة المعروفة كامفهوم الحرّية في سجل التاريخ أّن 

 أي العبودّية. فما هي أسباب هذا الّتصنيف المبّكر للفئات البشرّية؟ ،مرتبط بنقيضه
  ما هي حظوظ حضور صورة اإلنسان/الفرد في تلك العصور؟ و 

نذكر  ،إذا بحثنا عن األسباب التي كانت وراء التغييب المبّكر لحّرّية اإلنسان/الفرد
 .استعمال الّدين لتبرير استعباد اإلنسانو  كّية الخاّصةعاملين أساسيين : ظهور المل

ظهرت  , حيازة األراضي ومحاولة اإلستئثار بمنابع المياهو  فمع اكتشاف الّزراعة
عدم المساواة. فانقسم الّناس و  المنافسةو  الجشعنزعات نشأت معها و  الملكّية الخاّصة

ب األمالك ضرورة حينئذ أدرك أصحاو  ٕالى عّمال لديهم.و  إلى أصحاب أمالك
هيكلة  دّعمتو  بإحداث قوانين تكّرس الّالمساواة «ئياإلستيال كو الّسلتأصيل »
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 جتماع البشريإلبداية مأسسة اكان لظهور الّسلطة الّدينّية دورا بالغا في و  المجتمع.
      خيارات الّشخص.                  و  تغييب أهمّية  القدرات الفردّية الكفيلة بصيانة خصوصياتو 

إلى ثالث طبقات دون أن يشمل  ، ينقسم مجتمع بالد الرافدينفتبعا لتفاوت الثروات
هذا التقسيم طبقة الملوك ورجال الدين، فهؤالء يمثلون الطبقة الحاكمة التي تحتل 

جتماعي، تليها إلن وكبارالتجار أعلى الّسّلم االقمة. تتسّنم طبقة المّالك الزراعّيي
الطبقة المتوسطة المتكّونة من أنصاف األحرار من العّمال ومن ذوي الّدخل المحدود 

في أسفل الّسّلم نجد طبقة األرقاء اّلتي تمّثل نتاجا للّصراع من و  مثل صغار الجنود.
فلئن كانت الحروب أهم  .عهاأجل المحافظة على الملكّية الخاّصة أو الّرغبة في توسي

الحاجة و  فإّن  الفقر - كما هو الحال في غالبية المجتمعات القديمة -أسباب الّرّق 
بيع أوالدهم. كما أّن عدم الوفاء بالَدْين يمّثل إلى إلى المال يضطّران بعض اآلباء 

 من أسباب الرق. فإذا حل موعد استحقاق الَدْين ولم يقم المدين بالسداد آخر سببا
أن يبيع زوجة المدين وأوالده كعبيد لمدة  فييصبح عبدا لدائنه كما أّن للّدائن الحّق 

  .11معلومة حددها قانون حمو رابي بثالث سنوات
ارتبطت الحرّية عند اليونان بالمواطنة اّلتي  ،عراقة الّنسبو  و وفقا لمقاييس الثروة

 ط تجعلها صعبة المنال.اّلتي تخضع إلى شرو و  عدد قليل من المتساكنينيختّص بها 
، يعتبر مواطنا من كان مالكا ملكّية تاّمة لعقارات ال مدينة أثينا «تقاليد»فحسب 

ألّم يكون أبوها مواطنا. وتبعا و  يشاركه فيها أحد، كما يجب أن يكون ابنا ألب مواطن
أي  -غريب لا إلىال تعتبر المرأة مواطنة كما هو الّشأن بالّنسبة , لهذه الّشروط

عبد الذي يعتبر إلى ال كما هو الشأن بالّنسبة -ي يقطنهاتجنبي عن المدينة الّ األ
 هي الّطبيعةعتقاد بأّن  إلإلى ا أرسطو في نفس هذا اإلطار يذهبو  بمثابة اآللة.

اّلتي أرادت أن يكون النشاط الفكري امتيازا يختّص به المواطن الحّر في حين  يكون 
     .12من مشموالت العبد فيبقى حرّ العمل البدني منافيا لكرامة ال

بل امتّدت إلى مشاعر , على ما هو ماّدّي فحسب ممارسة اإلستحواذولم تقتصر 
ٕالى معتقداتهم. فإذا اعتبرنا أّن عدم القدرة على سبر أغوار الطبيعة وما و  الّناس

وراءها قد دفع اإلنسان إلى الخضوع إلى ما تمليه آلهة قد خلقها مخياله وجّسدها 
فإّن  ظهور طبقة رجال الدين والسحرة يمّثل أولى , فسه في أصنام صنعتها يداهبن
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بالتّالي تغييب و  ٕارساء الوساطة بين اإلنسان ومعبودهو  الخطوات نحو مأسسة الّدين
محو حّريته الّطبيعّية. ولم يكن رجال الّدين وحدهم يلعبون دور و  استقاللّية الفرد
رجال الّسياسة أيضا. فال غرابة إذن حين نجد  بل شاركهم في ذلك  ،الوساطة هذا

القصر يقّرران معا واجبات اإلنسان المتلّخصة أساسا في خدمة و  كّال من المعبد
ال يعّد  خوفا من  ما سّمي بالواجباتالجدير بالّذكر أّن  احترام الناس لو  .الّسلطتين

إّما صادرة عن  أّنها مالعتقاده االجزاء المقرر اّلذي تنّص عليه هذه القوانين، وٕانمّ 
فإذا كان  .ألوامر الملوك بحكم صلتهم المباشرة بهذه اآللهة رضوخا منهماآللهة أو 

هو اّلذي ألهم حّمورابي صياغة  «شمش»اإلله أّن  في بالد الّرافدين عتقاد الّسائدإلا
 - المترّبع على قّمة األلمب-« زوس»أّول قانون مكتوب عرفته البشرّية، فإّن اإلله 

مصدر تشريعات اليونان القديمة.                                                و  رّب األرباب يعتبر
فإّن الماسك بزمام الّسلطة  –حيث كان الملك نفسه هو اإلله  –لفراعنة لخالفا و 

الوسيط بين اآللهة والناس. وبحكم هذه  الّسياسّية في بالد ما بين النهرين يمّثل
الوساطة، فهو القاضي األعلى، وهو من تجب طاعته على الجميع إذ أّن مسؤوليته 

  مباشرة أمام اآللهة اّلتي ال ينال رضاءها من تصّرف ضّد ما يمليه الملك. 
في  مهّماالعراقة عالقة وثيقة دّعمتها  المعابد اّلتي لعبت دورا و  هكذا فإّن بين الّثروةو 

ومخازن  هاالخاصة وعبيد هالآللهة أمالك تالحياة االقتصادية للبالد، حيث كان
 م. وقد تكونت هذه األمالك مما كان يقتطعه كبار المالك للمعابد أو ما يقدّ هاغالل

ال يختلف األمر كثيرا عند و  رغبة في الوجاهة. وأرضاء اآللهة لإليها من هبات طلبا 
على  ،إلى حّد كبير ،أعضائها «انسجام»مدينة في وحدتها والحيث تعتمد  اليونان

يعتبر الملك رئيسا دينّيا يقدم باسم الشعب القرابين لاللهة و  الطقوس والشعائر الدينية.
يكون هو صلة  ،الّطريقة ويشرف بنفسه على إقامة الطقوس والمراسم الدينية. وبهذه

اآللهة للملك وراء « وهبتها»تي كانت هذه القداسة الّ و  الوصل بين الشعب وااللهة.
هو الذي يفصل الخالفات الناشبة بين و  احتكاره لجميع الّسلطات. فالملك هو المشّرع

بما أّن هذه و  السلطة العسكرية. وصاحب حكام كلهاألهو القاضي باو  رعاياه
أّنى و  فأّنى للفرد أن يتمّرد على أّي حكم من األحكام؟, الصالحيات مستمّدة من زوس

الجائر؟ وأّنى له أن يخالف أمرا دّبرته اآللهة صغارا و  أن يمّيز بين العادل منها له
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 . إذ يرتبط مفهوم13واقيينعند الرّ لعّلنا نجد إجابة عن هذه الّتساؤالت و  كانوا أم كبارا؟
 بالمبدأ اإللهي الذي يعتبر قوام حقيقة العالم حسب هذا المذهب الفلسفيالحرية 

يتمّثل هذا القانون في ما يسّمى القدر و  ي ال يمكن خرقه.اّلذ «القانون»مصدر و 
إن القدر هو العقل الكلي من حيث أنه عّلة األشياء »اّلذي يعّرفه زينون بقوله : 

يتحكم كلها، ومن حيث أنه يحدث الترابط بين العلل الجزئية كلها وهذا الترابط 
 ّية ال تتجاوز كونهاردحرية الفالمن ثّم  فإّن و  .14«بالحاضر والماضي والمستقبل

   إلى القدر.   رضوخا
في الّنظر إلى الدولة  مان عن الحضارتين اآلنفتي الّذكرلم تشّذ حضارة الرو و 

كذلك في هيكلة المجتمع  ال تختلف عنهماو  .سا ال يجوز محاسبتهاباعتبارها كيانا مقدّ 
ي عجتماإلفل الّسّلم االّثروة. فإذا كان العبيد يوجدون في أسو  استنادا إلى عراقة الّنسب

فإّن المواطنين االحرار  - عتبار أّنهم من األمالكإلهذا إن لم نأخذ بعين ا –
هم كبار المّالك بحكم انحدارهم من ساللة و  ينقسمون إلى اربع طبقات : طبقة النبالء

هم الذين يعملون في و راضي ثّم طبقة الصناع ألصغار مالك ا طبقة و  اآللهة،
ن في المهن اليدوية من يالعامل المتأّلفة من ة  ثّم طبقة الفقراءالخاصّ  «ورشاتهم»

  زراعة وصناعة.
في مسائل   ،خالل العصور القديمة، يمكننا إجمال نتائج تغييب الحريات الفردّيةو 

شعور اإلنسان و  جتماعي الّسائدإلالتقّيد بما يفرضه العرف او  مساواةهي الالّ و  ثالث
عراقة الّنسب و  خارجّية تضمن حمايته. فإذا كانت الثروة بأّنه دائم الحاجة إلى قّوة

صورة اإلنسان/ الفرد مغّيبة نظرا  أساسا ينبني عليه التقسيم الهرمي للمجتمع، فإنّ 
تظّل هوّيته تابعة لها وحّريته مقّيدة و  جتماعّيةإللتبعّية يفرضها انتماؤه إلى الّطبقة ا

  . قوانينو  نتماء القسري من أعرافإلبما يفرضه هذا ا
بقي األمر على حاله في فترة العصور الوسطى، فتواصل تقديس الحكام حيث و 

استمّدوا مكانتهم من ترويجهم لفكرة أنهم ظل اهللا على األرض وأّن سلطتهم متأتية 
هو ما كان له األثر المباشر في جعل سلطان الحاكم مطلقا دون و  من اهللا مباشرة.

ة اإلنسان/الفرد كما كانت عليه في العصور هكذا ظّلت حّريّ و  حدود أو ضوابط.
مّما زاد األمر تعقيدا هو بروز الكنيسة في ثوب المالك المتحّكم في و  الغابرة.
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، خالل هذه الحقبة التّاريخّية شهد العالم الغربي،إذ عقائدهم. و  أموال الّناس
لم ف. الّسياسيو  الحدود بين الّدينيفي اّمحاء ختصاصات و إلاختالطا كبيرا في ا

الكنيسة و  بل أصبح ما هللا خاضعا إلرادة التّاج, 15يعد ما هللا منفصال عّما لقيصر
 دون أن ننفي حركة المدّ و  وأصبح ما لقيصر متنازعا فيه بين الّسلطتين., معا

صراعهما أحيانا أخرى، فإّن و  الّسياسي في تحلفاتهما أحياناو  الجزر بين الّدينيو 
اجتماعي ُأطلق عليه و  اقتصاديو  نظام سياسي اإلنسان/الفرد أصبح خاضعا إلى

ي المملكة اإلقطاعية على ف يضااألر بمقتضاه يتّم توزيع  «النظام اإلقطاعي»اسم 
 ويقسم األمير .التزامات مالية مقابلإقطاعات  في شكل الملكمن قبل  األمراء
ن ادة اإلقطاعييطبقة السّ  أفراد المقاطعة إلى إقطاعات أصغر مساحة بين بدوره

الفالحين الذين يرتبطون  استغالل في هؤالء تفّننوي .لون بهانظير التزامات يتكفّ 
 .16باألرض ويعتبرون جزءا منها ويخضعون إلرادة هؤالء السادة اإلقطاعيين

الّسلطة معا من ممّيزات عصر اإلقطاع في اروبا، و  ةو ولّما كان الحرص على الثر 
هو ما جعل و  المهّددة للّنظام القائم.عتبر من أخطر الوسائل تفإّن حرية الفكر 

يخالف معتقداتها أو ينتقد تبّنيها للمنهج  نالكنيسة تشّدد الخناق على كل م
مؤسسة  أقيمت القرن الثالث عشر، ففي على مبدإ اإلقصاء. رتكزقتصادي المإلا

سالحا مرفوعا  «محاكم التفتيش»كما كانت  ،للشرطة وللقضاء لتصفية الهراطقة
وضد سائر أشكال الفكر المعادي لما رسمته  حركة المعادية لإلقطاعيةفي وجه ال
كتابا في حركة األرض    1543)-1473س (صنف كوبرنيكو فلّما  .17الكنيسة

كان ذلك مصير و  .من يقرأ الكتاب ه وتكفيرومركزية الشمس، صدر الحكم بتكفير 
عن فكرته وحين دافع  اكتشفه كوبرنيكوس حين أّيد ما 1642) -1564ي (جاليل

  .18مات في السجنثّم  تّم تكفيره إذ ،المتعّلقة بدوران األرض
بين الكنيسة والمجتمع في الوقت الذي تزداد  فشيئاً  وهكذا ظلت الهوة تتعمق شيئاً 

متانة أصبح بمقتضاها الهجوم على فيه عالقة رجال الدين بالسلطة الزمنية 
اإلصالح حتى بعد عصر  وظّل األمر على حاله الّدين.على  هجوما االقطاع
 -1360( 20مجيرو و  1415-  1369( 19سو اه كّل من همّهد ل ذيلا الديني
 ظّلتو  .  1564-1509)  كالفنو  1546-1483) لوثـر) وبلغت مداها مع 1416
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تعتبر كل رأي مخالف، انتهاكا لقدسية الوحي وتآمرا على  أغلب األوساط الكنسية
عرضت المسيحية إلى فت .الدين في مجمله ينكرونبعض المفكرين مّما جعل الّله. 

-1694) فولتر ولعلّ ) 1789هجومات شديدة بلغت مداها مع الثورة الفرنسية (

 .21ترتكز على الخديعةلألديان باعتبارها  يعّد من أكبر المفّكرين انتقادا 1778
 أمراً  هنفور الناس من أصبح ،ستبداد باسم القدر اإللهيإللّما كان الّدين حليفا لو 

) على أهميتها 1900-1844 أكد نيتشه اّلتي اإللهموت فلسفة  مألوفا راجت معه
 انتهى إليه معنى ما  ولعل هذا .22في تحرير اإلنسان من الخرافة ومن الجهل

. وهكذا 23«للكنيسة بما صرنا إليه من إلحاد نحن مدينون» حين قال : ماكيافيللي
قد دّعم و  المعتقدات الّدينّية. أصبح الّتحّرر مرتبطا بمدى تخّلص اإلنسان من

أشكال فهم انتشار الفلسفة الماركسية الجرأة لدى الكثيرين على نقد الدين أو 
عبر و  تطبيقها. ومن هذا المنطلق تتحّقق حّرية الفرد عبرتجاوز أوهامهو  تعاليمه
إلى نقد األرض ونقد الدين  وعندها يتحول نقد السماء» واقعه بصفته إنسانال تكييفه

  .24«ى نقد الحقوق ونقد الالهوت إلى نقد السياسيةإل
روبا خالل القرنين الثامن عشر أاّلتي شهدتها , 25«الثورة الصناعية»و لم تحدث 

 –والتاسع عشر، تغييرا يذكر في ما يخّص الحّريات الفردّية. فرغم أهمّية هذه الثورة 
فإّنها قضت شيئا  -  اّلتي انطلقت من إنجلترا لتنتشر في بقية دول أوروبا الغربية

فتراجعت   ،وتالشت معها حّرية الفرد في كسب معاشه فشيئا على العمل اليدوي
المعامل الحرفية الصغيرة والصناعات المنزلية لتحل محلها المصانع الضخمة بآلياتها 

عمالها. ونتيجة لهذا االنتشار الكبير للصناعة برزت طبقة عّمالية تشتغل في  عددو 
ل طول ساعات العمل مقابل األجر الزهيد. وبذلك ازداد تهميش ظروف قاسية مث

فإّن , زدهار االقتصاديإلولئن كان لها الفضل في ا صورة اإلنسان/الفرد استفحاال.
استغالال خاطئًا كان وراء اغتراب اإلنسان اّلذي أصبح،  الّثورة الّصناعّية استغالل

  أكثر من أّي وقت مضى، متماهيا مع اآللة.
  قانون الّسلطةو  ات الفردّية بين سلطة القانونالحّري

الفكر اإلنساني منذ القدم ،فإّن  جتماعي وجودا كامنا فيإللئن كان لمصطلح العقد ا
  .في القرن السابع والثامن عشر كانت «نظرية علمية»دراسته وبلورته في شكل بداية 



 11

يد للّنظام فقد دعا بعض المفّكرين خالل هذين القرنين إلى إقامة نموذج جد
هو ما يعرف باسم و  حّرية الفرد وأمنه واسقراره على فكرة عقد يضمنيقوم  جتماعيإلا
) 1679- 1588توماس هوبز (  ومن أبرز مفكري هذه النظرية. «جتماعيإلالعقد ا»

) ومونتيسكيو 1778- 1712) وجان جاك روسو (1704-1632وجون لوك (
  ).1778- 1694) وفولتير (1755- 1689(

سفة هوبز دورا مهّما في مناهضة فكرة  المصدر اإللهي للسلطة، تلك الفكرة لعبت فل
يمّيز هوبز  بين الحرية و  ممارسة المظالم واالستبداد باسم الدين. «قّننت»اّلتي 

حّرية الفرد مطلقة ال حدود  يرى أنّ ففي الحالة األولى  .الطبيعية والحرية المدنّية
عنها فهي التّنازل لهم حقوق ال يمكن و  وأحراراساوين إذ أّن الّناس ولدوا متلممارستها 

حق و  حقوق موجودة لدى كل إنسان بالطبيعة وتتمثل هذه الحقوق في حق البقاء»
المحافظة على الذات، وحق استخدام كافة الوسائل الضرورية التي تكفل تحقيق هذه 

ضمن يما بقدر  الحرية غير مجد حسب هوبز ألنها الّنوع من لكن هذ .26«الغاية
ي منح لآلخرين الحق في التعدّ يللفرد الحق في ممارسة الحرية بشكل مطلق بقدر ما 

. على هذه الحرية، لذلك يدعم الحالة الثانية، أي الحرية  المدنّية المحمية بالقانون
 مّيالةوأّن نوازع األفراد أنانية بطبيعتها  أّن اإلنسان ذئب ألخيه اإلنسان واعتقادا منه
 وحدها هي - معتدلة كانت أم مطلقة –والعدوان، يرى هوبز أّن الّسلطة  إلى الشر

األنانّية. و  الكفيلة بالوقوف حائال دون تصادم مصالح األفراد الّناتجة عن حّب الّذات
, التنازل له من ال مفرّ و  ال بّد أن يخضع الفرد إلى ما تمليه الّدولة الّسلطة أمام هذهو 

حريته من أجل وحدة المجتمع وأمنه. فطالما كانت طوعا أو كرها، عن إرادته و 
بد من رادع يضمن الطمأنينة لدى األفراد ويسهر على  األنانية تمتلك البشر فال

تحقيق األمن في المجتمع. ويستلزم هذا الّرادع تأسيس هيئة سياسية تقوم على سلطة 
د بحكم ضرورة ستبداإلواحدة ال تتجّزأ، تكون تحت قيادة أمير من حّقه أن يمارس ا

ومن ثّم يكون تحقيق  به.اآلخرين المتربصين  أنانّية حماية الفرد من أنانّيته ومن
األمن مبّررا إلرساء الحكم الفردي المطلق دون وجود ألّي من اإللتزامات على الحاكم 

  الّسلطة. و  تجاه األفراد، فيتماهى حينئذ الّتسّلط
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ترتكز الحرّية على »تمّثل محور حّريته، إذ  أّن قدرة االنسان فإّنه يرى جون لوك أّما
ذلك في إطار قانون يكون الهدف و  «ى القيام بفعل ما او اإلمساك عنهقدرة المرء عل

جتماعّية دون تقييد لحّرّية الفرد. ولئن كان التنظيم في أحد إلمنه تنظيم العالقات ا
يختلف مع ه بعض الحريات في سبيل المصلحة العامة، فإنّ  أوجهه يتطلب تقييد

يرى أّن الحّرية ال تعني أن يفعل وهو ما جعل لوك . هوبزبخصوص إطالقّية الّسلطة
جتماعي يحمي إللتزام بنوع من العقد اإليرضاه بل تعني او  اإلنسان كّل ما يريده

األفراد من الّصراع الّناتج عن تصادم المصالح. فالحرية ليست سلطة بل هي عالقة 
ت اعتداء على خصوصيإلون في هذه الحالة ضامنا لعدم ايكون القانو  اجتماعية.

حسب لوك ال وجود و  بشكل طبيعي. ويتقّبله الفرد فينظر  إليه المواطن نظرة عقالنّية
للحرية في غياب القانون وال وجود لدولة قوّية في غياب قوانين معروفة من قبل 

أن تكون هذه القوانين الجميع حيث ال يعذر جاهلها بجهله أو بتجاهله لها. كما يجب 
بالنزوع إلى األهواء. وٕاذا اسوجب و  ّتغيير بتبّدل األحوالة للعغير خاضو  مستقّرة

بطول الوقت ألّن تغييرها باستمرار ال يمّكن الفرد و  األمر فإّن ذلك ال يتّم إّال بالتّأّني
حكومة لوك هي ّن إمن استيعابها ومن إدراك حدود حّريته. وهكذا يمكن القول 

القانون مبدأ دستورّيا  يعتبر هو ما جعلهو  ليست حكومة أشخاصو  ومة قوانينحك
منفصلة  - سلطة عليا اختارها الشعب صفتهاب - السلطة التشريعية تكون بمقتضاه

   عن السلطة التنفيذية.
مونتسكيو أّن  يرى ،أي ارتباط الحّرية بوجود دولة القانون ،وفي نفس هذا اإلطار

لكن وفقا لما تنّص عليه  تمليه إرادتهدرة المرء على ان يعمل ما الحرية تتمّثل في ق
هذا  ينهى عنه بما -حاكما كان أو محكوما –عمل الفرد  ذافإالقوانين العادلة، 

حين قال  هو ما عّبر عنهو  .الحرية وبذلك تتالشى ، كان لغيره نفس هذا الحقالقانون
بالقيام بما يريدون في ظل شروط بالنظام السياسي الديمقراطي الذي يسمح لألفراد 

يضعها القانون، فالقوانين هي التي تنظم العالقات داخل المجتمع وتضمن الحريات، 
نظام وهذا النمط من الحرية يوجد داخل الحكومات المعتدلة التي تقوم على 

على  مونتسكيو رّكز ،لضمان الحّريات الفردّية وفقا لم يقتضيه القانونو  .جمهوري
على أّال تكون  تشريعية السلطة التنفيذيةالسلطة حيث تراقب الب, ظيم السلطتنضرورة 
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رغم أهمية فصل الّسلط فإّن  مركزّية و  .السلطة القضائيةنفوذا على  هذه األخيرةل
فإليه يعود وضع  ،الّدولة الممثلة في الحاكم تؤّدي إلى احتكار هذا األخير لكّل الّسلط

هي تقريبا نفس الفكرة اّلتي يدعو و  إعالن الحرب. و ئمالمعاقبة على الجراو  القوانين
على الحكم  -منفردا –إليها فولتير حين أبرز أهمّية وجود مستبّد مستنير يحرص 

لعّل ايالء األهمّية و  .بنفسه لصالح الشعب دون أن يشترك هذا األخير في حكم نفسه
اء المؤّلفة من الجهلة هو اّلذي طبقة الفقر  ءازدرا و الكبرى للّطبقة البرجوازّية المتعّلمة

  جعل فولتير ينّظر إلى احتكار السلطة من قبل حاكم يؤمن بأفكار فلسفية.
الحّرّية الّشخصّية اّلتي تتمّثل  على مبدأ روسو جون جاك وترتكز مسألة الحّرية عند

العقد االجتماعي يبرم هو ما يفضي إلى إبرام و  .خرآرادة شخص إل في عدم الخضوع
اإلرادة »ي إلى ظهور يؤدّ  وهو ما . الحاكمدون تدّخل من مجتمع أفراد ال فيهيشترك 
لكّننا نتساءل حول مصداقّية هذه  ة التي تصبح مصدر السلطات.لألمّ  «العامة

بالتّالي تتحّول و  اإلرادة العاّمة التي يتّم باسمها طغيان األغلبّية على حساب األقّلّية
  م.الحّرّية الفردّية إلى مجّرد وه

 على مبدئيأساسًا  يقوم جتماعياعقد ومن خالل عرض هذه اآلراء الّداعية إلى 
أّنها  نالحظ ،مقاومة السلطة المطلقة واستبداد األمراء والملوكو  ضمان حرية الفرد

لكن رغم  .ستبداديإلاحكم الأنظمة  يبّرر إقامة مغاير استخدمت أحيانا بشكل
اإللهي  الحق ها الفضل في معارضتها لمسألةيرجع إلي إن هذه النظرياتف ،اختالفها

كانت محفزًا وملهمًا  . كماالذي استند إليه الملوك واألباطرة في حكمهم شعوب العالم
بداية اختمار فكرة  مّثلتلكثير من األفكار والنظريات الفلسفية والسياسية التي 

والفرنسية  )1776( ورتين األمريكيةلهام للثّ إكانت مصدر كما الدساتير الحديثة 
حكومات المطلقة التي ظلت تهيمن على مقاليد لهاية لبداية النّ لمؤشرًا و  )1789(

الكنيسة أو بقوة  ستناد إلى دعمإلباا إمّ  ستبدادإلمن ا األمور في أوربا طيلة قرون
  طغيانها المدني وحده.

  الّتطبيقو  مواثيق حقوق اإلنسان بين الّنظرّية
سنة  جون هنري الثاني ملك إنجلترا اّلتي أصدرها, «العهد العظيم» تعبر وثيقة

. فقد لعب هذا سيادة الدستور مبدإ من أوائل البيانات اّلتي أّكدت على ،م1215
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المكاني اّلذي شهد نشأته إّال أّن و  دورا تنظيمّيا يتماشى مع الفضاء الّزماني «العهد»
متيازات ال ؤّمنةوماإلقطاعيين  «حقوق» الكثير من مواّده كانت مكّرسة لحماية

 «العهد»دون تغيير يذكر في ما يخّص الحّريات الفردّية. وبتقادم عهد هذا  الكنيسة
   م1628سنة إنجلترا للملك رفع نواب برلمان , جتماعيإلمع بروز فلسفات العقد ا

ية المرتبطة ساساأل يمكن إجمال محتواها في بعض النقاط ،«الحقوقعريضة »
منع التوقيف التعسفي بدون و  رام الحرية الشخصية وحفظها: احتبالحريات الفردية 

دولة  كما عرفتإضافّية تثقل كاهل الفرد. فرض ضرائب  الكّف عنمحاكمة و 
الذي تاله إعالن  «إعالن الحقوق» م1776جوان  12األمريكية في  افيرجيني

 «إلعالنا»قد أّكد هذا و  .م1776 جويليه 4االستقالل للواليات المتحدة األمريكية في 
وٕالغاء  على الحريات الشخصية والسياسية ومن أهمها المساواة بين المواطنين

 سنةعرفته فرنسا اّلذي  ،«إعالن حقوق اإلنسان والمواطن»الجسدّية.  لكّن  العقوبات
أشهر بيان ينادي بوجوب صيانة الحّريات الفردّية. فقد تجاوز حدود  يظلّ  ،م1789

الحقوق الفردّية و  من أهّم المراجع في مجال الحّريات موطن والدته كي يّتخذ كمرجع
التآمر على و  عدم احترام حقوق اإلنسانمنها والجماعّية.  فهو نتاج لقناعة مفادها أّن 

مّثل هذا اإلعالن تأكيدا ألفكار  كماالمجتمعات.  شقاءحّريته يمّثالن أهّم مصادر 
لتزام بالمراقبة الّدائمة ألعمال إلفالسفة األنوار اّلتي أّكدت بالخصوص على مبدأ ا

  التّنفيذّية. و  الّسلطتين الّتشريعّية
لكّن صدور هذه المواثيق لم يمنع الّدول اّلتي رفعت لواءها من استعمار البلدان 
الضعيفة كما لم تحّد من التوّتر اّلذي ساد العالم منذ بداية القرن العشرين مّما تسّبب 

  في قيام حربين عالمّيتين. 
، استقرت أوضاع جديدة شهد معها العالم انهيارا على كل ينالحرب جة لهاتيننتي

مما خّلف لدى اإلنسان  قيمّية.المستويات : السياسية واالجتماعية واالقتصادية وال
مشاعر حادة وحيرة كان منبعها ما آلت إليه البشرية من تجاوز لمقتضيات الضمير 

ما دفع إلى الشك ين الّدولّية. وهو نالقواو  وائحومن تجاهل لما نّصت عليه اللّ  اإلنساني
فعلى المستوى . في كل القيم وٕالى استنباط مذاهب جديدة تقوم على التأمل الحادّ 

-1905)  سار ترجون بول ولعل  ، نذكر انتشار النزعة الوجودية في األدب،الفكري
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تعريفا سوف فقد أعطى هذا الفيلهذا المجال. يعّد أبعد الوجوديين صوتا في  (1980
ليس حرا فقط بل هو   ،في رأيه ،إلنسانيجعلها متماهية مع ذات اإلنسان. فا للحّرّية

خاصية  تليسو   فالحرية ليست صفة تضاف إلى الطبيعة اإلنسانية، .الحرية نفسها
فالفرد قادر على صنع ماهيته  . من خصائصها بل هي نسيج الوجود اإلنساني

. على حريته اقوة تأثير  ّيةن لظروف خارجية أو ألحسب إرادته الحرة، دون أن تكو 
باعتبارها ال تكتسي  تمّثل عطالة للفكر لقيم األخالقية المتوارثةالذلك اعتبر  أّن 

ى يلقي عن كاهله أوزارا ثقيلة حتّ »منها  إلى الّتحّرر صفة اليقين، ودعا اإلنسان
  .27«تهتحول بينه وبين فهم ذاته وتجعله عبدا لما هو خارج عن دائر 

- 1844هكذا عادت إلى الّسطح فلسفة موت اإلله اّلتي يعتبر فريدريك نيتشة (و 
ة حين حياة اإلنسان تصير إرتكاسيّ هو يرى أّن ف) من أهّم الّداعين إليها. 1900

 البعض يتخذها مثل علياو  التعلق بأوهام تقدم ذاتها في صورة قيم يهايهيمن عل
. ويعتبر نيتشة أّن الّدين أكبر األوهام للهروب من واقعهم راتكمبرّ و    كأقنعة

  .28الموت بلالمسيطرة على الّضعفاء اّلذين ال يستحّقون الّشفقة 
تجاهل حقوق ل نتيجةو  الّلتان كانتا سببا الحربانهاتان حاولة منها لجبر ما دّمرته مو 

زدراء بحّريته سواء على المستوى الّداخلي في بلده أو على مستوى إللاإلنسان و 
إلى معالجة هذه المسألة على مستوى  سعت منّظمة األمم المّتحدة ،قات الّدولّيةالعال

 ديسمبر العاشر منفي  الّصادر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان أممّي ترجمها
 فيما يخّص الحّرّيات الفردّية هذا اإلعالنومن أهّم الّنقاط اّلتي رّكز عليها  .م1948

واإلعالم والعقيدة وهي حقوق حيوية ال يجوز مصادرتها والتعبير  نذكر: حّرّية الفكر
  .أو التحكم فيها

ذلك  بقي أّن احترام هذه الحقوق مازال في بعض بلدان العالم مطلبا عسير المنال.
 المؤسسات التى تمثل شخصية اعتبارية نطاق  عمليا فى ات قد انحصرتالحري أنّ 

اد بعض الحكومات فإّن األمر يبدو بدتعن اس اجلئن كان ذلك ناتو  .الفردب عنَ ولم ت
رؤساء حقوقيين و من نشطاء المجتمع المدني غريبا حين تصادر الحريات من قبل 

فإّن الحّريات  ،نبذ الفردانيةو  فتحت اسم صيانة روح المجموعة يين.أحزاب ونقاب
أدلجة  الفردّية ظّلت مغّيبة. ومن نافل القول أن نؤّكد في هذا الّسياق على خطورة 



 16

إذ أّن األيديوجيا تملي على  .حّرّية الفرد على أو عقدي  فكر فلسفي أو سياسي أيّ 
يصبح الفرد فالعقل عن إدراك الواقع  يعّطلأتباعها والمنتصرين إليها نمطا سلوكّيا  

يسعى إلى و  على قيمة العقل والحرية كان الفكر يقوم. فإذا يملى عليهرهين ما 
تعني االنحياز فإّن األيديولوجيا , تيارخإلعلى حّرية االتنوير والتوعية وتربية الفرد 

ّدات خففي األيديولوجيا يسند المرء رأسه إلى م .البحث عن األتباعو  التبريرو  والتمويه
 ّتخاذ القرارات عوضا عنهالمن المحتكرين  األمر أصحابالحلم مستسلما إلى 

  زب أو الّنقابة اقتضت ذلك.ؤّسسة أو الجمعّية أو الحبالّرغم منه بما أّن مصلحة المو 
الّدينّية ذات البعد  أعطت الحركاتإذ المسلك  هذا قد سلكت أدلجة الّدين نفسو 

على  «حّقا»لنفسهـا سلطة مراقبة ضمائر الّناس وعقولهم وبالتّالي  األيديولوجي
   .حّريتهم

 -  ةسياسّية كانت أم نقابيّ  –ضحية للماسك أو المتمّسك بالسلطة الفرد  يظلّ هكذا و 
الذي يستعمل سالح الّتخوين لقمع حرية الّتفكير وتحت رحمة من يرى في نفسه 

ا الوظيفة الّنقدّية رفضا تامّ  بذلك رافضا الّتكفير الذي يستعمل سالحو  حاميا للّدين
  ما هو مناف لها.و  مطابق للّتعاليم اإللهّيةمعطيا لنفسه حق البّت في ما هو و  للفكر

البلدان األروبّية ذات  في خصوصاو  ،المواطن الغربيأّن بأن نقول  بنا ختاما يجدرو 
يعزى و  يتمّتع بقسط وافر من الحّريات. ،التقاليد الّديموقراطّية ووريثة فلسفة األنوار

 ٕالى الفصل الفعلي بين الّسلطاتو  التداول على الّسلطة الّسياسّية ئداذلك إلى مب
إلى نفس القوانين اّلتي تطّبق سي المسؤول السيا خضعٕالى استقاللّية القضاء حيث يو 

اّلتي لم  الحقوقّيةو  اإلنسانّيةو  على المواطن العادي. كما تلعب الجمعيات الفكرّية
لمجتمع نتماء الحزبي الضّيق دورا مهّما في إطار اإلوال ا ياتدّنسها دغمائّية األيديولوج
  المدني لتدعيم حقوق الفرد.
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  الثقافة الصينية الوسيطة فيمدينة بغداد 
  يحاتم الطحاو 

وهـو  ,العصـور الوسـطى فـيالبدايـة يجـب التعريـف بأحـد أهـم المـؤرخين الصـينيين  في
تنــاول تــاريخ العــرب  فــيســاهم مســاهمة فعالــة  الــذي,  Chau ju - Kuaكــوا-شــوجو

   .وخاصة صالتهم السياسية والتجارية مع الصين آنذاك, والمسلمين
القـرن  فـيمينـاء كـانتون الشـهير  فـيللجمـارك  مفتشـا الرسـميكـوا  -عمل شـوجو  كان

فحـــص الســـلع  فـــيكانـــت تنحصـــر  التـــيولـــم يكتـــف بمهنتـــه  .المـــيالديالثالـــث عشـــر 
مـع , دفـاتر خاصـة بهـا فـيتسـجيلها و تصنيفها و كتابتها و , الميناء إلىالبضائع الواردة و 

ديـه شـغف وافـر بمعرفـة العـوالم األخـرى بـل كـان ل, تقدير قيمة الجمـارك المطلوبـة فيهـا
  .البعيدة عن الصين

اســتقاها مــن أفــواه  التــياألخبــار و وهكــذا صــنف كتابــه الكبيــر معتمــدًا علــى الحكايــات 
 فـيالجـزر الواقعـة و ذكر فيه عشرات الـبالد  الذي, الصينيينو البحارة األجانب و التجار 

أحوالهــــا  إلــــىذلــــك  فــــيًا البحــــر األحمــــر متطرقــــو  الفارســــيالخلــــيج و  الهنــــديالمحــــيط 
ــــةو السياســــية  ــــى الجانــــب و , االجتماعي حركــــة و منتجاتهــــا و , بهــــا االقتصــــاديمركــــزًا عل
 فيطبيعة عمله كمفتش للجمارك  إلىربما كان ذلك راجعًا و الواردات بها ,و الصادرات 

بــل نهــج , يصــنف كتابــه الفريــدو هــو كــوا لــم يكتــف بــذلك -الحقيقــة أن شــوجوو  .كــانتون
التجــار عــن تلــك الــبالد البعيــدة و فلــم يكتــف بروايــات البحــارة , الملتــزميننهــج البــاحثين 

 لســـجالت الملكيـــة الصـــينية مثـــلواالتـــواريخ  فـــيبـــل اعتمـــد علـــى مـــا ورد , عـــن بـــالده
T’ung-tien  شــوكو الصــينيكمــا اعتمــد بشــكل واضــح أيضــًا علــى مــا ذكــره الرحالــة- 

   .بعض المدن والبلدان عن, الميالديعشر  الثانيالقرن  في Chou K’u-feiفاى 
أنه كتاب يتحدث عـن كافـة أحـوال عشـرات  هي, كوا بميزة أخرى-يتميز كتاب شوجوو 

  .البضائع الموجودة بهاو والسلع , البلدان والمدن  والجزر
ـــذين جـــابوا  فـــيهـــو و  ـــة ال كـــابن جبيـــر  العصـــور الوســـطى فـــيهـــذا يشـــبه كتـــب الرحال
   .غيرهماو ابن بطوطة و ماركوبولو و 

                                                 
 . باحث وأكاديمي من مصر  
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بــل قــام  .كــوا يتميــز بــأن صــاحبه لــم يغــادر بــالده الصــين قــط-ب شــوجوغيــر أن كتــا
   .سبق ذكرها التيبتصنيفه عبر اعتماده فقط على المصادر 

كــذلك نظــرًا لقــوة و , المــيالديمنتصــف القــرن الثالــث عشــر  فــينظــرًا لتأليفــه مصــنفه و 
رة هـــو مـــا دفـــع مئـــات التجـــار والبحـــا, مـــع الصـــين آنـــذاك اإلســـالميةالتجـــارة البحريـــة 

فقــد , الصــينيمينــاء كــانتون  إلــىبضــائعهم و ســلعهم و الوصــول بســفنهم  إلــىالمســلمين 
العديـد مـن األخبـار والحكايـات عـن  إلـىكوا مـنهم أيضـا -استمع مفتش الجمرك شوجو

ـــدان والمـــدن  مكـــة و الموصـــل و والبصـــرة وبغـــداد , اإلســـكندريةو كالقـــاهرة  .اإلســـالميةالبل
  .الصوماليساحل الو حضرموت و المكرمة فضًال عن عمان 

 20الفصـل رقـم  فـي, موضـعين مختلفـين مـن كتابـه فـيغير أنه خص بغداد بالحـديث 
وهـو مـا لـم  .Pai-taتحـت اسـم  30الفصـل رقـم  فـيمـرة أخـرى و ,  Ta-ts’inتحـت اسـم

 إلـىوالبـد أن ذلـك راجـع  .مصـنفه فـييفعله مع أية مدينة عربية أو غير عربيـة أخـرى 
 التـيخالفـة العباسـية حاملـة مشـعل الحضارةاالسـالمية أهمية بغداد بوصـفها حاضـرة ال

حتــى ســقوط المدينــة تحــت أقــدام جحافــل المغــول , توهجــت وأنــارت العــالم الوســيط كلــه
  م. 1258

أن و , الحــديث عــن بنــاء مدينــة بغــداد فــي اإلســالميةقــد أفاضــت المصــادر التاريخيــة و 
رة الروانديـــة عليـــه الخليفـــة العباســـى أبـــو جعفـــر المنصـــور قـــد أمـــر ببنائهـــا بســـبب ثـــو 

فأشـير عليـه , )ظرًا ألنه كان يكره أهل الكوفة (العاصمة العباسـية األولـىنو , بالهاشمية
مـن و المغـرب, و ومصـر السـفن مـن الشـام  فـيتجيـؤك الميـرة » قيـل لـه :و , بمكان بغداد

وًال عـن كـان مسـؤ  الـذيعلـى رأسـهم أبـو حنيفـة , فأحضر العمال لبنائها .الهندو الصين 
  .1«للبناو األجر 

شيئًا لدى حديثـه عـن بغـداد عـن سـبب  الصينيعلى الرغم من ذلك فلم يذكر مؤرخنا و 
أنـــه يمكــــن و  .«عاصـــمة جميـــع بـــالد العـــرب»غيـــر أنـــه وصـــفها بأنهـــا  .بنـــاء المدينـــة

 Malopaمدينــة مربــاط  إلــىالوصــول أوًال  فــيالوصــول اليهــا بحرًاعبــر اســتخدام الســفن 
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عبــر المــرور , يومــاً  130رحلــة بريــة تســتغرق  فــيثــم االنطــالق منهــا , حضــرموت فــي
  .2بغداد  إلىمدينة حتى الوصول  50على 

سـؤاله و , متأثرًا بثقافتـة البحريـة, من الواضح هنا أنه جعل مرباط نقطة انطالق لبغدادو 
أن مدينــة  إلــىكمــا أشــار . الهنــدياألجانــب الــذين يجوبــون المحــيط و التجــار المســلمين 

أن بهـا جيشـا مكونـا مـن عـدد و , اتسـاعًا لـدى العـرب وأكثرهابغداد تعد من أقوى المدن 
  .المجهزين بشكل كاملو كبير من جنود المشاة فضًال عن الفرسان المسلحين 

للعاصــمة العباســية قبــل قيــام  العســكريالوضــع  إلــىكــوا يشــير هنــا -نلحــظ أن شــوجوو 
  .3م1258العام  فيالمغول باجتياحها 

فــــذكر أنهــــم , بغــــداد فــــيخلفــــاء العباســــيين عــــن  أصــــول ال الصــــينيتحــــدث مؤرخنــــا و 
أن عـرش و . wu-hia-Budda Ma 4أسـماه  الـذيينحدرون من ساللة رسول المسـلمين 

جــيًال مــن ذلــك الوقــت حتــى منتصــف القــرن الثالــث  29الخالفــة لــدى العــرب قــد توارثــه 
سـبعة  إلـىفتـرة اسـتغرقت مـن سـتة  هـيو  -وهو تاريخ تصنيفه لكتابـه- الميالديعشر 
  .5قرون 

, كوا ال يتحدث فقط عن خلفـاء بغـداد مـن العباسـيين فقـط-من الواضح هنا أن شوجوو 
لهــذا بــذل كــال مــن البروفســور هيــرث . العباســيينو بــل أنــه خلــط مــا بــين العــرب كلهــا 

Hirth   البروفســـور روكهيـــل وRockhill  مجهـــودًا واضـــحًا لقـــراءة وجهـــة نظـــر مؤرخنـــا
تلـــك األجيـــال , جـــيالً  29ـا أنـــه يقصـــد بـــذكـــر و , بغـــداد فـــيحـــول تـــوارث الحكـــم  الصـــيني

 العباســـيحتـــى الخليفـــة , المـــيالديالقـــرن الخـــامس  فـــيالممتـــدة مـــن قصـــى بـــن كـــالب 
  .6م)1258-1242منتصف القرن الثالث عشر ( فيالمستعصم 

فإنــه , بغــداد فــيالنــاس  إلــىأنــه لــدى خــروج الخليفــة العباســى  إلــىكــوا -أشــار شــوجوو 
يوجـد أعـاله أسـد و مقبضـه مـن الـذهب ,, ه أحـد خدمـهيكون مظلـًال بعلـم أسـود يحملـه لـ

  .7يمكن رؤيته من مكان بعيدو , على ظهره قمر يسطع كالذهب, من حجر اليشب
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فانـــه يلحـــظ نـــدرة خـــروج الخلفـــاء , كـــوا-شـــوجو الصـــينيإشـــارة ذكيـــة مـــن مؤرخنـــا  فـــيو 
 فــان هنــاك قلــة بالتــاليو . فيــذكر أنــه نــادرًا مــا كــان يحــدث ذلــك, العباســيين مــن قصــرهم

إذا مـا أراد  الذي, فقط من سكان بغداد هم الذين يستطيعون التعرف على وجه الخليفة
الآللـــىء و المطهمـــة بالـــذهب و , فانـــه يعتلـــى فرســـه المغطـــاة بمظلـــة, الخـــروج مـــن قصـــره

  .8األحجار الكريمةو 
تحــدثت عــن نــدرة خــروج الخليفــة  التــي اإلســالميةكــوا هنــا مــع المصــادر -يتفــق شــوجوو 

القــرن الســابق  فــيزار بغــداد  الــذيفهــا هــو ابــن جبيــر . بغــداد فــي العباســى مــن قصــره
ــ12(ق الصــينيلروايــة مؤرخنــا  ة العباســى المستضــىء بنــور اهللا م) يتحــدث عــن الخليف

ظهوره على حالة اختصار تعمية ألمره علـى العامـة. فاليـزداد »م) بأن 1170-1180(
هــو مــع ذلــك و » :تدرك قــائالً علــى الــرغم مـن أنــه اســ «مـره مــع تلــك التعميــة اال اشــتهاراً أ

  .9«يؤثر التحبب لهمو , يحب الظهور للعامة
 فـيبقائـه و , الحقيقة أن سـكان بغـداد كـانوا يسـتهجنون فكـرة انعـزال الخليفـة عـن النـاسو 

, كـان الخليفـة العباسـى أبـوجعفر المنصـورو , قصره لفتـرات طويلـة تحـت حراسـه جنـوده
االختالط بسـكانها مـن أجـل  فيل عنه رغبته ينقو مدركًا لذلك تمامًا , مدينة بغداد باني

  .10«لوال يد خاطئة لتجولت بينكم» :كذلك قولهو , حل مشاكلهمو التودد اليهم 
كــوا لفكــرة انعــزال الخليفــة العباســى خوفــًا مــن بقايــا  -مــن الواضــح هنــا رصــد شــوجوو 

  خوفًا من االغتيال كما حدث للخلفاء الراشدين من قبل.و و أعدائه من األمويين 
فـذكر أنهـم , بغـداد إلـىكوا أيضًا ذكر وصول سفراء األمم األخرى -ا وصف شوجوكم

يقومــون بوضــعها فــوق قاعــدة ســلم القصــر تعبيــرًا و األمــوال و يحضــرون حــاملين الهــدايا 
  .11التهانى لهو االجالل و ثم ينصرفون بعد تقديم آيات االحترام , الخليفة إلىعن التودد 

فلـم يشـر علـى سـبيل المثـال , أى سفراء يتحـدث كالمه عن فيكوا  –ولم يحدد شوجو 
ويمكننــا االســتنتاج هنــا أنــه كــان يقصــد ســفراء . مراســم اســتقبال الســفراء الصــينيين إلــى

منهــا , بغــداد إلــىاألمــم المجــاورة للعباســيين, كــالبيزنطيين الــذين أرســلوا ســفارات عديــدة 
  جنتيــــوسســــفارة عنــــدما كــــان االمبراطــــور البيزنطــــى قســــطنطين الســــابع بورفيرو 
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Constantine vii Perpherogentius 945    -959فــيوليــا علــى العهــد    م 
   .م920 – 912   القسطنطينية

إبــان فتــرة حكــم , م917العــام  فــيالمدينــة  إلــىوصــلت تلــك الســفارة  , علــى أيــة حــال 
, وتـــم فـــرش القصـــر بالبســـط الجميلـــة. )م932 – 908ليفـــة العباســـى المقتـــدر بـــاهللا (الخ

قاعـة الحكـم البـداء آيـات  إلـىقبـل إدخـال السـفارة , نود بخيـولهم المطهمـةالج واصطف
  .12االحترام وتقديم الهدايا للخليفة العباسى 

فــذكر , بغــداد فــيكــوا أيضــًا الحــديث عــن قصــر الخليفــة العباســى -لــم يغفــل شــوجوو  
أن جدرانـه و . صـنع أعمدتـه فـياسـتخدام البلـورات  إلـى أشارو , روعة تصميمهو فخامته 

أن و , كما تحدث عن وجود العديـد مـن السـتائر المعلقـة بـه. ية على شكل تربيعاتمطل
كـل بـاب يحرسـه ثالثـون رجـًال , كل جدار من جدران القصر يحتوى على سبعة أبواب

13.  
ـــا  ـــاول مؤرخن ـــك تن ـــة  الصـــينيبعـــد ذل ـــىبالحـــديث مســـألة خـــروج الخليف  فـــيالصـــالة  إل
بغـداد قـاموا بحفـر نفـق أسـفل قصـر غير أنه ذكر أن سـكان . المسجد المجاور للقصر

  .14واحد  Liعبر مسافة تبلغ لى , )يصله بقاعة العبادة (المسجدالخليفة ل
كـوا -ان شوجو إلىينبغى التنويه , بغداد فيقبل الحديث عن مسجد الخليفة العباسى و 

فلــم يحــدث أبــدًا أن كــان هنــاك نفــق تحــت األرض يصــل قصــور , قــد جانبــه الصــواب
  .بغداد فين بمساجدهم الخلفاء العباسيي

غيــر أننــا نــرى أنــه ذكــر ذلــك تأكيــدًا لفكرتــه الســابقة حــول أن الخلفــاء العباســيين كــانوا  
ـــال ـــادرا مـــا يظهـــرون لســـكان بغـــداد خشـــية االغتي لهـــذا فهـــم يتوجهـــون ألداء صـــالة . ن

عبــر الحــديث عــن نفــق  الصــينيهــو مــا اختزلــه مؤرخنــا و , الجمعــة عبــر حمايــة بالغــة
  .مسجدهو ما بين قصر الخليفة تحت األرض يصل 

, المـيالديعشـر  الثـانيالقـرن  فـيزار بغـداد  الـذيدليلنا على ذلك ما رواه ابن جبيـر و 
فيـــه ســـقايات عظيمـــة , هـــو جـــامع كبيـــرو . جـــامع الخليفـــة متصـــل بـــداره»ذكـــر أن  إذ
  .15«مرافق كثيرة كاملةو 

                                                 
  
 
  
 



 6

فــان فكــرة , كــان ابــن جبيــر هنــا يتحــدث عــن جــامع الخليفــة المستضــىء بنــور اهللا وٕاذا
  فكرة قديمة قدم بناء مدينة بغداد نفسها. هياتصال مسجد الخليفة بقصره 

جــوار القصــر  إلــىبالحــديث وجــود المســجد  اإلســالميةفقــد تناولــت المصــادر التاريخيــة 
علــى ســبيل المثــال و , عنــدما قــام الخليفــة العباســى أبــو جعفــر المنصــور ببنــاء المدينــة

ل المنصــور مدينــة بغــداد مــدورة لــئال يكــون بعــض جعــ»يــذكر ابــن فضــل اهللا العمــرى 
جانــب  إلــىالجــامع و وســطها  فــيبنــى قصــره و , الســلطان مــن بعــض إلــىالنــاس اقــرب 

  .16«القصر
دار  فــيو ... »جــوار القصــر  إلــىوجــود المســجد  إلــىأشــار  الــذيكــذلك ابــن حوقــل و 

  .17«العامةو السلطان أيصًا جامع يحضره الخاصة 
مـا سـبق أن اتفقـت عليـه المصـادر 18طوطـة وابـن خلـدون وفيما بعد أكد كـال مـن ابـن ب

هـو مـا يجعلنـا نجـزم بـأن مسـألة و , من كون المسجد قريبًا من قصـر الخليفـة اإلسالمية
. كوا لنفق تحت األرض يصل القصر بالمسجد لهـى مبالغـة ال معنـى لهـا-ذكر شوجو

تحــت  شــق نفــق فــيفلــم يــتمكن الهــاجس األمنــى مــن الخلفــاء لدرجــة جعلــتهم يفكــرون 
  .المسجد القريب من القصر فياألرض يتوجهون من خالله للصالة 

فقــد تعــرض , المســجد الكبيــرو بالحــديث عــن قصـر الخليفــة  الصــينيلـم يكتــف مؤرخنــا و 
  .19الوسامة أيضاً و ذكر أن سكانها يمتازون بطول القامة و , لسكان مدينة بغداد

بقة عن السكان العرب كوا هنا مع ذكرته المصادر الصينية السا-يتفق وصف شوجوو 
كـان قـد سـقط  الـذي  Tu-Huanتوهـوان الصـينيمـن ذلـك مـا ذكـره األسـير . بشكل عام

حيــث , العـراق إلــىتــم أخـذه و . م751بعيـد موقعــة طـالس  اإلســالميةقبضــة القـوات  فـي
مـدة عشـر سـنوات  قبـل ان يسـمح لـه , العاصمة العباسـية األولـى, مكث بمدينة الكوفة

بـدأ فيـه المنصـور  الذيوهو نفس العام . م762عام  فية أخرى الصين مر  إلىبالعودة 
-Ya-chü.. العاصـمة اسـمها الكوفـة  »تقريـره أن  فـيحيـث كتـب , بناءه لمدينة بغـداد
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Lo  النســــاء و جميــــع الرجــــال و )... اســــم الخليفــــة العربــــى مــــومين (أى أميــــر المــــؤمنينو
  .20«طول القامةو يتسمون بالوسامة 
يسـتخدمون أوان و , أن سكان بغداد ال يحتسون الخمـر إلىكوا أيضًا -كما أشار شوجو

يحتاجونهـــا مـــن  التـــيكمـــا يســـتخدمون المغـــارف لوضـــع الكميـــة . الفضـــةو مـــن الـــذهب 
بل انهم بعـد االنتهـاء مـن وجبـتهم يقومـون بغسـل أيـديهم عبـر . األوانيتلك  فيالطعام 

  .21طاسات ذهبية مليئة بالماء 
لمدينـــة بغـــداد  االقتصـــادياالزدهـــار و لتـــرف يـــدل هـــذا بطبيعـــة الحـــال علـــى مقـــدار او 
نظافــة ســكان بغــداد المســلمين  إلــىأشــار أيضــًا  الــذي. كــوا-روايــة شــوجو فــيســكانها و 

ــيم و ) مــن كــل أســبوع بقــص شــعورهم اليــوم الســابع (يــوم الجمعــة فــيالــذين يقومــون  تقل
  .22أظافرهم من أجل التوجة للصالة الجامعة

بغـداد  فـيقـام الرجـال  التـيعام عن المالبس أيضًا بشكل  الصينيكما تحدث مؤرخنا 
  .23المالبس القطنية ذات اللون األبيض و فذكر أنهم يرتدون العمامة , بارتدائها

الكوفة كـانوا  فيفكان قد ذكر سابقًا أن السكان المسلمين , توهوان الصينيأما األسير 
كانـــــت تشـــــبه عبـــــاءة عـــــالم وأحيانـــــًا مـــــا », فضفاضـــــةو نظيفـــــة و يرتـــــدون ثيابـــــًا المعـــــة 

  .24«كونفوشيوسى
فكـان لكـل طائفـة مـنهم زيهـا الخــاص , بغـداد قـد تعــددت فـيالحقيقـة أن أزيـاء السـكان و 

, حيـــث كـــانوا يلبســـون األقبيـــة الملونـــة, للجنـــد زىو , فألهـــل العلـــم زى, تتميـــز بـــه الـــذي
  25يتقلدون السيوف.و أوساطهم  فيالمناطق و 

فكــانوا يلبســون الســواد, أى جبــة , العباســيعصــر ال فــيبغــداد  فــيأمــا خطبــاء المســاجد 
  .26عمامة سوداوين و 
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مـنهم يرتـدى  الصـوفيفكـان , بغداد زى يتميزون به أيضـاً  فيكما كان ألهل التصوف 
 فــيبينمـا كــان يرتـدى التجـار األغنيـاء . رداء مـن الصـوفو كرزيــة و جبـة مـن الصـوف 

  .27الطيلسانو العلماء الخف و خ بينما يرتدى المشاي, رداًء فوق السراويلو بغداد قميصًا 
كــوا أن يهــتم -شــوجو الصــينيكــان مــن الطبيعــى بالنســبة لمؤرخنــا مفــتش الجمــارك و  

احــدى و التجاريــة لمدينــة بغــداد حاضــرة الخالفــة العباســية .و بــذكر األحــوال االقتصــادية 
نهايــة طريــق الحريــر القــادم مــن الصــين عبــر  فــيتقــع  التــيالمراكــز التجاريــة الهامــة 

أن بغـــداد تعـــد  إلـــىفأشـــار باهتمـــام . ســـط آســـيا حتـــى ســـواحل البحـــر المتوســـطبلـــدان و 
  .28غرب آسيا في shi-Taيحتشد فيه التجار العرب  الذي, بمثابة السوق الكبير

األسـبوعية و كوا لـم يلحـظ أن بغـداد تتميـز بأسـواقها اليوميـة -على الرغم من أن شوجوو 
 إلــىلــم يشــر أيضــًا و . 29المســلمونذلــك المؤرخــون  إلــىكمــا أشــار , الســنويةو الشــهرية و 

كــــل تجــــارة لهــــا شــــوارع معلومــــة »بحيــــث كانــــت , المتــــاجر بهــــاو تخصــــص األســــواق 
. إذ كـان لكـل أهـل حرفـة 30«ال تجـاور تجـارة تجـارةو . ليس يختلط قـوم بقـومو , حوانيتو 

البضائع و بغداد كافة أنواع السلع  فيكانت و . سوق خاصة بهم لعرض صناعتهم فيها
. فانه ذكر أن أسواق بغداد كـان بهـا العديـد 31سوق باسمهاو شارعًا أكانت تحتل  التي

بــــين تخصــــص األســــواق وأنــــواع الســــلع و الطرقــــات, دون أن يــــربط بينهــــا و مــــن األزقــــة 
  .البضائعو 
أعالمهــا و تتميــز بأغطيتهــا , وجــود عربــات صــغيرة لحمــل البضــائع إلــىكمــا أنــه أشــار  

وجـود أبـراج للتحـذير مـن أخطـار  لـىإمالحظـة ذكيـة  منـه أشـار أيضـًا  فـيو . البيضاء
  .Li  32لي اللصوص كل ثالثين و المهاجمين 

 اإلسـالميةالجغرافيـة و كوا هنا مع ما تذكره المصادر التاريخيـة -يتطابق حديث شوجوو 
ذلـك كونهـا عاصـمة و , 33عمارتهـا فـيامتـدادًا و كون بغداد أكثر مدن العـراق أسـواقًا  في
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كثـرة اسـتراحات التجـار و  ,واتسـاع أسـواقهانـة بتعـدد فقـد تميـزت المدي. للخالفة العباسـية
  34.بالعديد من التجار األجانب الوافدين على أسواقها الزدحامهانتيجة , (الفنادق) بها

تنتجهـــا مصـــانع بغـــداد كالـــذهب  التـــيالبضـــائع و كمـــا اهـــتم مؤرخنـــا بـــذكر أهـــم الســـلع 
المالبـــس البيضـــاء و ة. ذات الجـــودة العاليـــ liu-liاألوانـــى الزجاجيـــة المنقوشـــة و الفضـــة و 

no-Yueفصـل سـابق مـن كتابـه  فـي.كما أشار 35, فضًال عن األصماغ العطرية اللينة
سبائك الذهب و المرجان و , أن المنتجات المحلية لبغداد أهمها الزجاج المعتم إلىأيضًا 

أن تجارهـــا يطلقـــون علـــى األحجـــار الكريمـــة اســـم و اللؤلـــؤ و , العقيـــق األحمـــرو , الـــديباجو 
Si-Ki-Hie  أوSi-T’ien-T’ung36.  

  .37بغداد لبيع األقمشة الحريرية فيوجود سوق كبير  إلىكوا أيضًا  -كما أشار شوجو
 الـــذيغـــالى الـــثمن الموشـــى بالـــذهب  الحريـــريالقمـــاش  إلـــىوربمـــا كـــان يشـــير هنـــا   

بلــغ و , اشــتهرت بغــداد بضــاعته الــذي),بغدادي( Baldacchinoأو   Baldekinoيــدعى
م فــرض علــى أهلهــا ضــرورة دفــع جزيــة 1258بعــد غــزوه لبغــداد مــن قيمتــه أن هوالكــو 

  .38تكون من بينها أقمشة من هذا النوع غالى الثمن
األهـواز ثـم دمشـق  إلـىفيما بعد انتقلت صناعة هذا القماش الحريرى البغدادى منها و  
  انجلترا.و فرنسا  إلىالنهاية  فيقبل أن يصل , قبرصو 
أسـواق  فـيوجود العديد من السـلع األخـرى  إلى الصينيعلى الرغم من إشارة مؤرخنا و 

. فإننـا يمكـن أن نضـيف lo -Su39الزبـدو اللحـوم و األسماك و الخضروات و كاألرز , بغداد
احتــــوت و , إبــــان الخالفــــة العباســــية Cosmopolitanأن بغــــداد كانــــت مدينــــة عالميــــة 

وب مــن الرقيــق المجلــو , أســواقها علــى العديــد مــن الســلع االخــرى كــالمالبس ذات الفــراء
الزيتـــــون و التمـــــور و الشـــــعير و كـــــذلك الحنطـــــة و  .40مـــــن بـــــالد مـــــا وراء النهـــــرو صـــــقلية 

دخلت  التيفضًال عن صناعة الورق , صناعة السجادو الكتانية و المنسوجات القطنية و 
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أدخلهـا  الـذيهـوان و تـ الصـينيم, بفضـل األسـير 751العـراق بعـد معركـة طـالس  إلى
  .شر سنواتمدينة الكوفة قبيل بناء بغداد بع إلى

كـذا الــوراقين و كــوا لصـناعة الــورق -لعـل هـذا يجعلنــا نتعجـب عــن سـبب اغفــال شـوجوو 
أدخـل هـذه الصـناعة  الـذيهـو  الصـينيمـع أن رفيقـه . بغـداد فيمـا بعـد فـيوصناعتهم 

  .41العراق إلىمع زمالئه من األسرى الصينيين 
م 751ة طـالس غير أنه يمكننا أن نربط بين ذلك ,وبين إغفاله من األصل ذكـر هزيمـ

  .اإلسالميةلدى حديثه المتتابع عن العالقات الصينية 
عاصــمة الخالفــة العباســية, فــذكر  فــيكثــرة الــدواوين  إلــىكــوا أيضــًا -كمــا أشــار شــوجو

غيـــر أنـــه اعتقـــد أنهـــم قـــد , بغـــداد العديـــد مـــن أمنـــاء الســـجالت الرســـمية فـــيأنـــه يوجـــد 
  .Hu  42 كتاباتهم حروف لغة الهو فياستخدموا  

. اهتمام المسلمين بمسـألة تنظـيم الـدواوين إلى الصينيالواضح هنا إشارة مؤرخنا ومن 
اقتـبس ديـوان  الـذيبـدأت مبكـرا مـع عهـد الخليفـة عمـر بـن الخطـاب  التـيتلك المسألة 

بعـــد ذلـــك أنشـــأ المســـلمون دواويـــن العطـــاء والمـــال . الجنـــد مـــن يزدجـــرد  كســـرى فـــارس
قد جانبـه الصـواب بطبيعـة الحـال عنـدما أغفـل غير أنه . واالنشاء والخراج  ...وغيرها

حاضـرة , بغـداد فـيالدواوين والسجالت الرسـمية  فياستخدام اللغة العربية  إلىاالشارة 
  .واإلسالميةالثقافة والحضارة العربية 

لــدى  واألســطورةبعــض األحيــان اخــتالط مــا بــين التــاريخ  فــيمــن المالحــظ أنــه حــدث و 
فعلــى ســبيل المثــال لقــد ذكــر أن هنــاك العديــد مــن , كــوا لــدى حديثــه عــن بغــداد-شــوجو

تهـدد بالتهـامهم و تعـوق طريـق المسـافرين , شـوارع بغـدادو طرق  فيتتجول  التياألسود 
هــو مــا جعلهــم يســافرون عبــر قوافــل تــتم حراســتها بواســطة المئــات مــن و , وقــت أي فــي

  .43الجنود المسلحين 
شــوارع بغــداد تهــدد حيــاة  فــي الحقيقــة أنــه لــم تكــن هنــاك أيــة أســود تعــيش حــرة طليقــةو 

كـوا ربمـا كـان يشـير -الصـواب أن نعتقـد أن شـوجو إلـىيبدو أنه من األقرب و . سكانها
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قطـاع الطـرق الـذين هـددوا سـير القوافـل التجاريـة نحـو و اللصـوص  إلـى –تورية  في –
  البضائع.و كانت سوقًا كبيرة للسلع  التي, عاصمة الخالفة العباسية, بغداد

ذلـك عبـر و . كوا بالء حسنًا عند حديثه عن مدينـة بغـداد-قد أبلى شوجول, النهاية فيو 
حـول  اإلسالميةالجغرافية و مصنفه بما ورد لدى المصادر التاريخية  فيمقارنة ما ورد 

عـدم تناولـه للمظـاهر  فـيال يمكننا بأى حال من األحوال أن نوجه اليه اللوم و . المدينة
مـن ذلـك . نت مادة للحديث لـدى مـؤرخين آخـرينكا والتي, اقترنت ببغداد التياألخرى 

أو عـــدم حديثـــه عـــن التصـــوف , الفـــراتو خاصـــة دجلـــة و , عـــدم إشـــارته ألنهـــار بغـــداد
الحمامــات الموجــودة و المــدارس و كــذا إغفالــه للمارســتانات و , الخوانــق بهــاو الصــوفيون و 

  .بالمدينة
جعـل همـه األكبـر قـد  –اهتماماته التجارية و بفضل وظيفته و  –تفسير ذلك لدينا أنه و  

, فضــًال عــن تناولــه للنظــام السياســى بهــا, األوضــاع االقتصــادية لبغــداد إلــىااللتفــات 
  . حديثه عن سكانهاو 

عـدم تعرضـه للموضـوعات السـابقة  فـيكوا حجة أخرى تشفع لـه  -كما أن لدى شوجو
 البحارة العـربو هو أنه استقى معظم معلوماته من أفواه التجار , لدى حديثه عن بغداد

من الضرورى أنه لم يتعرض أحدهم لتلك و . أنه كان يدون ما يملى عليهو . الصينيينو 
كمـا قـام بتـدوين الكثيـر , كـوا قـد قـام بتـدوينها-كان شوجو وٕاال, الموضوعات عن بغداد

المـــوانى األجنبيـــة البعيـــدة عـــن ســـواحل و الجـــزر و مـــن المعلومـــات عـــن عشـــرات المـــدن 
العصـــور  فـــيتابـــا يشـــبه تمامـــًا كتـــب الرحالـــة أنـــه يكفيـــه فخـــرًا أنـــه وضـــع كو . الصـــين
  الصين على االطالق. فيدون أن يغادر مكانه , الوسطى
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  ما قبل نظرية الدولة:

  المسألة السياسية في إسالم الصدر األول

  عبداإلله بلقزيز

د  اريخھم المدي ة ت و -طيل دوھ ن  يزي ويمھم ع ي تق ام ف ة ع ف وأربعمائ أل
ة والسلطان  -الزمني ائل السياسة والدول لم يتوقف المسلمون عن تنزيل مس

ة  عات الجماعة موضوالالسياسي منزلة الموضوع األجدر بالعناية في جمل
ة اإلسالميواألمة واالجتماع  ة المحمدي م .التي شغلتھم منذ بواكير البعث  وھ

بقتھم  األممفي ذلك يشبھون غيرھم من  ي س والجماعات الدينية األخرى الت
ي الوجود ت م،ھعاصرت ، أوف ي ھأو لحق ان،م ف ي  الزم ا أن تعتن ان عليھ وك

لمين  السياسي.بأمر اجتماعھا  ر أن المس ابذا افي ھ-غي ون عن  -لب مختلف
تا تفصيالً  :«التفاصيل»سواھم في بعض  في  في أن السياسة والسلطة ليس
ا كحيِّوال يمكن في الوُ ، اجتماعھم الديني تقلين عن زيْ سع النظر إليھم ن مس
مع الجماعة  تناھياوفي أنھما ، بل ھما باب في كتاب الشرع ؛ذلك االجتماع

ه  إلى(جماعة المسلمين)  ذر في ين  وعيُ  -يستحيل دون أن-حد تع ارق ب الف
  .موضوعي قابل لإلدراك بنائه كفارقٍ  إعادةالزمني والديني أو 

ل أخرى   كالمسيحيينمن المؤكد أن المسلمين في ھذا يختلفون عن أھل مل
ارب، والكونفوشيوسيين والھندوس ة ممن أوجدت نصوصھم وتج ھم التاريخي

 ً ا والً  توازن اة مقب دة والحي ين العقي ن. ب ً قطع-ھم لك ا يكون -ا رب م ى ونأق  إل
لفي النصوص على -فارق لديھم  الذين لم يقمْ  الموسويين دة  -األق ين العقي ب

ك وإذ يفسِّ. والشريعة والحياة ة  -من جانب أول-ر ذل رة الدھري اة الفك معان
ة) ات  (العلماني ي المجتمع ة والمعاصرة  اإلسالميةف ين -الحديث أصبحت ح

يالديوالسياسالفكرة ھذه مؤسسة للدولة  يلقي  -ة منذ القرن الثامن عشر الم
وء  هالض ت نفس ى  الوق بابعل رة  األس رت للفك ي وف ة الت ة العميق الثقاف
ى  باستمرار تطلّ  السياسة إمكانية أنفي الدولة و اإلسالمية لعل الجدل  حق

  .اإلسالميةالفكري في مسائل السلطة والمجال السياسي في المجتمعات 

                                                            
 . باحث وكاتب من المغرب 
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ة؟ اإلسالمسألة في ما الذي احتلته الم ة تاريخي ا  : نصاً وتجرب وكيف وعاھ
ل لمون األوائ ي ؛المس الم أعن در األول لإلس وعي ، الص دي ال ل أن يھت قب

  ؟في الدولة والسلطاننظرية  إنتاجإلى  اإلسالمي

  اإلسالمالمسألة السياسية في 

ى -اإلسالمبالحديث في  األمروكلما تعلق - عادةشار يُ  الة  اإلسالمأن  إل رس
  نفسه. اآلندينية ومشروع سياسي في 

أخرونوربما انتبه المستشرقون  ى المت م تكن لتخفي  إل ي ل ة الت ذه الحقيق ھ
ذ أول اصطدامھم ، على فقھاء السياسة الشرعية بلھم من اء ق ى الخلف وال عل
اب   عقببمسألة االستخالف السياسي  ة  السياسية بغي شغور منصب الوالي

دعوة احب ال دي. ص ون ال د يك ي وق المني ف افي - اإلس ري والثق والفك
أكثر ما شغل الكتابة االستشراقية منذ بدأت تعتني بسيرة رسول  -استطراداً 
ر «األنوار» في عصر وشخصيته اإلسالم . غير أن الصدام السياسي الكبي

ة  تعمارية والدول ا االس ين أوروب ةب ديني  العثماني ين ال لة ب اء الص اد بن أع
ي ى صعود  المستشرقين،وعي  والثقافي وبين السياسي ف م أت الصحوة »ث

المية ة«اإلس ة الثاني ذ الحرب العالمي ي مصر، ، من د ,ف ي الھن م ف ي  ,ث وف
ة رة الديني ى الفك تان عل ة باكس ام دول ياقھا قي لة   ؛س ك الص رس تل ي يك لك

اه  ىومعھا يرفع من درجة االنتب ألة السياسية في  إل ة المس . اإلسالممركزي
ى  ردد أنعل لة ت ذه الص داءت ھ وعي  أص الميال ي  اإلس ا ف المعاصر بھ

ا، ، كتابات محمد رشيد رضا المتأخرة ات حسن البن يوخاصة في كتاب  وأب
اني، وسيد قطب، الحسن الندوي وأبي، ديالمودو األعلى ، وتقي الدين النبھ

. وكان ذلك 1بحسبانه دينا ودولة اإلسالمبحيث بات مألوفا أن يتردد تعريف 
ا د يالد م ذاناً بم م إي ي باس حوة »ع الميةالص ة  «اإلس اتھا الحزبي ومؤسس

وان  ت عن ة تح المية»المنتظم ية اإلس ر  2«السياس ي التفكي االة ف للمغ
، «اإلسالميةالجھادية » فنشأت جماعات، والتطرف في الممارسة السياسية
بمفردات أكثر حدة  «دين ودولة اإلسالم»فقد بات مألوفاً التعبير عن مقولة 

  .«مصحف وسيف الماإلس»من قبيل : 
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ذا  ان ھ ا ك ً ربم ديثا ياقا ح وعي  ومعاصراً  س امالً  اإلسالمل ي -بوصفه ح ف
ر  والزمني.ھذه الجدلية التركيبية بين الديني  -تضاعيف تكوينه ورسالته غي

ألة  أن الوعي بھذه الجدلية قديم قدم الرسالة نفسھا كما الوعي بمركزية المس
ال يسعف بالكثير من  اإلسالمي دينيال النص أنومع  اإلسالم.السياسية في 

اب  ؛الشواھد الدالة على مركزية تلك المسألة ذا الب ه في ھ اد ب -لندرة ما أف
ه- وال يرفع المسألة -كما سنرى ى -في القليل النادر مما نص علي ة  إل مرتب

ه أمور ب ة  ؛الواجب الديني الم ة اإلسالم التاريخي في وخاصة -إال أن تجرب
اكر صدره وفر  -الب ألة ت ة المس ى مركزي ة عل ك الشواھد الدال ر من تل الكثي
ذكرنا  وھو أمر. فيه ا ت دير العلمي كلم  فصالً  أنترتفع قيمته في ميزان التق

ً رئيس التي تفرض  لتاريخية كان ھو الحقبة النبويةمن فصول تلك التجربة ا ا
ى ، لى معطيات السياسة فيھاإمعطياتھا و إلىالنظر  ة عل من حيث ھي قرين

  .واالقتداء والبر بالوفاء لمرجعيته اإلصغاءديني واجب أمر 

  ؟ اإلسالمما الذي يبرر إذن القول بمركزية المسألة السياسية في 

واكيره- اإلسالمة في بأن ھذه المسألة كانت رئيس االعتقاد إلىنميل  ذ ب  -من
ى األ نھاوأ ة عل ل : من وجه كانت كذلك من وجوه ثالث الة  أولق ألن الرس

اج إ يةى لتحت ة سياس ا جماع ا. تحملھ اج  وألنھ ان-تحت ه ث ن وج ى -م  إل
اثم . األفاق إلىويذھب بھا  ,وينطق باسمھا ,يوطدھا سلطان سياسي - ألنھ
ى المسلمين -من وجه ثالث د  فرضت نفسھا عل اب قائ وم األول لغي ذ الي من

وظلت تضغط على وحدة  إليھم، اإلسالمكيان المسلمين في المدينة ورسول 
  الثاني.وخاصة منذ مطلع عھدھا  الراشدة،طيلة فترة الخالفة جماعتھم 

-1-  

 والجماعة السياسية اإلسالم -1

هُ وبالوحي الذي ، بھا تدينُ  يةً لّ جماعة مِ أنتجت الدعوة المحمدية  ا َحملْت ، إليھ
ي  ھي جماعة المسلمين, يھمالت يھم إل الة نب ذه . تسمت باسم رس اء ھ ان بن ك

الةية صعباً وشاقلِّ الجماعة المِ  ى للرس أي في المراحل ، اً في المراحل األول
اوز الحيِّ يقاً ال يتج دعوة ض ور ال ا جمھ ان فيھ ي ك ي الت ي والقرش ز القبل

اني (، وأطرافه األقرب ة)=إما بسبب ضيق المجال المك وة ، مك أو بسبب ق
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اً  «يكّ المأل المَ » الممانعة التي أبداھا داً اعتقادي ه توحي ضد دعوة تقترح علي
ة المُ يدمر الن ه االقتصادية والتجاري وثني وعائدات اني ال ةجْ ظام اإليم أو ، زي

ة قيم ه منظوم رض علي دينيتف ي ال اواة ف ا المس دة قوامھ ة جدي ، ة اجتماعي
ين السواد  ,«الذين يكنزون الذھب والفضة»بين قلة قليلة من ، وأمام هللا وب

ا , وسائر3األعظم من العبيد ى خي ر البطون المھمشين من غير المنتسبين إل
ة ى . القبلي ة عل ه ال قرين ان صعباً  أنولعل ة ك ة االعتقادي ك الجماع اء تل بن
ة -وشاقاً  وحي المكي»في مرحل دعوة  -«ال من أن مجموع من استجاب ل
لم– النبي ه وس ده، -صلى هللا علي ة جن م يتجاوز بضع، وصار في جمل  ةل

اس  ن الن رات م ير-عش ب الس تھم كت ة -4أحص ن أن مرحل رغم م ى ال  عل
ا «الوحي المكي» ة م دعوة المحمدي ى استغرقت من زمن ال يالً عل د قل  يزي

زرٍ -أمر بالجھر بالرسالة  اإلسالم ومع أن رسول. نصفه د ن من سنوات  بع
ه 5}ؤمربما ُت {فاصدع : صريح نصب -كانت فيھا الدعوة سرية ان علي ، وك

وحي  ر ال ربين{-بمقتضى أم يرتك األق ذر عش داء أن -6}وأن ت ابت  ىإل يلتف
إال أن ، محيطه الھاشمي نقطة انطالق في مخاطبة االجتماع القبلي القرشي

عي ذا الص ى ھ ى عل ه حت يلة نجاحات ت حص يق كان اعي األض د االجتم
  .األسبابلألسباب التي ألمحنا إليھا ولغيرھا من  ؛متواضعة

دم  ھذهولقد كانت  الة، وكسب األنصار، والتق غ الرس المحنة النبوية في تبلي
اء  ي بن ة ف ةاجماع ة  عتقادي ي جمل ور، ف كة وعريضة الجمھ ة ومتماس قوي

ا  االضطراريةاألسباب التي حملت على الھجرة  رب، ومعھ من مكة إلى يث
  رتكازي.المكي اال مكانھاالبحث عن جمھور جديد للدعوة من خارج 

ةوإذ آذنت الھجرة بإمكانية توسعة جمھور  ة  الجماعي فھي ، اإلسالميةالملي
ز سياسي بانتقال -ت نفسهفي الوق- آذنت ى حي ال  الدعوة من حيز ديني إل
الم ؛ بل يحايثه ويحمل عليهالدين يفارقه دت المع ى لصيروراأل. ھكذا ب ة ول

لمين  يةالمس ة سياس د أن جماع ة) بع انوا  (وديني رة-ك ل الھج ة  -قب جماع
  مؤمنين فحسب.

الً  لھذهولقد أمكن  د االجماعة السياسية أن تقوم في يثرب فع ن ملھجرة ، بع
ا ة إليھ م، مك ا ل ع الجماعة اال بسبب أنھ ا يمن ة بم ة من تكن محكوم عتقادي
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ً من أن تقيم نظ أو بما يمنعھا -مكةكما األمر في -ع التوس ً  اما يا يطابق  سياس
ةشخصيتھا الملِّ  ية  .ي ى جماعة سياس ان بصيرورتھا إل ذا اإلمك م يكن ھ ول

ذمثّ - بسبب وجود بنية استقبال يثربية للمھاجرين ا األوس والخزرج ال ين لھ
ل، فحسب -أمسوا أنصارا ان ب ا- ك ى ب -أساس ة إل سبب وجود حاجة حيوي

ية ة السياس ك الجماع ع  ؛تل ا توس تمر معھ ھا ويس الة نفس تمر الرس ى تس حت
ة  ة. الجماع ربالملي ي يث ية ف ة السياس ع أن الجماع مت - وم ت تس وق

ين األوس والخزرج ,بعد الھجرة «المدينة» اة ب م  -والمؤاخ ى  تقتصرل عل
ة من  ؛المسلمين حصرا : مھاجرين وأنصارا الفين في المل ل شملت المخ ب

ي ا النب رم معھ ي أب ة الت ي المدين لم– القبائل اليھودية ف ه وس  -صلى هللا علي
يا» دا سياس ت  ,«عق حيفة»أت ه 7«الص ر عن كل  تعب ي ش تور»ف أو  «دس
في الموطن  االشتراك: «المواطنة» سياسي يؤسس مبكرا لعالقة «ميثاق»
دين ال ي ال ة»إال أن  -8ف ة المدين ت «دول ر- كان ي المطاف األخي ة  -ف دول

ة إمسلمين (وليس بالضرو ا أن  .سالمية)رة دول د أمكنھ ا تتحول سريعً ولق
ة  ى دول الميةإل دة  إس باب ع تألس دوين  اعتن ات بت ير والطبق ب الس كت

ي قريظة  ود بن ي ويھ ين النب اق ب ا نقض الميث ا، ومنھ اعقين يوبنحوادثھ  ق
د درھم, وق بب غ ير بس ي النض ة  وبن غ ذروت ةبل دام  الدراماتيكي ي الص ف

  المسلح والتصفية المادية الشاملة (=خيبر).

ة  «المدني اإلسالم»أتى ، في كل األحوال -يرھص بتحويل الجماعة المكي
وِّ  ي تك دانھا االالت ي ن وج ادي ف داءً ا «المكي اإلسالم»عتق ي  ,ابت وتعمق ف

رة  ة الھج ةتجرب ى المدين ية -إل ة سياس ى جماع ة ، إل ى جماع د أي إل تعي
اعالديني للمسلمين في صورة  االجتماعتأسيس  اتَ  سياسي اجتم ھو - ب
في  وكي يتوسع نفسه نتاجيعيد إكي  ؛الديني لالجتماع إجباريا ممراً  -نفسه

  بتداء، ثم خارج ھذا المجال في مرحلة الحقة.المجال الحجازي ا
ول  ك التح ن ذل م يك ً عاد تفصيالً ول ا إلى  ي الة. ف اريخ الرس ي ت هف ل  كون نق

ة  الميةالجماع ن  اإلس اعم ى  االجتم ديني إل اعال اد االجتم ي، أع - السياس
في اآلن  سياسيةنفسھا بوصفھا قيادة دينية وقيادة  تأسيس النبوة -بمعنى ما

ة ومشروع من حيث ھو  اإلسالمتأسيس  معه، وأعاد نفسه رسالة إيماني
الز سياسي ي ت اكف ل لإلنفك ر قاب رة م عضوي غي ة معاصرة أثي ؛ أي بلغ
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ة، 9اإلسالمية اإلحيائيةعلى مفردات خطاب  ان . من حيث ھو دين ودول وك
ين  -من دون شك-ذلك  ة ب ة الماھوي أول شكل من أشكال التعبير عن العالق

  .اإلسالمالديني والسياسي في 
  بعد الوحي السلطان السياسي إلسالم ما -2

ن للجم ان يمك ة ك الميةاع ة  اإلس ي الحقب ل ف د أن تظ ى بع ة، وحت النبوي
ىتصير  وأالّ  ,فحسب اعتقاديةجماعة  الھجرة من مكة -جماعة سياسية  إل

ا ا رأين م يحصل كم ك ل ع أن ذل ة  -م ون جماع ا إال أن تك ان لھ ا ك ة م لكن
ة؛ د النبوي ا بع ة م ة  سياسية في الحقب رة النبوي ك أن الفت د -ذل دتوق في  امت

هالجديد في  كانت فترة تأسيس للدين -10ثة وعشرين عاماالزمان لثال  تعاليم
على عرب الجزيرة العربية. وككل فترة تأسيس، كان تشبع  هِ مِ يَ ومنظومة قِ 

ً العرب بتلك التعاليم والقيم طريّ  ً  ا افي  بحيث لم يقطع تماما مع الموروث الثق
ة  واالجتماعي ي لحقب ة»القبل ل ،«الجاھلي أ جي د نش م يكن ق ا ل  إسالمي كم

ل  وروث قب ك الم ؤمنين . اإلسالمي -مفصول عن ذل ور الم ع أن جمھ وم
ً تّ وا تزايد عدداً  اإلسالمبرسالة   بحيث فاض عن المجال الحجازي سع نطاقا

وي -موطن الدعوة- ن  ؛ليشمل سائر الجزيرة العربية في العھد النب ة ل إال أن
ً يكون عصيّ  لمين والتوسع في إدراك حقيقة أن ذلك التزايد في جمھور المس ا

ً - جغرافية جماعتھم ليس يعني الة  -حكما ً  اإلسالمأن رس ا في  تغلغلت عميق
دان  ين فيًئالوج ا، المعلن اطبين بھ ي للمخ االجمع ى أمرھ ك  يوآ. ا إل ذل

  للطعن:واقعتان ليستا قابلتين 
ً  -أو قليالً  كثيراً - اأن بعضً  أوالھما ا  ممن أسلموا، ما جھروا بإسالمھم طوع
 ً ا ن  وإيمان اروع ل  ؛اختي ىب طروا إل دخول  اض هال اق في ه واللح  بحركت

وتبين له  اإلسالم،الشرسة مع  المواجھةالظافرة بعد أن لحقتھم الھزيمة في 
باحة  ى الس ا ھو وقف عل راتبھم إنم أن حفظ البقية الباقية من مصالحھم وم

ي  ضده.ال  تيارهفي  ى النب ذا عل ه –وما كان ليخفى األمر ھ صلى هللا علي
ً – الذي طمأن ھذا البعض على مصالحه ،-سلمو ى سعيا موضوع  إغالق إل

ى اآل االنطالقأية معارضة قرشية للدعوة التي حزمت أمرھا على  اقإل  -ف
ة حين أعطى مجرد الصفح بتجاوزإلى حد التلميح  تح مك ان ف دأ إب د ب  (وق
فيان»النبي أمانا لمن  ي س وح لمن دخل  «دخل دار أب ان الممن رديف األم
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من  -«الجاھلية»وھي مراتب - «المأل المكي»إلى حفظ مراتب  ،)سجدلما
  .«خياركم في الجاھلية خياركم في اإلسالم» خالل التشديد على أن

ا ة  وثانيھم ردة»أن حرك ا  «ال رعان م دلعتس ة  ان اء مختلف ي أرج ن ف م
ومع أن في الوسع المصادقة . اإلسالم، ما إن عم الخبر بوفاة النبي أراضي

ـ «الردة»ة دارجة لـــعلى قراء يا لـــ ردا سياس ى  «أطراف»بوصفھا تم عل
ة» اعأخذ شكل  «الدول ع  امتن اةعن دف ه ،الزك ي الوسع  إال أن يس ف ي -ل ف

ذ -نفسهاآلن  ط؛ حصر ھ رد في النطاق السياسي فق ك أن ا التم اعذل  االمتن
بل ھو نقض لركن  ؛«الدولة»تمرد سياسي على  محطعن دفع الزكاة ليس 

  واجبات الدين.ركين من 

ع من  ،وعليه ذي يمن راضما ال أن االفت ردة» ب دى  «ال ر عن شعور ل تعبي
ام  االلتزام «عبء» غياب صاحب الرسالة يرفع عنه بأنذلك البعض  بأحك

  مكرھا؟  حكامھاأعلى أن يضوي تحت  التي ُحِمل رسالته

ة أسباب أخرى وھما من–ولذينك السببين  اديسوغ  -جمل و من - االعتق ول
ى العرب كانت  بأن -االفتراضباب  ة حت رة النبوي ى كامل الفت في حاجة إل

كھا ن تماس ى م د األدن ي الح كة ف ة متماس ة ديني ون جماع ت  ,تتك ا كان وأنھ
اعن سلطان سياسي يرعى  كجماعة اعتقادية «االستغناء»ممكنة   اجتماعھ

د إ ديني ويعي نظم ال ة وي ود الجماع ول يق ود رس رد وج ل مج ة. ولع نتاج
ا أمورھا و هيلھمھا بم ال أو  يأتي وهمن أفع ه يف وال ب د وجود ومجر، من أق

وحي ، ا الحدود والفوارق بين المأمور به والمنھي عنهيرسم لھ ،وحي -وال
ات  اجتماعھابأن  االعتقادفما عاد ثمة ما يبرر ، نقطعا -رحيله عند الديني ب

با لهويضع  يحفظهسياسي  اجتماعوالتجدد من دون  االستمرارممكن  ب أس
د المتضافر الديمومة، ذا التحدي للسياسي  وإذا كان من ھذا الثابت لدينا أن ھ

ھا دعوة نفس ة ال ي حقب ق ف ديني تحق وحي ، إزاء ال ة لل ت المرجعي ين كان ح
وة، دبير  وللنب ا بت لمين مرھون ة المس ير جماع ات مص د أن ب ف بع فكي

 المسلمين أنفسھم بعد انقطاع الوحي وغياب منصب النبوة؟

دعوةلقد كانت  وةفي عز سلطة - ال ة النب ى سلطان  -ومرجعي في حاجة إل
يادة ,حالھا سياسي ينتظم به واب الفشو والس ا أب اب . وتنفتح لھ د الغي ا بع أم
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وي و  ه–النب اع -قبل وح انقط ي  ،يال ت ف د بات ة مضاعفةفق ك  حاج ى ذل إل
  .السلطان السياسي الذي به تستوي وتنتشر

  خالفة النبي وسؤال السلطة -3

ى لئن ك نتشار الان السؤال الذي دار في أذھان المسلمين في اللحظات األول
اجرين في ، نبأ وفاة الرسول قيفة»وكان مدار جدل بين األنصار والمھ  «س

لمين ؟، ساعدةبني  ة المس ل  وھو : من سيخلف النبي في إمام إن من الناق ف
ا نهبأالقول  ان سؤاال ديني ا ك ان من الممكن أن يأخذ شكال ، م اوال ك  ؛ ديني

ادة  ,الرساالت اختتمت رسولھملعلم المسلمين سلفا أن نبوة  وأنھت أمر القي
ان . الدينية بالمعنى الدقيق للكلمة يالقد ك ان سؤاال عمن  ؛سؤاال سياس ل ك ب
لمين سيخلف الرسول في اإلدارة ه . السياسية لشؤون المس ذا تعامل مع وھك

ى  ادوا إل ذين تن ك ال اعأولئ ر االجتم ي أم وم األول  للبحث ف ي الي ة ف خالفت
  .لوفاته

ى تعقد يُ  أ ،ذلكرض عل ول ب ة: سياسية الق ي مزدوجة الطبيع ة النب ن خالف
ي اآلن  ة ف هوديني ر»ن وأ، نفس ؤمنين أمي ة رسول هللا» «الم يس  «وخليف ل

لمين  فقط دير أمور المس د سياسي ي ةمجرد قائ اركھم، االجتماعي ود مع  ويق
 وأثناءهقبل ذلك -بل ھو  ؛الغنائم عليھمويوزع ، وفتوحھم، ويدير بيت مالھم

ا فيويملك حق الفُ  ,ويقضي بينھم ,يؤمھم في صالة الجماعة نْ مَ  -وبعدة ا تي م
وھذا صحيح  ،تناسبھا أحكاماعرض ألحوال اجتماعھم من أوضاع تقتضي 

ر  ك؛بغي ا للخليف ش ديني والسياسي اجتمع وّ و ,ةإذ ال ا ك ة م ي جمل ا ف ن كان
ي اإلسال ة ف ذين . منصاب اإلمام ائر ال دل أن س ل الج ذي ال يقب ر أن ال غي

 -بالسليقة أوعلى نحو حاد -تطلعوا إلى خليفة يخلف الرسول كانوا يدركون 
ا . الدينية الرسول في سلطته يشبهأن خليفتھم لن  فال ھو مرسل يحمل وحي

وإذا كان ال بد من  .11الفعل الخطأ إتيانوال ھو معصوم يتعالى عن ، وكتابا
ى ل عل ك دلي د ، ذل د انعق د واح ى قائ لمين عل اع المس ي أن إجم ي -فف ف
ي -تاريخھم ى شخص النب لم– مرة واحدة عل ه وس ا من . -صلى هللا علي أم

هتسلسلوا في  يھم ، خالفت د عل م ينعق اع األول والتأسيسي فل ك اإلجم ل ذل مث
  الذي صنع جماعة المسلمين وأنتج وحدتھا.
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ى  :في حقھاز أن يقال لقد بويع أبو بكر بطريقة يجو ا تكون إل إنھا أقرب م
ع ر الواق لوب األم ع12أس حابة  أن . وم ائر الص ن س ذت م ة أخ وإن -البيع

ة  تأخرت هحسب أكثر من رواي ي طالب ل ن أب ي ب ام عل ة اإلم ا -بيع  إال أب
هبكر الصديق دشن  ة  خالفت ة معارضة عارم وان بمواجھ نظمت تحت عن

ة  النھيارعريضا ، وكانت عنوانا «الردة» و حال ة أب ذي رد علي اع ال اإلجم
ي بكر. بكر بحرب ضروس  ،ولم يكن حظ الخليفة عمر أفضل حاال من أب

ان  اعي اإلسالمي-حتى وإن ك ال الجم ي المخي ا -ف ر عدال وحلم د . أكث ولق
ة  ان وفئ ة عثم ة المستضعفين في حال ة معارضة: فئ قتال معا من طرف فئ

ةالمحكّمةالخارجيين ( ي حال ان  ) عن سلطان الخليفة ف د ك ي. ولق ام عل اإلم
ذهفي - واضحا ع من  ھ ارالحاالت األرب اع انھي ق  -اإلجم أن األمر ال يتعل

ي اع دين ار إجم ي، بانھي اع سياس ار إجم ل بانھي ذين ، ب ائر ال دليل أن س ب
لمين وا مس فيتھم ظل ي تص اركوا ف ائھم أو ش ى خلف ردوا عل ت ، تم وإن كان

رىالفتنة »منذ -ستقدم نفسھا مواقفھم السياسية  صورة مواقف  في  -«الكب
ة الم عقدي م الك تمھد لعل ؤاله ،س ي ا ولس ن التأسيس الموقف م ل ب لمتص

  .رتبط به من سؤال عن اإليمان والكفرما او «مرتكب الكبيرة»

اع  صطدم المسلمون إذاً ا اة الرسول واجتم ذ وف بسؤال السياسة والسلطة من
 ،لقد وحدھم الوحي. إال أن يصطدموا به -ولھم–وما كان منھم  ،«السقيفة»

رن واجتماعھمالنبوة وحدتھم  ورعت ع ق د أن ا. لمدى شارف رب نقطع وبع
امھم إال أن يطرحوا  ،الوحي م يكن أم الم الشھادة، ل ورحل رسوله عن ع

دهسؤال السلط يھم بع ان سؤال  .ان السياسي الذي سيقوم ف ئن ك  السياسيةول
كاليا يھم إش ي وع ة  ،ف ن-نصوصھم الديني ا س اكم ي  -رى الحق عفھم ف م تس ل

ور عل هالعث ة علي ة قطيع مى أجوب ع بھ ذي دف ر ال ى ؛ األم لوك دروب  إل س
رة-متعرجة  ك سعيا في  ت -لم تكن تخلو من مجابھات مري ل ذل حصيل مث

ه ذ الطور  الجواب الذي سكت عن انيمن ة الراشدة الث ل  من الخالف ع مقت م
داخل الجماعة  األھلي في واالقتتالوانطالق مسار الفتنة ، عثمان بن عفان

ام  ة وقي ة الخالف ك »اإلسالمية إلى حين نھاية حقب : نظام «المعضوضالمل
  السلطة والدولة العصيبة القبلية األموية. قدومالسلطانية مع  الدولة
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ي  رى»ف ة الكب كال  13«الفتن ع أش لمون أوج اش المس ؤال  االصطدامع بس
ف سياسي فحسب ھنا مشكلة خال لم تكن المشكلة. السياسة والسلطة وأمرھا

ا أھل بل حول من يملك شرعية الخالفة؛ ة اكانت حرب ا المسلمون ي ل فيھ قتت
وا جماعة  بھذه ألول مرة ذ تكون ةاالضراوة والشراسة من ا دي ه، عتق  وتجاب

ذ أقامت صحبة  فيھا الصحابة مجابھة اتھم من إفناء متبادل ألول مرة في حي
ي  وصھرتھم جسما ,النبي فيھم لحمة األخوة والمودة ه النب متماسكا أوكل ل

الة  ذھاب بالرس ة ال اقمھم ي اآلف ه، ف ي- وآل إلي اة النب د وف ادة  -بع ر قي أم
ولم تتوقف الحرب األھلية بين المسلمين عند حدود قيام مركزين  ،المسلمين

لطة  ث الس ام حي ي الش ي، وف ام عل ة لإلم ث الخالف ة حي ي الكوف م: ف للحك
فيان بنلمعاوية  تأبي س ل استمرت مس رجلين، ب اب ال د غي وكانت . عرة بع

ربالء زرة ك ا مج ا ا14ذورة تعبيراتھ ن حينھ يعا . وم لمون ش م المس نقس
د  الةوحدتھم  أنومذاھب بع م اإلسالم. ومع أن السياسة (و رس السلطة ) ل

وة اتفلح ة النب د تجرب لمين بع دة المس د ، كثيرا في حفظ وح م يكن ب ه ل إال أن
ة منھا ألمرين: لكي تستمر الجماعة اال ة  مع اعتاللعتقادي ا من فرق أمرھ

ا  نفسه بالسلطان السياسي -بغير شك- مرتتاسوھي ، وشقاق الذي أوقع فيھ
ا من  أيضاولكن ، الخالف والشرخ ذي حمى بقاياھ ددال زوال التب م  ،وال ث

وھو  ،في اآلفاق وتدخل أمصار وشعوب تحت أحكامھا الرسالةلكي تتوسع 
ونت التي أبلى فيھا ما تحقق تاريخيا من طريق الفتوحا نا األموي الء حس  ،ب

  .اإلسالميةفي حق وحدة الجماعة  من قبلم ما أرتكبوة ظَ على عِ 

-2-  

ى  لھذهلعل  رك الصراع عل ي معت لمين ف ي ألمت بالمس ة الت  السياسةالمحن
 ً ا والسلطة سببا تحتيا ه ؛يفسرھا ويلقي الضوء على وقائعھ اب تشريع  إن غي

ي  ألةقرآن ع لك. السياسية للمس م يمن اب ل ه غي هِ -ن ى ِعَظِم ة  -عل ن تغطي م
  النصي في سياق التجربة التاريخية اإلسالمية كما سنرى. فراغه

  في غياب تشريع سياسي قرآني -1
ة تفصيلية من التشريعات تشمل معظم  لمين مدون ي للمس قدم النص القرآن

اة  احي حي اعمن ى  اإلجم ود إل وع والعق ارة والبي ن التج المي : م اإلس



 11

ى ، إلى أحكام األنكحة والطالق والوالية على األيتام ،والحقوق يثرالموا إل
ائم وح والغن وال الفت مة أم د قس دود، قواع ام الح ى أحك ق ، إل ى المواثي إل

لمين... ر المس ع غي ود م هلخإوالعھ ً  . لكن ريعا دم تش م يق ً  ل ا ألة  خاص للمس
م إ ية يرس لطانالسياس ة والس ار السياس ا، ، ط دد وظائفھم سويح  ويؤس

د ق ين. وق اليم صريحة التعريف والتعي واعدھما على مقتضى نصوص وتع
لمين للسياسة  ،كانت لذلك الفراغ التشريعي آثار بعيدة المدى في رؤية المس

ي  لطة ف اعھمونصاب الس المي اجتم ى اإلس ا أت لصراعات  يؤسس. وكم
ة ان  متحلل ا ك ي إال م زام دين ى من أي إل ا، أت ي –من وازع حملت عليھ ف
ين ، بالدم «بامخصْ »يفتح جدل فقھيا وفكريا خصبا، وأحيانا  -سهنفالوقت  ب

  جماعاتھم وفرقھم المذھبية حول السلطة.
الم ي اإلس ية ف ألة السياس ة للمس راءات الحق ي ق يقال، ف ك إ :س ل ذل ن مث

من - وسيشار. حمالباالتشريع القرآني موجود ومنصوص (أو نصي) وإن 
ات ي  -باب اإلثب ى آيت م في بوصف 15الشورىإل وع نظام الحك ان ن ھما تعين

في الفكر اإلسالمي  ازدھرتوقد -القراءات  ھذهغير أن  مستند . اإلسالم
ى  لطة عل ة الس ى إقام ة إل ة الداعي ار الليبرالي لطة األفك أثير س ديث بت الح

رر  -مقراطيالدي االختيارمقتضى  م يتق ارإذ يفصح عن أن الحك ال  باالختي
ا ش أوبالتعيين أو بالتوريث  ه ال، ابهم د أن رين رئيسين يوضح بي وع أم : ن

ي اإلسالم لمينمن و، النظام السياسي ف ارة الشورى من المس : تشملھم عب
م  ارعامتھم أم خاصتھم ؟ أي عمن يحق لھ ة ؛ إذ  االختي م الوالي وتجوز لھ

ة السياسية  لغموضهترك األمر مبھما وكان  ة التاريخي ي التجرب كبير أثر ف
  م وما أعقبة من عھود.ألول لإلسالفي الصدر ا

ي  فأما عدم التصريح بنوع النظام السياسي ين الت فواضح من منطوق اآليت
ه(=أي الحكم ) إلى المسلمين  «األمر»الن كِ تَ  . الذين ھم من سيحدد طبيعت

  تفصيلية. أووالمسألة ھنا ليست جزئية 
ل وإن ل. والتأوي ام التأوي اب أم تح الب نص، يف ي ال ع التصريح ف  فحين يمتن

اداكان  ة اجتھ ين والتجلي ي التبي ا أو ، ف ا فعال معرفي يس دائم و ل  تؤسسهفھ
ة رر ، فحسب المعرف ا تتق را م ا كثي هوإنم ا ل وجھت ل تبع ي تحم لمصالح الت

اوفي . بھذا الشكل دون ذاك على التعبير عنه ي نحن أمامھ ة الت ذه الحال  ھ
الفقھاء  تھاداجأفرج  ،اآليتين بنوع نظام الحكم في اإلسالممن عدم تصريح 
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ى  للنظام ذاك : مفھوم توفيقي ھو والخلفاء عن مفھومين ا يكون إل أقرب م
ؤول  ومقتضاه ،معنى اآليتين الصريح أن الجماعة( اإلسالمية) ھي من ي

ا يقوم فيھ ذي س م ال ى نظام الحك وم . إليھا أمر التوافق عل ىوھو مفھ  اعتن
ة»لة اإلجماع على قاعدة فكرة كثيرا بمسأ ا  «عصمة األم ي م  اجتمعتالت

وي ديث نب ي ح ا ورد ف اللة كم ى ض وم . عل وقيفيومفھ دة  ت رر قاع يق
ا-مقتضاھا أن األمة محكومة  م فيھ ه -شأنھا شأن نظام الحك  بالشريعة، وأن

ً  قررتهفي أمر  َوضعٌ  ليس يجوز لھا   .الشريعة سلفا
ة  د زوال الخالف دا للسياسة والسلطان بع وفيقي مفي وم الت ذا المفھ لقد كان ھ

ك؛ وانقالبھا ى مل ا من  إل د»إذ حررھم ذي  «قي ة (الراشدة) ال نظام الخالف
ي ،يفترض قاعدتين ھما : السابقة في اإلسالم ة من النب يھما  16والقراب ليرس

  .17الجماعة على مفھوم
وم الشورى  ى حساب مفھ ا حصل إال عل ك م ة أن ذل هوالمفارق ذي  نفس ال

تح ا دأ  خروجهنسحب من قواعد السياسة والسلطة ليف ام دخول مب اب أم الب
د ة يزي ذ تولي م من ي الحك ة ف ا الوراث د ! وم ة عھ ة بموجب والي ن معاوي  ب

اء  ؛في األمويين والعباسيين فحسب فائدتهحصرت  بل تعممت لتشمل الفقھ
ا اء، أيض ة فقھ رعي»خاص ة الش ن نظَّ «السياس ـروا مم ة »لـــ الدول

لطانية رعوجوز «الس ا ش ً وھ د، ا ي العھ داً ف ر: وتحدي ذلك التنظي ذھبي ل  ال
اوردي ن الم ي الحس ع أب ري م امس الھج رن الخ رمين»و ،الق ام الح  «إم

حين كان التسويغ لتلك الدولة فعالً اضطرارياً فقھياً ؛ال خوفاً من ، الجويني
ة تمزق نسيج الجماعة، شوكتھا وجبروتھا ل خشية فتن ول . ب ك أن نق ونمل

وم: إن اد اإلسالميين الم الي ول أف ك الق رن التاسع عشرذل ذ الق دثين، من ، ح
ول بمدني ى الق ذاھبين إل ام السياسية اال ي اإلسالم 18لنظ يادة  ،ف أن الس وب

دة  ؛وھما مصدر شرعية السلطنة والدولة ،والسلطة لألمة ألنه وفر لھم قاع
  .إن الحكم اختيار يقرره المسلمون :شرعية تقول

ي أمفأفاد الثوار المبكرين سواء  أما المفھوم التوقيفي د عل ان في عھ في  أك
م في  :للقول عھد معاوية يس  اإلسالمإن الحك ي بمقتضى النص ل شأن دين

ه ذلك ق. يجوز التطاول علي ةب م إال »حين رفعت شعار  الت المحكّم ال حك
ك علي  اإلمامفي وجه  « ود عن ذل ل أن تع ة قب رفضاً للتحكيم مع معاوي
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د  فترفع شعار الشورى واالختيار في وجه معاوية هعن ك . مبايعت بيه ذل وبش
ى  قالت الشيعة حين أسقطت الشورى واالختيار وإجماع الجماعة مؤكدة عل

ولم . وأن النبي محمداً أوصى لعلي به «الوصية»أن الحكم يتقرر بمقتضى 
ادفة أن  ل المص ن قبي ن م الم »يك ائياإلس رن «اإلحي ات الق ذ ثالثيني ، من

ه يوخاصة منذ النصف الثان- العشرين ذا  -من وقيفي ھ وم الت وجد في المفھ
م في  إلىالذاھبة  مقالتهما يؤسس لشرعية  ه  اإلسالمتعريف نظام الحك بأن

ام  ة »نظ الميةالدول ريعة « اإلس ق الش أمر تطبي ة ب ة القائم ام الدول أو نظ
  .اإلسالمية

ات  19ما وجد مثقفون إسالميون معاصرون وكثيرا ةفي آي دة من  قرآني عدي

زلومن لم يحكم {قبيل :  ا أن افرون بم م الك ل :20}هللا فأولئك ھ  ، أو من قبي

ون{ وم يوقن ن هللا لق ن م ن أحس ون وم ة يبغ م الجاھلي تند  21}أفحك المس
م  الشرعي لالحتجاج بھا منافحة عن فكرة جوھرية الشريعة في نظام الحك

ى لك اآليات التي يفي ت «الحكم» دونما توقف عند معنى، اإلسالمي فيد معن
ا  .«األمر»السياسية التي يقابلھا اللفظ القرآني  اإلدارةعنى ال م 22القضاء أم

ك ي الشورى تين ي آيت لمين ف م يْج، من يشملھم أمر الشورى من المس  رِ فل
مير  ي ض يس يكف اً ول ه قرآني ريح ب م»التص أن  «ھ ع ب ين ليقط ي اآليت ف

لمين ائر المس ة تتصل ومع أ. الخطاب يعني س ا ليست معرفي ألة ھن ن المس
ي صريحهلنص وبداللة ا ام أو القطع ف ا ھي ، ومضمره بأوجه اإلبھ وإنم

دد من  وع مح ى ن ة حملت عل ا مصالح مادي ام األول مأتاھ ي المق سياسة ف
ثالث  ي الشورى في الحقب ال يةالفھم ومن االستعمال آليت للمجال  التأسيس

ة : حقبة النبوة وحقبة الخالفة الراشدة اإلسالميالسياسي  يالد الدول ة م وحقب
ين ة،موياأل ، إال أنه ال سبيل إلى تجاھل حقيقة أن امتناع التصريح في اآليت

ن  ة م ام أشكال مختلف واب أم تح أوسع األب ملھم خطاب الشورى ف بمن يش
ك دة الشورى تل اً من . التعبير السياسي عن قاع ذا السياق ثالث رأ في ھ لنق

  الوقائع الدالة :

م ت ير ل اريخ والس ب الت ائع أن كت ك الوق ى تل ادات أول ن اإلف ا م ل لن حم
ا ة م ورى الوقائعي ة للش ة النبوي ى أن الممارس دل عل كل و- ي ت الش د كان ق

ه رة الصحابة من  -التاريخي األول ل ع خارج دائ ا يق ا م ي نطاقھ أدخلت ف
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لمين ائر الصحابة  ؛المس ى أن س يالً عل ك دل ي المصادر تل د ف نا نج ل لس ب
ب ة أش ور معلوم ي أم يروا ف ن استش ة م ي جمل انوا ف ا ك عتھا المصادر إياھ

األحرى- «كبار الصحابة»كان . سرداً وتفصيالً  ي  -ب -المخاطبين من النب
ة المنافسة  مثال ؛بذلك. في أمور المسلمين -صلى هللا عليه وسلم تشھد حادث

ة»التي دارت بين النبي وكبار الصحابة حول  ي  ،«صلح الحديبي ال والت ق
دفيھا عمر بن الخطاب ما قاله  م جواز مصالحة المشركين من رأي في ع

ذلك تشھد حوادث أخرى . على شروطھم ا الغزوات-وب ان إطار  -أھمھ ك
: اإلسالمالتشاور فيھا ضيقاً ال يفيض عن حدود النخبة السياسية األولى في 

لو أقرت التجربة النبوية صيغة الشورى المفتوحة ، وفي كل حال. الصحابة
ي  في عداد سننعلى رأي عموم الجماعة لباتت  تجري مجرى األصول الت

ا ى عليھ ان، يبن ا ك د  ولم ي وسع أح وة-ف ة النب د حقب ا -بع ل أحكامھ . تعطي
رة  يراً لفك د تفس ا ال نج د»ولعلن ل والعق ل الح ورى أھ ة  «ش ي التجرب ف

، إال في غياب دليل من السنة «نظرية الخالفة»السياسية اإلسالمية كما في 
على أن فعل الشورى يتجاوز  -يناھيك عن غياب في النص القرآن-النبوية 

  .إطار الخاصة أو النخبة السياسية الضيقة التي مثلھا الصحابة

ن الخطاب ، وثانية تلك الوقائع مرتبطة باألولى وتمثلھا حادثة خالفة عمر ب
تةإذ تروي المصادر التاريخية أنه دعا  ؛المرضية بعد طعنه رقدتهخالل   س

ا، من الصحابة يھم أمر االتف ى وأوكل إل نھم عل ه في ق بي نھم يخلف ة م خليف
ه إن اإلمارة ائق ث. قضى نحب ى حق ة إل ة في وتشير الواقع ة الدالل الث بالغ

ك  :أولھا: ھذا المعرض ا ذل أن الرجال الستة كانوا من قريش : وليس يعنين
هعلى -ھنا  إال  -اإلسالمفي مضمار السياسة والمجال السياسي في  أھميت

. ية في قريش دون سائر الجماعات األخرىفي اتصاله بمسألة حصر الوال
ا ؤالء  :وثانيتھ ى ھ ار عل ق االختي ر ح ر قص تةأن عم واھم الس . دون س

يھم :ثالثتھاو ة ف ً 23أنه حصر حق الوالي ا ذه األحوال جميع تتحدد ، . وفي ھ
ةً -الشورى  اراً ووالي ة الصحابةفي ف -اختي ة ضيقة من نخب اد تكون ، ئ تك

ارة ف ة المستش ن النخب ويأضيق م د النب ز ، ي العھ ن حي اً م رج تمام وتخ
  .: حق سائر المسلمين فيھا «الحق العام»
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ك  ائع تل ة الوق ا ثالث ة الأم ة معاوي ي تولي ام فھ ل الش ن أھ ه م م وبيعت حك
ا  ،ثم من أھل العراق بعد والحجاز، ندونما تحصيل لھ ق الشورى م . طري

و رة الش ربوا فك انوا تش ا ك لمين م ك أن المس ن ذل تفاد م د والمس رى بع
اعھموا ا يؤسس الشرعية السياسية في نظام  اجتم ة م  ،ستدخلوھا في جمل

ذه ا ي ھ ا ف كتوا عنھ انوا ليس ا ك ةوإال م ا أن م ،لتولي انوا كم م ك ك أنھ ن ذل
دة أمر وح ى ب ذرُّ  أعن زق والت ة للتم د تج- رمعرض ع بع ة م ة دراماتيكي رب
ة رب األھلي لطة -الح روعية الس أمر مش ايتھم ب ن عن ي . م ل ف كوت ولع س

ى  ر عل جع األخي ا ش ة م ة معاوي ي والي ورى ف دة الش ن قاع لمين ع المس
ناَ  د مدش ه يزي ى ابن ه إل أمر خالفت د ب ين عھ اّ ح قاطھا كلي ذلك–إس ام  -ب نظ

ريش من ومنھياً  اإلسالم الملك في يادة في ق ذي أخرج الس ة ال نظام الخالف
يعيدھا إلى ل 24فرع بني أمية ما خال في عھدھا الثالث (مع عثمان بن عفان)

  الحي من قريش ومن بني عبد مناف !ذلك 

ي صلة  بباً ف ا س ل أمرھ يھم يوك ن إل ى الشورى وم اس معن ان التب ذا ك ھك
لمين ل المس ا من قب رتبط . تاريخية وسياسية مضطربة بھ اس ال ي وھو التب

بل يتصل إجماالً بما أسميناه غياب تشريع قرآني  ؛بامتناع التصريح فحسب
ذا التشريع. للمسألة السياسية اب ھ ى - على أن غي اً عل اممعطوف ي  إحج النب

ألة  -25عن العھد لغيره بخالفته لمين في المس لم يغلق الباب أمام تفكير المس
ية م  ؛السياس داء-إذ دفعھ راغ ال -ابت ذا الف أل ھ ا يم ى البحث عم ريعي إل تش

ن القرآني في التجربة النبوية وما أعقبھا من خالفة الراشدين ،عساھم يجدو
  .فيھا ما يجيب عن سؤال السياسة والوالية

  السنة واألثر  -2

اب  وحين وجد المسلمون أنفسھم مطوقين بالحقيقتين الصارختين تينك : غي
م  -وقبله انقطاع الوحي-الرسول  ألة السياسية ،ل وغياب تشريع قرآني للمس

ة ة العام ربتھم الحياتي ام لتج أكبر مصدر إلھ د ب دي عھ وا بعي ي ، يكون أعن
ة»لتجربة السياسية النبوية في ا ة المدين امھم «دول ة أم ذه ماثل ل كانت ھ ؛ ب

ان . ووقائعھا طرية في وجدانھم يعيشونھا كما لو كانت مستمرة ا ك ذلك م ل
االً  ا مث وا إليھ تغرباً أن يفيئ ذىمس راغ  يحت راء (الف ن الع ه م تظل ب ويس

يھم أن أعني فيم، ولم تكن المشكلة ھنا وفي ھذا الموضوع. التشريعي) ا عل
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ن م واب ع ة للج ك التجرب ن تل تعيدوه م لمين يس ور المس دبير أم اكل ت ش
ام  -والصحابة في ھذه الحال خاصة-؛ فالمسلمون إجماالً العامة انوا أم ا ك م

رآنھم-فھي ، بين ما ينبغي انتھاله من التجربة النبويةترف االختيار  د ق  -بع
يم اجت ي تنظ د ف رجعھم الوحي دم اعھم السياسي (وال داًء)م ا يني ابت ...، وإنم

ة-المشكلة في أن التجربة إياھا  ة تاريخي ا كانت تحوي من  -وككل تجرب م
مما كان ، السوابق ما يسعفھم ببناء أجوبة عن كافة إعضاالت حياتھم العامة

المسكوت عنھا في النص  األجوبةيلقي عليھم أعباء السعي في التماس تلك 
  .26السياسيةالغائبة في خبرة المدينة وتجربتھا 

ائل سياسية  ة لمس كان يمكنھم أن يستعيدوا الكثير من سوابق المقارنة النبوي
زوات يم الغ ل تنظ دة مث وش، ع ز الجي والة، وتجھي يب ال ع ، وتنص وتوزي

ات ائم الفتوح اس، غن ين الن اء، والقضاء ب ا  واإلفت ائل بمقتضى م ي المس ف
رأي ه ال دى إلي ا اھت و م ى نح وحي أو عل ه ال ات وإب، نص علي رام المحالف

نھم ، لخإ...والمعاھدات ذه الحال-ولم يكن مطلوباً م ي ھ ادة  -ف ر من إع أكث
م لعصمته ه حك رد ل ذي ال ي ة المشرع ال . إنتاج سنة نبوية تتنزل فيھم منزل

ا وُ  اً م نھم غالب وابق لك ي الس ائر ف ا نظ رد لھ م ت رى ل ائل أخ وا بمس وجھ
اً  قبل فاستلزمتأو ھي وردت لكن شروطھا تغيرت عن ذي ، النبوية أحكام

ل واالقتضاب- لنأخذ ھنا. تناسبھا «جديدة» ائل  -على وجه التمثي ثالث مس
ة الراشد «ھن» ة (ةأم مسائل الحقبة األولى من الخالف ي: حقب  الشيخين) أب

  .27بكر وعمر

ة األولىالمسألة  اة ،ھي الوالي د وف ة بع ي  أو شرعية الخالف صلى هللا -النب
لمين أمربالشورى في  القرآني األمرد مع وجو إذ ؛-وسلم عليه  ،(حكم)المس
وإذ نشدد  .األمر بھذابكر خليفة عطلت العمل  بيأ« اختيار»مالبسات ن فإ

ل  «المالبسات»على عبارة  دأ من قب ذلك المب ،فليس لتبرير تعطيل العمل ب
م  خاصةالسقيفة،  اجتماعالمتجادلين في  ي بكر (وھ ن الخطاب وأب عمر ب

اعدر التاريخية على أنھم الحاضرون في جمع المصامن تُ  ار  االجتم من كب
ى  اعالصحابة)، وإنما لبيان وجه الضرورة الذي فرض نفسه عل ان  اجتم ك

  .28حرب أھلية بين المسلمين إلى -لو فشل-يمكن أن ينتھي 
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ن ا د م ا وج ه ربم جال نفس ر الس قيفة-عتب ي الس ذي دار ف ً  -ال ا ن  نوع ا م م
رد  خاصة وأنه دار حول، الشورى أمير ف ي بمقتضاھا ينبغي ت ايير الت المع

رىفي-لكن ھذا . على الجماعة ى -ما ن ا ورد نصاً ، الشورى يجافي معن كم
لمون ه المس ا فھم ى األ، وكم رين عل ي أم لف ك ، ق ايير تل ا أن المع ھم

ة ق 29جماعي ة وأدواره، تتعل ي الجماع ق ف ال فري اجرون بأفض و المھ  وھ
ال  ق بخص ت تتعل ح»وليس أ «مرش ام ب ه للقي رد وأھليت ا ف ة كم مر الخالف

ثالً -سيحصل  ي -م ى نحو جزئ و عل ة ول ة الثالث ي شورى الخالف م إ. ف ن ث
راض ع ال بت ر الواق رض األم م بف قيفة حس الف الس ران. خ اً  واألم مع

  .الطوعي والحر «االختيار»يتعارضان ومعنى الشورى الذي يرد إلى 

ةاإلسالمي تأسيس أول سلطة سياسية ف -إذن-جرى  د السلطة النبوي ، ، بع
ة ، من طريق أخذ بيعة ألبي بكر ة عن آي ولكن ذلك ما كان يعني أنھا عاري

رعية ا أن  ؛ش ان لھ ا ك روري وإال م دھا الض ي ح ا ف ت بھ ا تمتع ل إنھ ب
تمر رعيتھا مت ،تس تلھوليست ش ة مس دة البيع ت قاع ا أعمل ن كونھ اة م مة أت

ى  ة)سابقة بيعة النبي في العقبة (األول ا قامت  .30والثاني ى وال في كونھ عل

ية دأ القرش ً  31مب ا اراً ومرجع ا  ؛معي ي أنھ رعيتھا ف ل إن ش دة ب صانت وح
ان  المسلمين من االنقسام، ن عف ان ب ة عثم نجح بيع م ت -وھي الوحدة التي ل

ق الشورىوقد أ ين تت من طري في صونھا من شرخ  -الصحابة الستة ب
  .سياسي داخلي قاد إلى الفتنة

ل  ذي ولع ه ال و نفس ة ھ دة الجماع ن وح ة ع ؤولية الدول عور بمس ل الش ثق
ن الخطاب  ر وصيته لعمر ب ى تحري ا بكر الصديق عل هسيحمل أب  بخالفت

رمبدأ ترك  -متجاوزاً مرة ثانية  .32بعده لمين أم ين المس ، السلطة شورى ب
  فانقسام.، تنازع في الرأي إلىتفضي الشورى  أنحيث كان يخشى 

ذا  ي متغي اقتضتھك اع السياس الميرات االجتم وة- اإلس ة النب د حقب  -بع
ا مع وجود النص مقاربة أخرى للمسألة السياسية  اد فيھ ان االجتھ ي -ك آيت

  .التي بھا حل إعضال الخالفة األداة -الشورى

ھي وحدة الجماعة  -األولىبالمسألة  اتصاالً ظر إليھا وقد نُ - والمسألة الثانية
راط وھي تعرضت المتحان  .مةواأل ى االنف ه عل تاريخي عسير أوشكت في
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ي الواسع  في -والتداعي في أول عھد أبي بكر بالخالفة ؛ عنيناَ التمرد القبل
اء  ائر أرج رةس ة الجزي ي  -العربي ا سوف يعرف ف دالع م ة وان ضد الدول

  .«حروب الردة»كتب التاريخ باسم 

داً بوص «الردة»تھددتھا  مةواألالقول أن وحدة الجماعة  نافلةومن  فھا تھدي
اع السياسي ، : دولة الخالفة الفتيةللدولة  د مثلت نظام االجتم  اإلسالميوق
َ - وظيفتهالذي  اج الجماعة ، االجتماع الديني إنتاجإعادة  -أيضا أي إعادة إنت
ي، «الردة»ومع أن . واألمة دعاء ات اإن من خالل حرك أطلت بوجه دين
يمن، جزيرةفي شرق ال 33مسيلمة الحنفيالنبوة ( ، 24واألسود العنسي في ال

د ة أس ي قبيل دي ف ة األس رد ضد  )35وطليح إال أن مضمونھا السياسي كتم
دة ، الدولة ةوكتھديد لوح ي ، األم ى أب ى بالنسبة إل ه حت اً تغييب ان ممكن ا ك م

دعوة  ة ال ذ بداي بكر الذي رد عليھا بقسوة عسكرية ال سابق لھا في الحدة من
  .المحمدية

ة في  يخية أن أبا بكرتذكر المصادر التار ى حق الدول رفض المساومة عل
وات ي ، تحصيل الزك دال ف ذين نصحوه باالعت ارض آراء الصحابة ال وع

و»:  «شھيرةال» وقرر الحرب على المرتدين قائالَ عبارته، الموقف  وهللا ل
  .36«ھم عليهتونه إلى رسول هللا لقاتلمنعوني عقاالَ كانوا يؤد

درك  ان ي ه ا-ك ي ابحس اللسياس ذا   -يلع ي ھ ازل ف ه التن وز ل ه ال يج أن
ازل أن يشجع  ؛غض الطرف عنه الموضوع أو ك التن ل ذل ألن من شأن مث

ة  ى صعيد ھيئ على مزيد من التمرد في أمور أخرى قد تستحفل نتائجه عل
لطانھا ة وس ود، الدول ة الع ة طري د النبوي ا بع ة م د ، خاصة وأن دول وتقالي

لمركزية واالستقرار ما فتئت تبعث نفسھا من الحياة القبلية المتمردة على ا
ة ة القائم دب في . جديد داخل نظام الدول ا ي درك أن ضعفاَ م ان ي ه ك م إن ث

ة. مةواألالدولة سيجر إلى تفكك في بنية الجماعة  ه، ومن ثم ان حزم في  ك
ا بعض الصحابة ،«الردة» جبه م يشاطره إياھ ي ل ا . وكانت قسوته الت ولم

ه جةً كان التاريخ دوماَ ح ي بكر ، ألفعال الماضي أو حجة علي ال أب إن أفع ف
اه  ردة»تج دت  «ال ة-ب دين والدول لحة ال ر مص ه نظ ن وجھ ررة  -م مب

ر في  ؛وشرعية اعي كبي رد جم ا أخمدت لھيب أول تم تحدى  اإلسالمألنھ
إن  :ويصح ھنا أن نقول مع الجابري ،وھدد وحدة الجماعة بالشرخ ،الدولة
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ة اأنقذ» أبا بكر ة... دول ردة »بخوضه الحرب ضد  «لمدين ذه وإ، «ال ن ھ
  .37«رب وإعادة تأسيس لدولة المدينةبمثابة فتح جديد لجزيرة الع»كانت 

  

  

  

لمين»لعل مرشد جماعة  -  1 ا أو «اإلخوان المس ذا التعريف لإلسالم حسن البن ل من صاغ ھ
 .نعرف مافي
ر  نؤثر -  2 د  ؛«لسياسياإلسالم ا»تعبير اإلسالمية السياسية على تعبي ألن اإلسالم السياسي ق

من موضوع: على الفقه السياسي اإلسالمي: فقه السياسية الشرعية، وعلى نظام  أكثر يطلق على
ول عن  خالفة، وعلى علم الكالم السياسي،ال ة التي تق ة أو اإلسالمية الحديث ة العربي وعلى الدول

ران، أفغانستان طالب ل انقالب نفسھا أنھا تطبق شريعة اإلسالم (إي ا قب ان، السودان، باكستان م
الحي  ي اإلص ر السياس ض الفك ى بع ى عل ل وحت عودية...)، ب ة الس ة العربي رف، المملك مش
اديس،  ن وب د ب وي، وعبدالحمي ن الحج د بلحس ا، ومحم يد رض اني، ورش ر األفغ المي: فك اإلس

في اللسان  «ميةاإلسال»وعبدالعزيز الثعالبي، وعالل الفاسي، ومحمود شلتوت...وإلى ذلك فإن 
ى من  ذلك السبب أوفى أداء للمعن رد ھو اإلسالمي. وھي ل العربي وفي نحوه صيغة جمع لمف

 الدارج.  «اإلسالم السياسي»تعبير 

ادة  -  3 ر تعسف في مجال إدخال الم ة من كبي على ما في مقاربتھما المنھجية المادية التاريخي
ية  اھيم الماركس ب المف ي قوال را ف ة قس راع التراثي ة، الص ادي  (الطبق مون الم ي، المض الطبق

ار ن أطل لألفك روه يظالن أفضل م ين م ي وحس احثين العرب -...)، إال أن طيب تيزين ن الب م
ة ا -المعاصرين تقراطية التجاري ين األرس ة وب دعوة النبوي ين ال ياق الصراع ب ى س ية، عل لقرش

باب االجتماعية/ ى األس ي أوعل ة الت ادية العميق ذاالقتص ة  ،لك الصراعسست ل دا المقاوم وتحدي
يالشرس ة للھجرة  ة التي أبداھا المأل المكي ضد الدعوة منذ ميالدھا وإلى فتح مكة ف  السنة الثامن

  في ھذا، راجع:

 دار دمشق.، مشروع رؤية جديدة للفكر العربي في العصر الوسيططيب تيرزيني،  -

 جزآن، دار الفارابي، بيروت.  ، إلسالميةا -عات المادية في الفلسفة العربية النز حسين مروه، -

  بن إسحاق وأبن ھشام.الواقدي وا -  4

  .94 آية ,الحجرسورة  -  5

  .214آية  ,سورة الشعراء -  6

  ير.ب السِّ نص الصحيفة مثبت في كتُ  -  7
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  ولمضمونھا السياسي في: «الصحيفة»نظر قراءتنا لــــا -  8

زعبداإل ة بلقزي يا ،: اإلسالم والسياسةل افي العرب دار البيضاء،  ،لمركز الثق روت ال ، م2001بي
  .الفصل األول

وم ا -  9 ون بمفھ احثون غربي تم ب ة»ھ ي  «اإلحيائي رروه ف ا ح رة م ى وف المية. وعل اإلس
رك( الموضوع اك بي ون، ج يم رودينس ه ،ماكس اري أولييفي ل ،ك ل كيب يون...)، ا، جي آلن روس

  :انظر في ھذا. بادي في ھذا الباب : برتراند نحيل إلى ما كتبه
Bertrand Badie, Les deux etats: pouvoir et  societe, en occident et en 

terre d,islam, Fayard, Paris, 1986 (L, Espace du politique). 

ينتجمع كتب التاريخ والسير والطبقات على أن البعثة الن -10   .بوية بدأت والنبي في سن األربع
  إذ يفترض أنھا بدأت في سن الثالثين. راجع: ؛رأيا آخر لكن ھشام جعيط يرى

  .م2000 - دار الطليعة -بيروت  ،الوحي والقرآن والنبوة -في السيرة النبوية  ھشام جعيط،

اة- نھا ماھتأل ؛ثمة خصوصية شيعية ال ينطبق عليھا ھذا الحكم -11 ا من المماھ ى نحو م  -عل
تآل الب»بين النبوة واإلمامة (محصورة في  ا) عل «ي ا  ىطبع ل ركن ذه تمث صعيد العصمة. وھ

ة اإل ي نظري ا ف ه السياسي الشيعي االركين ي الفق ة ف ي عشريمام ة، ثن ه الجعفري ذ لحظت ل من  ب
  مامية.ة في الحلقة السادسة من تاريخ اإلالمبكرة والتأسيسي واإلسماعيلية

قيف -12 ة في الس دخل راجع كتب التاريخ والسير التي تعرض لحادثة المبايع ة التي ت ة، وللطريق
  بھا عمر بن الخطاب لحسم أمر الخالفة.

 .التعبير لطه حسين، وھو عنوان كتاب صدر له منذ نصف قرن -13

 : يعا لتجربة الحرب األھلية تلك فيراجع تحليال رف -14

Hicham Djait: La Grande discord: Religion et politique dans L, Islam des 

origins, Paris, Gallimard, 1989. 

   وشاورھم في األمر}{ ،38وأمرھم شورى بينھم}. سورة الشورى، اآلية { اآليتان ھما: -15

  .159اآلية ، سورة آل عمران

ه-أبي سفيان  بن كان معاوية -16 ا يالئم ممن ال  -وھو أول من وجد في ھذا المفھوم التوفيقي م
  راجع: .ضوان السيدوالقرب كما الحظ ذلك رتتوافر فيھم شروط السابقة 

  .36ص  ،م1997دار الكتاب العربي،  ,الجماعة والمجتمع والدولة رضوان السيد،

رضوان السيد في ، استعمالھا منذ حكم معاوية راجع حول مفھوم الجماعة، وما استقر عليه -17

  .48 -39المرجع السابق، ص 

  :ة فيينظر الموضوعات التأسيسية لھذه المقالة المدنية اإلسالما -18

المؤسسة ، بيروت ،دراسة وتحقيق محمد عمارة، األعمال الكاملة لإلمام محمد عبده ،محمد عبده
  .288ص ، : اإلصالح الفكري والتربوي واإللھيات3الجزء ، م1973، العربية للدراسة والنشر
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 : راجع مثالً  -19

اھرة  ،معالم في الطرق سيد قطب، - روت، –الق نحو مجتمع و ،م1993 ،13ط، دار الشرق بي

  .م1993، 15ط ، دار الشروق بيروت، –القاھرة . إسالمي

  .م1999 ،2الطبعة ، مركز بقية هللا األعظم بيروت، ،اإلسالميةالحكومة  روح هللا الخميني، -

رج، - الم ف د الس ة عب لح ج الفريضة الغائب ي المس د، النب يد أحم ت س ي: رفع  ،الرافضون ،1ف

  .م1991، شررياض الريس للكتب والن بيروت،

ودودي، - ى الم و األعل ة في  أب انون والدستور اإلسالمنظري ه في السياسة والق روت، ,وھدي  بي
  .م1980، مؤسسة الرسالة

ً جند هللا سعيد حوى،-   .م1977 ،2ط ،دار الطباعة الحديثة القاھرة، ،: ثقافة وأخالقا

  .م1996، ات األفقمطبوع ،الدار البيضاء ،الشورى والديموقراطية عبد السالم ياسين، -

 .44 آية، سورة المائدة -20

 .50 آية، سورة المائدة، المصدر السابق -21

ارة، -22 د عم ذا: محم ة  راجع في ھ ة- اإلسالميةالدول ة والسلطة الديني ين العلماني اھرة ،ب  -الق

       . 45-44ص ، م1988، دار الشروق بيروت،

 .36-35ص ، م م س ،مع والدولةالجماعة والمجت قارن مع ھذا، رضوان السيد، -23

ي  -24 ى بن ودة السلطان إل ة بع ان مطالب دم عثم ة بالقصاص ل ة معاوي ى كانت مطالب بھذا المعن
ة ا. أمي ين،ق ه حس ع: ط رى رن م ة الكب وردي،الفتن ي ال د ؛ وعل الطين؛ ومحم اظ الس د وع  عاب

 .La Grande discorde  الجابري، العقل السياسي العربي؛ وھشام جعيط

تناداً ن -25 ة اس ي بالخالف أن النبي أوصى لعل ول ب يعية التي تق ستثني من ھذا الحكم الرواية الش
د (راجع:« حديث الثقلين»إلى  ي، مسند أحم درامي) و، وسنن البيھق ة»وسنن ال  «حديث المنزل

وي األندونيسي  دوس العل ق عي ن درويش(راجح الحديث في صحيح البخاري وتعلي ه  )(اب علي
م، ،المجتمع العالمي ألھل البيت يل لمن خص بالتفضيل:: شواھد التنزفي  )367ص  ،م1996 ق
اقر الصدر،(راجع تفسيراً له في «حديث الغدير»و د ب ة : محم روت، بحث حول الوالي دار ، بي

  .)85ص ،3، طم1985، التعارف للمطبوعات

ا -26 اغھا اإلم ا ص ه كم ول الفق ي أص اس ف اع والقي دتي اإلجم س لقاع وف يؤس ا س ك م م ذل
اء  «الرأيية»ية وفلفعي موفقا بين النصية السالشا ان في أساس االعتن والحنفية. وذلك أيضا ما ك

ه المقاصد  «االستحسان»المالكي بــــ ة في فق ل أن تجد صيغتھا التنظيري لة قب والمصالح المرس
  مع أبي إسحاق الشاطبي. 
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ً  جديدةتكن ھذه المسائل الثالث لم  -27  ا لمين تمام ا ؛على المس ا وإنم ان منھ ا سنرى- ك ا  -كم م
د الخليف. ھو معلوم منھا لديھم من السنة النبوية المعززة بصريح النص ين لكن معالجتھا في عھ ت

  .نطراحھا عليھمستختلف قليالً باختالف شروط ا

رين واألنصار في ھذا االجتماع في: ابن جرير الطبري، راجع تفاصيل السجال بين المھاج -28

  .243 -235، ص 2، جم1987دار الكتب العلمية لملوك، بيروت، اتاريخ األمم و

اد  -29 ى االعتق ذھب إل يذھب محمد عابد الجابري إلى احتسابھا معايير قبلية على خلفية قراءة ت
ال السياسي اإلسالمي كيل المج ي تش ة ف دور مركزي للقبيل ابري. ب ل السياسي انظر: الج : العق

  .الفصل الرابع، ة العربيةمركز دراسات الوحد، بيروت ،العربي

قا (وآخري ،السيرة النبوية راجع التفاصيل في: ابن ھشام، -30 اھرة، ن)تحقيق مصطفى الس ، الق

  .454-429ص ، 1الجزء ، مطبعة مصطفى الحلبي

ادئ الشرعية  -31 قبل أن تكرس كتب فقه السياسة الشرعية (فقه الخالفة) القرشية مبدءا من مب
  !مر وأبي عبيدة في السقيفةعسته مرافعة بقرون كرَّ 

ة، نظر نصھا في:ا -32 ن قتيب اء اب اريخ الخلف ـ ت ة والسياسة، وھو المعروف بـ . تحقيق اإلمام

اھرة، ة مصطفى الحلبي وأوالده محمد طه الزيني. الق ة  ،19، ص 1الجزء  ،مكتب ارن رواي وق

  .352ص  ،2الجزء  ،م م س طبري، تاريخ األمم والملوك،: الفي «الوصية»أخرى عن 

ـ -33 ة تسميته بـ ذاب»ترد الروايات التاريخي يلمة الك ة من النبي  «مس الة جوابي ى رس ه-إل  علي
ا. إليهعن رسالة مسيلمة  -الصالة والسالم يل»: تقول رسالة مسيلمة في مطلعھ مة رسول من مس

ول هللا د رس ى محم ة :  .«....هللا إل ي الجوابي الة النب ول رس رحب»وتق رحمن ال م هللا ال ن ، يمس م
التا «....حمد رسول هللا إلى مسيلمة الكذابم ام،نظر الرس ن ھش ة ين في اب ، 1، ج السيرة النبوي

  .601-600ص 

وة نفسه -34 يلمة واألسود العنسي للنب اريخ راجع التفاصيل في. يشار ھنا إلى أن ادعاء مس : ت

  .2ج  ،والملوك األمم

وةة يذھب الجابري إلى أن موج -35 دعاة تن النب ةالم ة قديم ى حساسيات قبلي ل  تمي إل ا قب ذ م من
  .الفصل الرابع، : العقل السياسي العربيانظر كتابه، بين ربيعة ومضر، اإلسالم

  .17ص  ،1ج السياسة, بن قتيبة, اإلمامة وا -36

 .167ص ، العقل السياسي العربيمحمد عابد الجابري,  -37
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  نظرية الحرية في الفلسفة السياسية األوربية

  منى الخولييُ 

  ؟لماذا الحرية -1

ول إن ھ ي الق ة ف ة  اعام اضمني ااك اتفاقنال مبالغ داس التجرب ة ھي قدس أق ى أن الحري عل

الي لمة  يجب أن تكون اإلنسانية، والشرط األولي لشكل الوجود اإلنساني المنشود، وبالت مس

د ال ھايصادر عليھا وينطلق من ي نظري الجھ ذي أو العمل ى ال يبحث في الشأن اإلنساني عل

مسوغات العموم والسياسي منه على الخصوص. وال نحسبن أحدا قد يعترض على أن تكون 

ة،  الحرية كما ينبغيسياسية في أنھا تجعل النظرية مشروعية ال أن تكون: حلما تجسده الحقيق

ل ف دا يتمث ع، وتجري ي الواق ق ف اال يتحق ي ومث أتى ف را يت ق.. وتنظي ا ي التطبي ة. أم الممارس

ون ب أن تك اذا يج ؤال: لم د  الس ال.. التجري ع والمث ة.. الواق م والحقيق ا الحل ة دائم الحري

ا  ر؟ فربم ة والتنظي ق.. الممارس ىوالتطبي ز عل ؤاال يع دو س ر  يب ة األم رط بداھ واب، لف الج

  ووضوحه، تماما كما يعز إثبات البديھية.

ة»حيث نجد  م بإجابة عميقة على ھذا السؤال؛قداللغة العربية تتعلى أن عبقرية  في  «الحري

ل  الطبيعة النقية الصافية غير المختلطة بسواھا، ھي األصلھي  الداللية ھاأصول ذي اليقب ال

ا نقصده زيفا، وينبغي صونه في نقائه وخلوص ذا ھو م ه، األصل األصيل الجيد والثمين، فھ

  الخ. والنفس الحرة...أ، والماسة الحرة «الحر»الذھب لعفوية: حين نقول في تعبيراتنا ا

ره، بضم الح «الحر» تخبرنا أمھات المعاجم العربية إن ذھب أو النحاس أو غي ھو اء من ال

  ما خلص من االختالط بغيره. ورملة حرة رملة ال طينة فيھا، وطين حر طين ال رمل فيه.

و  ا ھ ل م ريف وك ريم الش يد الك و الس ر ھ لوالح يل ونبي ارھم  .أص اس أخي ن الن ر م الح

وأفاضلھم. حرية العرب أشرافھم. ويقال ھو من حرية القوم أي من خالصھم. والحر في كل 

ل وحر  شيء أعتقه، وفرس حر فرس عتيق بمعنى أصيل، وناقة حرة ناقة كريمة، وحر البق

                                                 
 . باحثة وأكاديمية من مصر  
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ا. الفاكھة خيارھا، والحر كل شيء فاخر من شعر أو غيره. وحر كل أرض وسطھا  وأطيبھ

ذا  ا ھ ال م وحر الدار وسطھا وخيرھا، والجمع حرائر، والفعل الحر ھو الفعل الحسن، ويق

الغ  رة المطر، وكالم حر أي ب ل. وسحابة حرة أي غزي منك بحر، أي ليس بحسن وال جمي

  ھذا ھو المعنى الداللي الصادق، البليغ والجميل للحرية في اللغة العربية. 1الفصاحة......

ة «الحرية»تعني ف ،اإلشاري عناھافي مأما   ،وضعا اجتماعيا يفيد منزلة رفيعة وسجايا كريم

ة  د األم د، وض د العب ر ض ة. الح جن والجزي ر والس ة واألس ن العبودي اق م ه االنعت وأساس

ام ار واإلرغ ر واإلجب ر والقس اب القھ ى غي ير إل ا يش ة. وأيض ة العقيل ل أو  الكريم ي الفع ف

رار، ألن ھ ار أو الق ان. فمادامت االختي ة اإلنس د طبيع ث يفس ن حي ا م ة تمام د الحري ذا يفس

ذي ال ه الحرية تعني الخلوص واألصل األصيل ال ى؛ شبھة في فسوف تكون  األجود واألعل

ه  الحرية حال اإلنسان الخالصة إنسانيته من خضوع لقھر أو غلبة أو سيادة تفسد صدور فعل

 –من حيث ھي األصل األصيل  تھا الحريةتفسد طبيعته، حيث أن الطبيعة ھي ذا.. عن ذاته

ا د أن يكون صلدا.كما أشرنا، كأن نقول من طبيعة الرماد أن يكون مرن ة الحدي  ، ومن طبيع

ه عفيٌ  ويٌ  إذا سار شخص بسرعة ألن ان المشي السريع من ق ه»، ك ة «طبيعت ا لحال ، خالف

  .مثال المشي السريع ألن كلبا يطارده

*         *        *  

ا عن  تأم ة» لمصطلحقاقية األصول االش ريم، فنجد في  «الحري رآن الك ة { الق ر رقب تحري

ي محررا{و  92 النساء}مؤمنة ران }نذرت ما في بطن ا لفظة  35آل عم ة»أم ا «حري  ذاتھ

لم يرد في القرآن  .، فھي مصدر صناعي ال يحظى بأبھة الجزالة اللفظيةالمتواترة افي داللتھ

اجم  لية،الجاھأدبيات الكريم وال في  ه المع م تتعرض ل ة المصادر الصناعية ل وكشأن غالبي

وفي تعريفات الجرجاني نجد أول ورود للحرية  .وأغلب الظن أن اشتقاقه كان الحقا الكبرى.

ات والتحرر من الشھوات  د الخروج من رق الكائن ان مصطلحا صوفيا يفي كمصطلح، وك
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ر ان األكث د ك ي إرادة الحق. فق د ف اء إرادة العب ة وصيغ  وفن و المصادر الطبيعي تعماال ھ اس

  .)رر ح(التوصيف من الجذر 

ة. فنجديقترب  ي اللغات األوربي ة ف ذا من وضع الكلم ة ھي االسم  ھ ة الحري  في الالتيني

Libertas  حر من الصفة المشتق Liber وفي اإلنجليزية الحرية ,Freedom  المشتقة من

ة أي حر، كشأن اللغة األلمانية،  Freeالصفة  تقة من الصفة حر  Freiheitفنجد الحري مش

frei  ةاألخيرة لمة أصول الك. ترتد ة العتيق و( إلى اللغة الجرماني ا )جرمانيك -البروت ، ومنھ

ة  ى اللغ الي إل و سكسونية، وبالت ة األنجل ى اللغ م إل إلى اللغة الجرمانية في لھجتھا الغربية، ث

     .حديثةاإلنجليزية القديمة، ومنھا إلى اإلنجليزية ال

م تطعمت ة ث ة العتيق ة الجرماني ة، نجد  وألن اللغة اإلنجليزية أصولھا في اللغ را بالالتيني كثي

ة ة لفظين في اإلنجليزي ى الحري ا  يحمالن معن ا  Libertyو  Freedomھم ، تسري عليھم

ة  ى الثاني دنا إل ى إذا ع ة، حت ى بالثاني رح األول ات، أي تش أن المترادف واميس بش ادة الق ع

ي تشير أيضا  2!ناھا مشروحة باألولىوجد ادة نفسھا الت ا بالم ا لغوي وكلتاھما يمكن تعريفھم

ة واألسر ، إلى وضع اجتماعي يفيد منزلة رفيعة وسجايا كريمة وأساسه االنعتاق من العبودي

ام في الفعل أو  ار واإلرغ اب القھر والقسر واإلجب ى غي والسجن والجزية.. وأيضا يشير إل

ار أو ال رار.االختي ين  ق ز ب ن التميي ام يمك ةبشكل ع  Libertyوالتحرر   Freedom الحري

ر  ي اLiberationوالتحري ر ف دو صلب األم ق،، ليغ ة تتحق ي حري ذي يعن رر ال ان ف لتح ك

Liberty 3ھو المصطلح األكثر تدواال للحرية في النظرية السياسية.  

*         *        *  

رالحرية و، الحرية ببدائلھا الثالث إن ية، وفي  ،التحرر والتحري ة السياس ھي صلب النظري

ر فردريك ھيجل صدق قول فلئن تطورھا ومحكھا وغايتھا. اآلن نفسه إطار  الفيلسوف الكبي

F. Hegel )1770- 1831( ة ر  ،4إن تاريخ الفلسفة ھو تاريخ الحري ه يصدق أكث د أن فال ب
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ية خصوصا. عل فة السياس اريخ الفلس بيلنا ى ت ى الوس ي خواآلن إل ي ض ف ة ف ة الحري نظري

  الفلسفة السياسية األوربية.

  الحرية الموجبة والحرية السالبة -2

رلين – مفھوم الحرية شھد ر من   – )Isaiah Berlin )1909-1997 كما يقول أشعيا ب أكث

قد كليات وجزئيات التجربة اإلنسانية. و وتداخله في شتى تهنظرا لسعة مجاال ،مائتي تعريف

نوإنقاذه  عديدة لتحديد المفھوم بذلت محاوالت ة وسمت م ومن المحاوالت  .ه بميسمھاھالمي

ل في  التي تلك االرتكاز إليھاالتي يمكن اآلن الجديرة  د تتمث ق تحدي ة عن طري وم الحري مفھ

ة المو ا الحري ا، وھم انبين لھ ين ج ز ب ين يُ التميي ال مع د مج ي تحدي ي تعن ة الت ه جب ارس في م

  السالبة التي تعني مجرد انتفاء عوائق الحرية. ، والحرية اإلنسان حريته

ذا نجد ل ھ ي مقاب ية وف ة السياس ة  النظري دوراألوربي و معروف ت ا ھ ين كم ي اليم ين قطب  ب

ل اليسار  يمثل اليمين البحث عنل ،االشتراكي واليسار الرأسمالي ا يمث ة، بينم الحرية الموجب

 رأسمالي تقترن بتقليص نفوذ الدولةال ن الحرية في عرف اليمينإ البحث عن الحرية السالبة.

زال  ،إلى أقصي حد ممكن، بينما تتحقق الحرية في عرف اليسار االشتراكي األحرى ت أو ب

  .5لياتھا إزاء األفرادوعن طريق تعظيم دور الدولة ومسئ ،امعوقاتھ

ذي رسإنه ال ين واليسار ال ين اليم ةتقابل ب ان ال ، وظلم أطر الفلسفة السياسة الحديث رن إب ق

ى السواء ماثال العشرين ار وحاكما للواقع السياسي والنظرية السياسية عل ان االنھي ى ك ، حت

اد ال دوي لالتح ھدھا الم ي ش رات الت وفيتي، والمتغي دس ر  هعق أفاألخي ؤذن ب ا ت ول وكأنھ

ن صيحته الشھيرة مما جعل فرنسيس  بالميدان، االشتراكية وانفراد الرأسمالية ا يعل فوكويام

ويرسم  ليسار الذي كان يحكم حركة السياسةتاريخ، بمعنى أن الصراع بين اليمين وابنھاية ال

اريخ  ده. ولكن الت التاريخ، قد انتھى تماما لصالح اليمين الرأسمالي لتتوقف حركة التاريخ عن

لم ينته كما رأي فوكوياما، فھا ھو العالم يموج اآلن بعواصف اإلعصار االقتصادي واألزمة 

ة ةالرا المالي يم  ھن ا لتعظ را وألماني ا وانجلت مالية كأمريك الع الرأس ى ق ى دفعت أعت دور الت
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ان ي بعض األحي أميم ف ة الت ة لدرج وط الدول ن خط أخوذة م ول م ن حل واھا م ارية وس  يس

وا صميمة اتھم من ك راد وحري وق األف اذا لالقتصاد ولحق ذرانق ة ومن ات من رث محيق ة. وب

  نفرد بالميدان.ت خطوط اليمين الرأسمالي لن المؤكد أن

د  ل لق ينتمث مالي اليم ية الرأس ة سياس ي  كنظري فة ف ةالفلس ي الليبرالي وم جوھر الت ا ھيق

ة،عل ي الملكي رد ف ق الف ن ح دفاع ع ث  ى ال ةحي ل  الملكي ب ب ة فحس رطا للحري ت ش ليس

ي  ا، أو ھ ة ذاتھ ي الحري دھ كي رائ د الس ر ھارول ة  بتعبي ة األمريكي الليبرالي

رة:  ة الم»المعاص تلكي ي تحقق ة الت ي الحري يد «ھ وى تجس ر أق ذا التعبي ل ھ . ولع

  لمفھوم الحرية الموجبة.

*         *        *  

ة و ة األوربي كل الحداث دايات تش ذ ب ت من مالية فرض د الرأس ع. فق أمر واق ھا ك نفس

ا ي أوروب ة ف ت مظلم ي كان طى الت ور الوس أفول العص أتھا ب ت نش ذ أن ارتھن ، من

ى ط إل ر المتوس ول البح المية تج تح رة إس ة فابحي ة المرتفع ة العربي ا األلوي توبھ  ختنق

دن وانئ والم ة،  الم ان الكنيس أة ھيلم ت وط ذوى تح ة ي وم الدول اد مفھ ة وك األوروبي

اثرة رة متن غيرة فقي ات ص ى إقطاعي ا إل ت أوروب ورھا  وتحول ل عص ي لي ت ف ودخل

ة، وس وف الجغرافي ليبية والكش روب الص ت الح ى كان ل. حت طى الطوي ائر الوس

ى  ي أدت إل رات الت ةالمتغي نظم اإلقطاعي ار ال ل  انھي دن بفض ي الم اة ف ة الحي وانبعاث

ة  ة البرجوازي دن(أي الطبق كان الم ن س ار م ة التج ي )طبق رات الت ر المتغي ى آخ ... إل

  صنعت العصر الحديث.

تو ة بات وق البرجوازي ن حق دافع ع ي ت ة الت ة  الليبرالي الم تجرب ن مع ا م ل معلم تمث

ة ا االحداث دار تطورھ ى م ورت عل ة، وتط ر ألوربي ادس عش رن الس ذ الق دة من ، مؤك

ي رد ف ق الف دا ل ح ة، تاكي بالملكي ا الموج ة بمفھومھ جھا .لحري ا ونض م أدى نموھ  ث
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ھود اريخي المش ارھا الت ي مس يرھا ف اول  وس ذي يح ل ال ار المقاب ور التي ى ظھ إل

  .لحريةالسالب ل مفھوملاالذي يمثل  ھا ومثالبھا، أي الفكر االشتراكيتجاوز سلبيات

ة  ا الحري ن طريقھ د ع ة وتجس ا الليبرالي دافع عنھ ي ت ة الت ت الملكي ي الموجبكان ة، تعن

ا األرض  ان. أم خص اإلنس ر لش داد مباش ل امت ل. العم اتج العم ة ن ة ملكي ي البداي ف

ي البدا ين. ف اده أجمع ا هللا لعب ة وھبھ ة إلھي ا فھب ينومواردھ ر قليل ان البش ة ك ، ي

ي ش تغال أو واألراض د مس ادم ال يج ا ع رة، أكثرھ ا وفي رداء مواردھ عة ج اس

  مستثمرا. ال مشاحنة خطيرة في توزيعھا وھي كل موارد اإلنتاج آنذاك.

ا  ا، مم د م ى ح ع إل و الوض ذا ھ ان ھ ر، ك ابع عش رن الس ي الق ة ف أ الليبرالي ى منش وحت

رد ف ل ف ق ك فھا ح ة بوص ن الملكي دث ع وك يتح ون ل ة ج د الليبرالي ل رائ ل جع ي تحوي

اج  ورد إنت ة، أي م رة ومنتج ة مثم ى مزرع ه إل ل عمل ن األرض بفض رداء م ة ج قطع

ل  ن قب ه، ال م اش في ذي ال نق ل ال اتج العم ي ن ي ف ق الطبيع ه إذن الح اج. إن يلة إنت أو وس

ن  ى م تراكيين، وال حت ار االش ل اليس ل أھ ن قب راليين وال م ين الليب ل اليم أھ

وا  ذين رفع يوعيين ال عار –الش من ش م ض دة لھ ھير: ش  –ات عدي األرض »عارھم الش

  ، وإن كان بالطبع شعاراً ُرفع في ظروف مغايرة وألھداف مغايرة.«لمن يزرعھا

و ا أن حق تمرة. وطالم اج مس ائل اإلنت يرة، ووس ان قص اة اإلنس د أن حي ة بي ق الملكي

ونة ة ومص ة مكفول ل الفردي د وال فض ر جھ رعيون بغي ة الش ا الورث وف يتلقاھ  –، فس

لبغي د ر عم ي ق اعفة. وھ ورثتھم مض ا ل د تركوھ ال، فق ا عم افوا إليھ . وإذا أض

اج  يلة اإلنت ة وس ن طبيع ل، فم ر عم اعف بغي ع  –تتض ة وقطي األرض الزراعي ك

ثال  ام م ود  –األغن رة ول ا مثم ا أدى  –أنھ ال. مم ر األجي و عب روات وتنم راكم الث وتت

تنفرت الجم ورة اس وال بص ات ورؤوس األم خم الملكي ى تض ر إل ل التنظي ن أج ع م ي

  االقتصادي السياسي، خصوصا بعدما تفاقم األمر بالثورة الصناعية.
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ة  تغالل الطبق ال واس غيل رأس الم ات تش اعفت إمكاني ناعية تض ورة الص ع الث م

ذروة  ت ال ي بلغ مالي، الت ام الرأس اوئ النظ ة مس ورت كاف ة، فتبل ورة مھول ة بص العامل

ة الحديث تعمار واإلمبريالي ور االس ام بظھ ى قي وجي إل ي التكنول دم العلم م أدى التق ة. ث

  الصناعات الضخمة المتكاملة التي ھي في غير حاجة لمھارات صغار العمال.    

ناعات  ذه الص ة ھ خمة المتكامل ينالض غار المنافس تالع ص ى اب ادرة عل بت ف ؛ق اكتس

ق ف تحكم المطل الي ال لعة، وبالت وق الس راد بس ار، أي االنف ى االحتك درة عل ي الق ا وف يھ

ع  ل الجمي ى جع ذا أدى إل ا. وھ تھلكين  –ثمنھ ال أو مس ع  –عم ھلة لجش ة س فريس

الع  ع مط عة م ورة واس رى بص ذي استش ار ال م أن االحتك ال، ث ال واألعم حاب الم أص

دافع  ه وت ادي ب ذي تن ز ال ا الممي مالية طابعھ د الرأس أن يفق يال ب ان كف رين ك رن العش الق

  أي التنافس. –عنه الليبرالية 

ى ھك ث عل راكم ال يبع و وتت ة تنم ات الخاص رك الملكي اريخي لت اج الت ان النت ذا ك

ة س الليبرالي ان ألس ى االطمئن ا عل ال مفتوح رك المج ة ت وحي بإمكاني ، وال ي

ة ا الموجب راعيه لحريتھ ون مص ذين ال يملك ة ال ن حري اذا ع ة، فم ي الملكي ي ھ  ؟ إذالت

ة أرض ليج دوا قطع ن يج يئا، ول وا ش ن يرث ن ل د م دھم يول م وجھ طة عملھ ا بواس علوھ

ة  ورة رھيب د بص ر يتزاي داد البش اج. إن تع يلة إنت ر  –وس ب تعبي ة حس أو بمتوالي

ة  خص أو لھيئ ا لش يس ملك اج ل ورد لإلنت ة أرض أو م ة قطع ة أي د ثم م يع التوس . ول م

د  ل أن يج ا قب ك جوع وف يھل دم س خص المع د أن الش ن المؤك بح م ة. وأص أو لدول

رداء يحول ة أرض ج ه قطع ن ممتلكات د م اج تع يلة إنت ى وس ه إل طة عمل ا بواس ھ

  . ومجاال لحريته الموجبة الشخصية

ه، أو  وت يوم د ق خص ليج ا الش لعة يبيعھ رد س بح مج د أص ه ق ل ذات لة أن العم والمحص

ل ب، ب ت فحس ا لي ل. وي ر أو أق ت  أكث ة تفاقم ةكارث ة و ،البطال كلة الملح بحت المش أص

ما لعة المس ذه الس وق لھ اد س ي إيج يئا ھ ى ش ة العظم ك األغلبي ي ال تمل ل، والت ة بالعم
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واھا ة س ة حري ة أو أي ة موجب اال لحري ون مج ن أن يك ل . يمك م أن نظ ن المالئ ل م فھ

يمة  ق الجس ذه العوائ ة ھ ى إزال ل عل در أن نعم ة، أم األج ة الموجب ن الحري احثين ع ب

  .ر عريضةلجماھي الحد األدنى من الحياة اإلنسانية الكريمةأمام  أمام الحرية و

دو ذين ال يج بح ال ل،أص ه جحاف اتون من ال يقت و  ن عم ة تنم ل البطال ذت جحاف م أخ ث

ناعات  تبدل بالص ذي اس وجي ال ي التكنول دم العلم ور التق أة وتط ع نش رطانيا م وا س نم

ا  ال، وثاني ن العم ر م دد كبي ن ع تغني ع ي أوال تس ي. فھ نيع اآلل ة التص ة أنظم اليدوي

اء واأل تغالل النس ن اس تمكن م ال ت ور الرج ن أج را م ل كثي دة، أق أجور زھي ال ب طف

ت ال ذا تفاقم ل. ھك ى التحم درة عل وة والق حاء ذوي الق انون األص ا لق ة وتبع بطال

ب رض والطل ة الع ة الكادح ل الطبق بح عم ا  –، أص ونين أو البروليتاري ال المطح العم

ة  – اة الكريم يات الحي ط مقتض وم، وال أبس وت الي ي بق اد تف ة ال تك لعة بخس ودع س

اتعن اال للحري ون مج ات لتك وين الملكي مالية؛ ك تك اوئ الرأس ورت مس د تبل . لق

ا ه لھ د الموج اعد النق ارات فتص ذاھب وتي ي م ثال ف تراكي، مم ار االش دة لليس  عدي

ة ك ة واألكاديمي ة والراديكالي يمونية والطوباوي ان س ة والس ة والبالنكي اإليكاري

  . ...ة والماركسيةوالتعاونية والفابية والفوضوية الالسلطوي

ر ة ظھ تراكي لمواجھ ر االش مالية الفك او الرأس ع ليبراليتھ ر الواق ي األم ي ھ  ،الت

ة. ر حري دال وأكث ر ع ر أكث ع آخ ن واق ث ع ي  إن والبح ا الليبرال مالية بإطارھ الرأس

ادرين ل الق ن قب ة م ة المعيش ة الموجب دود الحري ل ح ل، تمث ائن تمث و ك ا ھ يو م  ينبغ

ا ت ه. إنھ اظ علي ينالحف ل اليم ى مث ار بمعن تراكية اليس ذاھب االش ل الم ا تمث ، بينم

ر وا ى التغيي زوع إل االن راه معتنقوھ ا ي ق م نقض، وتحقي ون ل ي أن يك ا ينبغ اول ، يم ح

ت  ي تراكم ة الت ات الحري ة معوق راء إزال ة والفق ات الكادح ل الطبق ى كواھ عل

ونين، ين والمطح ال والفالح ن العم البيتھم م ق األول  وغ حاب الح ي أص ة ف الحري

  وسائلھا. ألنھم صناع الحياة ومنتجو
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ي  ل تعن ة، ب الطبع الملكي ي ب تراكي ال تعن ار االش رف اليس ي ع ة ف ى أن الحري عل

ارك  ي، وتش ارب طبق ة، وتق ة اجتماعي ائم عدال اء دع ي إرس ي تقتض ة الت اة الكريم الحي

ا ه اإلنس ان ألخي تغالل اإلنس ع اس ل، ومن اتج العم وطن ون رات ال ي خي ع ف ن... الجمي

يم االش ر الق ى آخ انإل ھل تبي ي يس ة، الت وم  تراكية المعروف ل المفھ ا تمث ف أنھ كي

ة.  البالس ارللحري رف اليس ي ع ة ف ون الحري ذا تك ل حري ھك البة تتمث ي ة س ة ف إزال

   .وھم األغلبية عوائق الحرية التي ترين على كاھل الطبقات الكادحة والمعدمة

اب لب واإليج ذا الس إزاء ھ و ،ب اوأن الج ة الح ي اإلھر بطبيع ة ف ي ل والماھي اب وف يج

ب دو الموج ة، تغ ع  – الليبرالي ر الواق فة األم ا فلس ي رأيناھ زعم  –الت ى ال ادرة عل ق

  المعبر الرسمي عن الحرية في النظرية السياسية األوربية.بأنھا 

  مذھب الحرية ..ةالليبرالي -3

ية ة السياس ت الحري ا دام ي م كLiberty ھ ال ش ةأن الليبر ، ف   Liberalism الي

فھا دم بوص ي أن تتق ق ف احبة الح رع ص ر الش ية  ي المعب ة السياس ن النظري ع

ة. ه التحد األوربي ى وج ي عل مى ھ م وكمس ة. كاس ة الحري ة، أو نظري ذھب الحري د م ي

ن  ذا الوم ئھ ا المض د جانبھ ف اآلن عن ن أن نتوق ق يمك ن  منطل ر ع دم كتعبي ي تتق وھ

   ية.ت وعطاءات الحضارة األوربإيجابيا

ات  ن منطلق دافع ع ة ت فة نبيل ون فلس ر لتك امن عش رن الث ي الق ة ف ورت الليبرالي تبل

د  ة. فق ي الملكي ق ف مالية والح أت الرأس طى، نش ة الوس ن الطبق دفاع ع ل ال ن أج أصالً م

ة  ة نامي ت طبق ي كان دن) الت كان الم ة، أي س الك (= البرجوازي غار الم ة ص طبق

ل ب راف الكام ن االعت ث ع ذاك، وللبح ة آن اة والحري ي الحي ا ف ائر حقوقھ ا.. بس ھ

فة  ة وفلس ة البرجوازي فة الطبق ولھا فلس ي أص ة ف ت الليبرالي ذا كان ة. ھك والملكي

ة  ي الليبرالي الي، تعن ة. وبالت مالية  –الملكي فة للرأس ي فلس ث ھ ن حي ع  –م أن ترف

راعھم ر وص ھم الح ي تنافس راد ف ا لألف رك ملكيتھ اج وتت ائل اإلنت ن وس دھا ع ة ي ، الدول
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ين  ات.. أو ب ين الجماع راد.. أو ب ين األف ادية ب ات االقتص ي العالق دخل ف وال تت

ي. اد الليبرال ة لالقتص ورة العام و الص افس ھ ان التن ات؛ فك دأ الطبق ا للمب ك تحقيق . وذل

ر   اد الح دأ االقتص م مب روف باس عار أي ،  Laissez faireالمع الش

ھير:  مالي الش ه »الليبرالي/الرأس ل.. دع ه يعم اء دع ن تلق ير م الم يس ر.. إن الع يم

  ، من دون تدخل الدولة.«نفسه

فة الليبرالي ي الفلس ة ف و ة الدول ه ھ ن أن تفعل ا يمك ارى م ات، وقص ي الملكي دخل ف ال تت

ات والتز ا بواجب وق للربطھ ارك وحق رائب والجم ات، كالض ة الام ى أنطبق ة. عل  عامل

ة  ي الليبرالي ة ف االدول ى عنھ رورية ال غن ة ض يمؤسس ا ، ل ة وإنم فھا غاي س بوص

ن:  ق األم ي تحقي رد، وھ ول الف را ح ز أخي د تتمرك ة أبع ق غاي يلة لتحقي فھا وس بوص

داخل، ي ال انون ف ام والق ارج؛ النظ ن الخ ب م داء األجان ع األع مانا  ودف ك ض وذل

  الحرية. ةلألجواء الصالحة للممارس

و الن ي ھ ي الليبرال ام السياس د النظ ة، نج دور للدول ذا ال ار ھ ي أط يض وف ق

اطيقي أو  وع دوجم الرأي أو خض راد ب لطة أو انف تبداد بالس ة، وألي اس للديكتاتوري

ة  ة الحق ل الحقيق ي تمث ة الت ادئ النھائي اس أن المب ى أس ك عل ين. وذل ذھب مع زام بم إل

اً. وق حة وبطالن اوت ص ط آراء تتف ة فق ر. ثم ات البش ي إمكاني ا ف ود لھ ارى ال وج ص

ده، ي تأكي تطيع الليبرال ا يس ا م ل   كم د رس ار برتران  Bertrand Russellأش

دو 1970 -1872( الي ال يغ ره. وبالت ن غي ح م ه أص دو ل رأي يب ك ال و أن ذل ) ھ

ال  ع المج تقالت، ويتس جون والمع ي الس زج ف داء ولل ارا للع رأي مث تالف ال اخ

  للتسامح الديني وتحقيق الحرية الفكرية.

ة،  اس الديمقراطي ة أس د الليبرالي ر تع رأي اآلخ ة وال ن الحري دفاع ع اس ال ى أس عل

م  س الحك اء أس ل إرس ن أج دت م ت وجاھ ي كافح ي الت ا ھ اريخ أنھ ھد الت ويش

ن  لطات ع تقالل الس وب اس وله، ووج ر أص ت البش ي علم ي الت ا ھ توري، وأنھ الدس
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لطة ن الس ريعية وع لطة التش ن الس ة ع لطة التنفيذي ھا: الس اً  بعض ائية. وأيض ل –القض ب

الً  انون،  –وأص ا بالق ا دام ملتزم ه م واطن نفس تقالل الم ن اس ة ع ت الليبرالي دافع

رأي  ة ال ا حري ن؛ وأھمھ د ممك ى ح ى أقص االت إل ة المج ي كاف ه ف الق حريات وإط

ه ف داء رأي ه، وإب ن يمثل اب م ة انتخ ل، وحري ول والفع اد والق ر واالعتق دين والفك ي وال

ام، م راع الع ةاالقت رورة إزاح ات  ع ض ف الحكوم ن تعس ن م ط ممك ر قس أكب

  وتطاولھا على حرياته.

  لحرية: العقد االجتماعي والقوانين الطبيعيةأساس ا -4

زت  د ارتك ذه ق ا ھ و م ين ھ اس مت ى أس ة عل ية األوربي ة السياس ي النظري ة ف الحري

ة  رف بنظري اعي»يع د االجتم ي «العق ة  ف لطة الحاكم أة الس ير نش ا وتفس طبيعتھ

او يدورھ ة ، وتعن ين  أن العالق د ب د أو تعاق ة عق ومين بمثاب اكم والمحك ين الح ب

انبين، ة، الج الوالء والطاع اكم ب دينون للح ون ي ي  المحكوم ين ف دور مع اكم ب وم الح ليق

ا يم حي ث تھمتنظ ويا، بحي ر س اة البش اني ولحي اع اإلنس ل لالجتم روف أفض دانا لظ ، نش

ي أداء رف ف ل أو انح ز أو فش ه إذا عج ون،  أن ه المحكوم ه ل ذي خول دور ال ذا ال ھ

  أصبح من حقھم عزله وإبرام عقد جديد مع حاكم آخر.

ة  ت الليبرالي ا انطلق ن ھن اعي  –م د االجتم رة العق لحة بفك ق  –مس ض ح د رف لتؤك

ي  ائعا ف ان ش ا ك ى األرض كم ة هللا عل م ورث م، أو أنھ ي الحك ي ف وك اإللھ المل

ور ا ور القالعص ة والعص طى اإلقطاعي ة؛لوس بح ديم ذي أص رفض ال ذا ال را  بھ اآلن أم

ه،  لما ب ي غيمس اشف ن النق ال ع ذكر فض ى ال ة إل زت ر حاج ن ، أنج دة م ا واح أوروب

وات م خط ا أعظ ي تاريخھ اعي ف دم االجتم رد، التق م الف انون بحك م الق تبدلت حك د اس . لق

دد  ذا الص ي ھ دما ف ير ق تطاعت أن تس ا. واس واطنين ال رعاي عوب م ت الش وجعل

ية  ي ُمرس واطنين ف ق الم د ح ود، وتأكي ديمقراطي المنش م ال ة للحك دعائم الحديث ال

ين  ل ب دأ الفص واب، ومب ارين أو ن ين مخت الل ممثل ن خ م م ى الحك راف عل اإلش
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ثالث  لطات ال ائية  –الس ريعية والقض ة والتش اس  –التنفيذي بح األس ذي أص وال

ديمق كيوال ع مونتس د أن وض ين بع د ذا )  كتاب1755 – 1689( راطي المك ه الخال

  .«روح القوانين»األجزاء الثالثة 

ا،  لطة لعملھ ة الس بط ممارس ة لض مانات ممكن ى ض ع أقص ى وض ة عل ت الليبرالي ودأب

ور  ا العص ت منھ ا عان د م ي ش لطوي الت راف الس ور االنح ين ص ا وب ة بينھ وللحيلول

ال دود وب ال ح وال ب ديس األم ة وتك م والديكتاتوري ف والظل ة، كالعس طى والقديم  الوس

  قانون.

ن  ب م ل حق ا تمث ا تقريب رب أوروب ط وغ ل دول وس د أن ك ار نج ذا اإلط ي ھ وف

ى  وفا أدل ا فيلس رب أوروب ي غ ة ف دم دول ة. وال تع ر الليبرالي ي نھ د ف ا رواف تاريخھ

ا  ى، تليھ دح معل م وق اع أعظ احبة ب ا ص ى فرنس ة. وتبق ر لليبرالي ي التنظي دلوه ف ب

دة األمريك ات المتح ا الوالي ا. أم ة ألماني يطانية المھجن أتھا الش ذ نش ت من د كان ة فق ي

ال  ا. فض ا وديني يا واجتماعي اديا وسياس ة، اقتص ل الليبرالي ن معاق ال م ى اآلن معق وحت

ة أو  ة عملي رد ترجم ية، مج ورة الفرنس دتھا الث ت، كرائ ة كان ورة األمريكي ن أن الث ع

  محض تطبيق للمبادئ الليبرالية، خصوصا السياسية منھا.

رغ ى ال ن عل إن لك ذا وذاك، ف ل ھ ن ك فة م م ةالليبالفلس ة إنجليزي اً نبت ة أساس ا رالي . إنھ

ر  ول التنظي اغت أص ي ص ة الت ذه األم د ھ ى ي رية عل ا البش ي تلقتھ دروس الت د ال أح

ي.  نھج العلم ديث والم م الح ول العل اغت أص ث ص ن حي ا م ديث، ربم ي الح السياس

ي إ ة ف طلح الليبرالي داول لمص تعمال وت ك واس ان أول س رن فك دايات الق ع ب را م نجلت

  الثامن عشر.

ع  ط م ن رواب و م ت. وال يخل ي بح زى سياس ذاك ذا مغ ة آن طلح الليبرالي ان مص ك

ة  اة النظري احي الحي ائر من ى س ا عل ة، وھيمنتھ ات الديني طوة المؤسس ى س ورة عل الث

ر  ة وعص ر النھض دايات عص ذ ب دأت من ي ب ورة الت ا الث ا. إنھ ي أوروب ة ف والعملي
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دي الح ال ي اإلص ا ف تد عودھ ت واش ر، ونم امس عش ر والخ ع عش رنين الراب ي الق ني ف

ده،  ان ورش درة اإلنس ل وق ان بالعق ي، واإليم دم العلم اطراد التق ر ب ابع عش رن الس الق

ا  دعوة إليھ ه وال ن حريات ديث ع ي الح رج ف ة ح د ثم م يع اية. ول ن الوص تغنائه ع واس

  والمطالبة بھا جھارا نھاراً.

ئ  واء إذا تنب ت األج زي كان وف اإلنجلي ة، أي الفيلس ي لليبرالي يء األب الروح بمج

وك  ون ل ذائع John Lock )1632–1704ج ة ال ة التجريبي وف المعرف ) فيلس

ھير:  ول الش احب الق يت، ص ة»الص ة.. الِمْلكي اة.. الحري ادئ  «الحي ص مب ذي يلخ ال

ين ال رابط ب ه الت ة بل ى العالق د عل ا، يؤك عارا لھ بح ش الي أص ة وبالت ة الليبرالي حري

  الشخصية والملكية الخاصة.

ه  ي الوج ات ) ھ روة (= الملكي ع. والث ي المجتم وة ف يم الق م تنظ ي عل ة ھ إن السياس

ة  ي اإلنجليزي لطة ف ة س ى أن كلم وة؛ حت ر للق ي authorityاآلخ دائلھا ف ائر ب ، وبس

ات الھندوأوروبي ة   ةاللغ ة الالتيني ن الكلم تقة م ك أو   auctorمش ي المال ي تعن الت

ق المُ  د اإلغري وس عن ان زي ا ك ن ھن ق. وم ارس للح ِدث أو المم وبيتر  –ْح ره ج ونظي

ان  د الروم ة  –عن ى اآللھ لطة عل احب الس ك وص ك المل ه مال ة، ألن ل اآللھ ه ك إل

واء. ى الس ر عل ين  والبش راه ب م ع ذي ال تنفص ق ال وي الوثي اط العض م الرب ذا نفھ وھك

  .السياسة واالقتصاد

*         *        *  

ع ورأين ادية ترف ة اقتص ية وحري ة سياس د حري ي آن واح ي ف ة ھ ي الليبرالي ة ف ا الحري

ر. اد الح دأ االقتص واء مب تندت ل ئن اس ة إ ول ي الليبرالي ية ف ة السياس ة الحري ى نظري ل

  القوانين الطبيعية.نظرية إلى العقد االجتماعي، فإن الحرية االقتصادية فيھا تستند 
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د  ام فق وكأق ون ل ا ج ة االقتص يالحري ة الت ي الليبرالي د دية ف ة تؤك زة أن الملكي  غري

ة و وق الطبيعي م الحق ن أھ ق م ن أح ة م ت الدول ي قام رة الت اس فك ى أس ا، عل ل تأمينھ ج

ة» وانين الطبيعي ر «الق امن عش رن الث ادت الق ي س ا أن  ،الت وانين ومؤداھ ة ق ثم

اتھم و ر وتجمع اة البش م حي ة تحك ة. طبيعي ورة تلقائي ا بص طتھم، وتنظمھ ن وأنش يمك

ه  ه وتعامالت رفاته وعالقات ي تص ه ف ثال أن د م ه، ليج تبطان ذات فھا باس رد أن يكتش ألي ف

وانين طبي وم بق ة محك انون االجتماعي ة، كق ذات»عي ى ال ة عل انون  «المحافظ وق

  .«التعاون مع اآلخرين»

وف  ه ال خ ة، وأن ة الخاص ن الملكي وك ع ون ل اع ج ات دف ي حيثي ة ھ وانين الطبيعي الق

ا ت ا مھم ة منھ ة طبيعي دود تلقائي ة، أي بح وانين طبيعي ة بق ي محكوم خمت. فھ ض

  ومعقولة، أبسطھا أن قدرة الفرد على العمل محدودة. 

وك و ون ل ى ج الي عل رن الت ي الق ة ف واء الليبرالي ل ل ر  –حم امن عش رن الث ي الق أي ف

م  – وا باس يين، عرف اديين الفرنس ن االقتص ة م وقراطيينجماع ار  الفيزي أي أنص

ة د  الحكوم ا توج ة. فكم وانين الطبيعي رة الق اد بفك وى اعتق ون أق م يمثل ة. وھ الطبيعي

ي  وانين الت م الق ع. أھ م المجتم ة تحك وانين عام ة ق ة، ثم م الطبيع ة تحك وانين عام ق

   تحكم المجتمع قانونان:

ة.  –1 لحته الخاص ق مص ى تحقي ل عل رد يعم ل ف ل ك ي تجع ة الت ة الخاص انون المنفع ق

ة ا –2 انون المنافس رين ق ة اآلخ ى منافس ول عل رد مجب ل ف ؤداه أن ك رة وم لح

  ومحاولة التفوق عليھم.

ة.  ة الخاص انون المنفع ألول أي لق وابط ل ل ض رة يمث ة الح انون المنافس اني أي ق الث

ل  ة يكف انون المنافس اص وق الح الخ ق الص ل تحقي ة يكف انون المنفع رى ق ارة أخ بعب

ي ان ب ا يوفق ا مع ام. أي أنھم الح الع ق الص ي تحقي ام ف الح الع اص والص الح الخ ن الص

  آن واحد.
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رة، و ا خيّ د وأنھ ون، فالب ق هللا للك ي خل ة ف ة مجبول ة فطري وانين الطبيعي ذه الق ب ھ يج

ركن  ة أن ت ى الدول اعل ر إليھ نع البش ن ص عية م وانين وض ا بق اول عرقلتھ ، وال تح

اديو اط االقتص ن النش ا ع دھا تمام ع ي ھم الترف ي تنافس راد ف ه لألف ا ح، وتترك ر بحث

ا للمب ة، تحقيق تھم الخاص ن منفع ر»دأ: ع ه يم ل.. دع ه يعم ن دع ير م الم يس .. إن الع

ه اء نفس ع «تلق ن وض ادي م ة االقتص عار الليبرالي د ش ذي يع ھير ال دأ الش ذا المب . وھ

  الفرنسيين. الفيزيوقراطيين فنسنت دي جورناي. وھو واحد من ھؤالء

وجي،ون ي التكنول دم العلم راد التق ة الط ية تيج اع السياس ور األوض ة  وتط واالجتماعي

ل  ة العم ادية وأنظم اة االقتص يات الحي رت مقتض ا تغي رعان م ات، س د البني وتعق

ذاجة  ا، وس ون إليھ ة والرك وانين الطبيعي رة الق ذاجة فك ن س حة ع اج، مفص واإلنت

يين. وقراطيين الفرنس ك الفيزي وك وأولئ ون ل اؤل ج ح تف وبھا  أن وأتض م يش رؤاھ

  القصور.

ض  رن نھ ى الق واتروا حت ز. ت تھم إنجلي ة جمل ر جماع ع عش رن التاس ع الق ع مطل م

اء  ن اآلب ع م ي الواق م ف يكيين. وھ اديين الكالس م االقتص موا باس رين، وس العش

ام  ي بنت اردو وجيرم د ريك نھم ديفي ره. م ديث بأس اد الح م االقتص رعيين لعل الش

ارل ال وتش رد مارش ر، وألف ع عش رن التاس ي الق اي ف التوس وس ارلز وم د وتش ز جي

دھم الح ى أن رائ رين. عل رن العش ي الق ت ف اد آدم رس م االقتص س عل و مؤس ق ھ

ميث ديث. 1790 – 1723( س ي الح اد الليبرال ي لالقتص د األب الروح ذي يع ) ال

م االقتص ي لعل ر األب الروح ع األم ي واق و ف ھير وھ ه الش ي كتاب ع ف ره. وض اد بأس

م» روة األم ي «ث اد الليبرال والً لالقتص اع  أص ي أوض ادة ف رات الح ع التغي ية م متمش

  الملكية والعمل واإلنتاج، التي صاحبت القرن التاسع عشر والقرن العشرين.  

راليتھم  ون ليب يكيون ال يقيم اديون الكالس وتھم ل –االقتص اديةأو دع ة االقتص  –لحري

الح  ة لص وانين طبيعي ن ق ون م ي الك ه ف ا تبث رة وم ة الخي ة اإللھي اس العناي ى أس عل
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ة  لحة الخاص ين المص ي ب ق الطبيع ن التواف وع م ود ن اس وج ى أس ل عل ر، ب البش

ثالً،  ات. م ا الحري ا أطلقن ي مھم وازن الطبيع ق الت ل بتحقي ة، كفي لحة العام والمص

طر  ة، فيض لحته الخاص ق مص ي يحق ناعته ك ى لص ر أعل ن أج ث ع انع يبح الص

لعة  اد س ة بإيج لحة عام ق مص ا، فيحق ع قيمتھ ي ترتف دھا لك دة لتجوي ال جي نع. مث الص

ر: ال  آخ رعة دورة رأس الم ن س ث ع انع يبح ي  –الص ائعه لك يعھم بض الء يب ن عم ع

ق  عار، فيحق ض األس ى خف ل عل ه يعم ذبھم فإن ي يجت ة، ولك لحته الخاص ق مص يحق

  مصلحة عامة.. وھكذا.

وازن  ادي، والت اطھم االقتص ي نش راد ف ات األف الق حري ب، إط ل يج ن ب ذا يمك ى ھ عل

ذي ائي ال ود،  التلق باط المنش ق االنض ل بتحقي وق، كفي م الس ة تحك دا خفي ل ي اد يمث يك

س  اج. أس ائل اإلنت ى وس يطرتھا عل ن س ال ع ة، فض دخل الدول ة لت وال حاج

ذا  وانين ھ ي ق ث ف ا يبح يكيون علم اديون الكالس ائي»االقتص وازن التلق ان «الت ، فك

ور ر، ليتط ع عش رن التاس ة الق ي بداي ديث ف اد الح م االقتص يالد عل ي  م عب ف ويتش

  مساره المعروف. 

ون ى أن يك اذا عس ن م ي ولك انون طبيع وى ق ائي س وازن التلق ذا الت ة  ؟ھ ل ثم وھ

طلحات؟ ي المص م إال ف ي اللھ تالف حقيق وانين  اخ ن الق ال م م االنتق ال يرس ة ح ى أي عل

ة. ور الليبرالي كال تط ن أش كال م ائي ش وازن التلق ى الت ة إل د الخفي ى الي ة إل د و الطبيعي ق

ح اآلن ي  اتض ي تعن ة الت ذھب الحري ت م ف كان ديث  –كي درنا الح ا ص رر  –كم التح

  والتحرير معا.

  مفارقة الحرية: الصراع الدامي بين التحرر والتحرير  -5

افقين،  ت الخ ي طبق ة الت ة االوربي ة الحداث و تطورلتجرب ة ھ ور الليبرالي ان تط ك

ا  بحت أوروب ا واص ي إثرھ ز الحف المين ومرك يدة الع اس دم، ض تنارة والتق رة واالس
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د بليب هتؤك ا حملت ل م ا أنب ة راليتھ رر وتحري الحداث ان وتح ة لإلنس ن حري ا  .رم ا ھن وھ

  مفارقة الحرية في النظرية السياسية األوربية. 

د األورب اح الم ور نج د تبل ا مُ فق ن م ي ألع وي ف رية، أال وھ ه البش ت ب تعمار ..  ني االس

عوب ات الش لب حري تعبادھم واس س االواس رر من دو التح راتھم؛ ليغ ذل تنزاف خي  ونيب

دف الم و الھ ر ھ ات التحري دم، وب روح ال ة ال ن أجل ة م ة األوربي ود، ألن الحري نش

  آلخرين تحررھم!!سلبت ا

ي ا الت ة رحلتن ي خاتم ا ف دى لن ذي يتب ة ال بح لليبرالي ه القي و الوج تعمار ھ د االس ت ق  كان

   بدأت بوجھھا الجميل.

حا أن ا ات واض د ب ة األتفھم للق ق لليبرالي ون إال بوعم ا ال يك ل أطرھ عھا داخ ض

م  ي، ث ع أوروب يغت أوال كواق ا ص اً أنھ ة حق ز الليبرالي ا يمي ى أن م ه إل ة لننتب األوربي

تراكية  ات االش س النظري ي بعك ا، فھ ن قوتھ و مكم ذا ھ ل ھ ة. لع ا كنظري يغت الحق ص

  ھا.ال ثم بحث عن تطبيقوالماركسية التي ھي صياغة للنظرية أو

ئة  الك الناش غار الم ة ص ن طبق ا ع دأت دفاع ذ أن ب ة من ة الليبرالي و النظري ان نم ك

ديثا  ى ح وال إل يكيينوص اديين الكالس رين القتص رن العش ورات الق م تط و ث ..... ھ

ارة األ ور الحض ه تط ةذات دن  وربي ي الم اة ف ار الحي اع وازدھ ار اإلقط ذ انھي من

ة.. ور البرجوازي ة الث وظھ ى مرحل وال إل د وص ار الم ناعية وانفج ورة الص

رب. ة للغ نوف التبعي ن ص اله م ا ت تعماري وم روب و االس ة ح ذ نھاي رة من ت الفت كان

ام  ابرت ع ابليون بون ام  م1815ن ى ع ة األول رب العالمي ام الح ى قي ي  م1914حت ھ

ا  اح فيھ ي اجت رة الت ا الفت ي ذاتھ را، وھ ي إنجلت ة ف ي خاص م الليبرال رات الحك ر فت أظھ

تعمار عا ات االس ا آلي ة، إذ أفرزتھ دول الليبرالي ا ال طلعت بھ ة اض ث كمھم ا الثال لمن

ة. اب الليبرالي ا أقط ة وباركھ داف الليبرالي دتھا أھ ة، وأك ون  الليبرالي ع ج ى م وحت

تيوار ع س ه الرائ ل  وكتاب ة»ت م ي الحري د  «ف ة... نج ات الليبرالي اج األدبي د ت ذي يع ال
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دافع فحات ي ا ص دول المت فيھ ب ال ق وواج ن ح ة ع دول المتخلف تالل ال ي اح ة ف قدم

  ألنھا بمثابة القاصّر!!

زي  ر اإلنجلي ه الفك روري أن يتج ن الض ان م دا  –ك ي ج ه  –الليبرال امع نفس بمج

ؤمّ  ه ي ا أن تعماري؛ طالم د االس د الم ام للتأكي واد الخ ادر الم ة ن مص ناعات الغربي لص

و تح الس ناعات تق لمنتجاوف ور ص ة دون ظھ ا، والحيلول يتھ ا ف دان  زاحمھ البل

راعيه  ى مص ال عل تح المج ذا.... لينف ى ھك د وأن تبق ي ال ب ة الت ي  –المتخلف ط ف فق

ي المھم األورب ر  – ع ى آخ الق.... إل افس الخ ربح والتن امش ال ة وھ ادرة الفردي للمب

ان  وق اإلنس د حق ى تأكي اته إل دف سياس ذي تھ ي، ال اد الليبرال ات االقتص ط  –مثالي فق

ا إنس يض. أم ي أو األب ة الغرب دول المحتل ر... –ان ال ر أو الجزائ د أو مص ي الھن خ  ف ال

ة دول الليبرالي وان ال م تت ه  فل ق ل ل ح حب ك ن س ه  –ع ق وطن ن ح ال ع ي  –فض ف

روب  ات وح ھداء حرك ة ش ي حال ا ف ا كم اة أحيان ة.. والحي تقالل والكرام ة واالس الحري

  التحرير.

ة إ دة األمريكي ات  المتح زع الوالي ا أن تن دو طبيعي ذا يب ذي ھك دور ال طالع بال ى االض ل

ه  الم وتنظيم درات الع ى مق يطرة عل و الس األمس، وھ ا ب را وفرنس ه إنجلت ت ب قام

ر ات العص ا آللي رب، وطبق الح الغ ع مص ق م ا يتف ه بم د  ،وتوجيھ ا ق ا أن أمريك طالم

  إنجلترا وفرنسا عرش الليبرالية.أوروبا وتحديدا ورثت عن 

ين انوبال ل ح ربمث دا إنجل دفعت الغ راوتحدي ري  ت روع العنص يس المش لتأس

ذا  وقفھم ھ ر م ي تبري توي ف ه يس ه، فإن ه وبقائ ريس تفوق ى تك ل عل رائيلي، والعم اإلس

ف، أو  تبدادي المتخل رق االس ي الش ة ف ة الليبرالي واء الديمقراطي ة ل رائيل حامل أن إس

  أنھا أقوى وأبھى إنجازات المشروع االستعماري وأعلى أشكاله.

وق ا يحة بحق ل الص ب أي فتجلج د، ليكتس ث يري ة حي ال واإلقام ي االنتق ان ف إلنس

الم  ي الع خص ف طينيي –ش دا الفلس ؤس  نع ات الب ي مخيم ين ف ة  –المكدس ق اإلقام ح
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د  ة قي ان الليبرالي وق اإلنس ق حق ود. وال تقل راذم اليھ ى لش ا انتم طين!! طالم ي فلس ف

دم  ذيبھم وھ طينيين وتع ام الفلس ير عظ ا لتكس ر توجھاتھ ة وال تغي ازلھم أنمل من

يھم ن أراض ردھم م ي  وط ق ف و الح ان وھ وق اإلنس ائط حق ط بس ن ابس انھم م وحرم

المة  دناس را ...لب ف كثي ن  والتتوق ي م لة ال تنتھ ات سلس ن حلق ة م ة حلق إزاء أي

ازال ر المج ين أو آخ ا أو جن ين أو قان ر ياس زرة دي ازر كمج ار وأبھامج طعھا.. ھ  واس

زة.. زرة غ د ا مج ا يؤك ذا م ي ھ ا أن ف دھا طالم ة وم ارة الغربي ة للحض داف النھائي ألھ

  االستعماري، أي تأكيد ھيمنة المشروع الحضاري الغربي كمشروع أوحد. 

*         *        *  

يس  انية، ول ارة اإلنس ائص الحض ن خص ة م والي خاص دم المت ل التق ال يظ ة ح ى أي عل

ة تعمارية الغربي ع االس يس وض الي ل داً، وبالت األمس أب وم ك وم  الي ذ الي ت من ا كان كم

رنين رن أو ق داداق ض امت ود بع ن وج رغم م ى ال ع  ت، عل ا م ات لھ وانعكاس

ا ة وتص ة األمريكي عاإلمبريالي ان عدھا البش ذي ك ع ال ن م رف م ين المتط  اليم

دد افظين الج ال  المح الم الوب ذي أذاق الع ود ال وش األس د ب ان عھ ا إب ي أمريك ف

    والنكال.

ال، ة ح ى أي رب الع عل ة الح ت نھاي روع كان اريخ المش ي ت ة ف ة فارق ة لحظ ة الثاني المي

تعماري ه.  االس تعلن إفالس ي، ل ي األورب ا الغرب ة لھ رب وكنتيج ذه الح اب ھ ي أعق ف

ادرتين  ر ق الكتين غي ا متھ را وفرنس ان إنجلت تعماريتان الكبري دولتان االس ت ال خرج

تعماري ف االس لة الزح ى مواص فعل د وأن يتوق ان الب ات ، فك أن حرك اظم ش . وتع

ةا دول المحتل ي ال ومي ف د الق ر والم ود لتحري دأ يس رين ب رن العش ف الق ذ منتص ، ومن

اريخ  ول الت دة بط ة فري ة حال طين الجريح ت فلس ئن ظل تقالل، ول ر االس عص

  .وعرضه
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ة  د الحداث م تع وير.. ل ة والتن ة الغربي يم الحداث ه لق د الموج اعد النق ذا تص ع ھ زامن م وت

رب ل الح ت قب ا كان ة كم لماالعالمي د  ، مس د والوحي دم الواح ق التق فھا طري ا بوص بھ

  والتمثيل العيني لكل إيجابيات الحضارة اإلنسانية. 

ت  ارات دأب رين تي رن العش ن الق اني م ي النصف الث ة ف فة الغربي ھدت الفلس م ش ن ث وم

يم الح د ق ى نق ةعل ن داث ث ع ھا، والبح ا أو إفالس الن أوان انتھائھ ر وإع ق آخ  ،طري

ث، ق ثال ن طري ن و ع رى.. منظوع ة أخ ة قيمي مى م ار مايس ي إط ا ف خصوص

ة.. د الحداث ا بع ات م ا  بتوجھ و م ة وھ ة األوبي د المركزي ا بع تعمارية.. م د االس ا بع م

ات  ق الكيان ى ح عى إل د وأن يس ذي الب راھن ال ر ال ارات الفك ي تي اعد اآلن ف يتص

ة. ك المفارق ن تل ا م تقل، خروج ود المس ي الوج ا ف ى أن جميعھ ذا إل ن ھ ي م  لننتھ

ر ال رر والتحري ة والتح د الحري ية تؤك ة سياس و نظري ود ھ دف المنش ى والھ ال األعل مث

        لكل األطراف.
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  .«لسفة اإلسالمية كتطور لعلم الكالمنشأة الف»: بعنوان م،2008أكتوبر  30-29ووزارة الثقافة، عمان 
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   م.2008السياسة، دار قباء الحديثة، القاھرة، 
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  حسن السلوك الحافظ لدولة الملوك مفھوم الوالية في كتاب

  ريھام أحمد خفاجي
  

يحوي التراث اإلسالمي نظريات سياسية ورؤى فكرية حول قضايا المجتمع المختلفة تتميز بتأصلھا 

. وبرغم مرور الزمان، فما زال ومقاصدھا الشريعة اإلسالمية وتناسبھا مع روحفي الفكر والعقيدة 

ً للنظر فيه كمداخل لدراسة الواقع السياسي واالجتماعي المعاصر، عديد م ن تلك النظريات صالحا

السياسية من القضايا الھامة التي  سلطةوليس بالطبع لتطبيق النصوص تطبيقاً حرفياً. وتعد دراسة ال

لمعاصر تحتاج إلى مداخل إسالمية لتناولھا، بحيث توازن بين ثوابت ومقاصد اإلسالم وبين الواقع ا

ويبرز مفھوم الوالية كمفھوم مفتاحي لدراسة األطروحات اإلسالمية حول السلطة المتغير. 

  الية وشروطھا وضوابطھا وأركانھا.وقد تعددت االجتھادات حول الو السياسية.

لكاتبه شمس الدين الموصلي  «حسن السلوك الحافظ لدولة الملوك»وفي ھذا الصدد، يعد كتاب 

فقد سعى الموصلي في كتابه إلى رسم خارطة  ص الجديرة بالبحث والدراسة.الشافعي من النصو

متكاملة لمكونات مفھوم الوالية، من حيث القيم الجوھرية الحاكمة فيه، وأركانه، وشروطه، 

استنباط النص واستقراء التاريخ، فاستخرج ر تقلد الوالية. وجمع الكاتب بين اخطأومستحقيه، بل و

القرأن الكريم والسنة النبوية، كما عضد اجتھاداته بالوقائع التاريخية من عھد أحكام الواليات من 

وبلور الموصلي رؤيته لمفھوم الوالية حول قيمتي العدل  الخلفاء الراشدين وبدايات الحكم األموي.

 «حسن السلوك الحافظ لدولة الملوك»كتاب حتى أن ين بدأ وانتھى بالبحث فيھما، واللتواإلحسان، 

  .«غاية اإلحسان في أن هللا يأمر بالعدل واإلحسان» اسمب كتب التراجم والطبقاتفي بعض عرف 

السياسة الشرعية في إصالح »في كتاب  «األمانات»باب وباإلضافة إلى نص الموصلي، يعتبر 

 للقاضي ابن السبكي «معيد النعم ومبيد النقم»لشيخ اإلسالم ابن تيمية، وكتاب  «الراعي والرعية

لدراسة العنصر يطرح النصان رؤية إسالمية و. نصوص القيمة ذات الصلة بمفھوم الواليةمن ال

السياسية، من حيث معايير اختياره وتحديد وظيفته وتقييم أدائه. ويقدم النصان  سلطةالبشري في ال

تميز عدداً من المفاھيم في ھذا اإلطار، مثل المسئولية، واألمانة، ونعمة المنصب، والشكر عليھا. وت

ھذه الرؤية بالتأصيل العميق لمفھوم استخالف البشر في األرض باعتبار أن قيام المسلم على ثغرته 

                                                 
   الموصلي الشافعي، حسن السلوك الحافظ لدولة الملوك، دراسة وتحقيق: فؤاد  شمس الدين بن عبد الكريممحمد

  .)م1996: مؤسسة شباب الجامعة، ةعبد المنعم أحمد (اإلسكندري
   باحثة وأكاديمية من مصر .
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أياً كانت في الدنيا ورعايته لحقوق العباد اآلخرين لھو ركناً ھاماً في عبادة المخلوق لخالقه وتقديره 

  لنعمه.

لحاكمة وأركانه وشروطه ومستحقيه وفي ھذا اإلطار، تدرس الورقة البحثية مفھوم الوالية وقيمه ا

لشمس الدين الموصلي. كما تعرض  «حسن السلوك الحافظ لدولة الملوك»بالتركيز على كتاب 

للمفھوم ذاته لدى كل من ابن تيمية وابن السبكي، باعتبارھما من معاصري الموصلي على فترات 

األجيال الثالثة، الوالية لدى مختلفة. وتسعى الورقة إلبراز جوانب التطور واالختالف في مفھوم 

  مع الربط بذاكرة النصوص الثالثة.خاصة 

  ذاكرة النص وسقوط الخالفة العباسية

ولد  نعكس ذلك على كاتبه، فالنص ذاكرة كاتبه.يبسياقه التاريخي والسياسي، و يرتبط النص

لقرآن الكريم وقد حفظ ا ذھب وسلفي الطريقة.مھجرياً في بعلبك، وھو شافعي ال 699الموصلي عام 

ووقف على القراءات في مسجد الحنابلة في بعبك، كما درس الحديث وعلومه، وتتلمذ في الفقه عامة 

والفقه الشافعي خاصة على أيدي عدد من أبرز قضاة بعلبك، مثل بدرالدين التبريزي وشمس الدين 

ئف الخطابة وتقلد الموصلي وظا محمد بن المجد البعلي وقاض القضاة شرف الدين البارزي.

وألف الموصلي في التفسير والفقه، ونظم  والتدريس والتحديث، كما اتجر في نسخ الكتب وبيعھا.

  .1ھجرياً في دمشق 774وتوفي عام  بعض المتون الفقھية واللغوية.

كتابه بالموصلي  تأثراإلسالم ابن تيمية، والذي  معاصرته لشيخ وتكشف تواريخ حياة الموصلي

ً  «ةالسياسة الشرعي» ھجرياً  661الذي ولد في حران عام  -فقد انخرط ابن تيمية  .تأثراً ملموسا

في  -وتربى في دمشق واتجه إلى دراسة علوم القرآن والحديث حتى صار من أئمة الحنابلة 

ً إلى ً داعيا ً وعالما إصالح  الجيوش اإلسالمية التي كانت تقاتل التتار، وتنقل بين الشام ومصر فقيھا

ً في سجنه عدة سلمين وحكامھم. أحوال الم وكان نقد ابن تيمية لحكام المسلمين وفساد أحوالھم سببا

كما عاصر  ھجرياً. 728سنوات في مصر ودمشق، حتى توفي في محبسه بقلعة دمشق عام 

في  المولودعبد الوھاب بن علي بن عبد الكافي المعروف بابن السبكي ابن السبكي، وھو  الموصلي

ھجرياً، ونشأ في بيت والده قاضي القضاة تقي الدين السبكي، وتلقى العلم  729أو  728القاھرة عام 

منه ومن آخرين من علماء مصر مثل أبي حيان النحوي. ثم انتقل إلى دمشق بعد تولي والده قضاء 
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الشام، حيث أخذ عن علماء الشافعية، وأجيز بالفتوى وعمره عشرون عاماً، كما قام بالتدريس في 

ً  771م بعد وفاة والده عام تولى قضاء الشادمشق و   .2ھجريا

وقد عاش الموصلي في دمشق بعيد سقوط الخالفة العباسية على يد التتار، أي في زمن غابت فيه 

أن ھذا الحدث الجلل  بد. وال-صلى هللا عليه وسلم- الخالفة اإلسالمية للمرة األولى منذ وفاة الرسول 

يه وتابعيھم. وبرغم عدم ورود أخبار عن انخراط الموصلي في والدموي ألقى بظالله على معاصر

حسن السلوك الحافظ لدولة »قتال التتار، إال أنه اتجه للخطابة والدعوة والتحديث. ويكشف كتاب 

عن تصور الموصلي ألبرز آفات األمة اإلسالمية، وھو غياب العدل واإلحسان في  «الملوك

مية وابن السبكي بين مصر والشام، وتفقه كالھما في العلوم رغم تقلب ابن تيبوكما أنه  الوالية.

الشرعية، إال أن الظروف التاريخية قد انعكست بشكل مختلف على كال منھما. فبينما عاصر ابن 

تيمية توابع سقوط عاصمة الخالفة على أيدي التتار، ورصد فساد الحكام الذي كان عامالً مؤثراً في 

ابن السبكي نتائج ھذا السقوط، ولمس ضعف المسلمين بسبب تشر  الوصول لتلك النتيجة، شاھد

ذمھم وتفكك قيادتھم. وبينما شارك ابن تيمية في الجھاد ضد التتار، ظل ابن السبكي مالزماً للقضاء 

  طوال حياته. 

تميزت الظروف التاريخية في تلك الفترة بانعدام الوجود الفعلي لمؤسسة الخالفة بصورة عامة، و

بينما اضطلع  ل السياسي حتى من الناحية الصورية كما كان الحال قبل الغزو التتري،من العم

ما ھو كائن.  نبيالشوكة، مما خلق أزمة فكرية بين المطلوب في اإلمامة و المماليك بالحكم وتملكوا

وأدى الغزو التتري إلى كما ضعف دور الفقھاء في الحياة العامة بسبب ظروف الحياة الصعبة. 

ساھمت الحروب الصليبية في استنزاف قوة المسلمين من و الشريعة في الحياة السياسية، م دورتحجي

جانب، وعمل أھل الذمة في المجتمعات اإلسالمية ضد المسلمين من جانب أخر. وتعددت الفرق 

كما لعبت الصوفية دوراً الدينية والمذاھب مما ضيع معالم الشريعة اإلسالمية وسط تضارب اآلراء. 

  .3في تصدع العقائد اإلسالمي، بإدخال عديد من البدع

، جاء نص ابن تيميةفقد  ومعاصريه بصور مختلفة. وقد انعكست الظروف التاريخية على الموصلي

أكثر تدقيقاً في  ،«اعي والرعيةالسياسة الشرعية في إصالح الر» في كتاب : «باب األمانات» وھو

ً في قواعد الرقابة عليھم. وغلب على النص معايير اختيار من يتولى المناصب العا مة وأكثر حزما
                                                 

  .)م1986تاج الدين عبد الوھاب ابن السبكي، معيد النعم ومبيد النقم (بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية،  -  2

الح،  -  3 ة الف اء أھل السنة (الكويت: مكتب د فقھ دادي، دراسات في السياسة الشرعية عن  )م1987أحمد مبارك البغ
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طابع النصح والتوجيه فيما يتعلق بأداء الحاكم لوظيفته وواجب الرعية في اختيار حكامھم 

نص الموصلي ضمن جھود إصالح الوالة باألساس، متناوالً  واندرجومحاسبتھم على أعمالھم. 

ً وغلب عل ة لھا ومخاطرھا.شروط الوالي وأركان الوالية والقيم الحاكم طابع النصح  يه أيضا

والتوجيه فيما يتعلق بأداء الحاكم لوظيفته، واختياره لما دونه من أصحاب الواليات مثل القضاء 

أما ابن السبكي فقد مال إلى الترفق في تقديم اإلرشادات والنصائح ألصحاب المناصب،  والشرطة.

لم يبد رغبة في التغيير أو الثورة على الفساد. ويبدو أنه واكتفى بمخاطبة وجدانھم ورجاء ورعھم، ف

  تأثر بما أبصره من مساوئ غياب الخالفة.

  تعريف الوالية

ً محدداً لمفھوم الوالية، مركزاً على مناقشة أبعاد المفھوم المختلفة؛ القيم  لم يقدم الموصلي تعريفا

ذين عرفوا مفھوم من أبرز الدي الماور في ھذا الصدد، يعدوالجوھرية والصالحية واألركان. 

والية عامة في األعمال العامة »وقد قسم الواليات التي تصدر عن الخليفة إلى أربعة أقسام: الوالية. 

وھم الوزراء الذين يستنابون في جميع األمور من غير تخصيص. والقسم الثاني من تكون واليته 

ن النظر فيما خصوا به من األعمال عام في عامة في أعمال خاصة وھم أمراء األقاليم والبلدان أل

وھم كقاضي القضاة ونقيب جميع األمور. والقسم الثالث تكون واليته خاصة من األعمال العامة 

حامي الثغور ومستوفي الخراج وجابي الصدقات، ألن كل واحد منھم مقصور على نظر الجيوش و

خاصة في األعمال الخاصة وھم كقاض خاص في جميع األعمال. والقسم الرابع من تكون واليته 

بلد أو إقليم أو مستوفي خراجه أو جابي صدقاته أو حامي ثغره أو نقيب جنده، ألن كل منھم خاص 

  .4«شروط تنعقد بھا واليته ويصح معھاالنظر مخصوص العمل، ولكل واحد من ھؤالء الوالة 

إلى أن الوزارة عند الماوردي البغدادي أحمد يشير ركز الماوردي على الوزارات واإلمارة. وو

ويشترط في وزارة التفويض شروط اإلمامة، ما عدا م إلى وزارة تفويض ووزارة تنفيذ. تنقس

النسب، ويزيد عنھا توفر القدرات االقتصادية والعسكرية. ويشترط لھا إجراءات محددة؛ عقد من 

ر التفويض ووزير التنفيذ؛ فاألول وفرق الماوردي بين وزي .5الخليفة يتوفر فيه عموم النظر والنيابة

له حق مباشرة الحكم وتقليد الوالة واالنفراد بتسيير الجيوش وتدبير الحرب والتصرف في بيت 

المال، بينما ال يملك وزير التفويض أي من ھذه الحقوق. وبالتالي، أجاز الماوردي استخدام أھل 
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فصل الماوردي في اإلمارة كما  .6صريهالذمة كوزراء تنفيذ، وھو ما القى معارضة واسعة من معا

وفي الحالة األولى  وقسمھا إلى؛ إمارة استكفاء بعقد من الخليفة وإمارة استيالء بعقد عن اضطرار.

ال تتعدى كونھا منصب إداري يمارس تحت إشراف الخليفة، ويشترط في األمير اإلسالم والحرية، 

  .7الء وشروطھا عن نطاق الدراسةستيفضالً عن شروط الوزير التنفيذي. وتخرج إمارة اإل

  جوھر الوالية

على القيم الجوھرية  «حسن السلوك الحافظ لدولة الملوك» في دراستهالموصلي شمس الدين ركز 

 تعالي، مستنداً إلى بأنه الحكم بما أنزل هللا عرف العدلالعدل واإلحسان. وي ؛ وھيمفھوم الوالية في

نبوية، ومشدداً على أن من لم يحكم بما أنزل هللا فقد اجتمعت فيه أدلة من القرآن الكريم والسنة ال

وكما أشار إلى عواقب الحكم بغير العدل، وضح آثار العدل.  .8صفات: الظلم، والكفر، والفسوق

القيام بالعدل. وبناًء ، بمعنى قد ضمن هللا النصر لمن نصر هللا ورسوله بالغيب»فيرى الموصلي أنه 

ب الرئيسي وراء ضعف الممالك اإلسالمية أو ظھور األعداء أو اضطراب بن السفإعلى ذلك، 

وبالتالي،  و إخالل الملوك بشرائط النصر، أال وھي نصر هللا بالحكم بالعدل.ھاألحوال الداخلية بھا، 

الصالح والفالح في الحكم مشروط بإقامة الميزان بالقسط، الذي شرعه هللا تعالى لعباده فإن 

صر المظلوم واألخذ على يد ت واألرض، وناق والعدل الذي قامت به السمووركوب سبيل الح

ويشير الموصلي إلى أن عقوبة اإلمام الجائر ال تقتصر على فساد الحال في مملكته، بل  .9«الظالم

لم، فإن ظلم ھو انتشر تمتد إلى عذاب جھنم يوم القيامة. فقد نصب السلطان في األرض لدفع الظ

  .10ا القضاء بالحق يكاد يفضل الجھاد في سبيل هللالفساد وعم، بينم

ً بصالح الحاكم وعدله. فإذا عدل السلطان  ً وثيقا ويؤكد الموصلي أن صالح البالد مرتبط ارتباطا

نين العدل، اينھم، ولزموا قوبانتشر العدل في الرعية، فأقاموا الوزن بالقسط، وتعاطوا الحق فيما 

فأرسلت السماء واألرض خيراتھا، وتحسنت األحوال  فمات الباطل، وذھبت رسوم الجور،

ولذلك، يؤجر الوالي على إقامته العدل وعلى ما يتعاطاه الناس  االجتماعية واالقتصادية واألخالقية.

حوال العباد والبالد وتقل ود إلى سوء أوفي المقابل، فإن فساد السلطان وغياب العدل، يق .11بسببه

حاكم ھو صالح لألمة، فالناس تبع ملوكھم. ويروي الموصلي نقالً ني أن صالح المما يع البركة،
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عن كتب التاريخ أنه في عھد الحجاج كانت الناس تتساءل عمن قتل البارحة؟ ومن صلب؟ ومن 

، بالبنيان والصناعة والزراعة. وفي ھمجلد، وفي عھد الوليد بين عبد الملك اھتموا، كما اھتم حاكم

عبد العزيز دارت  نلنكاح واألطعمة، فلما تولى عمر بكزوا على اعھد سليمان بن عبد الملك ر

ويؤكد الموصلي مجدداً أن العدل قوام الملك ودوام  .12التساؤالت حول الصيام والقيام والعبادات

  الدول.

ً ھادية للطرق إلى العدل.  أن يجمع السلطان إلى نفسه حملة العلم،  أوالً:ويضع الموصلي خطوطا

ة على كفتدر الممل ون حدود هللا وينصحون عباد هللا.يقضهللا ويقومون بأمر هللا و الذين يدلوه على

، فإذا أن ينزل السلطان نفسه مع هللا تعالى منزلة والته معه ثانياً:نصائح العلماء ودعوات الصلحاء. 

، ذا خالف حل عليه سخط هللاخالفوا عزلھم، وإن أحسنوا رضى عنھم. فالبد أن يعرف أنه مثلھم، إ

إلتزام خصال ورد الشرع بھا في نظام الملك  ثالثاُ: وإذا امتثل ألوامر الخالق حل عنده محل الرضا.

فطالبو الوالية  استعمال راغب الوالية أو طالبھا. موالدول؛ اللين وترك الفظاظة، والمشاورة، وعد

الية لرزق يرزقه يرون أنفسھم أھالً لھا، وھذا يخالف باب من تواضع  رفعه. ويجوز طلب الو

الشورى،  اھتم الموصلي بإبراز قيمةفي ھذا اإلطار، و .13عليھا أو خشية حصولھا في غير محلھا

قد كان الرسول (ص) يتبعھا بين أصحابه، وسار على منواله خالفائه الراشدون، في تعظيم بطانة ف

  .14الخير واستشارتھم

ر البغدادي إلى أن ابن تيمية اعتبر شيوفي ھذا الصدد، يتفق الموصلي مع ابن تيمية، حيث ي

المقصود من الوالية الكبرى أو الواليات الصغرى ھو طاعة هللا وإقامة ما يمكنه من الدين ومصالح 

المسلمين والوصول للعدل. فالعدل ھو محور السياسات التي يقرھا الشرع بين عباد هللا. وأشار ابن 

بالعدل. وتتميز العالقة بين الحاكم والمحكوم بالتكافؤ تيمية إلى آية اآلمانات، فالحكم أمانة توفى 

الوالية وليس الخضوع، ومعيار الفصل بينھما ھو شرع هللا. وال يفرق ابن تيمية في ھذا الصدد بين 

  .15الكبرى والواليات الصغرى

يرى الموصلي أن هللا أمر باإلحسان، حيث ال تصلح كل النفوس بالعدل. فلو فأما عن اإلحسان، 

 .16يزاد باإلحسان الخلق العدل لما قرن هللا العدل باإلحسان. وبالتالي، فالبد من العدل أوالً، ثم وسع

                                                 
  .51، صالمرجع السابق - 12
  .61-53، صالمرجع السابق - 13
  .60، صالسابق المرجع - 14
  .233-230مرجع سبق ذكره، صأحمد مبارك البغدادي،  -15
  .53ص، مرجع سبق ذكرهبن عبد الكريم الموصلي الشافعي، محمد  - 16
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على ضرورة اقتران اإلحسان بالعدل، فقلوب الرعية خزائن ملوكھا؛ فإذا عدل  ويشدد الموصلي

في ويرى الموصلي  .17لم يملك منھم غير الرياء والتصنعن ملك قلوب الرعية، إذا جار االسلط

األمر باإلحسان دليل على وجوب دفع الضرر عن المسلمين، وإغاثة المستغيثين في النائبات، وسد 

فاقاتھم كستر عوراتھم، وإطعام الجائعين منھم. واإلحسان واجب على اإلمام سواء من أموال بيت 

يرحم ال يرحم. المال، أو من زكاة األغنياء، فإن لم يكن وجب على األغنياء مواساة الفقراء، فمن لم 

على وجوب اإلحسان في كل شيء، فإن كان الحديث النبوي أمر به في الذبح الموصلي  أكدقد و

اتفق حكماء العرب والعجم » هأنشير الموصلي إلى وي .18الذي ھو غاية األذى، فكيف بغير ذلك

وإذا ضعف  على ھذه الكلمات فقالوا: الملك بناء، والجند أساسه، فإذا قوي األساس دام البناء،

األساس إنھار البناء؛ فال سلطان اإل بالجند وال جند إال بمال، وال مال إال بجباية، وال جباية إال 

  .19«فصار العدل أساس لسائر األساسات بعمارة وال عمارة إال بعدل

ة ويتضح أن الموصلي متفقاً، ومتأثراً إلى حد كبير، مع ابن تيمية اعتبر أن العدل ھو القيمة المحوري

في الوالية. فالعدل يخلق عالقات متوازنة بين أطراف المجتمع، ويھيئ المناخ العام للصالح 

واإلصالح، حيث االطمئنان على الحقوق ومراعاة الواجبات وإقامة الحدود. ويلقي الموصلي وابن 

تيمية بجل عبء صالح المجتمع على واليه، فبصالحه وعدله ينصلح المجتمع، بينما يطلب من 

عن دعوة المجتمع إلى أية  الموصليعية طاعة ولي األمر. ويالحظ في ھذا الصدد ابتعاد الر

في اآلخرة. وقد أضاف الموصلي إلى باألساس إجراءات عقابية ضد الوالة الظالمين، فعذاب ھؤالء 

 حھتمام بإصالالوالية يتجلى في االالعدل في الواليات قيمة اإلحسان، معتبراً أن اإلحسان في  قيمة

والة نحو وتبدو إضافة الموصلي لقيمة اإلحسان كمحاولة للفت انتباه ال العدل وحده. من لم يصلحه

بذل المزيد من الجھود إلصالح أحوال رعيتھم، خاصة مع تقييد الفقھاء ألية محاوالت للتغيير 

  السياسي.

  النعمةو بين األمانة الواليات

تيمية وابن السبكي، للواليات ما بين األمانة  تراوح إدراك المفكرون الثالثة؛ الموصلي وابن

يرى الموصلي ف في الواليات يضطلع بھا اإلمام والوالة.مسؤولية  وجودواتفق الثالثة في  والنعمة.

على كافة مستويات الواليات، من  ،عليھاصلح األ استئمانعلى اإلمام  يتوجبالواليات أمانات، 

                                                 
  .144-142، صالمرجع السابق - 17
  .153، صالمرجع السابق - 18
  .53صالمرجع السابق،  - 19
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واليقدم إال األصلح، وال . الحصون وأئمة الصالة شرطة وحراسواليات األمصار والقضاء وال

مذھب أو الجنس، وإال تكن خيانة  ولرسوله ليجوز العدول عنه لقرابة أو صداقة أو موافقة في ا

ً بآراء ابن تيمية عن الواليات السياسية، فقد  .20وللمؤمنين ابن  سبقويبدو تأثر الموصلي واضحا

ً  تيمية مانة األوبدأ ابن تيمية بتعريف مفھوم  .ياسية في باب األماناتواليات السال الموصلي مصنفا

ً مبيناً، ولم ينفعھم ما نعموا به الو مسئولية بأنھا إصالح دين الخلق الذي متى فاتھم خسروا خسرانا

ورأى شيخ اإلسالم أن الدنيا.  في الدنيا. وبعبارة أخرى ھي إصالح ما ال يقوم الدين إال به من أمر

ة وھو غاية القسط في حقوق هللا وحقوق خلقه ھو القصد من إرسال الرسل وإنزال الكتب السماوي

  .21المستخلفين في األرض

لعباد تستحق الشكر من ا، ويتم شكرھا إال بحسن القيام عليھانعمة ال  أن الواليةرأى ف أما ابن السبكي

ب ھو العلم واالعتقاد بوحدانية هللا سبحانه وتعالى كواھب فشكر القلبالقلب واللسان والجوارح. 

وال يمنع ذلك  للنعم، ووجوب الشكر له وحده والرضا بما قسم لعباده ووزع عليھم من أرزاق.

أصحاب المناصب من شكر غيرھم من الخلق الذين يساعدونھم والقسط في حقوقھم، فشكر المخلوق 

عز وجل والتحدث اللسان باإلكثار من حمد الخالق شكر  لغيره ھو جزء من شكرھم للخالق. ويكون

بنعمته في منح ھذا المنصب أو ذاك لصاحبه. وشكر الجوارح تصديٌق لما سبقه من اعتقاد في 

وحدانية المنعم، باالمتثال ألوامره ونواھيه فيما يخص كل نعمة بما يليق بھا، وكذلك استعمال نعم 

للنعم واعتبر ابن السبكي أن القيام بالمقاصد الشرعية صيته. المناصب في طاعة الخالق وليس في مع

  .22عز وجل على نعمته والمناصب لھو أجل شكر 

النعمة، والمقصود بخاصة اإلمامة بين الرؤيتين؛ ف في كتابه نصيحة الملوك قد جمع الماورديكان و

لما استخلف عليه، فيكن  أو الوالية، إنما ھي ابتالء حيث ينظر الخالق عز وجل إلى ممارسة الفرد

ً له. وفي ھذا الصدد، يسئل الفرد عن ما بلغ في إصالح النفس ورعاية العباد  ً له أو ممتعا إما معذبا

ً مع ابن السبكي، إال أنه،  .23واختيار الخاصة والوالة وتھذيبھم يشدد الماوردي على أن يعود لمتفقا

                                                 
  .67-63، صالمرجع السابق - 20

اسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية (بيروت: دار المعرفة للطباعة تقي الدين أحمد ابن تيمية، السي -21
  .)م1969والنشر، 

  .مرجع سبق ذكرهتاج الدين عبد الوھاب ابن السبكي،  -22
ة الصفاة،  أبو -23 -106) صم1983الحسن الماوردي، نصيحة الملوك، تحقيق: خضر محمد خضر (الكويت: مكتب

108.  
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نى الشكر  ولمن فوقك بالطاعة، وللنظير مع»نعمة يجب عليھا الشكر للخالق عز وجل؛ و الوالية

  .24«ان إليه ومعرفة ما يتقرب به إليكبالمكافأة، ولمن دونك باإلفضال واإلحس

ويكمن االختالف الجوھري بين أطروحات الموصلي وابن تيمية من جانب عن كون الوالية أمانة 

ام بأداء واجبات الوالية. فكون ماوردي عن نعمة الوالية في مستوى اإللتزوبين آراء ابن السبكي وال

بواجباتھم تجاه الرعية واإلحسان إليھم، وإال الوالية أمانة يضع على عاتق الوالة إلتزام شديد بالقيام 

اندرجت أعمالھم في باب خيانة األمانات. وفي المقابل، فإن جحود نعمة الوالية والتفريط في 

نفس القدر من اإللتزام كما في  عدمه، وال يحمل واجباتھا يعتمد إلى حد كبير على ورع الوالي من

حالة اعتبار الوالية أمانة. وبرغم تجنب دعوة الرعية لعزل الفاسدين من الوالة، إال أن اعتبار فساد 

ة الشعبية للوالي خياراً قائماً. ويصعب في المقابل الوالة من قبيل خيانة األمانات يبقي باب المحاسب

  جحود الوالي لنعمة الوالية.وجود محاسبة شعبية على 

  وأركانھا لواليةل الصالحية

يتفق الموصلي وابن تيمية في التأكيد على ضرورة تولية األصلح للوالية، بحيث ترتبط الصالحية 

يحدد الموصلي األصلح في كونه األصلح للمشمول بالوالية. وفي بشكل مباشر بطبيعة الوالية. ف

ة أجراء لدى المسلمين، أستأجرھم الخالق عز وجل لرعاية الصدد، يشير الموصلي إلى أن الوال

العباد والقيام على شئونھم، فالوالة نواب هللا تعالى على عباده، وھم وكالء العباد على أنفسھم. 

إال أنه يجوز تقديم الصالح على األصلح في حالة كون الثاني  .25ية والوكالةفالحكم يحمل معنى الوال

ً إلى الناس ويك ً إلى أنفسھم، حيث اإلقبال موجب للمسارعة في الطواعية بغيضا ون الصالح محببا

والصالحية للوالية لدى الموصلي مرتبطة بطبيعة الوالية؛ فاألصل في القيام  واإلمتثال لألوامر.

بأمر األيتام ھو األعرف بمصالحھم، واألشد شفقة عليھم. وكذلك، األصلح في اآلذان لألعلم 

صوت، وفي القيام بأمر الحروب يقدم األشجع واألعلم بمكائد الحروب، ونفس بالمواقيت وحسن ال

الشيء في إمامة الصالة، والقيام بأمر الموتى، والقيام بأمر الصغار، ووالية النكاح. وكما يقول 

الضابط في الواليات كلھا أنا ال نقدم فيھا إال أقوم الناس بجلب مصالحھا ودرء »الموصلي فإن 

  .26«ائطھا على األقوم بسننھا وآدابھاقدم األقوم بأركانھا وشريفمفاسدھا، 

                                                 
  .144ص المرجع السابق، -24
  .67- 63مرجع سبق ذكره، صبن عبد الكريم الموصلي الشافعي، حمد م - 25
  .70، صالمرجع السابق - 26



 10

يرى الموصلي أن الوالية لھا ركنان: القوة واألمانة. وكما حال الصالح فالقوة في كل والية و

بحسبھا. فالقوة في الحرب ترجع إلى الشجاعة والخبرة، والقوة في القضاء تعود إلى العلم بالعدل 

ً قليالً. ويؤكد تألمانة، فھي ترجع إلى خشية هللا وأال يشوالفطنة. وفيما يتعلق با ري بأياته ثمنا

من األمثلة من تطبيق  اً وذكر الموصلي عدد .27الموصلي بأن اجتماع القوة واألمانة في زمانه قليل

لفاء الراشدين، تولية والية الحرب للقوي الشجاع، وإن كان فيه فجور، من عھد الرسول (ص) والخ

وأشار إلى  .28ة لألمانة، كما في تحصيل األموال، تقدم أھمية األمانة على القوةجالحا إال أنه عند

ضرورة الجمع بين اللين والشدة في الوالية، وإن لم تتم المصلحة برجل واحد جمع بين عدد تحصل 

  بھم الكفاية.

من خالل تحديد إلتمام ھذه الواليات بمعرفة األصلح الستخدامه عليھا من جانبه، اھتم ابن تيمية و

مقصود الوالية بدقة وطريق تحقيق ھذا المقصود، ثم اختيار الشخص القادر على القيام بھذه الوالة 

ومقاصدھا، األمثل فاألمثل. وأكد على غلبة مقاصد الدين مثل الجھاد والصالة على ما دونھا من 

إلى معياري القوة واألمانة، إذ  مقاصد الدنيا. وشدد ابن تيمية على استعمال األصلح للوالية، استناداً 

أن إسناد المسئولية إلى غير أھلھا لھو تضييع لألمانات. ورأى أن ترتيب وشكل معياري القوة 

احد، بل تحتاج واألمانة يختلف بحسب كل والية، حتى أن بعض الواليات قد ال تقع الكفاية فيھا بو

  .29إلى عدد من الرجال

وحات ابن تيمية عن أركان الوالية؛ القوة واألمانة، وضرورة تولية بدا الموصلي مجدداً متأثراً بأطر

 مع تصور المفكرين عن المذكورين لواليةا اتسق ركنوياألصلح بحسب طبيعة المشمول بالوالية. 

أمانة، والتي يجب اتسام القائم عليھا باألمانة. وقرن المفكران القوة باألمانة تأثراً بالظروف  كونھا

عاصراھا، حيث افترقت األمانة عن أصحاب الشوكة والعكس. إال أن الموصلي وابن  السياسية التي

تيمية أدركا أن ذلك الفراق بين األمانة والقوة أسفر عن ضياع الوالية، فال عم العدل وال انتصرت 

  البالد.  

  واجبات الوالة

صالح الناس. كما ينبغي أال يشغل أوقاته بحظوظ نفسه، كي ال تضيع م واليوصلي أن اليرى الم

يكون دائم البشر من غير و سن السمت والوقار من غير عبوس،يجب أن يجمع في مجلسه بين ح

                                                 
  .75، صالمرجع السابق - 27
  .77-76ص المرجع السابق، - 28

  مرجع سبق ذكره.تقي الدين أحمد ابن تيمية،  -29
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والفطنة،  لإلى القضاء بالعد واليودعا الموصلي ال .30كثير الصمت ال يتكلم إال في خير ضحك،

ن عن استماع وعدم اتباع أثر الھوى، بمعنى أال يعمي العين عن النظر إلى مساويه، أو يصم األذ

كما حذر الموصلي من الرشوة والھدية، فإنھما يجعال الحق باطال، والعدل جوراً، إال في  العدل فيه.

عمال واعتبر الموصلي في ھذا الصدد ھدايا ال .31حالة الرشوة لدفع الظلم أو التوصل إلى الحق

العمل، بحيث يكون قدر غلول، كما في السنة النبوية، فالواجب أن يكون للحاكم رزق مقدرار أجرة 

وقدر  .32كفايته. وعضد الموصلي مقوالته باستقراء التاريخ في عھد الخلفاء الراشدين مع عمالھم

الموصلي أنه اليجوز تولية اليھود والنصارى على المسلمين، وال إستكتابھم على بيت مال 

ز االستعانة بأھل الذمة في المسلمين، حيث خونھم هللا، فاإلستعانة تكون باإلساس بأھل القرآن. وتجو

تخاذ الحجب من الوالي مدعاة للفساد، ااعتبر الموصلي و .33لقتال، حيث ال والية وال إستئمانا

فتصير الحاشية ملوكاً، يمنعون المظلوم من شكاية مظلمته، ويفعلون ما يريدون، ويكذبون على 

  .34الملك

ً البن تيمية فإن من واجبات صاحب الوالية ترسيخ  أسس الشريعة في المجتمع ووضعھا وطبقا

الواجب الثاني الدعوة إلى الدين كان موضع التطبيق على األفراد وعلى جميع المستويات. و

ومحاولة القضاء على الشرك، والواجب الثالث ھو المشاورة لتحقيق التعاون بين الفئات المختلفة 

ود والحقوق، بحيث يتم استيفاء حقوق للمجتمع. وأخيراً، فالواجب الرابع ھو الحكم بالعدل في الحد

  .35على الوجه الذي جاءت به الشريعة هللا وحقوق العباد

برغم عدم اختالف الموصلي مع ابن تيمية في جوھر واجبات الوالة، إال أن األول قد قدم ارشادات 

 اً بالظروفوتحذيرات تفصيلية لما يجب وما ال يجب من واجبات الوالة. ويبدو الموصلي متأثر

قد يكون ميل ابن تيمية للتجريد ي ھذا الصدد أكثر من ابن تيمية. والسياسية التي عاصرھا ف

ً إلى إدراكه الفتقاد والة عصره لجوھر الشريعة  والعمومية فيما يتعلق بواجبات الوالة راجعا

دو ومقاصدھا في الحكم، وبالتالي فإن القضايا التفصيلية مثل عدم اتخاذ الحجب أو الغلول ال تب

ھو مكن وليس ما ھو مإلدراك ما باإلساس سعى  معھم. وفي المقابل، فإن الموصلي قد مجدية

  فترض.م
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  الوالة والعلماء

ركة المجتمع القائمة لح وذجكنم الموصلي وابن تيمية وابن السبكي للعالقة بين الوالة والعلماءتطرق 

ً من محاور النص، حيث علي الشريعة الوالة في الموصلي فرغب  .ثةوص الثالمثلت محوراً ھاما

ون حدود هللا وينصحون عباد حملة العلم، الذين يدلوه على هللا ويقومون بأمر هللا ويقض االقتراب من

ر المملكة على نصائح العلماء ودعوات اإلى العدل فتدالھادية طرق من الفي رأيه . ويكون ذلك هللا

قة على النصيحة الحازمة والمشاورة، حث ابن فضل ابن تيمية أن تقوم تلك العالوبينما  .الصلحاء

السبكي العلماء على االلتزام بقواعد العلم وأخالقه في التعامل مع العامة، ولم يتطرق لعالقتھم 

بالحكام. إال أن ابن السبكي أشار إلى أن مفتي المسلمين معني بإصدار األحكام والفتاوى دون متابعة 

اكم في األمور المختلفة. وبالتالي فإن الحديث عن التغيير السياسي تنفيذھا أو التعقيب على مسلك الح

لدى ابن تيمية كان أكثر وضوحاً، حيث لم يجد غضاضة في الدعوة لعزل الوالة إذا خالفوا الشرع 

أو افتقدوا الدراية الكافية بشئون الحكم ومقتضيات وظيفتھم العامة، بينما كان ابن السبكي أكثر 

صدد، إذ دعا إلى استقرار الحكم وطاعة أولي األمر، ولو بااللتفاف والتحايل على محافظة في ھذا ال

بعض أوامرھم المخالفة للشرع. ورغم ذلك لم ينف ابن السبكي أن أخالق أھل الحكم تدھورت في 

عصره عما سبقه من عصور، مستشھداً بمظاھر ترفھم وبذخھم، ذلك التغير الذي له أبلغ األثر على 

ً إلى فساد أخالق كثير من أھل زمانه الذين لم يعد باإلمكان مخاطبة الرعية. غي ر أنه أشار أيضا

وجدانھم بنفس مستوى خطاب السلف الصالح، حتى أنه رأى أن زوال نعم المناصب لدى أھل زمانه 

  كان نتيجة عدم كفاية الشكر.

  عزل الوالة

صح عزل الوالي بمن ھو دونه، ضح الموصلي شروط عزل الوالة في االرتياب في فساده، وال يو

لصالح من  لما فيه تفويت للمصالح. ويصح عزله لصالح األفضل لتقديم لمصالح.، ويجوز العزل

وينبغي على اإلمام التحقيق قبل العزل، للتأكد من المزاعم، والتعرف على  .36يساويه في المميزات

ية. فالقضاء كالذبح بالسكين؛ األخطار الناجمة من تولي الوال استعرضوكان الموصلي قد  الحق.

بمعنى أن األخوف ھو ھالك البدن وليس الدين، أو أن الذابح بالسكين يذبح الضحية ليتعجل إرھاق 

لى عنفسھا وبغيرھا يكون فيه تعذيب. فالمثل ضرب ليكون المتولي على حذر. ويدلل الموصلي 

  .37صعوبة ذلك بأن كبار التابعين كانوا يھربون من القضاء
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محاوالً إدراك  ،وھو ما لم يتناوله ابن تيمية ،ي عن مرحلة زوال النعم والمناصبث ابن السبكوتحد

ذلك الزوال على وجھين، فھو إما ابتالء نتيجة عدم شكر نعمة المنصب، أو تبديل للنعمة بأحسن 

نعمة  منھا مما قد ال يدركه العبد في حينه. واعتبر ابن السبكي أن من الفوائد اإليمانية لزوال 

المنصب اإلقرار بفضل الخالق المانح ومعرفة عزه واإلنابة إليه، ومن الفوائد العملية لذلك التنبه 

لفساد األحوال ومعرفة قدر النعمة، فإن النعم ال تعرف أقدارھا إال بعد فقدھا. ونصح الخلق بالصبر 

الناس بالء األنبياء ثم  فإن أشد امتثاالً لحكمة المانح والمانع عز وجل والرضا عند زوال النعم

  الصالحين.

  السياسية سلطةنحو رؤية إسالمية لدراسة الخاتمة: 

لدراسة صياغة رؤية إسالمية  ،ابن تيمية وابن السبكيالمفكرون الثالثة؛ ابن الموصلي وحاول 

السياسية من خالل وضع تصور لمقاصد المناصب السياسية ومؤھالت  سلطةالعنصر البشري في ال

السياسة انية، مرتكزين على آليات الرقابة عليھم سواء العملية منھا أو اإليمواجباتھم ووشاغليھا 

ويشير البغدادي إلى أن الفرق بين األحكام السلطانية والسياسة الشرعية يكمن في أن  الشرعية.

 األولى تتصل بالتطبيق العملي، فھي أحكام صادرة عن السلطان، تحمل عنصري اإللزام أو التنفيذ

السياسة الشريعة على وفي المقابل، تركز الجبري، وقد تتوافق مع الشرع أو تتعارض معه. 

ركز الفقھاء في مؤلفاتھم عن قد و التأصيل الشرعي لألحكام استناداً للقرآن الكريم والسنة النبوية.

روب األحكام السلطانية على األحكام الالزمة إلدارة الدولة لمختلف الواليات، كالقضاء والح

  .38والحسبة والوزارة واإلمارة

بادة الخالق من محورية مفھوم استخالف البشر في عمران األرض وعالثالثة ن وانطلق المفكرو 

 ابن تيمية، وتأثر به وقد حاول. هعلى مفاھيم مثل وحدانية هللا وحاكميت واالواحد المنعم، وأكد

السياسية،  لسلطةتأصيالً نظرياً لتوظيف ا تقديم، كل على حدا كي،الموصلي إلى حد كبير، وابن السب

المفكرون  ربطكما وخاصة العنصر البشري بھا، في إطار تلك المنظومة واستناداً إلى تلك المفاھيم. 

معايير شغل والموصلي المناصب السياسية بمقاصد الشريعة وغاياتھا. فبينما قرن ابن تيمية  الثالثة

رعي منھا، ربط ابن السبكي بينھا وبين ورع القائمين عليھا الوظائف والرقابة عليھا بالمقصد الش

آليات المحاسبة  ، وبصورة أقل الموصلي،وشكرھم هللا على نعمتھا. ولذلك تبرز في رؤية ابن تيمية

والثواب والعقاب، في مقابل المحاسبة الروحانية والوازع اإليماني عند ابن السبكي. ويؤخذ على ابن 
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ر الورع في التعامل مع المناصب السياسية رغم إقراره بضعف البعد السبكي تأكيده على دو

  .اإليماني لدى معاصريه عمن سبقھم من السلف الصالح

لعملية تولي المناصب السياسية في المنظومة المتكاملة والمتشابكة للعالقة  ھذه األطروحاتوتصب 

جانب آخر. وتقوم تلك بين الخالق ومخلوقاته من جانب وبين المخلوقات بعضھا ببعض من 

المنظومة علي مفھوم االستخالف، الذي يقوم فيه اإلنسان بإعمار الكون كجزء من عبادتھم للخالق 

وجھان لعملة واحدة ھي خالفة هللا في األرض. فكما أن كل  أمانتهنصب وسبحانه وتعالى. فنعمة الم

ابن تيمية معايير واضحة ي والموصلمسئولية نعمة فإن كل نعمة أمانة ومسئولية. وبينما يحدد 

الختيار من يتولى المناصب العامة ومحاسبتھم والرقابة عليھم، يرى ابن السبكي المجال أن الوازع 

اإليماني عند المستخلفين ھو العامل الحاسم للقيام بھذه المھام حيث يخاطب وجدانھم ويذكرھم 

  بإمكانية زوال نعم المناصب عنھم.

من  ةالسياسية نابع سلطةلدراسة ال ةخل متكاملالمد اذجكنمالثالثة  وصنصال هويمكن النظر إلى ھذ

الشريعة اإلسالمية ومقاصدھا. ولعل القراءة المتأنية لتراثنا السياسي اإلسالمي تضيف إلى جھود 

الباحثين السياسيين الساعين إلى إيجاد علم سياسة إسالمي معاصر. وال شك أن ھذه القراءة تحتاج 

  يعة وفقه الواقع في آن واحد.أحكام الشرإلى دراية ب
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  :رية في اإلسالمحمفهوم ال
  قراءة محمد فرشوخ

   فرانز روزنتال
  

فــي أصــل مفهــوم الحريــة فــي النطــاق  عــن ضــرورة البحــث متحــدثاً , فــي الفصــل األول «المشــكلة»فرانــز روزنتــال  طــرحي
وقـد , هلـ فاإلنسـان الحـر مـن الوجهـة القانونيـة مختلـف عـن العبـد الـذي كـان ملكـاً , صور ما قبـل التـاريخعالقانوني وفي 

ويبـدو , مـن معناهـا القـديم  يوسـع  جديداً  مفهوماً  «الحرية»إلعطاء جهود عقلية كبيرة  إلى احتاج هذا التعريف الواضح
. اريخي للعـالمتـالتـي تحـدد المسـار ال «الفكرويـات» حين جعلوا الحريـة إحـدى, أن اإلغريق كانوا أول الناجحين في ذلك

فخــرج عــن أي , مصــطلح ال يمكــن تحديــده إال بمــا يعطيــه لــه العقــل اإلنســاني إلــىتطــور  ,ويظهــر لنــا أن مفهــوم الحريــة
  .بل وصار موضوع أدبيات واسعة, تعريف محدد

إن  «مسـتويات» فللحريـة, أمـور تتصـل بهـا غيـر قابلـة للنقـاش هنـاك, على رغم غياب إجماع علـى مفهـوم الحريـة, لكن
 يضـيف اليـه اإلسـالم الـذي, األول هو المستوى الفلسـفي الوجـودي : مبدئياً , يمكن التمييز بين اثنين منها ,صح التعبير

 والمســلمون يقيمـون تلقائيــاً , والثــاني هـو المســتوى اإلجتمـاعي, ميتافيزيقيـاً  كالميــاً  عـداً بُ  –والمجتمعـات الدينيـة األخــرى  -
  .بينهما قاطعاً  فصالً 

أو , بأوضــــاع عمليــــة خاصــــةالنســــبية للحريـــة  إذا كانــــت المســــألة تحديـــد العالقــــة, يمكــــن أن يتشـــعبا وهـــذان المســــتويان
 جتمـاعي يمكـن أن يقـوم تمـايز بـين الحريـةأنـه فـي المسـتوى اال»سبرز يقـرر : فالفيلسوف األلماني يا, بمشكالت نظرية

والتــي يمكــن أن تقــوم فــي , فالحريــة الشخصــية تعنــي تصــرف اإلنســان بــأموره الخاصــة, والمدنيــة والسياســية الشخصــية
, أما الحرية المدنية فال يمكن أن تزدهر إال في مجتمـع األمـن والقـانون, كما في روسيا القيصرية, تينغياب تانك الحري

بينمــا الحريــة السياسـية تــتلخص فــي أن يكــون , لمانيــا القيصـريةكمــا كانــت الحـال فــي أ, ة السياسـيةوٕان فـي غيــاب الحريــ
  .«ت المتحدة األميركيةل في الواليالكل مواطن الحق في اختيار من يحكمه، كما هو الحا

...إننـي واثـق »ومما قالـه ياسـبرز : , كما هو متوقع ذريعاً  بمصطلحات جامعة فشالً  لقد القت محاوالت تحديد الحرية 
موضـوع وسـتبقى هـي , فكل ما يقال حولها هو في الواقـع وسـيلة للتواصـل «دها ليس بتأمالتي بل بأني أعيشهامن وجو 

  . سوء فهم دائم
فـراود . عوا أنها تتمثل في خضوع الفـرد لنظـام أعلـىوادّ , ض المفكرين حذف مفهوم الحرية من دائرة الفردولقد حاول بع

ـــة «ترايتشـــكه» ـــة حـــرة»مصـــدرها  ،هـــي واحـــة الحريـــة الفرديـــة ,حلـــم عـــن وجـــود دول وتحـــدث  . «حريـــة اإلنســـان فـــي دول
اني مــنظم مــزود بــدوافع ثقافيــة وأدوات أن مفهــوم الحريــة يتحــدد فقــط ضــمن عالقتــه بمجتمــع إنســأنتربولــوجي آخــر عــن  

ممـا يعنـي أن الحريـة هـي قبـول القيـود التـي تناسـبك . أي : منظومـة ثقافيـة, تستلزم بالضـرورة وجـود قـانون ونظـام, وقيم
  . وتناسبها
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نينــا وهـو المفهـوم الـذي يع –ون والنظـام اإللهيـين نهنـاك مفهـوم الحريـة الـذي يعنـي تســليم الفـرد للقـا, ذلـك إلـىباإلضـافة 
فـإن المفهـومين , رغـم كـل اإلختالفـات» : «غارديـه»يقـول . ألنه ينطبق على الوضـع السـائد فـي اإلسـالم –هنا مباشرة 

توافـق إذا كان علـى إال المسلم أو المسيحي عند  فال حس بالحرية, اإلسالمي والمسيحي للحرية يشتركان في أمر واحد
الحريــة عــن  –عمــا إذا لــم يكــن هــذا التنــاقض الغريــب  ,، هنــااحثينويتســاءل أحــد البــ. «تــام مــع نفســه ومــع نظــام أســمى

أن  إلـىوتجـدر اإلشـارة  .كما في أي تراث دينـي آخـر, ما يصف في الواقع مأزق الحرية في اإلسالم -طريق اإلذعان 
  . باإللهي ليست فكرة حديثة وتعلقاً  مفهوم الحرية باعتبارها تسليماً 

ومهمتنا هنا أن نجمع اإلشارات اإلسالمية لفكـرة الحريـة , ى وعي بتحديدات الحريةمي القرون الوسطى كانوا عللن مسإ
  . دونما وقوع في تعميمات ذاتية, أو غياباً  وسيزودنا ذلك بالوسائل التي تمكننا من تقييم دور الحرية حضوراً , مهاونقيّ 

فــي  لهــا مــا يقابلهــا تمامــاً  «freeحــر »فالكلمــة العربيــة , «فــي المصــطلح اللغــوي»يبحــث روزنتــال , وفــي الفصــل الثــاني
التدمريـــة كـــذلك , كمـــا اســـتخدمت اليهوديـــة اآلراميـــة الصـــيغة نفســـها, مـــع تحـــول طفيـــف بتـــأثير القيـــاس «her»العبريـــة 
الكلمــة فبقــي  أمــا اشــتقاق. أن الكلمــة كانــت معروفــة فــي اللهجــات الســامية الشــمالية الغربيــة إلــىممــا يشــير , والنبطيــة
وهذا نفسه ينطبق علـى , هو اشتقاق بواسطة النهاية المجردةبل  «حر»من الصيغة  أولياً   اشتقاقاً  إذ هو ليس, غامضاً 

  . الكلمة السريانية
بمعناها المجـرد كانـت شـائعة فـي اسـتعمال  «حرية»ويبدو أن كلمة , فإن تاريخ المصطلح ليس واضحاً , أما في العربية

و   «شـريف» وكانت تستعمل بمعنـى :, «نبيل»بمعنى  «حرية»لمة  ففي شعر ذي الرّمة ترد ك, عرب ما قبل اإلسالم
لـم تكــن , وهـي مثـل الصـيغ التـي تنتهـي بيـاء النسـبة. كمـا كانـت معبـرة عـن المصـطلح القـانوني المقابـل للـرق, «حسـن»

  . لذا تجّنب الشعراء استعمالها, شاعرية
علما بأن , ألمٌر بالغ األهمية «الحرية»جرد في تاريخه المضموني يعني أكثر من م  «حر»إن حقيقة كون المصطلح 

 االختيـارأمـا . والخـالص، نعتـاقواال, : إطـالق السـراح؛ مثـل  هناك كلمات عربية أخرى تفيـد معنـى كـون اإلنسـان حـراً 
غيـر أن , بـالمعنى نفسـه «إرادة» وقد اسـتخدمت فـي المناقشـات كلمـة «اإلرادة الحرة» إلىفهو مصطلح فني ألنه يشير 

 إلـــىففـــي اإلســـالم لـــم ُينظـــر . «الحـــرة المســـبوقة بالتـــدبر والرويـــة بأنهـــا اإلرادة» «الكنـــدي»قـــد حـــددها  «ختيـــارا»كلمـــة 
  محدود االستخدام. وبقي اصطالحاً , ب مع الحريةنج إلى جنباً  االختيار

  . لإلرادة اإلنسانية الحرة سلباً  الذي عنى «الجبر»عرف العرب قبل اإلسالم فكرة , في المقابل
والتـي تطلعنـا , التـي اسـتخدمت فـي إيـران, مـثالً  «آزاد»هنـاك الكلمـة الفارسـية , المصـطلحات العربيـة هـذه إلىافة باإلض

مـرتبط بوالدتـه فـي أسـرة  ن اإلنسـان حـراً كوْ  تعني أنّ  التي و , إيران قبل اإلسالمعلى بعض ما يتعلق بمفهوم الحرية في 
 أهـالً  –ومنشـئه  عـن أصـلهبغـض النظـر  –مـن اعتبـار كـل إنسـان ممـا ينـاقض مـا سـاد فـي اإلسـالم , متميـزة اجتماعيـا

فظهـرت تـأثيرات ذلـك , ولقد استنكر المسـلمون هـذا التـدرج الهرمـي القاسـي فـي إيـران. جتماعيةاأي مكانة  إلىللوصول 
التـــي وجـــدت لـــدى الشـــعوب غيـــر العربيـــة قبـــل دخولهـــا أن مفـــاهيم الحريـــة  إلـــىخلص يلـــ, الحقـــاً  «آزاد»علـــى مضـــامين 

  .مأمام الموقف اإلسالمي من الحرية الذي اعتمد اللغة العربية للتعبير عن تلك المفاهي غابت تماماً  ,إلسالما
ال توردهـا ألنهـا  «التعريفـات»فـأكثر , فـي المصـادريثير المؤلـف صـعوبة تتبعهـا , تعريفات الحريةفي الفصل الثالث : 

فقد صدرت في األعمال  ،دم تعريفات الحرية في الشرق اإلسالميأما اق. في هذا المجال أساسياً  فنياً  لم تكن مصطلحاً 
 معبـــراً , «عاقلــةالحريــة هــي القــوة غيـــر المحــددة للطبــائع ال» يقـــول : حيــث  ،م) 800(  «لميخائيــل أوبــازود» الســريانية
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 التـي قـدمها هبـة اهللا»الحريـة بأنهـا  «أفـراييم السـوري» كمـا يصـف, بطريقة رديئة عن نتـائج المناقشـات الالهوتيـة آنـذاك
أو  فالحريـــة وجـــدت لكـــي يســـتطيع اإلنســـان أن يختارهـــا, صـــورة اهللا التـــي بـــدونها ينهـــار العـــالم»فامتـــدحها ألنهـــا , آلدم

  . «احتواءهايحاول الشيطان  وعبثاً , كما يمكن أن تكون موضوع قيود ينزلها اهللا وتحددها الشريعة, يرفضها
محاولة شكلية لتأكيد وجود حّيز منـزو للحريـة فـي , ول مسألة حرية اإلرادةفكان الجدل ح, أما في علم الكالم اإلسالمي

  .نظراليه كضرب من التجاوز تجاه القدرة اإللهية المطلقةكان يُ , على محدوديته, هذا الحيز, لألشياءالنسيج العام 
كمـــا قـــّدم , ريـــة واضـــحةوتـــأمالت الســـريان للح, لالختيـــاربـــين مناقشـــات المســـلمين ولكـــي تكـــون أوجـــه التشـــابه والتمـــايز 

فـــي جوابـــه لســـؤال التوحيـــدي  «االختيـــار»و  «الخيـــر») عـــن معـــاني  م 1030لمســـكويه ( ت  نصـــاً فقـــد أورد , المؤلـــف
ن أن نهـج مناقشـة مفهــوم يبــيَّ , الموقـف الــذي يمكـن وصـفه بالليبراليـة –والجـواب . م)  لـه حـول هـذا الموضــوع1009(ت

 إلــى لكنــه لــم يكــن يــؤدي أيضــاً , علــى تســييره فــي اتجــاه اإلنمــاء العــام للمفهــومحريــة اإلرادة فــي اإلســالم لــم يكــن يســاعد 
ما هو خير له علـى  اإلنسان  أي فعل, اشتقاقه بحسب اللغة من الخير االختيار..., إن  «ومن الجواب. القضاء عليه

وٕاذا فـرض وجـوده , متنـعالحقيقة أو بحسب ظنه ،ومعلوم أن اإلنسان ال يفكر إال في الشيء الممكن، أي الـذي لـيس بم
كان النظر , وهي التي تخص الفعل اإلنساني, باالختيارولما كانت هذه الجهة من الفعل هي المتعلقة . لم يعرض عنه

: دين اهللا بين ... وقد قيل االختيارنع من مفحينئذ يبادر الناظر بالحكم على اإلنسان بالجبر وي .فيها يعرض للغلط ..
 ،باالختياريكفي في وجوده أن يكون صاحبه متمكنا من القوة الفاعلة  نسانيإلن زعم أن الفعل افإن م, الغلو والتقصير

وكذلك حال من زعـم , التفويض إلىوهذا يؤديه , ية والعوائقر فهو غال من حيث أهمل األشياء الهيوالنية واألسباب القه
وهـذا يؤديـه  باالختيـارث أهمـل القـوة الفاعلـة فهـو مقصـر مـن حيـ، أن فعله يكفي في وجوده أن ترتفع هـذه العوائـق عنـه

  . ميزان المعايير عند الفالسفة في مكانة رفيعة حقاً  لالختياربأن , هنا, ويعلق المؤلف». الجبر إلى
اكتفـى بتعريـف فقد وجد روزنتال أن أكثـر المعجميـين , عند المؤلفين المسلمين «الحرية» و «الحر»أما عن تعريفات : 
، فأشــار م) حــاول تقــديم تفســير للحريــة مــن وجهــة نظــر فقهــاء اللغــة1075إال أن الواحــدي (ت . رقيــقالحــر بأنــه ضــد ال

ة تبعثـه علـى طلـب حاثـ ألن الرجـل الحـر يمتلـك كبريـاء وأخالقـاً  فـظ مشـتق مـن حـر الـذي هـو ضـد البـرد،أن الل»:  إلى
 للحريـة يقـيم تمـايزاً  م تعريفـاً قـدّ , قـرآنم) في معجمـه لمفـردات ال1100كذلك الراغب األصفهاني ( ت. «األخالق الحميدة

) 2/178(  «الحــر بــالحر»    مــا يتصــل بــالمعنى األول يحيــل علــى القــرآنففي, بعــدها الشــرعي وبعــدها األخالقــيبــين 
ـــاقتراح لكلمـــة امأمـــا , ) 94-4/92(  «رقبـــة تحريـــر»وعلـــى المصـــطلح القرآنـــي  يتصـــل بـــالمعنى الثـــاني فإنـــه يغـــامر ب

  .نتفاع الدنيوي) بمعنى أنه ال ينتفع به اال 31-35/ 3(  «ما في بطني محرراً نذرت لك »في  «محرر»
, نها عفة غريزية للـنفس ال التـي تكـون بالتعويـد والتعلـيمبأ»للحرية  فلسفياً  م) يقدم تعريفاً 1209وفخر الدين الرازي ( ت 

  . للنفس قول أرسطو : الحرية ملكة نفسانية حارسة موافقاً  «فاضلة وٕان كانت تلك أيضاً 
وهــي مراتــب : حريــة العامــة , الخــروج عــن رق الكائنــات»م) فقــد التــزم التعريــف الصــوفي : 1413أمــا الجرجــاني ( ت  

وحريــة خاصــة الخاصــة عــن رق , وحريــة الخــاص عــن رق المــرادات لفنــاء إراداتهــم فــي إرادة الحــق, عــن رق الشــهوات
جـدير باإلعجـاب، , معنـى الـذي بلغتـه الكلمـة عنـد الصـوفيينوهـو مسـتوى رفيـع لل «فـي تجلـي نـور األنـوار وآثاررسوم ال

خلـوص حكمـي يظهـر فـي  وشـرعاً , الخلـوص الحـر ..لغـة» منـه :, بالفارسـية والعربيـة «للتهانوي»ومن ذلك قول طويل 
   .«هي هداية العبد عند ابتداء خلقتهإلنقطاع حق الغير منه ... والحرية نهاية العبودية فاآلدمي 
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كمـا سـيبدو , للتفكيـر المتنـوع حـول هـذه المسـألة صـالحاً  ت عن تعريفات اإلسالميين للحرية تشكل مـدخالً قتباساوهذه اال
  .الفلسفي –والميتافيزيقي , جتماعياال -حرية على المستويين القانونيالتي تتناول مفهوم ال, في الفصول التالية

أن  إلـىفيشـير , : الـرقفـي  الً يبحث المؤلـف أو , الرابعفي الفصل  «جتماعية والقانونية لمفهوم الحريةألبعاد االا»ففي 
 ن علــى افتــراض أ, حقيقــة أن اإلســالم تقّبــل العبوديــة مؤسســة» تحكمهــا : لمهتمــين بــالوجوه القانونيــة للعبوديــة مواقــف ا

هـــا بكـــل لـــوب مـــنهم الـــذود عننحوها منـــذ البـــدء مطـوأولئـــك الـــذين ُمـــ, وراء التفرقـــة بـــين الحـــر والرقيـــق إلهيـــةهنـــاك إرادة 
امه على أسـس أخالقيـة غيـر لقي ي موقفهم من العبودية كان عدم االرتياحالفقهاء ف إليهوٕان أقصى ما وصل  «الوسائل
ويبــدو أن عــدم مســاواتهم أمــام , منهــا عــدم أهليــتهم للمناصــب العليــا, فيظهــر حرمــان الرقيــق فــي مــواطن متعــددة, ثابتــة

هـذه العوائـق كانـت . وا من بعض الفروض الدينية كالقيام بأداء شـعائر الحـجنهم أعفوالطريف أ, ثقيالً  القانون كان عبئاً 
 يـا»بـل  «يـا عبـدي» وب أن ال يخاطـب السـيد عبـده:وكان المطلـ ,إخوة عتقاد الجازم بأن المسلمين جميعاً تتعارض واال

األرسـطي المخيـف  لـم يعبـأ بـالفكر –بعكـس مسـيحية القـرون الوسـطى  –أن اإلسـالم  لقد كان مـن المـدهش حقـاً , «بني
  .فيما يتصل بالعبودية

فالفقهـاء المسـلمون , علـى بعـض النـاس طبيعياً  هناك اعتراض على المبدأ القائل بأن العبودية ليست قدراً  يكن وهكذا لم
  . «الحرية اإلنسانواألصل في » تمسكوا باألصل :

, فـي الحـاالت التـي هـي موضـع تسـاؤلالـرق  وت هناك مناقشات كثيرة حـول مـا إذا كـان ينبغـي تقـديم الحريـة أنولقد كا
فهل يـدخل الرقيـق تحـت هـذه , وما شابهها «إنسان»تخاطب النبي ومعاصريه بصيغ عامة مثل فبعض اآليات القرآنية 

إقامة تمـايز ال يشـير القـرآن اليـه صـراحة  ضاً فيقف ابن حزم راهنا مخاطبين باألحكام التي تتضمنها ؟  ايكونو لالتسمية 
فــي , كثيــر مــن الفقهــاء اآلخــرينوال, أحــد فقهــاء المالكيــةومثلــه وقــف ابــن خويزمنــداد , ا النــوع مــن المواقــف،بــل أدان هــذ

  .شكوكهم في أسس مؤسسة العبودية ليبرالية تعبر عن
فـي المصـنفات  كبيـراً  مع ذلك يجب أن نعترف بأن مشكلة الحرية لم تلق اهتماماً »:  ويختم المؤلف هذا الفصل  قائالً  

لكننا نستطيع أن نعـرف أكثـر عـن الحريـة مـن خـالل مواقـف السـلطات السياسـية والتشـريعية فـي الحـاالت التـي . الفقهية
     .«الحديث عن الحبس والسخرةما سنورده في وهذا , حريتهميفقد فيها األفراد 

 تؤكد, القرآن في وفةأن مؤسسة السجن تبدو مأل إلىباإلشارة يبدأه  الذي, فكان موضوع الفصل الخامس «الحبس»أما 
دون , حجــزســتخدم فــي القــرآن بمعنــى وهــو يُ , ) معــروف فــي لغــات ســامية أخــرىوالجــذر (ح ب س, ذلــك قصــة يوســف

مسـاك إكمـا يقتـرح القـرآن . حجز فقط إلىسجن حقيقي وٕانما  إلىففي عهد النبي لم يشر , الداللة على ارتباطه بالسجن
ولكـن اإلمسـاك فـي , واسـتبدل بهـا الجلـد, وهـي عقوبـة نسـخت بـرأي الفقهـاء, النساء اللواتي ثبت عليهن الزنا في بيـوتهن

  . عتقالإال أنه ال يقارن باال, ن الحريةالبيت هو حد م
وفـي , ما عدا البيئة البدوية, في الجزيرة العربية قد عرفت السجونأن المراكز السكنية الكبرى  ،مفترضاً  ،لمؤلفاويتابع 

وهو أثر صـار موضـع اهتمـام الفقهـاء الـذين , ز أحدهم عندما ساورته الشكوك في أمرهالحديث النبوي أن الرسول احتج
عمــر بــن  أنتبــيح لهــم تطبيــق هــذه العقوبــة علــى المتهمــين المحتملــين، كمــا ونيــة نالعثــور علــى ســوابق قا يحــاولونكــانوا 
مـد عليهـا فـي إقامـة السـجون مـن اعتسوابق وهي  ,أقام سجنين اثنين وعلياً , سجن إلىبمكة وحوله  ب اشترى بيتاً االخط

 ) 37-5/33القرآنـي (  «ينفـوا»عنـدما تفسـر فعـل  لكنهـا أقـل إقناعـاً , تـدل علـى مشـروعية السـجن, قبل السلطة الحاكمـة
ألن العقوبــات الســت التــي تحــددها الشــريعة للجــرائم الرئيســية ال يــدخل , مرتبــة الــدليل إلــىال يرقــى هــذا كمــا , عتقــالباال
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وكـل المعلومــات التــي بـين أيــدينا تشــير . ليسـت كافيــة للتعــديالت التـي طــرأت علــى الحـدود فيمــا بعــدوهــي , السـجن فيهــا
ن الشـريعة اإلسـالمية إويمكـن القـول , قانونيـة اإلسـالميةلأن عقوبة السجن لم تكن أساسية حسب النظرية ا إلىبوضوح 

  . حرمان األفراد من حريتهم إلىلم تكن تميل 
فـالتعزير مصــطلح , الســجن إلـىإلرســال األفـراد  إليـهسـتند تمـاس األسـاس الشــرعي الـذي كــان يُ ينبغــي ال «التعزيـر»وفـي 

التي تخوله إنزال العقوبات فـي الحـاالت التـي ال تنطبـق عليهـا , سلطة المحتسب وأحياناً , سلطة القاضي إلىفني يشير 
ن أفيـرى  ، أمـا الكاسـاني الحنفـي. نفي فالجلـدثـم هنـاك عقوبـة السـجن فـال, بتأنيب المذنب تراه كالمياً فالشافعية , الحدود

  .جتماعية للمذنبالتعزير ضروب باختالف الفئة اال
مـا لبثـت  التـيو , التـي كانـت ممنوحـة لـه قبـل اإلسـالمومما ال شك فيه أن التعزير هو استمرار لسلطة الحـاكم القضـائية 

ولــم تكــن هنــاك , نمــا ســبب إال هــواه الشخصــيدو , علــى زج بــريء فــي الســجن فالقاضــي كــان قــادراً , أن قيــدتها الشــريعة
فـأمر اختيـار عقوبـة التعزيـر متـروك , الستئناف الحكم يمكن أن تحد مـن سـوء اسـتعمال القاضـي لسـلطتهقواعد منظمة 
, فالسـجن المؤبـد, سوابق وأعـراف محليـة فـي ذلـك إلىوالمفترض أن يستند القضاة , ومدة السجن أيضاً , لحكمة القاضي

أمـا المعتقـل السياسـي فقلمـا كـان يعـرف , كان العقوبة لشريك القاتل الذي أمسك بالضـحية أثنـاء ارتكـاب الجريمـة , مثالً 
فينسى , فقد تضيع األوراق الخاصة بمتهم, وألن ملفات السجون كانت كبيرة. مقدار المدة التي سيمكث فيها في السجن

  . ثمثل هذه األخطاء اإلدارية كان ممكن الحدو و , في السجن
أو المحتسـب أو وهـو مـن صـالحيات القاضـي , االحتجـازحتى تثبـت براءتـه أو إدانتـه، مـن أنـواع  وكان توقيف المتهم،

والفقهــاء لــم يكونــوا . أو لتجنيبــه ارتكــاب جريمــة أخــرى, مــألوف ليحــال بــين المجــرم والفــرار وهــو حجــز, صــاحب الشــرطة
  .إجراء تتخذه السلطة السياسية ال القضائيةوكان هذا , االعترافيؤيدون سجن المتهم إلرغامه على 

تسمح بسجن المدين المماطل الذي ُيـشك فـي أنـه يحـاول التهـرب مـن دفـع  –كما يشير الحنابلة  –لكن النظرية الفقهية 
كمـا يمكـن أن يبقـى , فالقاضي يطلق سراح المدين إذا أثبت عجزه عن أداء ديونه, واسعاً  أثار نقاشاً وهذا أمر . ما عليه

ويالحــظ هنـا كيفيــة , فــال بـد مــن تحديـد كيفيــة اإلفـالس, وعلــى هـذا تترتــب إشـكاالت, إذا أثبــت إفالسـه قبــل احتجـازه راً حـ
بـين متباينـة وهنـاك وجهـات نظـر . لوضع يتطلـب حرمـان أفـراد مـن حـريتهم وهـم غيـر مـذنبينمعالجة السلطة القضائية 

لكـن , أنـه ال فـرق بـين الحـر والعبـدان يقـرر قاضـي, المدينوفي حال سجن . في السجن  المفلس التاجر  لوضعالفقهاء 
ونتيجـة مناقشـات  .مراعـاة لحـق القرابـة, فـإن المـدين ال يحـبس فـي بعـض الحـاالت, إذا وجدت قرابة بين الدائن والمـدين

ان بـل  مبـرره هـو ضـم, إال أن التوافـق كـان فـي أن احتجـاز المـدين لـيس عقوبـة, كان التناقض واضـحاً , طويلة مشابهة
فــالموقف الواضــح مــع الشــعور بأنــه ال يحقــق الغــرض الــذي وجــد مــن أجلــه ،, إذا أمكــن ذلــكأصــحابها  إلــىرد الحقــوق 

  . خاصة ذوي السيرة الحسنة, في تقرير حرمان أفراد من حريتهم يضاف اليه أن الفقهاء كانوا يترددون كثيراً , عملي
لحـق ممارسـة السـلطة القضـائية فـي  –أي الحـاكم  –ك الحكومـة فقـد نـتج عـن امـتال, أما التحدي األكبر للحريـة الفرديـة

فــي , علــى األقــل, مــا لــم تتناولــه الشــريعةاإلســالم يعطــي للحــاكم حــق األمــر فيو , نتظــام العــاماألمنيــة والمخلــة باالاألمــور 
لفتنـة دينيـة يمـارس  اً مثيـر أو , بالزندقـة السـجن متهمـاً  إلىفقد يرسل الحاكم  .عنها األمير للقضاء تي لم يتخلّ الميادين ال

أمـا . ولو لم تتوفر لديهم الـدوافع اإلجراميـة, كما قد يعاقب الحاكم موظفيه إذا فشلوا في أداء مهامهم. القانون على هواه
خاصة وأنه لم , واألمثلة التاريخية على ذلك كثيرة, المعارضون السياسيون فلم يكن هناك ما يمنع من زجهم في السجن

  .علة لحماية األفراد من ذلكة فاتكن هناك شرع
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ألنهـا يمكـن أن , فـي هـذا الفصـلكمـا يشـير المؤلـف , فتستحق الدراسة أيضـاً , أما الحيثيات التفصيلية للحياة في السجن
  . كما يضيف, فال بد من إعمال المخيلة والتخمين, لتبعثر المادة المرجعيةلكن، , تسهم في مجال تثمين فكرة الحرية

واآلخــــرون علــــيهم االعتمــــاد علــــى بيــــت المــــال أو , فــــإن بإمكــــانهم التمتــــع بضــــروب الراحــــة, أثريــــاءوٕاذا كــــان الســــجناء 
انع مـن مـوال , ويحـافظ علـى نظافـة السـجن, الصـحية والغذائيـة, وعلى الحاكم أن يعنى بحاجـات المسـجونين. الصدقات
. تســتولي علــى األربــاح كانــت الحكومــةعلــى أن , مثــل صــناعة األحزمــة, مســجونين فــي بعــض الحــاالت بأعمــالقيــام ال

 ,كل شهر ا كانت تفتش مرتين أو ثالثاً هنإفيقول , ويصف ابن عبدون حالة السجون في أشبيلية في القرن الثاني عشر
ثــرة الحــراس ك ولــم يكــن مســتحباً . فــال يتــرك قيــد االعتقــال ألمــر غيــر ضــروري, وكــان هنــاك اهتمــام خــاص  بكــل ســجين

وللسـجن إمـام يحضـر , لـى التقييـد بالسالسـل إال فـي حـاالت  قصـوىإلجـأ كما لم يُ . تم كانوا يعيشون على الصدقاهألن
فيغتســل , أنـه كــان فــي ســجنه يــنهض كــل يــوم جمعــة, تلميــذ الشــافعي, وهنــاك نــادرة تــروى عــن البــويطي .الصـلوات كلهــا

لهــم إنــي أجبــت داعيــك فيتــأوه ويقــول : ال, فيمنعــه الحــارسويتقــدم مــن  بوابــة الســجن بقصــد الخــروج للصــالة  , ويتعطــر
  . حرمان قاس لحريته, والحيلولة بينه وبين أداء الصالة المفروضة, ويبدو أنه لم يكن لهذا السجن مصلى. فمنعوني

وقـد , أحيانـاً  رغـم كـون المعاملـة لطيفـة, نأكثـر المسـلميعلى كل حال فقد كانت فكرة السجن كريهة وشـديدة الوقـع علـى 
كمـا لـم تكـن حـاالت , أمـا الفـرار فكـان شـائعاً , لكنـه لـم يفّصـل الحالـة, حـدهم فـي السـجنذكر لنا التوحيدي عـن انتحـار أ

, السياسـي لالضـطهاد وفـي ظـروف التمـرد كانـت السـجون تعتبـر رمـوزاً , تشـمل السـجناء السياسـيين وسـواهم, العفو نادرة
  . فتهاجم ويطلق سراح  السجناء دون تفرقة

تهديــد دائــم  يوهــ, القــول بأنهــا مــن أشــكال الحــد مــن حريــة اإلنســانلمؤلــف يبــدأ ا, «الســخرة»وفــي الفصــل الســادس عــن 
وكانـت ممقوتـة , وصـلتهلكننـا النعلـم المـدى الـذي , وقد عرفهـا المجتمـع اإلسـالمي, للعيش الكريم في المجتمع اإلنساني

ورفعنـا {ال أن اآليـة إ, نوفـي القـرآن اسـتخدمت بمعنـى تسـخير العـالم لخدمـة اإلنسـا, وال سند فقهي أو قـانوني لهـا, دائماً 
سـنة مؤداهـا قيـام بعـض األفـراد بعمـل  إلـى) تشـير  43/32( }سـخرياً  بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضـهم بعضـاً 

  . االجتماعيكجزء من الترتيب اإللهي للنظام ين ر ما لمصلحة اآلخ
, تسـخير اإلسـرائيليين إلـىفرعـون  وهكذا عمـد. السخرة باعتبارها ممارسة شريرة من ممارسات الجاهلية الجائرة ُصورت 

  .لبناء كنيسة صنعاءوأبرهة أذل أهل اليمن , منهم فريقاً  فكان يعذبهم ويصلب يومياً 
. قتصــاد ثــم تــدمره ومعــه المجتمــع السياســيتعيــق اال بأنهــا, تــى التفســير العقالنــي للســخرةأ, فــي نهايــة العصــور الوســطى

،وألنهـا كانـت السـخرة  اراسـتمر فإننـا نـرجح , ن خلـدون حـول هـذه المسـألةوما أورده ابـ, من مثل هذه األقوالوعلى الرغم 
 ثـم إن حضـارة كالحضــارة اإلسـالمية نشــأت حـول التجـارة والحيــاة المدنيـة لــم يكـن ممكنــاً  .بهــاشـائعة لـم يهــتم المؤرخـون 

عنـد بعـض  كـان شـائعاً  ولعل تسخير الصناع المهرة ضد إرادتهـم, واأليدي العاملة متوفرة, قتصاديالمساس بالتوازن اال
وحريـة سـعي المـرء , وحريـة الكسـب ،هـو حريـة العمـل, والمعتـرف بـه حقـا للمسـلم الحـر, لكن المبدأ المعمـول بـه, الحكام

  . على هواه
المصــادر اإلســالمية قــد تــأثر  أن هــذا الجانــب فــيالمؤلــف يجــد , «نظــرات فلســفية فــي الحريــة» :فــي الفصــل الســابع 
ولمـا كانـت األخـالق أحـد فـروع الفلسـفة . عند كـل المثقفـين في صيغة أقوال مرددة كثيراً  ا واضحاً وبد ،باألفكار اليونانية

  .بشكل عام فقد دار النقاش فيها حول الحرية
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, «ألن من لم يتمسك بالخير فليس بحرّ »اإلنسان للخير وانهماكه فيه : إنها تقدم »ومن التحديدات للحرية األخالقية : 
نسـان العاقـل فالحريـة هـي التـي تعطـي اإل «مـن ال يـتمكن مـن ضـبط نفسـه حـراً  دُّ يعـإذ ال »نفسـه هو من يضـبط  رّ والح

 لـذا, وهـو يمتلـك الـذكاء والحقيقـة «لناموس الطبيعة سيدٌ  الحرُّ و », القدرة على تحرير نفسه من قيود بيئته وعاداته الرتيبة
, الحـر يحركـه علـى المكافـأة إلـىإحسـانك » و «تـهفـي أجر  ةحر أحب اليـه مـن زيـادة جزيلـزيادة كلمة في مخاطبة  إن»

   .«الخسيس يحركه على معاودة المسألة إلىوٕاحسانك 
 «ومـن خـدم غيـر دابـة فلـيس بحـرٍّ , فالقنيـة مخدومـة»نرى الحرية هي التحرر من عوامـل اإلرغـام , ومن الناحية السلبية

 لتحـــرر مـــن الشــهوات ألن الســـعي هـــذا يجعـــلا ووفـــوق ذلــك هـــ. مـــن الشـــر هـــو التحــرر , إذاً , تعريــف الحريـــة بالســـلبف
مــن أشــقى » :مــن ســألهر عــن هــذه الفكــرة فأجــاب روى أن الكنــدي عّبــوُيــ. فالشــهوة عبوديــة, مــن حريتــه محرومــاً  اإلنســان
ــ «إرادات نفســه اقتنــاء الخارجــات عنــهمــن كانــت » قــال : «النــاس  : الفكرة نفســها قــائالً يد الــدين ابــن خليفــةشــص ر ولّخ

  . «لحريةالرضا هو باب ا»
 «رإنما يعشقها الجهول ويأنف منها الح»لكل الرغبات الضارة  اً عجام مصطلحاً  «الدنيا»فيعتبرون كلمة  أما المتكلمون

فشـهوات الجسـد تعـرض اإلنسـان لعبوديـة أشـد إذالال مـن أيـة عبوديـة  «ى العموم سجناء مطـامحهم الدنيويـةوالبشر عل»
وكمـا  العفـة وألنهـا تعنـي التحـرر مـن الرغبـات فهـي أحـد فـروع فضـيلة. قـاوالنضال ضدها يجعـل اإلنسـان حـرا ح, أخرى

والتحــرر مــن الشــهوات أحــد جوانــب الكمــال . فــإن العفــة هــي الخصيصــة التــي تتجــاوز الحــس الشــهواني, يقــول مســكويه
ي السـعادة التـي فالغاية القصـوى للفلسـفة هـ», وذلك أكثر بقاء من الحياة الجسدية, درجة المالئكة إلىفيرتفع , اإلنساني
   .«لوغها عندما تتحرر النفس بكمالهايمكن ب

فـي حـين يمثـل العبـد كـل مـا هـو شـرير ودنـيء  , نجـد اإلنسـان الحـر يمثـل كـل الصـفات النبيلـة, ومع التوسع في المعنى
 الحر يتقبـــل كـــل ضـــروبفـــ «حريـــة»وهـــذا التوســـع يـــتالءم مـــع اإلســـتخدام العربـــي القـــديم لكلمـــة . فـــي الطبيعـــة البشـــرية

 أخالقيـاً  خاً أمـا العبوديـة التـي تعنـي تفّسـ. وهـو كـريم ألن المـال ال يعنـي لـه شـيئاً , لـه ذلك شـرفاً  المهمات الصعبة معتبراً 
فــي الموضــوع رثــى للعبــد الطــوعي الــذي يقــيم فــي تأمـــّل والجــاحظ الــذي , العبــد بإشــفاق واحتقــار إلــىللنظــر  فكانــت ســبباً 
  . جعل من نفسه رقيقاً  وقد ألنه كان في األصل حراً , موطن سيء
 ،فاألسـرار, الحبيب لحبيبه ةعندما يتعلق األمر بعبودي, ستخدام الرمزيمحملة بالمشاعر المختلطة لهذا االوهناك نفحة 

ومـع هـذا . «رار حصون األسرارن قلوب األحأل»وهي تستودع عند الرجال األحرار , يجب أال تذاع, على سبيل المثال
. القـــدامى بلــدى العــر  الصـــفة األكثــر بــروزاً , أحيانــا يـــنكمش ليقتصــر علــى خاصــية الكــرم نجــده, تســاع فــي المعنــىاال

 «فكــل حــر جــواد ولــيس كــل جــواد حــراً », وهنــاك دمــج إســالمي دائــم بــين الحريــة والســخاء, ادفاإلنســان النبيــل كــريم جــو 
  . «ة إنما هو جواد بالعادة والصناعةوالجواد المعّرى من الحري»

 إلـىأكـد المؤلـف أن الفكـر السياسـي اإلغريقـي المتعلـق بالحريـة قـد وصـل , فـي النظريـة السياسـية «الحريـة»وفي تناوله 
بــن معروفــة مــن ا مــاهوغير  «األخــالق»وكتــاب أرســطو فــي  «فجمهوريــة أفالطــون», بالترجمــات المبكــرة, العــرب، أيضــاً 

ومـن الفـارابي الـذي , «ع بأنـه إنسـان حـركل إنسـان أن يقتنـإن على » فقال : «الجمهورية»ق على الذي علَّ , مثالً , رشد
فقـال إن أشـكال الحكومـات فـي  «السياسـة المدنيـة»فـي كتابـه  , الفكـرة القائلـة بـأن الديموقراطيـة هـي مدينـة الحريـة تبنى

وهـي مؤسسـة علـى المسـاواة ... , وتحدث عن المدن الجماعية التي يتمتع أفرادها بالحرية التامة, هذا العالم غير كاملة
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بأنه نجح فـي تقـديم وصـف حقيقـي  :وهنا يعلق المؤلف على نص الفارابي قائالً . المدينة الكاملة إلىالمدن و أقرب فتبد
  . األبعاد التي يمثلها المفهوم السياسي للحرية من أجل سعادة الفرد وتطوره مدركاً , للديموقراطية وأمسك بالمعنى الكامل

وجــدت صــدى لهــا عنــد مــن أعطــى , وعرفهــا المســلمون, لتــي عظمــت الحريــةا ،الحكمــة السياســية اإلغريقيــةبــأن , ويتــابع
التقليـد  متبعا في ذلك, حذر الغزالي من أخطار تعّدي السلطة السياسية على الحرية الفردية قدف, ستقاللية قيمة كبرىلال

ة أعظــم خطــورة مــن والتــي تشــكل تحــديا للحريــ, الكالســيكي فــي التعبيــر عــن أفكــاره بشــأن العالقــة بــين الســلطة والرعيــة
يهمـا أحـين سـأله المـأمون عـن , القصـة التـي تـروى عـن عبـد اهللا بـن طـاهر, أيضا, توضح ذلككما , العبودية المعروفة

هذه  لكن , ألنني سيد في منزلي بينما أنا عبد هنا, فأجاب : منزلي يا أمير المؤمنين, أحسن : بيت الخليفة أم بيته هو
  . في الحياة السياسية اإلسالمية ن بالتجربةولم تمتح ,األفكار بقيت نظرية

يــرى المؤلــف أن الحريــة فــي مظاهرهــا الوجوديــة , «الحريــة فــي التــأمالت الميتافيزيقيــة» وفــي الفصــل الثــامن واألخيــر
لما كان جزء كبير من التأمالت ويضيف : إنه  ,ونقائضها «قدرة» و «اختيار»تعنى بمصطلحات مثل : والميتافيزيقية 

فــي  -فإننــا لــن نســتفيد كثيــرا , الضــيق تأمــل مــن نطــاق النظريــة الكالميــةكلمــين المســلمين قــد فشــل فــي إنقــاذ العنــد المت
  .في قضية األبعاد األوسع للحرية -في هذا الفصل  خالل مناقشاتنا

مسـلمين العنـد  هـذه الفكـرة لقيـت قبـوالً , تقول إن الجسد اإلنساني هو سجن للـنفس, رعاها الغنوصيون, ةفكرة قديمهناك 
 لـن يكـون اإلنسـان حكيمـاً » : «جاويدان خـرذ»منها إحدى اقتباسات مسكويه في , شكال مختلفةفعبروا عنها بأ, األتقياء

, عـن الجسـد اإلنسـاني علـى أنـه سـجن «إخوان الصفا» وعندما يتحدث «وأن الموت يحرره الدنيا تستعبدهحتى يعلم أن 
وجنـة , سـجن الـدنيا» إذ يـروى أنـه قـال :, النبـي إلـىنفسها نسبت في حـديث  والفكرة, فإنهم يتحدثون عن النفس الشريرة

  .«الكافر
شـارك الشـعراء فـي تثبيـت الفكـرة قـد  و. ق اهللالمـن يتعّشـ وهكذا يبدو العالم سجناً , وقد تبنى الصوفية هذه الفكرة بحماس

  . لمدة طويلة سجيناً  واحتفظت به, هو ابن المعتز يشكو من أن دنياه لم تعطه إال القليل فها, هذه
أي شيء يرتبط بمصطلح الحرية وأبعاده أو مضامينه  إلىفإن الحرية من هذا النوع لم تقد , ورغم كل هذه التصريحات

فالقشـيري خصـص لهـا , فقط وكان من المتوقع أن يصبح البعد الميتافيزيقي قضية تعنى بها النظرية الصوفية. الدنيوية
 ه خلصـتْ ـــهللا تعـالى عبوديتُ  فـإذا صـدقتْ . واعلم أن حقيقة  الحرية في كمال العبودية» ه :من, في رسالته طويالً  فصالً 

ن يــذوق طعــم الحريــة ويســتريح مــن العبوديــة فليطهــر الســريرة أ فمــن أراد. ومقــام الحريــة عزيــز .هـعــن رق األغيــار حريتُــ
 إلــىا علـي الـدقاق يقــول : أوحـى اهللا تعـالى سـمعت أبــ, واعلــم أن معظـم الحريـة فــي خدمـة الفقـراء. بينـه وبـين اهللا تعـالى

  . «فكن له خادما ه السالم : إذا رأيت لي طالباً يداود عل
فـي قصـته عـن وريـث بالحرية  «الرعاية»اهتم في كتابه م) 857فالمحاسبي (ت, فيمن بعده بالغاً  أثراً ولقد ترك القشيري 

ل عندما أقدم أحدهم على إثبات رقه بإثبات أن أبويه كانـا يبة أمخثم أصيب ب, اغني معتد بنفسه كان يعتقد أنه ولد حرً 
 لالعتبـاروقد استخدم المحاسـبي هـذه القصـة . وهكذا فإن ممتلكات هذ الوريث صارت من حق السيد المالك, رقيقين له

  . «ا في عالقته مع خالقهمن الناس ال يمكن أن يكون حرً  إن أحداً إذ », فال داعي للغرور, بها عند الكبر
المصـطلح  إلـىشـار مـع أنـه أ , فقـد كـان واضـح التـردد فـي حديثـه عـن الحريـة «اإلحياء»م) في 1111ا الغزالي ( تأم

  . ويظهر أنه كان يعتبر الحرية قيمة كبرى في هذين المجالين فقط, في أبعاده األخالقية والسياسية
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. عبد باختفاء التمايز بينهمـا اختفـاء تامـاً من السيد وال م) يختفي كلّ 1240وفي نظرية وحدة الوجود عند ابن عربي ( ت
إنـه يحكـم األشـياء وال , أو رتبـة أن اإلنسان الحر هو الـذي ال يسـتعبده امـتالكٌ  «الفتوحات المكية»ويرى ابن عربي في 

  . واإلنسان عبد هللا فقط, تحكمه
كـــرة الحريـــة عنـــد مســـلمي ف أن إلـــى منتهيـــاً , يســـتعيد المؤلـــف ملخـــص مـــا أورده فـــي فصـــوله الســـابقة, «الخاتمـــة»وفـــي 

أحــرار وعبيــد  إلــىوكــان القبــول المــرغم بالتقســيم الخــانق للمجتمــع , العصــور الوســطى ظهــرت علــى مســتويات متعــددة
فهي على سبيل المثـال , الحرية بطريقة مرضية إلىويتساءل : هل تطورت الحاجة اإلنسانية األساسية . دائماً  ضاغطاً 

 كـان المجتمـع اإلسـالمي الـذي إن . مستعدين للقتال باسم الحرية, االجتماعيلقهر لم تكن كافية إلنتاج متمردين ضد ا
مـن انفلتـت فقد تشـكل إذا , م يكن يتحمل محاولة للتغيير باسم فكرة ذات زخم كبير كالحريةلا بالغ التماسك يشكل تركيبً 
أما بوصفها  قوة سياسية فقد كانت . مع ذلك لم تكن مجهولة كقيمة عليا, جتماعي بأسرهعلى التركيب اال عقالها خطراً 

  .لسياسية والنظام الفكري السائدا الدعم الذي ال يمكن أن يأتي إال من موقف مركزي ضمن المنظومة إلىتفتقر 
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  مجتمع المعرفة في اليابان والدروس المستفادة عربيا
  مسعود ضاھر

  تعريف بالدراسة والمنھج 
في مختلف مجاالت السياسة واإلقتصاد , طوعا أو قسرا, إلى توحيد العالمالعولمة تنزع 

  مع ما يحمل ھذا التوحيد من مخاطر جدية إللغاء التنوع الثقافي., وغيرھاوالثقافة 
ق نشر في تدفق األفكار والعولمة فعال اھمت رغم ذلك، س بناء مجتمع المعرفة من طري
 . 1لم واإلنفتاح الثقافيثمرات الع

وم العصرية  ة لنشر العل ة المطلق اء األولوي ى إعط ية عل ة األساس والت العولم دد مق تش
دى عند العرب , ومعاصرةتراثية , كثيرةتھمش ثقافات وھي . والتكنولوجيا المتطورة ول

ات ي العالم من كبار مثقفيحتى أن  شعوب العالم. جميع الھم بلغ ر الذين ينشرون أعم غي
د لتھميش المتزايد اإلنكليزية يشعرون بنوع من ا ي تعتم ألعمالھم في مراكز األبحاث الت

  لغة أساسية لعصر العولمة.كاللغة اإلنكليزية 
ة تحاول النظم السياسية واإلقتصادية لذلك  وم والثقافي والت   فاعلن تتأالي ا مع مق إيجابي

ة ا. العولم والت :  وثقافتھ ك المق رز تل يواب توى السياس ى المس ة عل , الديموقراطي
ى المستوى اإلقتصادي ا المتطورةو ،والليبرالية عل وم العصرية والتكنولوجي ى  العل عل

ى والمواطنة  االجتماعيةالقانون والعدالة دولة و, المستوى الثقافي والكفاءة الشخصية عل
م العسكري , . وھي دولة مدنية بالضروريةمستوى المؤسسات رفض كل أشكال الحك ت

لطية ة والتس ة الديكتاتوري انو, واألنظم وق اإلنس رم حق م , تحت اديء األم ق مب وتطب
  والرفاه اإلجتماعي. ةاإلقتصاديالتنمية دعم تو المتحدة،

عصر ن إنجازات وفي حين إندفعت الدول العصرية المتطورة إلى اإلستفادة القصوى م
ار  ة العولمة وإنسياب األفك ائز مجتمع المعرف ز رك ديھالتعزي ةتخوفت , ل دول النامي , ال

الذي يسعى لفرض ثقافته على الواحد األميركي عولمة القطب ن م, ومنھا الدول العربية
رى و عوب األخ ش ثقافاتيالش ة.ھم ا الموروث ؤتمرات ف ھ دت م رةعق الم , كثي ل الع داخ

  ات وليس الصراع في ما بينھا.لثقافتحت ھاجس حوار ا, العربي وخارجه
زةو ة متمي ة عربي ا نخب ثقافي ى كناقشت موضوعات مصيرية  شاركت فيھ اظ عل الحف

  .العرب في عالم متغير من جھة أخرىتراث العرب الثقافي من جھة، ومستقبل 
وبعض كانت ثمرة تلك المؤتمرات والندوات الثقافية أن  ين العرب أطلق ا صرخة المثقف

ة, مدوية ة أو أبحاث جماعي ر مشاريع نھضوية فردي ة , عب ى خطورة المرحل د عل تؤك
ة لى ع الراھنة بسبب التخلف المريع الذي تعانيه المجتمعات العربية دمت الصعد كاف وق

الدليل العلمي القاطع على عمق األزمات العربية الراھنة العربية البشرية تقارير التنمية 
   .2في السنوات القادمةزداد حدة التي ست

داد  ن إع ا م دقيتھا أنھ ي ص د ف ا يزي احثوم ة يب ي معالج رة ف ن ذوي الخب رب م ن ع
ارات فھناك وباإلشتراك مع األمم المتحدة. , االجتماعيةالمشكالت  ة إنفج ة قادم إجتماعي

                                                 
  . باحث وأكاديمي من لبنان  
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لما لم يتم تدحتما  ة في ك اء مجتمع المعرف ي اركھا ببن د عرب دول , بل ين ال اون ب وبالتع
ى و. ة والدول المتطورةالعربي ة، بعضھا عل رة ومتنوع ة كثي أسباب اإلنفجارات المرتقب

ة لة بأزم ة ص الم الھوي ي عصر الع ة ف رة لو, العربي ول المتعث ي الحل راع العرب  -لص
حتدام الصراع إمنھا على صلة بو, ةوالعرقي ةالمذھبيحدة النزاعات تزايد و, اإلسرائيلي

ة النقسام اإللص حجم الطبقات الوسطى مع تقبو, بين اإلسالم والغربالثقافي  حاد بين قل
ةوإستفحال , من األغنياء وكثرة ساحقة من الفقراء ة, والتصحر, مشكالت البيئ , والبطال

  واألمية وغيرھا الكثير. , واألمراض, والجوع
ى  درة العرب عل اؤل مشروع حول ق ى تس ة عل ة اإلجاب ك تحاول ھذه الورق ة تل مجابھ

يوية اإلستفالمشكالت ب دول اآلس ة في ادة من تجربة اليابان وباقي ال اء مجتمع المعرف بن
يط  ر تنش ورة عب ا المتط وم العصرية والتكنولوجي ي لالعل وعي العقالن ة ال والحس تنمي

ي.  ة من الشباب العرب ق ذالنقدي لدى األجيال المتعاقب كلكن تحقي ى الھدف  ل اج إل يحت
الح افي إص وي و, ثق موليبني لو, ش ف العام افي  توظي رية لالثق ة البش ر التنمي نش

  بناء اإلنسان الحر والمجتمع المنتج والمستقر.و, دامةواإلقتصادية المست
 اليابان في مجتمع المعرفة تشكل أضواء على 

دت ور  اعتم ور المتن ع إصالحات اإلمبراط دأت م ي ب ة الت تھا الحديث ي نھض ان ف الياب
تف م1868مايجي عام  ا سياسة عقالنية في مجال اإلس م والتكنولوجي ادة من ثمرات العل
ة طالبالد وكانت  .لدول المتطورةمتاحة لدى االتي كانت  ة  تجاوزت قد عاشت عزل ويل

  .3مكتفية بعلومھا التقليديةو, منطوية على ذاتھاالقرنين ونصف القرن, 
ات  يابانيةولم تكن لديھا سوى موانيء  ى ثقاف دا منفتحة عل , اميركأو اأوروبصغيرة ج

  .من جانب الحكم العسكري بقيادة الشوغون عة تحت حماية مشددةموضوو
زاإلمبراطور كان لسياسة اإلنفتاح التي إعتمدھا لذلك  تفاعل   مايجي أثر بارز في تعزي

  دون عقد أو مركب نقص. , الشعب الياباني مع ثقافات الشعوب األخرى
ر  ان عب ى أن الياب ارة إل در اإلش رت إھتمتج ل أظھ ا الطوي ات تاريخھ را بثقاف ا كبي ام

رى عوب األخ او. الش دة إنفتاحھ الغ , لش ن يب اك م ية ھن كيك بخصوص ي التش ان ف  الياب
ة ا ي ھوي ة وف راث الثقافي انيونلت ه الياب اخر ب ذي يف ة .ال ة الياباني يكية فاللغ  , الكالس

م  ة بإس انجيالمعروف ين, الك ن الص ة ع اي, مقتبس ديم الش الت تق ا حف يق , ومعھ وتنس
ةوالر, الزھور ة اللغوي ى الحروفي و, سم المسند إل ر أو الكيمون اس الحري وموسيقى , ولب
و دمى, الن رح ال ابوكي, ومس رح الك ر, ومس ا الكثي ا . وغيرھ االت أم وس اإلحتف    طق

  .إلى اليابان من الھند عبر كوريا وفدتفالشعبية المصاحبة للديانة البوذية 
ا المتطورة المقتبسة تبنت اليابان العلوم العصري, مرحلة اإلصالحاتفي  ة والتكنولوجي

ديني, التراث العلميأن باليابانيون رد ف. مباشرة عن أميركا وأوروبا داعي , أو ال أو اإلب
دليلأو ليس ملكا لصاحبه  دمون ال اء. ويق انية جمع ل لإلنس ددا  لدولة بعينھا ب ى أن ع عل

الترحيب  لية والقوا كبيرا من منتجي الثقافة واإلبداع والفنون طردوا من أوطانھم األص
  لدى حكام ومؤسسات دول أخرى. 

  : رفعت على الفور شعار م1872عندما تأسست أول وزارة للتربية في اليابان عام 
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ة لإلمبراطور و. «لن يبقى أمي واحد في اليابان» يرة الذاتي ي     تظھر الس ه بق ايجي أن م
انيين فرص ع الياب نح جمي ى م ه عل ام حيات وال أي ديد الحرص ط يمش تفإ. ة التعل        حتفل

   .4في اليابان وتأمين الدراسة لجميع الطلبةبمحو األمية  م1896عام وزارة التربية 
الحد األدنى للتحصيل العلمي في يشترط بطالب العمل أو الوظيفة الحصول على , اليوم

زة الو. إنھاء المرحلة الثانويةوھو اليابان  ة ال يسمح للطالب بالعمل في أي من أجھ دول
ا ل الحصول عليھ ة قب ركات الياباني ك أن . أو المصانع أو الش ن ذل م م ات واألھ مؤسس

ام «األمي»إلنسان ا جديدا لتخذت قرارا حددت بموجبه تعريفالتصنيف التربوي إ  في ع
ط من البأنه من , م2000 يس فق ة  ال يتقن وظائف الكومبيوتر ول راءة والكتاب يحسن الق

  .ومنھا الدول العربية, ريف األمية في الدول الناميةما ھو معتمد لتع على غرار
د لعن الثقافات األخرى الترجمة المكثفة ن والياباني أعتمد ا ھو مفي ة بالكل م مترقي   .دھ

وا و د ان تمثل رى بع عوب األخ دى الش ة ل والت ثقافي ة واضحة  اأعطوھمق مة ياباني س
انجي الصينيفالمعالم.  ة حروف طوروا الك ه لغ ان معروأضافوا إلي ة خاصة بالياب ة وي ف

ا م الكاتاكان رين يوالھ, بإس ن اآلخ وھا ع ي إقتبس ون الت اقي الفن وروا ب ذلك ط ا. ك راغان
اليابانيين أنشأوا ديانة حتى أن . ضافوا إليھا سمات يابانية أصيلة لم تكن معروفة سابقاأو

  دية.طقوسھا التقلي علىالديانة البوذية بعد أن حافظت الشنتو الخاصة باليابان 
بدأت تعتمد أسلوب اليابانيين في ممارسة  والالفت للنظر أن الشعوب التي تدين بالبوذية

    .وغيرھا, والزان, طقوس البوذية وفق النماذج التي أطلقتھا فرق الشنتو
في مختلف , اليابانيون الكثير من الكتب والدراساترجم ت, منذ بداية إصالحات مايجيو

ة ول المعرف ا , حق ة نعونقلوھ ة الياباني ى اللغ ة إل ات األجنبي ا . اللغ دف منھ ان الھ  وك
دول تثقيف الشعب الياباني ب دى ال وافرة ل ة المت ات العلمي العلوم العصرية واسرار التقني

  وإستمرت تلك السياسة بوتيرة متصاعدة حتى اآلن. . في مختلف دول العالمالمتطورة 
ى , والمشاھدات العيانية, والرحالت, وكانت الترجمة ة للتعرف عل ة وعقالني    نوافذ عملي

رى عوب األخ راث الش ارب و. ت ل التج انيون بنق ف الياب م يكت ا ل ل تمثلوھ رين ب     اآلخ
ة أن . وحولوھا إلى جزء ال يتجزأ من شخصية اإلنسان الياباني وكانت ثمرة تلك التجرب

د أو اآلخرين للتعلم من تجارب الياباني بات على إستعداد دائم  ات نقص.دون عق  مركب
ن  ع م ي تنب باإلنصيحة وھ ين خاط ايجي ح ور م ور المتن انيين  مبراط ة الياب ي بداي ف

  .5«إلحقوا بالغرب وتجاوزوه» نھضة بقوله :ال
ق انيون  لح هالياب ى معلم وق عل د التف ذ يري الغرب كتلمي ر . ب ه المفك ار إلي ا أش ذا م وھ

ه: ي بقول ن نب ك ب ري مال ين الصلة » الجزائ يم ب ارق العظ ارة الف ان بالحض ا الياب ي ربطتھ الت
ان وقفت  .الغربية وبين صلتنا بھا ذ, إن الياب ة موقف التلمي ا موقف من الحضارة الغربي ا منھ ووقفن

ون ياء خاصةالزب ا األش تورد منھ ار خاصة ونحن نس ا األفك تورد منھ ا تس الل . . إنھ ت خ ا كان إنھ
عا . رةوكنا نشتري بضاعة حضاتنشيء حضارة,  م1905 – 1868سنوات   ا شاس ون بينن ان الب فك

ا نة , والخالف جوھري دناھا لس ي عق ة الت ي الموازن ا ف ا بين ان كم ة الياب رجيح كف ى ت ا إل ؤدي حتم ي
  .6«م1905
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ا وطين التكنولوجي رية وت وم العص ل العل ى لنق وة األول انيون الخط ز الياب د أن أنج  بع
ور  ارع اإلمبراط ة س ايجي الغربي ن تجرم ر يحص رار آخ دار ق ى إص ديث إل ة التح ب

رة التغريب  ى اليابانية من مخاطر السقوط في دائ ذي يفضي إل ة ال ا تبعي اك منھ ال إنفك
ة»: للغرب. فأطلق شعاره الشھير روح فياباني ا ال ة أم ا غربي ك و. «التكنولوجي كانت تل

ة ال ى محاول دف إل د تھ ى التقالي رة عل ارھا الكثي ا ومض ل التكنولوجي لبيات نق ي س تالف
ي  ة الت تمعھمالموروث يات مج رز خصوص ن أب ا م انيون ويعتبرونھ ا الياب ر بھ  . 7يفتخ

دول  نجحوا في بناء نھضة جديدة ف ه ال تجمع بين الحداثة والمعاصرة بشكل عجزت عن
  األوروبية واألميركية نفسھا،

  .موذج يحتذى لدول النمور اآلسيويةوتحولت التجربة اليابانية في التحديث إلى ن
ة  درج مقول اء مجتمتن ةبن ار  ع المعرف ي إط ة ف ألة الثقافي ذي المس مولي ال دلولھا الش بم

  والتكنلوجيا وغيرھا., والبحث األكاديمي, والفنون, والترجمة, يتضمن التعليم العصري
ان في بناء مجتمع المعرفة يمكن القول بأن  بإيجاز شديد للغايةو م إال الياب ا ال يفھ إنطالق

ن  ائز م ل رك ة فيھتحلي ألة الثقافي ب  .االمس اط إذ تلع ي نش ي ف دور األساس ة ال الثقاف
ا ام والخاص مع ع المؤسسات , القطاعين الع ى مستوى جمي ة وعل واإلقتصادية التربوي
   بصورة تكاملية.و, واإلجتماعية والمالية اليابانية

أمثلة وھناك  .موية التي ترعى الثقافة واإلبداعلدولة التنا متقدما لنموذجاليابان لذلك تقدم 
ه ال حص وم ب ا تق ام م ر بوضوح ت ا تظھ ان ر لھ ة الياب اتحكوم ي  ھاومؤسس الخاصة ف

ع اء مجتم ال بن ة,  مج يمالمعرف جيع التعل ي, وتش ف , والبحث العلم ي مختل داع ف واإلب
او .المجاالت اعس الشركات , تقدم العائلة اليابانية أقصى ما تستطيع لتعليم أبنائھ وال تتق

اند ن مس ة ع ات الدول ة أو مؤسس درجات الخاص ى ال يل أعل انيين لتحص ة الياب ة الطلب
وھي        .روض مالية ميسرة إلتمام دراساتھمأو مدھم بق, أو تأمين العمل لھم, العلمية

يم دعم التعل ي تصرف بسخاء ل باب،, تعتبر من الدول الت احثين الش اندة الب أمين  ومس وت
وجي ور التكنول اث والتط ز األبح تمرة لمراك رة ومس ة كبي ا أنع. موازن ات  لم توجيھ

ه دعم اللحكومة وا ة االسخي الذي تقدم  ةث العلميوالبح  مراكز تضع لمؤسسات المالي
شتھر إاليابانية أمام مسؤوليات وطنية وقومية يتطلب تنفيذھا القيام بالعمل المضني الذي 

اج, به اليابانيون في مختلف مجاالت البحث ادة و, واإلنت ل  زي مع تقليص ساعات العم
  العطل ااألسبوعية والسنوية. حاد في

يم حق مقدس » تمسكت الحكومات اليابانية المتعاقبة بشعار ثقافي بالغ األھمية ھو: التعل
انيين ع الياب ا , «لجمي ركات الخاصة تبع ل أو الش ة أو األھ ه الدول ل نفقات ى أن تتحم عل

ات, كل منھا لقدرة  ى ع اة عل ة الملق ة قوالشعور بالمسؤولية اإلنسانية والقومي ى جھ  . عل
نسداد السبل أمام تحصيله العلمي إفاليابان بين قلة من الدول التي ال يشعر الطالب فيھا ب

  لنقص في المساعدات المالية الضرورية. 
ون ي احثون التربوي نف الب ي ص ام التعليم ي النظ ان ف ق الياب ه مرھ دا, بأن رض وج يع

ى  ية تصل إل د أزمات نفس ادة تول ى منافسة ح نوياآالالطالب إل  . ف حاالت اإلنتحار س
فھو يقدم للطالب أطول عام . من أفضل أنظمة التعليم في العالم, في نظر اليابانيين, لكنه
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ة للتحصيل العلمي, دراسي من حيث أيام العمل ة المرافق م  . وكثافة النشاطات العلمي ول
تندد بقسوة التي  نقديةالدراسات ا جديا بالاليابان إھتماممسؤولو التربية والتعليم في يول 
نھم ال يستطيعون تجاھل  التعليمي. ھمنظام د حاالت التي  اإلحصاءات الرسميةلك تؤك

ار  نوية اإلنتح ةالس دى الطلب ال  ،ل ةواألعم ا  العدائي ون بھ ي يقوم دة الت د المتزاي ض
  .8درجة قتل معلم أو االعتداء بقسوة على معلمة مدرسيھم وتصل أحيانا إلى 

يوبانياليايتمسك , رغم ذلك ع , ن بنظامھم التعليم ة المجتم دا لطبيع ا ج ه مالئم ويعتبرون
اني ه  الياب وقين ألن الب المتف ن الط نويا م دة س داد متزاي ل أع ي تأھي اھم ف دا يس ي ج ف
را . معرفة متطورة في مجاالت عدة تحصيل  ام أن تقري ومما زاد في تمسكھم بھذا النظ

حتلوا المرتبة إلى أن الطلبة اليابانيين علميا دوليا صدر مؤخرا بإشراف األونيسكو دل ع
ة وم التطبيقي روع العل الم في عدد من ف ع طالب الع ين جمي ل  خاصة, األولى ب في حق

ك والصيدلة والطب الفيزياء والكيميمنھم من يقصر دراسته فقط و .الرياضيات اء والفل
  . وغيرھا

وقي, ن مراكز أبحاثواليابانيوبنى  ة المتف ين من    نوجامعات خاصة بالطلب وع مع في ن
وم,  ة العل وكوبا»كجامع ة «Tsukuba  تس ھرة العالمي ا و, ذات الش وقين ألنھ د المتف تع

وتضع لھم برامج دراسية خاصة بھدف  .إعدادا علميا مختلفا عن باقي الطلبة الجامعيين
ة , اكتشاف مواھب الطلبة أمين الشروط المادي د ت ا بع وقدراتھم الذاتية من أجل تطويرھ

  نولوجية المالئمة لتفتحھا وإبداعھا. والتك
ى على جانب آخر، إ ان عل ن ما تنفقه المؤسسات الرسمية والشركات الخاصة في الياب

يكاد يكون من أرقى  واإلبداع الثقافي والفني, والبحث العلمي, والباحثين, تشجيع الطلبة
زف .ما تقوم به جميع الدول المتطورة اني المتمي اءومن ذو, الباحث الياب ة  ةي الكف العلمي

ورة ركات , المتط ن الش ر م ن كثي ة وم ات الدول ب مؤسس ن جان ة م ة تام ع برعاي يتمت
نتيجة الدعم غير المحدود للطاقات العلمية اإلبداعية في مختلف في آن واحد. وبالخاصة 

افات  وجي واالكتش ور التكنول وم العصرية والتط ول العل اث أصبحت حق ز األبح مراك
ي طليع ة ف ةالياباني ي العالمي ز البحث العلم اص , ة مراك كل خ ة وبش ال التنمي ي مج ف
تدامة رية المس انوتوظف  .البش ي الياب مية والخاصة ف ات الرس بة  المؤسس توظف نس

  .9األعلى في العالموتكاد تكون بين النسب , عالية من موازنتھا على األبحاث العلمية
من عشر  ت مالية كبيرة منذ أكثره االقتصاد الياباني من ركود حاد وأزمااورغم ما عان

 , مماحافظت موازنة البحث العلمي اليابانية على ثبات ملحوظ طوال تلك الفترة, سنوات
م , أمن للباحثين القدرة على مواصلة أبحاثھم وإقامة أفضل أشكال التواصل مع زمالئھ

ة ي مراكز البحث العلمي العالمي ة من, في حقل االختصاص ف ر شبكة حديث ك عب  وذل
  .ائل االتصال والتواصل التكنولوجيوس

دة نتباه إلى أن حصول إلولفتت وسائل اإلعالم اليابانية ا ى جوائز ع انيين عل احثين ياب  ب
ا ي مج ل ف وم ل نوب رة يالعل نوات الخمس األخي الل الس ة خ كل البحت ا إش ا عالمي عتراف

اني في مختلف مر يم الياب ه نظام التعل ذي يلعب ارز ال ه من جھةصريحا بالدور الب  , احل
ودور مراكز البحوث اليابانية في مجاالت إنتاج العلوم والتكنولوجيا المتطورة وصناعة 
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درت  رى. وأص ة أخ ن جھ ي م ان اآلل وت أو اإلنس ات  اتحكومالروب ان توجيھ الياب
انيينضرورة على صريحة نصت  احثين الياب ار وفي , دعم جميع الب من مختلف األعم

ة اإلن ول المعرف انيةمختلف حق ل , س ؤھلھم لني زة يمكن أن ت ات ممي ذين يمتلكون طاق ال
  .وبشكل خاص جائزة نوبل, جوائز عالمية

  في بناء مجتمع المعرفة في اليابان دور النخب اإلدارية
ات التحديث في نخبا إدارية أفرزت اليابان  د يكون أعظم عملي ا ق د بم ا بع قامت في م

   . اكمة على إستعداد لتتعلم من اآلخرينالحالنخب كانت , بل أكثر من ذلك, التاريخ
  على الشكل التالي:النخب وصفا دقيقا لذھنية تلك ھاربر قدم و
ارجقاد األمير إيواكو, م1868في عام » ى الخ ة إل ة مذھل ر  .را تومومي بعث رك كثي      وت

ارات . من المسؤولين في الحكومة اليابانية وإداراتھا مناصبھم بشكل مؤقت اموا بزي وق
ين للو ا ب رة م ا في الفت ى  م1873و 1871اليات المتحدة األميركية وأوروب   لإلطالع عل

ة اك, التقانة الغربي ال والمجتمعات ھن م واألعم ة . وشؤون الحك ون المعرف انوا يطبق       وك
    .10«التي يكتسبونھا على اإلقتصاد الياباني

اال يقتصر مفھوم النخب اإلدارية في اليابان على الشؤون اال ة وغيرھ  , قتصادية والمالي
ى إدارة األحزاب داھا إل وك, والجامعات, بل يتع ات, والبن ة , والتعاوني ات المھني والنقاب

ة ارة, والحرفي رف التج ناعة, وغ دمات , والص ات الخ ةومؤسس ركات , االجتماعي وش
 الغنى المالي واالقتصادي في اليابان تحول وبعد أن حل. وغيرھا, ودور النشر, التأمين

ة  ع برواتب قادة تلك المؤسسات إلى نخب إداري رةتتمت ا دور أساسي في , كبي ان لھ وك
  .داخل اليابان وخارجھا, تھايوزيادة فاعل, وتوسيع رأسمالھا, نتشار تلك المؤسساتإ

وقد آلت , خبا مثقفة ذات خبرة واسعة في العمل اإلداري من جھةناليابانية تضم اإلدارة 
ة على نفسھا فضح القوى ال راء سياسية الفاسدة التي تستغل مراكزھا العليا في الدول لإلث

 . غير المشروع من جھة أخرى
ين , علني أو مضمرة السياسة باإلدارة ھي بروز صراع, كانت السمة الغالبة في عالق ب

ة السياسيين والنخب  ان.اإلداري ة في الياب ى والثاني  في مختلف مراحل النھضتين األول
لتتمتع بسمة اوھي  ة الضرورية من أجل التصدي , لثبات في العم وبالحصانة اإلداري

ة ذي ھو رمز األم يس من , للطبقة السياسية الفاسدة. وباستثناء شخص اإلمبراطور ال ل
اءلة  ,مھما علت مرتبته, سياسي واحد أى عن المس يمكن أن يعتبر فوق الشبھات أو بمن

  ل من اإلمبراطورالنخب الدعم الكامتلك نالت و. القضائية والمالية
ان  ه ك ى ألن ا عل ان العلي لحة الياب ب مص ى تغلي ا عل ر حرص الح الاألكث ة مص الفئوي

  .لسياسيين ورجال المال واألعمالل
ان على قاعدة إصالحات مايجي  ة  انخبعرفت الياب ا في و, متماسكةإداري تعزز دورھ

ان واليوم إلى أن باتت عھد خلفائه  تقرار الياب وذ شركاتھا ساع إتحجر الزاوية في إس نف
ة  تتوزعو. على المستوى الكوني ة الياباني ة ھي النخب اإلداري ات قوي ضمن ثالث فئ

  : 11التالية



 7

ط, الفئة األولى  -أ در عددھا بالعشرات فق ادة التضم وويق ارق وبعض , العسكريين الكب
رى, وحاكم البنك المركزي في اليابان, رجال السياسة اء مجالس الشركات الكب , ورؤس

ةو ال, رؤساء النقابات المالي ع رجال األعم اء تجم ارة والصناعة, ورؤس , وغرف التج
  .الكبرىاليابانية والمنظمات 

ة و –ب  ة الثاني ات الفئ ددھا بالمئ در ع ةيق اء الحكوم م أعض الس , وتض اء مج ورؤس
امين, الشركات والمؤسسات دراء الع رة, والم روع الشركات الكبي اء ف دراء , ورؤس وم

اليالبنوك وشرك أمين ومؤسسات التسليف الم يال . ات الت د قل ا يزي ى م ذا باإلضافة إل ھ
  .ن يصنفون من كبار أغنياء اليابانعلى قرابة العشرين مليونيرا من الذي

وھي   Power Elite at Largeعرف باسمتقاعدة عريضة قوية ذات الفئة الثالثة  –ج 
ة ال السياس رز رج افظ, تضم أب ات أو المح ام المقاطع دن , ينوحك ديات الم اء بل ورؤس

رى ادة المعارضة, الكب ار رجال اإلعالم, وق دراء دور النشر, وكب ات  , وم ادة النقاب وق
اء  رى, ورؤس ر الصحف الكب ونتحري ات, والتلفزي اء الجامع ز , ورؤس دراء مراك وم

  . األبحاث وغيرھم
انيين ة مجرمي الحرب من الياب ررت إدارة اإلحتالل األميركي معاقب ضعت  و, حين ق

ارير لذلك حددت المعرضة للطرد.  االجتماعيةتلك النخب في طليعة القوى  ادة    تق القي
ا ل ى إلالعلي ة عل ة الثاني ى الحرب العالمي بالد حت ي حكمت ال ية الت وى الرئيس تالل الق ح

اروه ور ومستش الي: اإلمبراط كل الت و , الش ل زيباتس ادياإلكارت ب , قتص والنخ
ة  ةالبيروقراطي زال  .أو اإلداري ررت إن ي وق ارك ف ن ش ل م ات صارمة بك إدارة عقوب

   .من النھوض مجدداھا وذلك بھدف منع, على جميع المستوياتو, اليابان
د أن  ةاإلمبراطور من صف تجردوبع د ادستورنشرت و, ة األلوھ جعل الشعب  اجدي

لطات ع الس ور مصدر جمي يس اإلمبراط ع أ, ول رارات تقضي بصرف جمي صدرت ق
  . 12من اإلداريين قراطية العليا ومعاقبة عشرات اآلالفقيادات البيرو

ان  اه الياب ة تج اجيء في السياسة األميركي ر المف ذ بسبب التغيي لكن تلك القرارات لم تنف
انثم منحت  .ندالع الحرب الكوريةإبعد  ة صفة  الياب وب  ىاألول ةالصديقالدول في جن

يا رق آس خاء و, وش ا بس دمت لھ ة واق اعدات المالي ي إلالمس دريب المھن ادية والت قتص
ى أسس عصريةفي ذلك التوجه فساھم  والتقني. ة عل تعادت إف. تنشيط اإلدارة الياباني س
مان لحماية األصمام وعادت لتلعب دور على أسس جديدة دورھا السابق اليابانية النخب 

  . منزوعة السالح ومحرومة من التسلحاليابان واليابانيين في دولة 
  المزودة بثقافة عصريةو فضل تدريبأعلى القوى العسكرية المدربة كان من السھل 

ورةو ة متط رات إداري ك خب ن , تمتل ة م نفس الروحي ة ب ي اإلدارة المدني راط ف االنخ
ة من  ياإلداراإلنضباط ستمرت ذھنية إو. نضباط والتفاني في خدمة الوطنإلا الموروث

ع   Genro - Jushin = officeholdersوالمعروفة باليابانية باسم تفعل فعلھا في جمي
  .مرحلة االحتالل األميركي لليابانمؤسسات الدولة والقطاع الخاص إبان 
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ى أن اإلدارة األ ة بقي أن نشير إل ع المؤسسات اأمرت ميركي ي إلبحل جمي قتصادية الت
الذين مارسوا أي عمل  تحتكاري السابق ومنعإلثبت التحقيق صلتھا بكارتل زياباتسو اأ

  .قتصادية أو مالية جديدةإفيھا من تأسيس منظمات إدارية أو ادي قيإداري 
دال اإلحتالل بإإال أن  ى إب ركيين عل ر األمي ة أجب ة والدولي ة تبدل الظروف اإلقليمي تفاقي

 وعرفت م1951 سان فرنسيسكو عاممدينة تم توقيعھا في العسكري مع اليابان  لتعاونل
ة  ي  San Francisco Peace Treatyبإنتفاقي ان.  الت ألغت اإلحتالل األميركي للياي

د  دة طلقأوق ة الجدي ل االقتصادي ت اإلتفاقي االت العم ف مج ي مختل انيين ف ة الياب حري
على السابقة قتصرت العقوبة إوإوفي إنشاء المؤسسات والشركات االحتكارية. , والمالي

تبدال إ ل إس م كارت و»س ديم  Zaibatsu زيباتس ل إبالق و كارت د ھ م جدي س
اري سوى الحظر إلتغيير في المضمون ادون      Keiretsuيرتسوكيئ المفروض حتك
  . 13«ذات منافع عسكريةاليابان من التسلح وإنتاج سلع   منعل

ة سان فرنسيسكو دورھا ستعادت إاليابانية النخب نخلص إلى القول أن  ع إتفاقي بعد توقي
ه واضح نحو االقتصاد ع توج ة, م ال المالي اوالتكنول, واألعم ة, واإلعالم, وجي , والثقاف

اج  ع وإنت الحجمي دا الس لع ماع واع الس ذأن ق أن اإلدارة  لك. ل احثين بح رأى بعض الب
ةإاليابانية الحديثة لم تشھد  ة الثاني د الحرب العالمي ا بع اليب عملھ ا جذريا في أس  . نقالب

  . الف من اإلداريين ولسنوات محدودةعملية التطھير فقط عدة آ فطالت
ي للنخب وجه العام لكن الت ة الت ا في الذھني را ملحوظ ان يتطلب تغيي دة ك ة الجدي الياباني

ابقا ائدة س ت س لم اإلداري, كان ي الس ى ف ى واألدن ين األعل ا ب ة م كل العالق ي ش  . وف
  فتحولت مقولة الطاعة التامة إلى حوار يومي بين مخططي المشاريع ومنفذيھا. 

ي النخب وتبدلت ذھنية  ة من تلق راض اإلداري ذھا دون اعت ادة السياسة وتنفي أوامر القي
ى إلرسم الخطط المستقبلية للمؤسسات المالية واعمل مبرمج لإلى  قتصادية واإلصغاء إل
  نتقادات النخب اإلدارية العاملة في المؤسسة.إ

ة , متداد المناطق اليابانيةإعلى اليوم تنتشر النخب اإلدارية  وفي جميع المؤسسات المالي
ات , يةقتصادإلوا يم عالق ولھا معرفة دقيقة جدا ويومية بحركة األسواق العالمية وھي تق

ا، أو  ان العلي دة تفضيل مصلحة الياب ى قاع ا عل ا بينھ ي م ة ف  قتصادالامصلحة »وثيق
ى ا. وال تبخل بالنصائح الضرورية «الياباني أوال رة،عل  لشركات أو المؤسسات المتعث

ة وتقدم الحلول العملية إلخراجھا من  دة أو تكنولوجي لع جدي زال س ق إن مأزقھا من طري
  .عالم وتكدس أرباحا مالية كبيرةالمتطورة تغزو بسرعة أسواق 

ألنھا تعتبر نفسھا مسؤولة , حكومة ومؤسسات وشعبا, كتسبت تلك النخب ثقة اليابانيينإ
انيالشعب ال عن مصير ه ياب ن , بأكمل وة إوع ان ق تمرار الياب ي إس ى ف قتصادية عظم

دالنظ المي الجدي ي  .ام الع ادي, وھ الح االقتص ط اإلص م خط ي ترس الي، الت والم
ةإولديھا خبرة واسعة في , والضرائبي, والتربوي طط وتخ, متصاص األزمات الطارئ

  .بان عصر العولمة دون عقبات كبيرةلحلول طويلة األمد ساھمت في دخول اليا
دة لمد لتخطيط الطويل األاليابانية اليد الطولى في النخب لو بناء مؤسسات وشركات جدي

م أول من يبادر في كافة مجاالت العلم واإلنتاج والخدمات. وھي  إلى وضع ثمرات العل
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اح  ادة أرب لع استھالكية لزي ى س واالكتشافات التقنية موضع التطبيق العملي وتحويلھا إل
مالھا ع رأس ركة ورف ة, الش اث العلمي ي األبح ف ف ادة التوظي اج, وزي ة التكنو وإنت لوجي

دة ,بالدرجة األولى, وإليھا يعود الفضل .المتطورة ا المعق اج , في تطوير التكنولوجي وإنت
  ألسواق العالمية.االسلع اليابانية القادرة على المنافسة في 

االيابانية بسبب بعض الباحثين المديح للنخب لذلك يكيل  ا ودورھ والتماسك في , موقعھ
الدور األساسي , وما زالت تلعب .ذ رجال السياسةھا لنفوعدم خضوعو, ما بين أفرادھا

يولي الباحثون أھمية وفي إنجاح نھضة اليابان المستمرة منذ أواسط القرن التاسع عشر. 
  .مجتمع المعرفة في اليابانبناء اليابانية في النخب ستثنائية لدور إ
ال في حاالت إ, أن الموظف يعمل حتى سن التقاعد دون أن يغيرھا أبرز خصائصمن و

ى اإلداري القرار مله الوظيفي. وھو يشارك فعال في صنع ع, قليلة من أسفل التنظيم إل
ى اھم في األعل ه أن يس ه تطوير . وعلي وظيفيعمل ا  ال ى كل م دائم عل ر اإلطالع ال عب

األمور  ق ب ةيتعل ه التنظيمي رة بعمل لة المباش اءة ذات الص ار الكف ى معي افة إل . وباإلض
رارالمشاركة افة الوظيفية تعتمد اإلدارة اليابانية أسلوب والثق, الشخصية  ،في صنع الق
ة،تباالتر واحترام ة اإلداري اد ي لم  واعتم ى الس ى أعل دريجي من أسفل إل ل الت دأ  التنق مب
  .الوظيفي

راد المستمر لتدريب الھذا باإلضافة إلى  ع والجماعات من أجل ألف ان رف مستوى اإلتق
ل ي العم ي الطبي, ف زوالترق ي دون تميي رام و, ع دقيق إحت ي ال يم الھرم ي إدارة التنظ  ف

اءة  اس الكف ر سوى مقي اس آخ اد أي مقي ة والخاصة دون إعتم ات العام ع المؤسس جمي
  . 14واإلستقامة في العمل واإلدارة

أن اقاعدة ھدي الوعلى  ول ب رآة الشعوب»لتي تق ان في , «اإلدارة م ديم نجحت الياب تق
ھا  دانفس ور ج د متط يم, كبل ن التنظ ة م ة عالي ى درج لبة , وعل ه إدارة ص ا ولدي   تقودھ

دا ديدة التماسكو, نخب ذات كفاءة عالية ج يين يتعصلدرجة تس ش دخل السياس ى ت  . عل
ي وھي  ة اآلن ف ة متقدم ونيمرتب توى الك ى المس تثمار إلاو, عل دى س ى الم ربح عل الم

تنير ل ماالرأس الت قياسية في إستثمار معدالزمني الطويل، وتحقيق  من  البشري المس
  .العالميةفي األسواق الفاعلة التنافسية والمشاركة , اإلنتاجخالل تضخيم 

ى و ات الرصينة إل ير بعض الدراس ة أن النخب تش ن أفضل اإلداري ان ھي م ي الياب ف
ق  .ة وخبرة إدارية ونفوذا في العالمالنخب ثقاف ة من طري ة فائق اد إفھي تنتقى بعناي عتم

اءة بالدر ىالكف ة في , جة األول ات العامل ى الجامع م من خريجي أرق ا ھ ع أفرادھ وجمي
ر من بأن النخب , حكومة وشعبا, نطباع عام لدى اليابانيينإاليابان. ويسود  ة أكث اإلداري

ان إشكلت بالنخب السياسية ھي التي  ية لنجاح نھضة الياب ائز األساس تمرار أحد الرك س
تمرة ذ علو .المس ا يؤخ ا م ا يھ ط تأنھ كلخط ان بش وير الياب مولي دون ا لتط ام إلش ھتم

    .ول حياة المواطن الياباني العاديالجدي بكثير من القضايا األساسية التي تط
ةخدمات وال, والسكن, ظروف العملويالحظ في كثير من األحيان أن  ي  االجتماعي الت

رى دن الكب ي ضواحي الم ة وف اطق الياباني ھا بعض المن ت, تعيش ع مس تالءم م وى ال ت
وليس من شك في أن النخب  .البالدقتصادي والتكنولوجي الذي وصلت إليه إلالتطور ا
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ولعبت  . في اليابانأو التقليدي  المحافظالفكر في نشر مباشرة مسؤولية اإلدراية تتحمل 
ديموقراطييل التغيعطدورا سلبيا ت اعدحين  ير ال ى  تس ي ستمرار الحزب إعل الليبرال

ديموقراطي  يال اكم ف لطة  الح ام الس ذ الع ه  م1956من ة إزاحت ى إمكاني ير إل ا يش دون م
د منعت . عنھا في المدى المنظور ة وق وى العمالي ام بن مالق اإلضرابات وحركات القي

رى اليابانالشركات  الحتضر بمصالتي االحتجاج العمالية  ة الكب درتھا ي وتضعف من ق
ة, ع لبالى المنافسة في األسواق العالمي ؤثر س ك ي ال أنفسھم وأن ذل تقبل العم ى مس , عل

ور ام األج ف نظ ى نس ؤدي إل نوية, وي أة الس اعدات , والمكاف ةوالمس ي  االجتماعي الت
ة من أعلى نسب التقديمات في العالم. وھي , يتمتعون بھا ز النخب اإلداري ا تبت وكثيرا م

ى  ل عل ا تعم وظفين بأنھ ال والم ات العم راء نقاب ذري إج ر ج ان  تغيي ي إدارة الياب ف
ك أن جاوز نظام التشغيل الثابت حتى سن التقاعد. وت ان والسبب في ذل وم الياب تعيش الي

ر من قطاعات  اجأزمة حقيقية في كثي ا زاد في , والعمل, اإلنت ة مم في و, حجم البطال
م ا يض حج دمات تخف ةلخ ى النخب . االجتماعي ام إل ابع االتھ ه أص ة وتتج ي اإلداري الت

ة للرأأصابتھا  اداألمراض المرافق ة كالفس وذ ستغاللاو, والرشوة, سماليات الغربي , النف
  للترقي الوظيفي.  الوساطة السياسية , واستخداموالتحرش الجنسي

ين   الدائم تعاون على قاعدة القد بني اليابان في مجتمع المعرفة نخلص إلى القول بأن  ب
ة  اابھدف النخب السياسية واإلداري ان العلي دفاع عن مصالح الياب ر وذ, ل ك عب ام   ل نظ

ية زة السياس ائية لألجھ ة القض ن المراقب ديد م ة, ش ة, واإلداري ا, والمالي  . وغيرھ
ى دور إف رة من إستطاعت اليابان الحفاظ عل ة األخي ود الثالث قتصادي فاعل طوال العق

األول من نھاية العقد الفاعلة في ما زالت في طليعة القوى اإلقتصادية و, القرن العشرين
رن الوا رينالق د والعش اء . ح ى بن ا إل ي نجاحھ ود الفضل ف ذي ويع ة ال ع المعرف   مجتم

ديدھي يابانية ثقافية وإدارية  انخبأفرز  ھا الش , من أفضل النخب في العالم بسبب تجانس
ا, وتضامنھا الكامل في ما بينھا ا أفرادھ . وروح المسؤولية الوطنية العالية التي يتمتع بھ

دالت انظام التعليم أثر باروكان ل ي إلقتصادية واإلز في جميع التب ة الت ة والثقافي جتماعي
رنين التاسع عشر والعشرين يم  .شھدتھا اليابان في الق ا زال التعل والبحث العلمي   وم

ذي تطور تشكل حجر الزاوية في الالمستدامة واإلقتصادية البشرية والتنمية  المستمر ال
ه  انتعيش تمر. فالياب اق المس بة اإلنف درت نس ي  ق ام ف اق الع بة اإلنف ن نس يم م ى التعل عل

ومي, بالمائة سنويا 6،11اليابان بحوالي  اتج الق ا من الن ى  %3.6 منھ اق عل بة اإلنف نس
ة أن  .البحث العلمي والشؤون األكاديمي راف ب د من اإلعت ك، ال ب ع ذل ان م نھضة الياب

ة  ى اآلن ليست معروف د بحت كل جي يش الم العرب ي الع اوتنبھت  . ف ة المؤسس ت الثقافي
الم إلى صعوبةمؤخرا اليابانية  ك , إنتشار الثقافة اليابانية في الع سباب موضوعية ألوذل

ة دون  ات العالمي ى اللغ ا إل رة منھ ة المباش ة والترجم ة الياباني ن صعوبة اللغ ة ع ناجم
وم وھي تعمل  مساعدة مباشرة من اليابانيين أنفسھم. ى الي ة ونشر عل د من ترجم المزي

انيين أوال. , اللغات العالمية الحيةإلى ياباني الالتراث  ى الياب دأت مالمح وباإلستناد إل وب
ان خصوصيتھا و, مشروع متكامل لترجمة كتب أساسية ومھمة تعبر عن شخصية الياب
ا. و ة وغيرھ ة واألدبي ة والتكنولوجي ة والعلمي ة والفني ة والثقافي ب التاريخي ة تلع مؤسس
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دور األساسي في   The Japan Foundationاليابان افي ال راث الثق ة ونشر الت ترجم
  اللغات األخرى. إلى الياباني 

  اليابان في دروس المستفادة من مجتمع المعرفة : العرب والمالحظات ختامية 
ةسبقت  ا النھضة الياباني ة سبقت زمني ام . النھضة العربي ا ع ي باش د عل وفي محم د ت فق
رى أن . م1852جي عام في حين كانت والدة اإلمبراطور ماي م1847 لكن المفارقة الكب

ى تغريب وإنتھت ب ت إل ي مصر تحول ديث ف ة التح قعملي تالل وس ط مصر تحت اإلح
  تتجدد حتى اآلن. مالنھضة العربية األولى ول فانتكست. م1882البريطاني عام 

ى  يھم وعل ي فرضت عل ة الت ة األوروبي ة الثقافي والت المركزي انيون مق اوز الياب د تج لق
ة في حين بقيت , ب منذ القرن التاسع عشرالعر اجزة عن المؤسسات الثقافي ة ع العربي

  وإبتكار مقوالت ثقافية تؤسس لنھضة العرب مجددا.التخلص منھا 
ه ى رحيل نة عل ين س ن ثالث ر م د  أكث الحة , وبع ي ص ن نب ك ب والت مال ت مق ا زال م

ة  لبيات مرحل ن س ھم أوال م رروا أنفس رط أن يح رب ش تنھاض الع ة »إلس القابلي
  . 15«لالستعمار

يم ف ة والتعل م التربي ن نظ ى م د األقص ى الح ان إل ه الياب تفادت في ذي إس ت ال ي الوق ف
ة ات العلمي ر البعث ة عب راء األجانب, والتكنولوجيا الغربي ان مصير , والخب ة ك والترجم

ا في النصف األول من  ى أوروب غالبية أعضاء البعثات التي أرسلھا محمد علي باشا إل
  .لقتل أن النفي إلى أقاصي السودانا, رن التاسع عشروقاموا بترجمة كتب سياسيةالق

والسبب في ذلك أن الترجمات ركزت على إبراز مقوالت عصر األنوار األوروبي عن 
ة اء, الحري اواة, واإلخ ة , والمس ةوالعدال ة, االجتماعي تبداد , والمواطن ة اإلس ومحارب
ا ا فوصفت . وغيرھ والت بأنھ ك المق المية تل ة واإلس عوب العربي تشوش عواطف الش

ا ة ووالتھ لطنة العثماني د الس ورة ض ى الث ھا عل ا أن خل. وتحض ة كم ييف د عل  , محم
دارس, الخديوي سعيد، أوقف إرسال البعثات ر من الم را , وأغلق الكثي ددا كبي وطرد ع

 مه أماعلى مصراعي بثم جاء خليفته الخديوي إسماعيل ليفتح البا. من الخبراء األجانب
ب,  ةاألجان ة  .ودون ضوابط عملي ديث العربي ة التح ت حرك ى فتحول ب إل بب تغري بس

اس اإل ةالقتب ة الغربي والت الثقاف ھل لمق قطت . س ا س رعان م تاللمصر وس  تحت اإلح
  .البريطاني في عھد الخديوي توفيق

رة,  رأة كبي رب, وبج ين الع ن المثقف ر م دد كبي دى ع ك, تص ع ذل كال م ف أش لمختل
تبداديةواألنظمة , والحماية, والوصاية, لاالحتال تقاة . االس ة مس والت علمي ونتشروا مق

ي ية , مباشرة من الفكر الليبرالي التحرري الغرب ورة الفرنس والت الث وبشكل خاص مق
ة اء, في الحري اواة, واإلخ ى . والمس ة عل ة والتربوي وأقبلت بعض المؤسسات األكاديمي

ة  ساعد على تعزيز التواصل الثقافي بين النخب  مما, تعليم اللغات العالمية الحية الثقافي
  وتطوير الترجمة في جميع مجاالت المعرفة., العربية واألوروبية

ا    وكتب شارل عيساوي مقالة جميلة حلل فيھا أسبب نھضة اليابان وتوصل في  نھايتھ
ى أن  ه عل د في ل أك تنتاج متفائ ى إس ريإل ات بش ك طاق ة تمتل دول العربي تصادية قإو ةال
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في , انباليانھضة      سرع من أبيرة تساعد على إطالق نھضة عربية بوتيرة كومالية 
  .16حال توفرت لھا القيادة السياسة المتنورة والحكم الصالح

ي ھكذا  ان بن ة في الياب ى مجتمع المعرف واعيعل دع, اإلنسان ال ذي , الحر والمب ھو ال
ا ي لحقت بھ ة الت ى  ركيزة النھضة. وبعد الھزيم ا إل ة وحولتھ ة الثاني في الحرب العلمي

دم, ومحرومة من التسلح, دولة خاضعة لإلحتالل األميركي ان أن تق ان الياب د بإمك  لم يع
وا نفسھا مجددا كقوة عسكرية عالمية انيين نبھ احثين الياب من    . يضاف إلى ذلك أن الب

دة األميرك ات المتح تار مكافحة مخاطر العولمة العسكرية التي تقودھا الوالي ة تحت س ي
  اإلرھاب العالمي الذي تحول بدوره إلى إرھاب دول.  

فة النھوض السلمي أوو ان فلس   في إطار تشديدھا على أھمية مجتمع المعرفة تبنت الياب
ة » وة النظيف ي تشجع النشاط اإلقتصادي «Soft Powerالق ية , الت ول الدبلوماس والحل

  , موروثة. كما تشجع على نشر العلوم العصريةوليس العسكرية للنزاعات التاريخية ال
ورة ا المتط و , والتكنولوجي افات البي يم إكتش وم,  –وتعم ا أو الجيني الم تكنولوجي واإلع

وتقوم . وھي تحبذ التفاعل أوالحوار وليس الصدام بين الثقافات والحضارات. والتواصل
  ية الخفية لدى الشعوب, اقة اإلبداععلى أساس التركيز على الط« القوة النظيفة»فلسفة 

افيأو راث الثق ا الت ى التواصل, برزھ درة عل داع, والق ة , واإلب والت اإليديولوجي   والمق
ر العصور ا عب ة وتمايزھ روءة , التي تبرز شخصية األم ائل نشر المعلومات المق ووس

ات  جيع المؤسس ة، وتش دمات المدني ات الخ يط قطاع ة، وتنش موعة والمرئي والمس
  يرھا.    وغ االجتماعية

ر ف ة إنتش ة الياباني عاع النھض دول اإش ين ال يويب دا ل ةآلس توى إلتمھي ى المس ار عل نتش
ذي والكوني.  اني ال افي الياب وذج الثق وذج تيدرك اليابانيون جيدا أھمية النم ى نم حول إل
ة واألصالة  يحتذى  ين الحداث لمجتمع المعرفة على المستوى الكوني في مجال الجمع ب

اء التفاعل الحر وليس التصادم على أساس من  ولعل أھم الدروس المستفادة في مجال بن
التعليم في  مجتمع  تثمار المكثف ب يوية ھو اإلس ور اآلس ان ودول النم ة في الياب المعرف

ه ة, مختلف مراحل ة, ومكافحة مشكالت األمي تعلم والعمل , والبطال وتحسين مستوى ال
ة وتيرة عالي دم اليا. والبحث العلمي ب اء معجزة وتق ة فعال عن سر بن ات مقنع ان إجاب ب

ى  د عل ا يزي ى م ة الوسطى إل ك , من السكان %92إقتصادية صلبة وتوسيع الطبق وذل
  خالل فترة زمنية قصيرة. 

بة ضئيلةما زالت بعض الدول  ,بالمقابل دا ال تتجاوز  العربية توظف نس  %0.014ج
 ناء وتطوير مراكز البحث العلمي،وب, ونشر العلوم العصريةلمحاربة األمية المتزايدة, 

اھم   وإكتساب التكنولوجيا المتطورة وتوطينھا واإلبداع فيھا. وھي نسبة ھزيلة جدا ال تس
   في بناء مجتمع للمعرفة قادر على مواجھة تحديات عصر العولة.

ين  رير التنمية اإلنسانية العربيةاتق تأشاروقد  ا ب ى أن  م2007و  2002المنشورة م إل
لث بين الرجال والي الثحفي العالم العربي بلغت , ألمية بالمفھوم العصري لألميةنسبة ا

ون أميبعضھا وتوقع  .والنصف بين النساء أي , أن تصل نسبتھا إلى حوالي الستين ملي
ام  .م2015من سكان العالم العربي عام  % 20أكثر من   م2007ودلت إحصائيات الع
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الم ال70على وجود  ون أمي في الع اء.ملي البيتھم من النس ي، غ ى  عرب ذا باإلضافة إل ھ
ين ود مالي دارس وج ارج الم ة خ ن الدراس ي س م ف ن ھ ال مم ين , األطف رب مالي وتس

يم في و. إضافية قبل بلوغ نھاية مرحلة التعليم األساسي ى أن التعل أشار التقرير كذلك إل
ة دول العربي دائي, ال ه اإلبت ة مراحل انوي, بكاف امعي, والث ب، يتص , والج ي الغال ف ف
وملكات , إفتقار المتعلمين إلى القدرات األساس للتعلم الذاتي وذلك يعني. بتردي النوعية

  وھي لوازم ال غنى عنھا إلكتساب المعرفة، وإنتاجھا. . النقد والتحليل واإلبداع
  , يعاني التعليم في الدول العربية من غياب التركيز المبرمج على فروع العلم والتقانة

أدت تلك السياسة إلى تخريج فإلى العلوم اإلنسانية واإلجتماعية والسياسية.  نصرافواال
أو ما يعرف بالبطالة الثقافية المنتشرة على نطاق واسع بين , ماليين العاطلين عن العمل

دمو خريجي الجامعات في الفروع اإلنسانية واإلجتماعية. انية اتق  تق ة اإلنس رير التنمي
ةالعربية تحليال مف دول العربي ى و   . صال لنوعية التعليم السائد في ال عدد من نبھت إل

اھج يم ,المالحظات القيمة التي تظھر القصور النوعي المعشش في المن اليب التعل , وأس
انية , والخضوع, . فھي تكرس ذھنية التلقيوالتقييم وال  تفسح المجال لبناء شخصية إنس

ى تعلم اإلستك قادرة عل تفادة من ال افي, اإلس ة في والممارسة اإل, والنشاط الحرش بداعي
ر حقلي الثقافة والفنون ة التبري والت ثقاف . كما أن التعليم السائد ال يحض على تجاوز مق

و تالك العل دة إم ى قاع ا السائدة بإتجاه ثقافة التغيير الشمولي عل م العصرية والتكنولوجي
  . المتطورة

لعبه وسائل اإلتصال والتواصل الحديثة على الدور الكبير الذي تورغم إعتراف العرب ب
وم تاإلستفادة منھا فإن  المستوى الكوني تطلب إمتالك األدوات الضرورية لما يعرف الي

ة  ة»بثقاف ة الكوني عبة , «القري ادر المتش ة ذات المص ة عصر العولم ى ثقاف دليل عل للت
   .17والبالغة اإلتساع

ة ستنثي قلة من خريجي ومع أن تلك التقارير ت دم نوعي بعض الجامعات الخاصة التي تق
ة أن افإنھ, متميزة من التعليم العصري في العالم العربي ائع الدامغ د بالوق تثناء تؤك  االس

ة فطالب . يثبت القاعدة م  من أتلك الفئ ز ھ يم عصري متمي ى تعل ي تحصل عل اء الت بن
را من خريجكما أن  .الغنية والميسورة االجتماعيةالشرائح  ون للعمل قسما كبي ا ينتقل يھ

ي وطن العرب ارج ال كن خ اع الخاص أو, وللس ي القط ل ف نھم تعم احقة م ة الس ن الغالبي
  وليس في القطاع العام. 

على أبناء الطبقات الفقيرة والدنيا من الطبقة , بشكل أساسي ،لذلك تنعكس سلبيات التعليم
م طى. وھ ذي, الوس يم ال ن التعل ة م ة رديئ بون نوعي ب، يكتس ي الغال ية  ف وه شخص يش

  والنزعة الطبيعية إلى الحرية.طالب ألنه يخنق لديه روح اإلبداع, ال
ة» ذة والطلب ى التالم يم عل ة في نسق التعل ق الحري ا يشير , وال يقتصر خن ر »كم تقري

  . بل يمتد في الواقع لكامل المنظومة التعليمية, م2004للعام  «التنمية اإلنسانية العربية
, ھم بدورھم مقھورون من اإلدارة التعليمية سواء في المعھد, الميذقاھرو التفالمعلمون, 
ا ا, أو محلي ه. أو مركزي ع بكامل ين من المجتم ة المعلم ك عن قھر فئ را , ناھي ه  معب عن

  .«بتدني المكانة المادية والمعنوية للسواد األعظم من المعلمين
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  ،امعات العصريةشبكة عريضة من الج الخروج من المأزق الراھن بناءيتطلب لذلك 
ز األبحاث اھج, ومراك رامج والمن دريب, وتطوير الب ات الت ز حلق درة , وتعزي اء الق  وبن

ات المتطورة تفھام . على التواصل مع مراكز األبحاث والجامع ات إس رز عالم ا تب وھن
وبالتالي مستقبل ماليين األطفال والشباب , كبيرة حول مستقبل التعليم في الوطن العربي

  وفي مختلف حقول المعرفة. ،مارمتختلف األع من, العرب
ة, على كثرتھا, فالجامعات العربية ات الثابت ة ھي و, تشكو نقصا فادحا في الموازن ھزيل

ا ي اأساس ا في اوظف وال تصل نسبة م ة من منھ د بالمائ ى نصف واح لبحث العلمي إل
   .يللبحث العلم تذھب في الغالب للنفقات اإلدارية وليسو, موازنة معظم الدول العربية

اءة امعيين العرب, لذلك تغادر أعداد كبيرة من أصحاب الكف اتذة الج ين األس رة ب  , والخب
ي وطن العرب ارج ال ى خ ى . إل ة إل ات التعليمي ة البعث ن طلب دا م بة ضئيلة ج ا أن نس كم

ا ل الخارج، تعود إلى دولھا العربية تقر فيھ ا بشكل وتتس ة. ونشير ھن عمل بصورة دائم
ةخاص إلى  ات حي نھم لغ ك م ة عصرية, من أمتل د , وثقاف درب في جامعات ومعاھ وت

ة علمية وتكنولوجية ة وأميركي به  .متطورة في دول أوروبي ى ھجرة ش ذا باإلضافة إل ھ
وطن  ارج ال تقروا خ ذين إس رب ال ين الع ين واإلعالمي ن المثقف رة م داد كبي ة ألع دائم

ات ا ة والخاصةالعربي ألسباب سياسية ناجمة عن نقص في الحري ة , لعام وإنتشار ثقاف
  الفساد واإلفساد على نطاق واسع. 

ة المتالحقة دقت تقارير التنمية اإلنسانية العربية لقد  ناقوس الخطر حول المخاطر الجدي
  التي تحدق بمستقبل التعليم في الوطن العربي على مختلف المستويات.

إن , صفوف الرجال والنساء وإنتشارھا بنسبة كبيرة في, فباإلضافة إلى زحف األمية ف
ة ة العولم ا عجز التعليم العربي عن مواكبة ثقاف ع و, وتقنياتھ األبحاث مراكز التفاعل م

الم,  ل المتطورة في الع ية ال تق ة وسياس ة وإعالمي أثيرات ثقافي تجعل العرب عرضة لت
 ومختلف أشكال, خطورة عن التأثيرات التي مورست عليھم في عھود اإلحتالل المباشر

ة , منفردة ومجتمعة, لدول العربيةوال تملك ا. واالنتدابالحماية والوصاية  اريع جدي مش
ة. دا  للنھوض بالتعليم إلى مستوى تحديات عصر العولم رة ج ع وھي تحديات خطي تمن

  . ة على أسس سليمة في الوطن العربيقيام مجتمع المعرف
أن  ذكير ب ةوغني عن الت ة العولم ة ثقاف تم  مواجھ دائمبثقاال ت ين ال ين والحن ة التلق ى  ف إل

ا , بل بإعتماد العلوم العصرية, الماضي الذھبي وإستيراد التكنولوجيا المتطورة وتوطينھ
دة , تمھيدا لإلبداع فيھا. وذلك يتطلب فتح أبواب الحرية واإلنفتاح على ثقافة معرفية جدي

ي تضخ ع موجة المعلومات الت ى التفاعل الجدي م واألنترنيت  الفضائيات ھاقادرة عل
  باقي وسائل التواصل الحديثة.و

تمرار, من حيمعرفة, مجتمع الإن تجاھل  ع عصري ومتطور بإس أوصل ث ھو مجتم
يشالعرب  ه اآلن من الضعف والتفكك والتھم تويين اإلقليمي  إلى ما ھم علي ى المس عل
ا رجع صدى لعربي أن يقدم مثقف الفال يمكن لل .والدولي ى أنھ ة عل ه الراھن ة ثقافت ثقاف

بعض  ا ال ة ماضوية يعتبرھ ة تراثي ا مكتمل ى تبنيھ وم إل ة الي ات العربي دعو المجتمع وي
  وتصلح لكل زمان ومكان.  خالية من العيوب والسلبياتوالعمل على إحيائھا ألنھا 
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ي بقي أن نشير إلى أن  الم العرب وم الع االي يس خارجھ ة ول اب . في قلب العولم لكن غي
ه ة في م والمعرف ع العل ع  مجتم ي موق ل العرب ف ة ويجع ي عصر العلوم يھمش دوره ف

ن  د م ا أوالح أثير فيھ ن الت ل ع العجز الكام عور ب ع الش رة م لبياتھا الكثي ي لس المتلق
ي  ألة   مخاطرھا. لذا أصبحت موجبات بناء مجتمع المعرفة على إمتداد العالم العرب مس

ة ل أو المماطل ل التأجي يرية ال تحتم ز . مص ب التركي ك يتطل ر وذل ة عص ى مرحل عل
ة ا, العولم الم إنطالق ع الع ة والتفاعل م ة عصر العولم ق لطبيع م دقي ن فھ ا ،م , وأدواتھ

  وأھدافھا المستقبلية.
دة و ذي يشكل الضمانة األكي ة ال ع المعرف ى مجتم ة إل ي أمس الحاج م ف وم ھ عرب الي

ة وذلك يتطلب تنشيط . وضمان التفاعل اإليجابي مع اآلخرين, لحماية الذات أوال التعددي
ورفض النظم اإلستبدادية وكل أشكال التمييز العرقي , ومعرفة الذات ومساءلتھا, الثقافية

ذھبي ي, أو الم ة , أو القبل ق العدال ى تحقي ادرة عل ة الق ة المدني اء الدول ةوبن  ،االجتماعي
تدامة رية المس ة البش اجزة ع. والتنمي دھا ع ة وح ات التراثي ن الثقاف ع لك اء مجتم ن بن

ة اج,  المعرف ذي يحت ةال ورة ملح ة , وبص ات الكوني رية والثقاف وم العص ي العل ى تبن إل
مولي اني الش دلولھا اإلنس ة . بم ه الثقافي ى تجربت اح عل ي اإلنفت ا تعن ة اآلخر ثقافي   فمعرف
ي ه المعرف اء مجتمع ي بن ي , ف ه الروح ى تراث اءة إل دم اإلس يته وع رام خصوص وإحت

ذا المجال وتقدم اليابان نموذجا بالغ. والثقافي ون العرب و. الداللة في ھ دعوون المثقف م
اعلي إلى فتح , وبصورة ملحة, أوال دي حوار تف ةنق افتھم العربي ع ثق دون واإلسالمية  م

اھموا  ار س ريھم الكب ب نقص ألن مفك ة مرك ه العلمي رب وإنجازات ة الغ د ثقاف ي تولي ف
ة واإلسالمية  ةثقافالالمعالم المضيئة في ف. الكبيرة ال يتجزأ من الحضارة زء جالعربي

ا العرب  تفاد منھ ا إس ر مم الكونية المعاصرة التي إستفادت منھا جميع شعوب العالم أكث
ع  ومثقفوھم  والمسلمون. ابي م دعوون للحوار اإليج والت م ةمق افتھم النقدي ة , ثق العلمي
من و, يجابياإلحوار لبناء مجتمع المعرفة على أساس الكشرط ال غنى عنه , والعقالنية

ة ع الندي ة المعاصرة, موق ات الكوني ع الثقاف ع و. م رة تتمت ة كبي رب نخب ثقافي دى الع ل
اء ي الحوار ةبكف ة ف ات لو, عالي ة اإلمكان ديھا كاف ة من ل ى مصادر المعرف لحصول عل

ا األصلية الج . خالل مصادرھا ولغاتھ ز يع افي متمي وار ثق ل ح ى تفعي ادرة عل وھي ق
ية واإلقتصادية ة في  المشكالت السياس م الشعوب العربي ي تھ ة الت ة والثقافي واإلجتماعي

   .كثر إنسانيةأفي والدة عولمة والمساھمة الفاعلة , عصر العولمة
نھج العلمي في في أي بلد عربي إال بويستقر مجتمع المعرفة ال يبنى , ختاما اد الم إعتم
انية شموليةواإللتزام بالموضوعية المطلقة , الحوار ة إنس اج معرف ة اآلخر و ,إلنت معرف

ه ابي مع ة بھدف التفاعل اإليج ة حقيقي اني , معرف تقبل إنس اء مس ي بن ا ف اركة مع والمش
يم رات , والبحث العلمي, أفضل عبر تطوير نظم التعل ادل الخب وتنشيط , ةاألكاديميوتب

ة في تقدم تجربة التحديث و. الثقافي والمعرفي بين الشعوبالحوار  ا مھم ان دروس الياب
د أ رب بع ينللع ا الص تفادت منھ د, ن إس يوية., والھن ور اآلس د  ودول النم زت فق تمي

الجمع تھا ب ة, نھض ورة إبداعي ى , بص دھما عل ب أح ة دون تغلي الة والحداث ين األص ب
  اآلخر. 
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  }ُكلُّ نَْفٍس بَِما َكَسبَْت َرِھينَةٌ {
  

  قضايا الحريات الخاصة والعامة
  عبدالرحمن السالمي

  
ا انشغلت  لم تنشغل در م ة بق ة بقضية عام ي عصورھا المتطاول اإلنسانية ف

ة الم والحري ددة ، بقضيتي الس ه المتع ى وجوھ اه عل ر وقلبن ا األم و تأملن ول
ة وثيقة بقضيتي الحرية والعدالة، ذلك لوجدنا أنه حتى قضية السالم لھا عالق

الم  اء الع ي أنح ور ف زال تث ا ت ديماً وم أرت ق ي ث رة الت روب الكثي أن الح
ة المختل ة العربي ى ، اإلسالمية-فة وبخاصة في المنطق ار إل ود لالفتق ا تع إنم

ه  ,الحرية وإلى العدالة ك أن تقرار ذل فالحرية ضرورية لتحقيق السالم واالس
ة ا ق الحري ن طري تقرار م ق االس ان لتحقي عى اإلنس ة يس ة والجماعي لفردي

ه اة مجتمع ه وحي ي حيات دل ف ي عال، والع هوف الم  ئق ع الع ه وم ع مجاوري م
  أجمع.

ن وراء  ذھن م ى ال ادر إل ان المتب ة»وإذا ك ه  «خطاب الحري أن المقصود ب
ه  حريات المجتمعات والدول في عالقات بعضھا ببعض، فال شك أن ذلك كل

راد األحرار ھيتأسس على الح ك ألن األف ذين يصنعون رية الفردية وذل م ال
ن  ،والدول الحرة المجتمعات الحرة ؤمنين عمر ب ر الم ول أمي ى ق ذا معن وھ

ى م : ا  الخطاب لبعض من يحاولون السيطرة عل تبداد بھ اس واالس ى »لن مت
  .«استعبدتم الناس وقد ولدتھم أمھاتھم أحراراً 

ي  ة الت ه فاألصل في اإلنسان الحري ل قول ريم في مث رآن الك ا الق –أسس لھ
فھذه اآلية ترتب التكليف والمسؤولية  : {كل نفس بما كسبت رھينة}-تعالى

ة  ؛على حرية اإلنسان في الفكر والقول والعمل ك الحري ذي ال يمل ك أن ال ذل
ائر  دع من س في ھذه المسائل ال يستطيع أن يتحمل المسؤولية فيما يأتي أو ي

  األمور.
ن  غ م د أنويبل الى ال يري بحانه وتع انية أن هللا س ة اإلنس ية الحري ره  قدس يك

ائالً : {أفأاإلنسان حتى على اإليمان، فھو  ره يخاطب رسوله الكريم ق نت تك
ؤمنين وا م ى يكون ول:  }الناس حت دين{ويق راه في ال ول :  }ال إك و {ويق ول
داھا ل نفس ھ ا ك ئنا ألتين يئة  }.ش الى-فمش بحانه وتع ون اإل -س ان أن يك نس

راً  ات  ,ح ه لمصالحه وغاي ى إدراك ه وعل ه وعقل ى فطرت ة تتأسس عل حري
الم ذا الع ي ھ وده ف ه  .وج ى قول و معن اً ھ ذا أيض الى–وھ ديناه {:  -تع وھ

دين دَّ  }النج ز وأع ل والتميي بحانه زوده بالعق ه س ن أي أن تمكن م ث ي ه بحي
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ا غرائز ي تقودھ ات الت ائر المخلوق ذه دون س ار ھ ة االختي اممارسة حري ، ھ
  .يةوتقودھا طبائع حاجاتھا الفيزيق

ا  ان لھ ا ك ياقات وإال لم على أن لتلك الحرية األصلية شروطاً ومحددات وس
ي أي ؤوليات ھ ا مس ت عليھ ا ترتب راً ولم ى كبي انية معن اس إنس ي أس اً ف ض

ة اإلنسان. وأو ة واجتماعي نناً طبيعي اك س ل تلك الشروط أو المحددات أن ھن
فالذي يتحدى  .ترقھا أو يستعصي عليھا بحجة الحريةال يمكن لإلنسان أن يخ

الھالك ه ب وم علي ة محك نن الطبيع ة  ،الُس نن االجتماعي دى الُس ذي يتح وال
ى ، محكوم عليه بالفشل الذي يؤدي إلى الشذوذ والخروج ؤدي أيضاً إل وقد ي

ات ذلك أن ،الھالك ل أفعال اإلنسان ذات مقاصد وغاي  ،لصدورھا عن العق
  .ايات يُحول األفعال إلى عبث عابثوتجاھل المقاصد والغ

ة  ددات للحري ك الشروط والمح أتي تل رطوت ا ش ن بينھ ة وم أي أن  ,المالئم
ه.يكون التصرف  ه من أجل لسياق وفي ا مناسباً للغرض الذي جرى القيام ب

ارة االجتماعي ھناك أيضاً شرط  يلة المخت آخر للمالئمة وھو أن تكون الوس
  إلى الغاية مالئمة أيضاً.للوصول 

مية  ذه التس تحق ھ ذي يس ر أو ال اني الح ل اإلنس روط للفع ك الش ث تل وثال
ذوذاً  ة ش ة أو العام ياقات الخاص ن الس ل ع ك الفع ذ ذل ة) أن ال يش (الحري

يَّ يخرجه عن حدود العُ  ن رف اإلنساني أو االجتماعي فاإلنسان في مجتمع مع
ان ذ واه إذا ك ى ھ رف عل تطيع التص وداً أو ال يس اآلخرين وج ر ب ك يُض ل

رد  .مصالح ى أن الف ة : ال ضرر وال ضرار، عل دة الفقھي ى القاع ذا معن وھ
ه  ل ل في المجتمع اإلسالمي ال يكتفي منه بأن يكون فعله ال يضر اآلخرين ب

ه :  ؛مقاييس أخالقية تتناول الفعل بحد ذاته ه أو علي وأن {ألنه إما أن يكون ل
  وأن سعيه سوف يُرى}. ،ليس لإلنسان إال ما سعى

ه  ى وج ف عل ؤمن المكل وم الم ق بمفھ ة يتعل ددات للحري ك المح ع تل وراب
ر  الخصوص فالفرد الذي أختار اإليمان تتجلى حريته في أن يتقصد بھا الخي

ره اً من يعمل مثقال ذرة خير{والبّر :  ره، ي ال ذرة شراً ي }، ومن يعمل مثق
ا سعى{ ان إال م يس لإلنس عيه ، وأن ل زاه الجزاء وأن س م يج رى ث سوف يُ

  .}األوفى
ات  ي المجتمع واطن ف وم الم ق بمفھ ة يتعل ددات للحري ك المح امس تل وخ

دول اواة،  .وال ور: المس ة أم ه صالت بأربع وم ل ذا المفھ روف أن ھ والمع
ة وانين.، واالنتماء إلى مجتمع ودول ة الحق والواجب، والخضوع للق  وثنائي

ي فطرة  ة ف ه عضواً في وبالنظر إلى تأسس الحري ة وكون اإلنسان من جھ
ات  كالت الحري ايا ومش م قض رت معظ ة، ظھ ي دول اً ف ع ومواطن مجتم

ة ان  .الخاصة والعام ات اإلنس اھيم الخصوصية ألصق بحاج الواقع أن مف ف
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ورة رى المتط ة واألخ ه ، الفطري ر بكون ة أكث ات العام ل الحري ا تتص بينم
د ي ممارسة ال ة ف ه مواطناً وحقه في المشاركة واجب ه ووطن فاع عن مجتمع

  ودولته.
ي  رد الت ة أو خصوصيات الف وم الحري لقد أھتم الفقھاء المسلمون كثيراً بمفھ

ا الشريعة ا، تحميھ ا أو اختراقھ دخل فيھ ام الت ، وال يجوز ألحد خاص أو ع
ة ائل  .وازدادت مفاھيم الخصوصية الفردية تحدداً في األزمنة الحديث ا مس أم

ر التي تع «الحريات العامة» بياً ويكث ة نس ا حديث دول المعاصرة فإنھ ا ال رفھ
دال والخالف ا الج م  .حولھ ارب األم ن تج راً م تعلم كثي وم أن ن ع الي وبالوس

 .ى في نطاقھا ومجاالتھا المتشابكةوالدول األخر
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  العقيدة شروطھا عند علماءحكم اإلمامة و
  والشيعة األشاعرة

 إبراھيم مصباح
  

وتعود خطورة ھذا المبحث إلى ، أخطر من مبحث اإلمامة لم يتناول علماء العقيدة مبحثا

في مرحلة  دماء المسلمين وأرواحھم تناول خاصة وأنه، تترتب عليه المسؤوليات أو التبعات التي

والفتنة ملعون ، سيف وسفك الدماء. كما أنه عرضة إلثارة الفتن والتعصباتكانت الكلمة فيھا لل

  .من أيقظھا كان عالما أو جاھال

لكنھم  ون من مبحث اإلمامة الحرج الشديد؛التي جعلت علماء العقيدة يتحرج ھذه من بين األسباب

  .كانوا يختمون به مؤلفاتھم لضرورة التصنيف

وا بين اإلمامة الصغرى واإلمامة الكبرى؛ زواألنھم مي؛ موأقصد باإلمامة الحك اإلمامة  فعدُّ

  . إمامة األمة وتحمل قيادتھا عندھم الكبرى فھي وأما، الصغرى إمامة الصالة

يتشتت ألمة ودونھا تتمزق وحدة ا، في قيام الدولة اإلسالمية اإلمامة شرط أن ومما ال شك فيه

البدار إلى  - رضي هللا عنھم- فرأى الصحابة »ألة ة المسالصالح إلى خطور كيانھا.وقد تنبه السلف

؛ ودفنه -صلى هللا عليه وسلم-بسبب التشاغل به ـ تجھيز رسول هللا  حقا، وتركوا ـ نصب اإلمام

يذكر خطورة  ھـ) وھو478(ت ھذا ما صرح به الجويني ،1«مخافة أن تتغشاھم ھاجمة محنة

قد  - عليه وسلم صلى هللا- أن المصطفى  غير أن درجة الخطورة جعلت الشيعة يعتقدون. الموقف

يمكن أن تؤجل أو تترك  ألن اإلمامة من األمور الخطيرة التي ال؛ نص في حياته على والية علي

    .وھو كالم يخالفھم فيه أھل السنة بمختلف مذاھبھم, لالجتھاد

لتداول في اجتمعوا عند سقيفة بني ساعدة ل -رضي هللا عنھم-الصحابة  مصادر السيرة أن  تؤكد

وتروي كيف تم االتفاق على خالفة  ،-صلى هللا عليه وسلم-بعد موت النبي  أمر الخالفة مباشرة

تخلوا من  والمتصفح لكتب العقيدة خاصة األشاعرة منھم يجد أنھا ال، بينھم يق شورىدّ الصّ 

ول يق، يضطرون إليھا اضطرارا بدافع الرد على الخصوم ،ولو في بضع سطور ،اإلمامة مبحث

 وليس أيضا من فن، النظر في اإلمامة ليس من المھمات» :ھـ)505(ت حامد الغزالي أبو

من  والمعرض عن الخوض فيھا أسلم، ثم إنھا مثار للتعصبات، المعقوالت فيھا من الفقھيات

أردنا أن  ولكن إذا جرى الرسم باختتام المعتقدات بهفكيف إذا أخطأ؟! ، خائض و إن أصابال

كالم الغزالي فيه  ،2«النفار فإن القلوب عن المنھج المخالف للمألوف شديدة، المعتادنسلك المنھج 

؛ إلى الواقع السياسي لألمة اإلسالمية في تلك المرحلة من الغرابة ما ال يمكن فھمه إال إذا عدنا

                                                 
 . أكاديمي من المغرب 
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من حينھا يكون المعرض عن الخوض في اإلمامة أسلم ، شھدتھا لنقف على األحداث الدموية التي

المصيب قد تكون وراءه تبعات كإزھاق األرواح وقطع األعناق ...  ألن؛ خائض وإن أصابال

وإال كيف يعقل ھذا الكالم ويتوافق مع ما ، الغزالي اإلمامة ليست من المھمات لھدا السبب اعتبر

  . قد بادروا إلى نصب اإلمام في عجلة ال مثيل لھا -رضي هللا عنھم- والصحابة ، ذكره سبق

عند األشاعرة وتأخيرھا في كتبھم سعيد بنسعيد العلوي  رك خطورة الحديث عن اإلمامةوممن أد

ولكن ليس للباحث أن يجاريھما في أقوالھما ـ يقصد » يقول : «األشعري الخطاب»في كتابه 

 صاحب عود إلىوتعليله ي، وشرح ذلك ـ وليس له أن يقبل منھما إال بمقدار الجويني والغزالي

  .3«يدولوجيااأل

يشفع لھم مبرر ، تصنيفاتھماإليديولوجية التي أثرت في  رغم كل ما يمكن أن يقال عن الدوافع

كان المعرض عن الخوض فيھا أسلم من الخائض قد تلك المرحلة، ف  الفتن التي شھدتھا واحد:

ألن الكثير ممن خاض فيھا جانب الصواب بسبب تعصبه لھذه فكيف إذا أخطأ؟!  وإن أصاب،

  . لكالفئة أو ت

وكتب ابن العربي ، «غياث األمم في التياث الظلم» الجويني استمر اإليجاز في كتبھم إلى أن كتب

 «األحكام السلطانية» تصحيح ألحداث الفتنة الكبرى، و كذلك وكله ،«العواصم من القواصم»

  .وغيرھم ،الماوردي

المباحث  و ليس منقد أثار ما أثار من التحفظات، فھ  ن الحديث عن الحكمالقول أ خالصة

ولقد ظل كذلك ، يتابعه يجد فيه الباحث والقارئ معا لذة المعرفة وھو، النظرية ذات البعد المجرد

في   أجل إثبات وجود فقه سياسي إلى يومنا ھذا، فقام األستاذ محمد أمزيان بمحاولة جادة من

تناول الجھود  ،تكييفيا فقط اغير أنه كان يحمل طابع ؛«تاريخية في الفقه السياسي ـ مقاربة»كتابه 

 فأنتجوا فقھا تكييفيا يضفي ،اد نار الفتن في العالم اإلسالميالفقھاء من أجل إخم الجبارة التي بذلھا

  .مثال كوالية المتغلب, الشرعية على كل حكم يوفر لألمة األمن و االستقرار

ي المعاصر ھو الذي يجيب مصدر قلق وإزعاج ؟الواقع السياس ھل مازالت اإلمامة إلى يومنا ھذا

   في ھذا المبحث قد تعيد شرارة إشعال نار الفتنة بين المسلمين؟ عن ھذا السؤال. وھل الكتابات

تفرق، وتطفئ نار الفتنة بدل إشعالھا، وأن تكون بعيدة عن  إذن ال بد من كتابة تجمع أكثر مما

  . بلغة عصرناأو عن اإليديولوجيات الزائفة , العقيدة  التعصبات بلغة علماء

  اإلمامة موقف األشاعرة والشيعة من

  ـ موقف األشاعرة1

االقتصاد في » األشاعرة يلخصه الغزالي في كتابه ھذا مجمل موقف «اإلمامة واجبة بالشرع»

ودليل الوجوب أن نظام ، من العقل على عادة األشاعرة والوجوب يؤخذ من الشرع ال ،«االعتقاد
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به   وال يحصل نظام الدين إال بإمام مطاع، قطعا -عليه السالم-  عأمر الدين مقصود لصاحب الشر

 وإال خاف الناس على أبدانھم وأموالھم ومساكنھم، فتتعطل الصلوات، الدنيا واآلخرة يصلح أمر

  .الفتن ومختلف الشعائر الدينية حين يفقد األمن وتنتشر

 وھي شرط ،الجويني ندبزيادة عع لرأي األشاعرة بالوجوب جام القائل  وموقف الغزالي

  .4اإلمكان

 : قال حيث؛ اإلجماع عند الفرق الكالمية، ھذا ما ذكره ابن حزم الظاھري بلغ الوجوب درجة

على  اتفق جميع أھل السنة وجميع المرجئة وجميع المعتزلة وجميع الشيعة وجميع الخوارج»

من الخوارج  استثناء فرقةب ،5«واجب عليھا االنقياد إلمام عادلوجوب اإلمامة وأن األمة فرض 

غير أننا ال . الحق بينھم وإنما عليھم أن يتعاطوا ،ال يلزم األمة فرض اإلمام :تسمى بالنجدات قالت

عد السماء عن ستتباعد مواقفھا بُ  ألن ھذه الفرق ن ننخدع بھذا اإلجماع على الوجوب؛يجب أ

وقف أھل السنة والشيعة اإلخوة الممثلين لم األرض في كثير من أمور اإلمامة، خاصة األشاعرة

يقول اإلمام . 6فالوجوب عند األشاعرة اليرقى إلى مستوى االعتقاد كما يرى الشيعة ،الغرماء

وكرر نفس الكالم في ، «بل ھي والية تامة عامة؛ وليست اإلمامة من قواعد العقائد» الجويني:

يزل فيه يربي  والخطر على من ،الكالم في ھذا الباب ليس من أصول االعتقاد» كتاب اإلرشاد :

التعصب السياسي المذھبي الذي أثر في  وال شك أن الخطورة تعود إلى ،7«على من يجھل أصله

  .إليه سابقا الفرق والجماعات إلى درجة التطاحن، وقد أشرت

ابن تيمية المفھومين يبينه  واالعتقاد، والفرق بين ھذين إذن نحن أمام مفھومين اثنين : الوجوب

تذره من مفسدة، فإنھا ال ترقى  نظرا لما تحققه من مصلحة وما ؛اإلمامة عندنا واجبة فإذاً » :قولفي

 . اإليمان با ورسوله أھم من مسألة اإلمامة فإن، الذي يجعل منكرھا كافرا االعتقادإلى مستوى 

ه إال هللا وأن لفالكافر ال يصير مسلما حتى يشھد أن ال إ ،وھذا معلوم باالضطرار من دين اإلسالم

  .بأن أحدا من الناس ولي هللا مثال ،يضيف شھادة أخرى وال ،8«محمدا رسول هللا

  ـ موقف الشيعة من اإلمامة2 

وكذا في المذھب الزيدي  ،المذھب الشيعي اإلمامي اإلمامة ھي الحجر األساسي في»

بھذه  ،9«مية األخرىنقاش مع الفرق اإلسالللجدل وال ومنھا يتفرع كل ماھو مثار ،واإلسماعيلي

من ھنا كان منبت الشيعة , الموسوي الحديث عن الشيعة وقد أصاب العبارة استھل الدكتور موسى

 ً غير أن الخالف السياسي سيجر العقدي إلى متاھات وسراديب خطيرة ليس  ،منبتا سياسيا ال عقديا

  .واستباحة الدماء, أخطر من التكفير  فيھا
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قد أنبأناك أن ھذا ھو » محمد كاشف آل الغطاء بقوله : س الكالم وھوويؤكد أحد رموز الشيعة نف

وھو فرق جوھري أصلي ، وافترقت عن سائر فرق المسلمين األصل الذي امتازت به اإلمامية

  .10«عرضية وما عداه من الفروق فروع

ا ھي؟ م، بل إلى تصورھم لإلمامة في حد ذاتھا؛ غيره فقط على وال يعود الفرق إلى تفضيل عليّ 

وأمر النبي أن يدلھم , النبيعلمه لعباده كما يختار  إنھا منصب إلھي يختاره هللا بسابق»

 , المسلمين يتداولونھا فيما بينھم من أجل اختيار الرجل المناسب إنھا ليست شورى بين ،11«عليه

صحة  ھا ال تؤكد مرادھم رغمإال أن النصوص التي استدلوا ب. السقيفة كما فعل الصحابة يوم

وغيرھم من أھل السنة قسموا األحاديث التي استدل بھا الشيعة إلى  ألن األشاعرةبعضھا؛ 

وأحاديث غير صحيحة أكدوا  ،ونفوا داللة ما فھمه الشيعة منھاصحتھا  قسمين: أحاديث أكدوا

  .سأتعرض إليھا الحقا, ووضعھا كذبھا

األمر وسنامه ومفتاحه وباب األشياء عن أبي جعفر قال :ذروة » الكافي قائال : ذكر الكليني في

 وھل تتحقق معرفة اإلمام إال، 12«تعالى الطاعة لإلمام بعد معرفتهالرحمن تبارك و ورضا

بل  !من العبادات بمثل ھذه الدرجة؟ وھل تحظى عبادة !في نظرھم ؟ بالنصوص الدالة عليه

ل عمل من األعمال إال يقب وردت أخبار متواترة ـ حسب المجلسي في بحار األنوار ـ أنه ال

  13!بالوالية

الذي يزكي تصورھم  ،لوه التأويل الذي يتناسب تماما مع توجھھمأوّ  وأما عن القرآن الكريم فقد

أذكر -من بين تأويالتھم ما قاله شرف الدين الموسوي ، إال آلل البيت لإلمامة وأنھا ال تكون

   :قال في آل البيت - فقط بعضھا للتأكيد

  }.تفرقوا واعتصموا بحبل هللا جميعا وال{ فيھم: الذي قال هللاأليسوا بحبل 

  }.الصادقين وكونوا مع{ فيھم: والصادقين الذي قال

  }.فاتبعوه وأن ھذا صراطي مستقيما{ فيھم: وصراط هللا الذي قال

  }.سبيله وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن{فيھم:  وسبيله الذي قال

  }.وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم أيھا الذين آمنوا أطيعوا هللا يا{فيھم:  وأولوا األمر الذي قال

وإني {: إلى واليتھم إذ يقول ألم يجعل المغفرة لمن تاب وآمن وعمل صالحا مشروطة باالھتداء

  .14}اھتدى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم

ھذا الكالم إال التسليم يعيش داخل وسط شيعي وھو يستمع إلى  ھل يبقى إلنسان متواضع المعرفةف

  !أئمتھم؟وإال فكل زائغ عن مذھبھم ھالك ال محالة المطلق لما يقوله

التصور األسطوري الذي يرفعه إلى درجة الخيال؟  وھذا ،لماذا ھذا التعظيم المطلق لإلمام

ن فيه حاجة بيّ  «األمة واإلمامة»لھذا السؤال جزءا كبيرا من كتابه   علي شريعتي إلمامخصص 
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 )وھو تبرير نفسي(سيكولوجي، قتداء واالھتداءلإلمام يتخذونه رمزا للبطولة واالجمعاء  نسانيةاإل

لم  إن اإلنسان ـ من حيث األساس ـ موجود يعشق المطلق وإن»، تحتاجه اإلنسانية عبر تاريخھا

جمال الفضائل وال ن روحه تسعى سعيا دائما وال نھائيا لعبادةحيث إ، عثر عليه، يصنعه في خيالهي

  .والتوفر عليه  العثور وھو في صدد، الغيبي... فاإلنسان على الدوام يجب أن يكون له إمام

التاريخ والثقافة واألديان باستمرار على شكل حب األبطال  وقد تجلت الحاجة إلى اإلمام في

 , 15«سليمة والمنحرفةال, األشخاص في صورتيھا السلبية واإليجابية وعبادة رب النوع، وعبادة

فإنه يدل داللة واضحة على أن البطولة بھذا التصور حتما تؤدي إلى  رغم طول ھذا النص

وقد حاول الدكتور شريعتي  ،نھا تبالغ في تعظيمھا بشكل مفرطألإلى عبادتھا؛  تقديسھا، إن لم تؤد

يه عل-قلت لإلمام الصادق »: أصول الكافي جاء فيه  نقل نصا من ، النتيجة فلم يتمكن تجنب ھذه

وبصري وبشري ولحمي ودمي  فقال : ياسدير سمعي, إن قوما يزعمون أنكم آلھة :-السالم

فما أنتم  :قال :قلت, وال دين آبائي ما ھؤالء على ديني، وبريء هللا منھم, وشعري من ھؤالء برآء

أن  ؛16«ضعلى من دون السماء وفوق األر ؟ قال نحن تراجمة أمر هللا .. نحن الحجة البالغة

وتحت السماء ال تختلف منزلته عن منزلة النبي  ن اإلمام الحجة البالغة على من فوق األرضيكو

-المشھور عن مالك قوله وھو ينظر إلى قبر المصطفى  .الذي أوحي إليه من فوق سبع سموات

غير أن ھذا الرأي ال . كالمه يؤخذ منه ويرد عليهعدا صاحب ھذا القبر  : ما-صلى هللا عليه وسلم

رأي الشيعة وھم ينظرون لإلمامة نظرة تعظيم تتساوى فيھا مع األنبياء والرسل  سب تماما معيتنا

  .-المالس عليھم-

 , به إلى السماء تسمو النموذج من الرجال تتخذه رمزاً  ولنفترض أن البشرية تحتاج إلى ھذا

صلى -طفى ألم يتحقق ھذا في شخص المصالعظيم،  اإلنساني ويتحقق فيھا بفضله معنى السلوك

  باألحياء وھم مظنة للخطأ والزلل؟ اإلقتداء ؟ لماذا يجب-هللا عليه وسلم

وقربه ، وتضحياته الجسام علمه وزھده وشجاعته, المسلمينإن عظمة علي الينكرھا أحد من 

وال يرفع أي إمام بعده إلى  ،يرفعه غير أن ھذا ال، -صلى هللا عليه وسلم- ومكانته من رسول هللا 

بل ھي إنھا ليست من قواعد العقائد؛ , كفر إمامته فقد من أنكر, كاالعتقاد باألنبياء تقاداالعدرجة 

   .العباد والية واجبة بھا تتحقق مصالح

   شروط اإلمامة :المبحث الثاني

  ـ شروط األشاعرة1

كما جاء عند الغزالي، بل البد له  17«بالتشھي غير ممكن إن التنصيص على واحد نجعله إماما»

 , تؤھله ليرتقي بھا إلى أعلى منصب في األمة, بھا عن أقرانه ميزات وخصوصيات ينفردمن م
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 رتبھا الجويني فيما, تكاد تتكرر نفس الشروط في كتب األشاعرة .امطاع تجعل كلمته نافدة وأمره

  18الشجاعة، الورع، االجتھاد، القرشية، الحرية، الذكورة :يلي

غير أن شرطا واحدا . واحد منھم بعضھا وأغفل البعض كل وإن ذكر، ولم يتجاوزوا ھذه الشروط

أي يجب أن يكون اإلمام من قريش . اإلسالمية وھو شرط القرشية ظل مثارا للخالف بين الفرق

الصفحة  ،ي أخرجه البخاري في الجزء الثالثإلى الحديث الصحيح الذ وإال سقطت واليته استنادا

 عليه صلى هللا-عن النبي , - رضي هللا عنھما-ابن عمر بالصيغة التالية: عن  ، والذي جاء1083

وذكره البخاري كذلك بصيغة  ،«اليزال ھذا األمر في قريش ما بقي منھم اثنان»: قال -وسلم

 ه هللا علىإن ھذا األمر في قريش ال يعاديھم أحد إال كبّ » :-صلى هللا عليه وسلم-قوله  أخرى وھي

 ثم اختلف القائلون بوجوب اإلمامة على» قال ابن حزم الظاھري : .«ما أقاموا الدين, وجھه

 ال وجميع الشيعة وبعض المعتزلة وجمھور المرجئة إلى أن اإلمامة األشاعرةفرقتين:فذھب 

  ...تجوز إال في قريش خاصة من كان من ولد فھر بن مالك

في كل من قام بالكتاب جائزة  وبعض المرجئة إلى أنھا, كلھا وجمھور المعتزلة وذھبت المحكّمة

  .19«عبد قرشيا كان أوعربيا أو ابن, والسنة

 , فإن اتفاقھم ھذا قد يدخله بعض التردد واالحتمال, القرشية وإذا كان األشاعرة قد اتفقوا على

أما الجويني فقد صرح قائال : ومن  ،20اإلمام قرشيا من الصميم فالباقالني اشترط أن يكون

 :-صلى هللا عليه وسلم- إذ قال رسول هللا يكون اإلمام من قريش؛  أن شرائطھا عند أصحابنا

 21«وهللا أعلم. حتمال فيه عندي مجالوھذا ما يخالف فيه بعض الناس لال، «األئمة من قريش»

 القرشية خاضعا لالحتمال والتردد بينما يجب أن يكون من صميم قريش عند إذن يبقى شرط

  .الباقالني

ن إال في قريش يكو فإذا صح البرھان بأالّ »: يقول, الشرط باقالني في ھذاويتقارب ابن حزم مع ال

 ؛باإلجماع أن حليف قريش و موالھم وابن أختھم ال حق لھم في الخالفة صح ،ال فيمن ليس قرشيا

  .22«التوفيق على أن حكمھم كحكم من ليس قرشيا وبا تعالى إلجماع األمة كلھا

الكتابات المعاصرة، وفي ھذا اإلطار علق محمد عابد الجابري  إلى استمر الخالف حول القرشية

إن الذي حسم الخالف ھو تدخل أبي بكر بالقول: » بين الصحابة يوم السقيفة بقوله: على ما دار

. قريش بمعنى أن القبيلة الوحيدة المؤھلة ھي قبيلة ،«تدين إال لھذا الحي من قريش العرب ال إن»

فكرة منا  وكانت النتيجة أن استبعدت. العشائري ھو الذي حسم األمركان ميزان القوى القبلي 

  .23«أمير ومنكم أمير

فلم يقولوا بآرائھم مع  ،«األئمة من قريش»الشريف  إن الذي حسم الخالف ھو وجود الحديث

  .-صلى هللا عليه وسلم-المصطفى  لتوجيھات امطلق امتثاالً ، وجود الحديث
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 , ختلف تمام االختالف عما قاله الجابريقراءته ت غير أن, حدثوقد تعرض ابن خلدون لنفس ال

واحتجت قريش بقوله , فإلجماع الصحابة يوم السقيفة على ذلك وأما النسب،» يقول ابن خلدون :

أوصانا بأن  -صلى هللا عليه وسلم-وبأن النبي ، «األئمة من قريش» :-وسلم صلى هللا عليه-

فحجوا , لم تكن الوصية بكم, ولو كانت اإلمارة فيكم ،يئكمونتجاوز عن مس ،نحسن إلى محسنكم

حبذا لو كانت األحداث تقرأ ھكذا دون  ،24«منا أمير ومنكم أمير :عن قولھم األنصار ورجعوا

لكن  ونختلف في حكمته، لماذا القرشية؟ نقصان. حقيقة قد نبحث عن مقاصد الحديث زيادة أو

  .نقرأ الحدث بكل نصوصه يجب أن

-ھذه المسألة، فكان مما نفاه أن تكون الغاية التبرك بوصلة النبي  ن خلدون أن يقف علىحاول اب

وإن كانت تلك الوصلة موجودة والتبرك بھا حاصال، وإذا سبرنا  ،فقط -صلى هللا عليه وسلم

 , وھذه العصبية توفرت في قريش, إال اعتبار العصبية التي يكون بھا الحماية وقسمنا لم نجدھا

  .يهرأ ھذا

تعليل ينافي ويعارض مبادئ اإلسالم التي قامت أساسا على نبذ العصبية  لكن القول بالعصبية

كانت سببا بارزا في كثير من الحروب الطاحنة بين العرب أيام الجاھلية، فكيف  لقد, وتحريمھا

  !تكون العمدة في خالفة قريش؟ يمكن أن

 , مبدأ ال يمكن نفيه واب ال يلغي الحديث، ھذالماذا كانت الوصية في قريش إذن؟ إن الخطأ في الج

ألنھم تكونوا التكوين القيادي  ؛من بين االحتماالت أن القرشيين كانوا أقدر على الحكم من غيرھم

كانوا يجتمعون مع  -أبابكر وعمر وعثمان–ة الذي بدأ في دار األرقم، ومشھور أن الخلفاء الثالث

أعلن إسالمه  -هللا عنه رضي-أقصد عمر  وأن الخليفة الثاني، بھذه الدار - عليه السالم- المصطفى 

 أقدر على الحكم من غيرھم، أن ھؤالء الزمرة -صلى هللا عليه وسلم- فرأى المصطفى , بھذه الدار

  .وهللا أعلم

فإذا أحصينا عدد المھاجرين ثم المكيين ربما , لقريش يحتمل أن تكون األغلبية وليست العصبيةو

 , كي يجتمع الناس حولھم ؛أولى الناس بالخالفة من غيرھم فكانوا, األنصاريفوق عددھم عدد 

  .المرحلة كانت مرحلة حروب وفتوحات ألن ؛وتقوى شوكة اإلسالم بھم

وا ھذا المنصب تھم ليتبوؤوالتضحيات الجسام التي قدموھا أھلَّ  ويحتمل كذلك أن سبقھم لإلسالم

وأناروا له  ،وھم الذين قدموا له اإلسالم ،في الحكمعليھم أحد  يتآمر إذ ال يعقل أن ؛القيادي

  .بھديه الطريق

الكفاءة ال في غيرھم لتحضرھم وانفتاحھم على  رأى فيھم -عليه السالم-يحتمل أن المصطفى و

وقد حج إليھم الناس من كل صوب، وأن غيرھم من  ،األمم، خاصة وأنھم أصحاب البيت الحرام

  .البداوة العرب غلبت عليھم
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نظرا لتغير  ؛وارد إلى يومنا ھذا أم يمكن تجاوزه لكن ھل شرط القرشية، مجرد احتماالت ھذه

لما  ؛خلدون ذكر أن الباقالني قد تخلى عن شرط القرشية أن ابن إلىاألوضاع والظروف؟ أشير 

  ا؛الكالم يتعارض مع ما ذكرته سابق الضعف والتالشي، وھذا رأى ما عليه عصبية قريش من

  .صميمھا بل أن يكون من ؛ي لم يشترط القرشية فقطفالباقالن 

  ـ شروط الشيعة في اإلمامة2

 , أي من علي وذريته, بل يجب أن يكون من آل البيت فقط، لم يشترط الشيعة القرشية في اإلمامة

وقد ترتب على ھذا الموقف جملة من لھم تولية ھذا المنصب،  خارج ھؤالء ال يحق ومن ھم

  : الشروط أھمھا

   الوصية :أوالً 

 ً ً  يؤمن الشيعة إيمانا -أن الوصية في آل البيت قد تحققت في حياة المصطفى  ال ريب فيه مطلقا

 :«أصل الشيعة وأصولھا»حسين آل كاشف الغطاء في كتابه  ، يقول محمد- صلى هللا عليه وسلم

بن ه التحرج من التنصيص لعلي باإلمامة خوفا من محابات- صلى هللا عليه وسلم- إن المصطفى 

ياأيھا النبي بلغ ما أرسل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت { فأوحى هللا إليه, وصھرهعمه 

فنادا ، في حجة الوداع في غدير خم، فخطب في الناس، يجد بدا لالمتثال حينھا لم، }رساالته

, ت موالهمن كن»فقال  .ين من أنفسھم ؟ فقالوا اللھم نعمألست بأولى بالمؤمن» :ھم يسمعونوجلُّ 

  .25«مواله فعلي

غير أن , تؤكد الوصية لعلي  بأحاديث أخرى يستدلون بل شاھدھم الوحيد؛ ليس ھذا الحديث ھو

 يواجه الشيعة ھو: لو كانت الوصية لعلي ثابتة ثبوتا قطعيا فلماذا لم يبايع بالخالفة السؤال الذي

من  علىصحابة أصال يوم السقيفة ؟ لماذا اختلف ال-صلى هللا عليه وسلم-مباشرة بعد موت النبي 

علي  ؟ ولماذا بايع-كرم هللا وجھه- يتولى أمرھم؟ ھل اتفقوا كلھم على غصب الخالفة من علي 

  أجمعين؟ - رضي هللا عنھم-الصديق ثم عمر ثم عثمان 

رفضھا األشاعرة بدليل اإلجماع الذي قال به أبو الحسن  لھذا السبب, إن القول بالوصية غير أكيد

ونفى الوصية أبو بكر الباقالني , -رضي هللا عنه-الصديق  والمنطبق على أبي بكر ،ياألشعر

اإلمام من :ھذا خليفتي و -صلى هللا عليه وسلم-صريح كقوله  بدليل أنھا لو كانت في علي بنص

ألن ھذا األمر ة على االختيار ولم تقم على النص؛ قامت اإلمام ،26لوجب أن ينقل ذلك, بعدي

معاذا اليمن  -صلى هللا عليه وسلم- كما لم ينكتم تولية رسول هللا ،مستقر العادة يتكتم فيالعظيم ال 

  .وأسامة بن زيد وعقد الوالية لھم وزيدا

وأقسمھا إلى قسمين : قسم , الشيعة ورأي األشاعرة فيھا أعود اآلن إلى األحاديث التي استدل بھا

والتي ال تفيد الوصية  ،فوا مع الشيعة في داللتھالكنھم اختل ؛وغيرھم من األحاديث أكده األشاعرة
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 أنا أولى بالمؤمنين من» :الحديث الذي أشرت إليه سابقا لكن بالصيغة التالية من بينھا ،إطالقا

  .27«ومن كنت مواله فعلي مواله ،فسھمأن

ه ألن من داللته من كنت ناصر ؛28بالخالفة قال فيه القاضي : الحديث وإن صح ال يفيد الوصية

. كما وعالنيتي فعلي ناصره على ھذا السبيل على دينه وحاميا عنه بظاھري وباطني وسري

على سبيل  ،لمشتركة والذي يحمل أكثر من معنىاأللفاظ ا ألنه منناقش معنى المولى في اللغة؛ 

في  ق والناصر وغيرھا من المعاني التي ذكرھا إمام الحرمينو المعتِ  قالمثال يفيد ابن العم والمعتَ 

  .29األمم غياث

إال أنه ال نبي  ن من موسى؛أنت مني بمنزلة ھارو»: - عليه وسلمصلى هللا-واستدلوا كذلك بقوله 

  .31«أخي وخليفتي في أھلي وقاضي ديني ومنجز عداتي أنت»: وبحديث 30«بعدي

يد وال يف ،في غزوة تبوك علياً◌َ  - عليه السالم-المصطفى  أما الحديث األول فورد لما استخلف

, التعظيم :أراد بقوله أخي»قال فيه القاضي :  فقد الحديث الثاني ، وأما-عليه السالم-الخالفة بعده 

  .وقطعية ألن العھد يقتضي صيغة أخرى تكون مباشرة وواضحة ؛بالوالية وال يفيد مطلقا العھد

فأكتفي , حةإال أنھا لم تكن صحي تفيد اإلمامة حقا؛ وأما األحاديث التي طعن في صحتھا والتي

  : بن تيمية ووردت كما يليال السنة النبوية كما جاءت في منھاج ،بذكر بعضھا فقط

صلى -قال: قال رسول هللا - رضي هللا عنه- روى أخطب خوارزم بإسناده عن أبي ذر الغفاري 

ومن شك في علي  ،هللا ورسوله و قد حارب، من ناصب عليا الخالفة فھو كافر» :-هللا عليه وسلم

  .«كافر فھو

أنا وھذا حجة » عليا مقبال فقال: فرأى -صلى هللا عليه وسلم-وعن أنس قال :كنت عند رسول هللا 

  .«على أمتي يوم القيامة

من » يقول لعلي: - عليه وسلم صلى هللا-وعن معاوية بن حيدة القشيري قال سمعت رسول هللا 

  .«نصرانيا مات وھو يبغضك مات يھوديا أو

  .32«ھذا بھتان عظيم :لخطيب فإنه يقولا فأما من تأمل في جمع ھذا» ابن تيمية : قال

  العصمة ثانياً:

الذي يحصل من هللا تعالى  اللطف العصمة ھي االمتناع باالختيار عن فعل الذنوب والقبائح بعد

أي أنه ال ، وال يمنعه على وجه القھر ،وھو لطف يمتنع من يختص به عن فعل المعصية ،في حقه

ً داع يكون حينئذ ھذا تعريف أحمد محمود  ،33مع القدرة عليھا إلى فعل المعصية وترك الطاعة يا

العصمة » يقول:، أكثر اختصارا وأكثر دقة وھو للطوسي صبحي للعصمة إال أنني أجد تعريفا

ن اإلمام معصوم عصمة مجمل القول أو «المعصية متمكنا فيھا ھي ما يمتنع المكلف به من
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وھو شرط يدل على  منزه عنھا اختيارا قادر عليھا إن شاء، ،والخطايا لذنوباألنبياء في اقتراف ا

  .لإلمام ال يحتاج إلى كثرة تعليق مدى تعظيم الشيعة

  والشيعة التقارب أم التباعد بين األشاعرة

طبعا من   واألشاعرة ممكن ؟ يمكن اآلن أن نطرح السؤال التالي : ھل التقارب بين الشيعة

, اإلمامة وما يترتب عنھا من أفكار وأحكام شرعية ب بين االتجاھين من جانبالمستحيل أن نقار

قابل للنقاش. فبديھي أن مذھبا قام بأكمله على تصوره الغير  ھذا ھو الحد الفاصل أو الخط األحمر

يتراجع عن أفكاره  أالّ على منواله الدولة الشيعية برمتھا  وتأسست ،لإلمامة بشكل خاص

ستنھار الدولة بأكملھا معه، خاصة وأنھا في أقوى مراحلھا مع  وإال ،خاصةوإيديولوجياته ال

 بل ال يجب أن نفتح نقاشا حول اإلمامة يحمل مسيرة قرون من ؛السني ضعف أصحاب المذھب

الحوار  إنه لمن العبث أن نجدد ،ت ثقافية في عقول أجيال من الناسوما خلفه من تراكما ،التاريخ

ونفتح المجال  يمكن أن نتجاوز النقاش حول اإلمامة وما يترتب عنھا،لكن  .في ھذه المسألة

تجاوز كل ما يمكن  وسوف يسھل معرفة بعضنا لبعضللتعايش و التعاون فيما بيننا بشكل أفضل 

االقتصادي  أن كثيرا من األبواب يمكن أن تفتح على المستوىف ،أن يعكر صفو العالقة بيننا

  اختالفاتھم.  ل فإن المحن والشدائد قد تنسي الناسوبالفعواالجتماعي والسياسي، 

  

 المكتبة ،ھيثم خليفة الطعيمي اعتنى به, غياث األمم في التياث الظلم ـ اإلمام الجويني،1  

  .20ص م،1427/2006 ،, بيروتالعصرية

, م1424/2004 العلمية، دار الكتب ،االعتقاداالقتصاد في  اإلمام أبو حامد الغزالي، ـ  2

  .127ص

دار , العقل العربي اإلسالمي مساھمة في دراسة, الخطاب األشعري وي،سعيد بنسعيد العلـ 3  

  .35ص, م1412/1992, بيروت, العربي المنتخب

  .27مصدر سابق، ص, ـ غياث األمم  4

  .149ص، ھـ1317طبعة القاھرة , الفصل في الملل والنحل ـ ابن حزم،  5

  .149ص, ـ نفسه  6

, حققه محمد يوسف مرسي, االعتقاد ني، اإلرشاد إلى قواطع األدلة في أصولـ اإلمام الجوي  7

  .410صم، 1424/2003ـ 3القاھرة ط مكتبة الخانجي،, عبد المنعم عبد الحميد وعلي

  .74ص، 1ج دار الفكر،, لإلمام ابن تيمية, ـ منھاج السنة النبوية  8

  .9ص العربي، موسى الموسوي، الزھراء لإلعالم, ـ الشيعة والتصحيح  9
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, م1418/1997, بيروت, دار الثقلين, حسين شرف الدين الموسوي لإلمام, ـ المراجعات14

  .39ص

  .84ص ،م1413/1992, بيروت دار األمير،, علي شريعتي، ـ األمة واإلمامة15

  .128ص, ـ نفسه16

  .128ص, ـ مصدر سابق17

  .89ص, ـ مصدر سابق18

  .152ص ،بيروت, دار المعرفة تحقيق محمد سعيد الكيالني،, ـ الملل والنحل، للشھرستاني19

يدي، دار الكتاب أحمد فريد المز تحقيق, لإلمام الباقالنيـ تمھيد األوائل وتلخيص الدالئل 20
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  .152ص, ـ مصدر سابق22
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  .583ص2ج
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  .5/297, ـ أخرجه الترمذي في سننه27
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  البوسنة وكوسوفو: المعرفة
  والوعي والحقيقة*

  تيم خودة، كارال دل بونتيف.توخمان، 
  

حقوق اإلنسان، واُألخرى التي تْأَبُه لذلك، هي  لال تأبُه لمسائإّن ما يجمع البلدان التي 
ولئك الذين أالمحاسبة؛ فإّن  نُ اان مجرموُهما! وعندما يأتي أو الطرفين أن ال ُيد رغبةُ 

الضحايا من ُأَمٍم أو  كان إذا وبخاصةٍ ، فعل إلحقاق الحّق والعدالة نادرون جداً يسَعون بال
العالمي  الرأي العامّ ب ٌة باالهتماملحالذين لهم مص القادة الدوليون وحتى ُأخرى. دياناٍت 

ّن  المصالح ألوذلك  ّدعاء العكس.انة، يظلُّون شديدي التردُّد، رغم ُسْمعة الَحسَ الو 
يهم على اعتبارات العدالة. وباإلضافة دحالة يوغوسالفيا، تتقدم ل فيالسياسية، كما 

 غير مكتوب، مفاُدُه أّن الجرائم التي يرتكُبها أميركيون وآخرون من «قانون» لذلك، هناك
 م2003عام  الجنائية الدولية تبقى بدون عقاب. فعندما بدأت المحكمة ،الدول الغربية

أّن مواطنيها يمكن أن يخضغوا في  يتها بحجةقفاترفضت إدارُة بوش االنضمام إلى ا
المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية إلى اتهامات مدعين عامين أجانب! لكّن ذلك 
كان مبررًا خادعًا. أما السبُب الحقيقي  فهو اعتقاد النخبة األميركية أّن التفوق األخالقي 

اُألخرى. والمشكلة في هذا االعتقاد أنَّ ألميركا ينبغي أن يضعها فوق المقاييس اإلنسانية 
كلَّ أحٍد يظنُّ نفَسه كذلك. ولذا فهناك اعتقاٌد ثابٌت لدى معظم الناس أنهم يستطيعون 

  ارتكاب جرائم والنجاة من العقاب.
 --------  
ا عن البوسنة وكوسوفا، ومذكرات المدعية العامة بمحكمة الهاي، كتبهلثالثة كتب (*) مراجعة 

Charles Simic  وُنشرت فيNew York Review of Books, March 2009, LVI, 

Nu.5, PP.23-26.  
  

وليس  تكُبُه دولُتُهم ُتجاه اآلخرين.مواطنو أي دولٍة كثيرًا لما تر  ومن جهٍة ثانيٍة ال يأبهُ 
 ولذلك تتكاثر المعاذير بهذا هناك مجتمٌع يستطيع احتمال فكرة أّن جرائم ُترتَكُب باسمه،
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قوميات، يعتبره البعُض الالتي ارتكبها ابُن إحدى  إّن تبرير الجرائم الحربية ثمالشأن. 
عدة ُصُحف الرئيس بوش بأن ي قوميًا ال تجوُز خيانُته. وقد طالبت عواميد الرأي ف واجباً 

ذين الخرين اآلعن المستشارين القانونيين الذين سوَّغوا التعذيب، و  ُيصدر قبل ذهابه عفواً 
إّن هؤالء إنما  –فيما قالت التعليقات  - وسبُب ذلك لُمالحقة.لال يتعرضوا  نفَّذوُه حتى

أجل الحفاظ على أمن المواطنين األميركيين! وُيصرُّ  من «األخطاء»ارتكبوا هذه 
 اء قوميتهم يحتلُّون مكانًة متفوقًة منبنأّن أ المنظِّرون القوميون في كلِّ مكاٍن على

خارج. فهم األبرياء والمتفوقون حتى لو ال قوانين ْسري عليهمخالقية، بحيث ال تاأل الناحية
إنما  - في نظر هؤالء –واألطفال. وُكلُّ َمْن ال يمشي بهذه الطر يقة  كانوا يقتلون النساء

  لنفسه أو خائٌن لبني قومه! هو كارهٌ 
إّن الكتب التي نراجُعها في هذا السياق، تدرس الوضع اليوغوسالفي إّبان انهيار 

حاد، وهي َحريٌة أن ُتغِضَب االعتذاريين من كّل جانب. فالصرب والكرواتيون االت
والكوسوفيون، يصرُّ كلٌّ منهم على نزاهته، وعلى أّن اآلَخر هو المَتَسبِّب. وفي أكثر 

م جوده عن تاريخ األلبان تياألوقات يفّضلون البقاء صامتين. وعندما قرأُت كتاب 
ماضيين، وكان ال حروب التي خيضت في القرنينال وةوالبلقان، اشتّد بي الرعب لقس

َجّدي أحد المقاتلين في بعضها. وما أخبرني أحٌد بما فعله َجدي، بل كان بطًال عند 
ك واأللبان، والتي ما روب التر الجميع، وحصل  على ميداليات. واهللا أعلم بما فعله في ح

ماضي كانوا أنبل من عسكر عتقد أن عسسكريي القرن الأتكلم عنها أبدًا. وقد كنُت 
  عد قراءة كتاب جوده ما ُعْدُت متأكِّدًا. باليوم، لكنني 

. «كأنما يأكل اإلنساُن َحَجراً »وسّمْت ف. توخمان كتابها عن نساء البوسنة المسلمات: 
، أي بعد ثماني سنوات على نهاية حرب البوسنة، ما َيَزْلَن م2003وقد كّن حتى العام 
عن  وأزواجهّن. هذا الكتاب المترجم الجماعية عن عظام أوالدهنّ يبحْثن في القبور 

البولندية، يتكون من فصل قصيرة صادعة. ويبدأ ُكلُّ فصٍل بمقدمة قصيرة عن القرية أو 
الناحية وماذا حدث فيها، ثم يترك إلحدى النساء أن َتُقصَّ بُأسلوبها ما شاهدت أو ما 

راٌت بالبوسنة َأْنُفَسُهنَّ مصعوقات مما بدأ نساٌء كثي وجدت م1992عاشت. ففي العام 
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 ّن. فرفاُقُهْم الصربيون، الذين كانوا يعرفونهم من المدرسة أوهيجري لديهّن ومن حول
مصنع أو الجامعة، كانوا يمضون من بيٍت إلى بيٍت، َفُيْخرجون الناس مطرودين، ال

مالبسهم وجوائج  ْسُلُبونهملك يَ ويقتلون بعَضهم أمام َأْعُيِن ذويهم وأطفالهم. وخالل ذ
ات احتجزوا فيها أولئك معسكر  وأقاموا وكّل ذي قيمٍة لديهم. م،هرهمنازلهم وعرباتهم وجوا

والمعتقلون كانوا  أعماًال ضد الصرب. «ارتكبوا»روهم أغنياء، أو الذين تبالذين اع
ذين كانوا الْرب لكْن أيضًا من جانب المدنيين الص ُيعذَّبون من جانب العسكر،

 معهّن. كان بعُضهم يأتي ليالً أو  المعسكر وفعل ما يشاءون معهم يستطيعون دخول
حمل  وازدادوا َغَضبًا عندما .قرىالوكثيرًا ما أحرقوا المساجد و  خذ النْسوة لالغتصاب.أوي

ه وذلك كلُّ  ْم.ِسَبهُ الك وهم واثقون أنَّ أحدًا لن ُيحوقد فعلوا ذ السالح لمقاومتهم. المسلمون
كانت خطًة  أنها ونحن نعرف اليوم المشكلة. من بدءالثة، ث حدث خالل شهرين أو

هة من لصرب عن البوسنيين إلى األبد،ا للفص  القوميين بوسنة من جانباللغراد و ب وموجَّ
ي ذلك ضد ف بالصر  المدينيونو  القرويون كلماذا شار  لكنني ما أزال متعجباً ددين المتش

وبعد  َأْمٌر شديٌد اإلغراء، وتعذيبه الضعيف بَ صر أّن  الذي يبدووجيرانهم. ف أصدقاءئهم
صرب أّن النساء المقابالت مع الؤوًال! والُمالَحُظ لدى سغرب القاتل لماذا ُيعتبر مذلك يست

عرَفُهم ي  أن من خوفاً  المؤّخرة صامتين يويبقى الرجال ف بادْرن للشكوى،هّن اللواتي يُ 
ون على  ، لكنّ ليةالدو  اللجنةفيخبر بهم أحٌد   الضحايا كذوبة القائلة أنّ األالجميع مصرُّ

  كانوا في الغالب منهم.
 أما الكتاُب الثالث فهو لكارال دل بونتي، وهي المدعية العاّمة في قضايا يوغوسالفيا

). م2003-1999)، والمدعية العامة من قبل في مذابح راوندا (م1999-2007(
لصرب والكرواتيين والبوسنيين واعتقاالت في صفوف ا وقصُتها قصُة ذكرياٍت ومذّكرات

وكارال  فتش.سميلو  سلوبودان تهمين بجرائم حرب، وبين هؤالء الرئيس الصربي السابقالم
 أيضًا! رفاقها ، ومن جانب بعضنهميتمجانب ال قويٌة وصارمٌة ومكروهٌة من بونتيدل 
من  تطلب في وشنطن عندماماكن الجرائم وفي الهاي وحتى أْجرت تحقيقاتها في أ وقد

دوفان لقبض على راا يُيساِعَدها أكثر ف أن تنيتاألميركية جورج  مدير المخابرات
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يتش! وترى دل بونتي أّن يوغوسالفيا ُدمِّرت في التسعينات على كراجيتش وراتكو مالد
 ذين كانوا علىالشيوعيين السابقين ال وبعُض هؤالء من ،والنساء أيدي ِقّلٍة من الرجال

السياسيين بالبلقان،  وال شّك أّن القادة أجل ارتكاب الجرائم. استعداد إلثارة مواطنيهم من
ما ارتكبه بيد أّن التعصب القومي لتحقيق أهداف سياسية. استخدامهم  حيدين فيليسوا و 

المناطق  مسلَّحًة إلى  ل خاص. فقد أرسل عصاباتٍ مخيفًا بشك يفيش كانسميلو 
إرغامهم على  الوجود او والكرواتيين من ئم كفيلة بإزالة البوسنيينراجتكاب الر المختلطة 
دل بونتي  لقيتهاالصعوبة التي ت وكان خالصة. هجرة لتبقى المناطق صربيةً الالهرب و 

شهادات كثيرة حصول على الأوامر القبض بدون  دارإص كانت قادرًة على ماأنها 
وما كان  ت تريد ان ُيعاَقب المجرمون.الدول التي ما كانت هي بالذا مكتوبة ووثائق ومن

على لوم  عتقال، كما أنه لم يكن قادراً االلدى المدعي العام بوليس يستطيع المالحقة و 
راش الموت قال وهو على ف تتعاون. أما الرئيس الكرواتي توجمان فقد تي الالالحكومات 

أحكام.  رت في حّقهم منُيعاَقبوا مهما صد أن الكرواتيا ينبغي لالذين جلبوا الحرية  إنّ 
رض، فإّن ذلك يتطلب رجاًال أقوياء وال بأَس إن األفما دامت كرواتيا محتاجًة للحرية و 

رْأُيُه فتونيتسا أثناء تحقيقات دل بونتي سوكذلك قال رئيس صربيا كو  قتلوا بعض المدنيين.
إّن  تيونالكروات! وتقول دل ب يين أوسنلبو ا وما مات أحٌد من أنه ما حصلت مذابح،

آالف،  103. أما البوسنيون ففقدوا م1991ألف قتيل عام  15الـ  اليالكروات فقدوا حو 
فقد الكوسوفيون حوالي الـ  م1999وفي نزاع كوسوفا عام  ألفًا من بينهم مدنيون. 55و

 ذي تعاون معال ما السياسي الصربي الوحيدأالف. آ 3هناك حوالي الـ والصرب  ألفاً  12
فيتش وأرسله سذي اعتقل مليو ال ، وهويس الوزراء زوران جينتشحكمة فهو رئالم
المتحدة كوفي أنان  ن العام لُالمميبحياته! وحّتى األمأجل ذلك  وقد ضّحى من حكمة.للم
ربيا إن لم ُتسلِّم ص لّح على العالم بعدم مساعدةيظّل يُ بونتي أن ال  ب من دلطل

طاعت أيضًا كبر، لكنها استونتي األمجرميها! وقد كان تسليم ميلوسيفيتش نجاح دل ب
وقد عملت دل بونتي في محكمة روندا  طراف.سائر األ المائتين من حوالي محاكمة
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هناك ال حيرة في  وتفوق الوصف. لكنْ  يفة وقائع هائلةالجرائم المخ وفي تلك. أيضاً 
  عة.ائل المتنازَ بقال إحدى القبيلتين أو التكييف. فكل الذين ماتوا ماتوا ألنهم من
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  متى تأتي الحرية؟
  مستقبل العالم العربي*

  **برنارد لويس
                    

معظم  كبير. وفي مع نهايات القرن العشرين، بدا أّن العالم العربي يتجه إلى تغييرٍ 
األوروبي، كما كانت قبلها  كانت البالد العربية تخضع لالستعمار ينالقرنين الماضي

مانية. في الغالب السيطرة اإلسالمية العثولعدة قرون تخضُع لسيطرٍة غير عربية هي 
الواليات  صار العالم العربي ساحة صراع بينوروبيين وبعد رحيل المستعمرين األ

المتحدة واالتحاد السوفياتي خالل الحرب الباردة. وانتهت الحرب الباردة بسقوط االتحاد 
تي سيطرت طويًال ، فتفككت شبكات السيطرة المزدوجة. فأوروبا الم1991السوفياتي عام 

 العرب، بترولية لدىلا  وبالنظر للثروة .مؤّثراً دورًا لعب تفي العالم العربي، ما عادت 
صار السؤال عن الدور الذي سيلعبه العرب هناك. وتراجع وروبا أوالهجرة العربية إلى 

ب النفوذ الروسي في العالمين العربي واإلسالمي بعد سقوط االتحاد السوفياتي، لكْن بسب
 رفين ال يستغني أحدهما عن اآلَخر.الُقرب الجغرافي، وكثرة المسلمين بروسيا؛ فإّن الط

وبخالف األوروبيين والروس فإّن الواليات المتحدة ما تزال تلعب دورًا في العالم العربي. 
ففي الحرب الباردة كانت تصارع النفوذ السوفياتي. وفيما بعد الحرب الباردة كانت 

)، أو إنقاذ بلد م1982/1983مثل التدخل في لبنان حدة تتدخل للمساعدة (يات المتالوال
وما يزالون  ). لكّن عربًا كثيرين كانوام1990/91العراق  الكويت من( عربي من جاره

 ات المتحدة َخَلَفْت فرنساـرون التدخالت هذه أعماًال إمبريالية. ويرون أّن الواليعتبي
  وبريطانيـا وروسيا في 

 --------  
 Bernard Lewis, Free at last? In Foreign Affairs. March/ Aprilترجمة عن: *

2009, PP. 77-88.  
أستاذ دراسات الشرق األوسط بجامعة برنستون سابقًا، وأحد كبار المتخصصين في التاريخ  **

  اإلسالمي .
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في االستعمار والهيمنة. وقد أدت التدخالت إلى هجمات على المصالح والمنشآت 
بالتذمر  األميركية العسكرية والمدنية في الثمانينات والتسعينات. وكانت أميركا تردُّ أوالً 

ّجع . وربما شم1993وفي مقديشو عام  م1983لبنان عام  واالنسحاب مثلما حدث في
ردَّت بالهجوم على  م2001سبتمبر عام  11ذلك المتشددين! ولذلك عندما هوجمت في 

  لمعاقبة المعتدين!  أفغانستان ثم على العراق
وهناك أطراٌف أخرى تملك اهتمامات بالعالم العربي. وبخاصٍة تركيا وٕايران. وفي حين 
ظّلت تركيا حِذرًة بسبب تجربتها التاريحية في المنطقة؛ فإّن إيران بعد الثورة، ولزيادة 

بين الهند التأثير ومناطق النفوذ اندفعت إلى داخل العالم العربي. وُيضاُف إلى هذين القط
  والصين الناهضتان، ولهما عالقاٌت تاريخيٌة بالمنطقة، وهما مهتمتان اآلن بها.

: وتغيرت خريطة العالم العربي بقوة بعد الحرب الباردة. فما عادت هناك تحدي السالم
مساٍع للوحدة العربية. وما َأْصغت أي جهٍة سلطويٍة عربيٍة الختيارات الشعب. وفي 

أهمية الهوية القومية، مثل األكراد في العراق وٕايران وتركيا، والبربر  الوقت نفسه ازدادت
في شمال إفريقيا. وهذه مشكالٌت جديدٌة نسبيًا. وقد استقلت أكثر اجزاء المنطقة الكردية 

عقبات. المشكالت  دونه الكامل ، لكّن االستقالل الكرديم1992بعد ضربة صدام عام 
عود جذروه إلى تي القضية الفلسطينية. والوْضع الحالي األخرى الكبيرة للعالم العربي ه

للشعب اليهودي على أرض فلسطين.  «وطن قومي»القرارات البريطانية والدولية إلقامة 
 و 1937وقد قاوم العرب باإلجماع هذه القرارات. وقد كانت هناك عروض عامي 

تعني ألنهاارضوها والعرب ع لدولة عربية على أرض فلسطين، لكّن الفلسطينيين م1947
 يزال الصراع دائرًا منذ أكثر من ستين عاماً وما  .في فلسطين وديةراف بالدولة اليهتاالع

وبين إسرائيل وحركات التحرير تارًة  ارًة،تالدول  وهو يدور بين بعد قيام الدولة العبرية.
 اقيةتفعلى توقيع ا م1979سالم بإقبال الرئيس السادات عام ال وبدأت علمية ُأخرى.
وأدت المباحثات  مر نفسه.فعل الملك حسين األ م1994في العام و  مع إسرائيل. سالم

حاب إسرائيلي من بعض األراضي المحتلة عام انس ىلبين منظمة التحرير وٕاسرائيل إ
. وفي العالم م1993، وقيام السلطة الفلسطينية عليها بمقتضى اتفاق أوسلو عام م1967
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الواقع، وأصواٌت ُأخرى تريد متابعة النضال المسلَّح، وحظوط  العربي اليوم أصوات تتقبل
  ن من الطرفين، اإلسرائيلي والفلسطيني.السالم تتوقف على علّو كلمة المعتدلي

ويتسبب االقتصاد واألوضاع المعيشية بالتدريج في مشكالٍت حقيقيٍة  :التقدم في فراغ
ظهر دوٌل عربيٌة حرصًا ملحوظًا على رغم التدفق المالي الناجم عن بيع النفط والغاز. وتُ 

تطوير صناعات أخرى ومجاالت ُأخرى، وقد نجحت بالفعل في ذلك . بيد أّن الوضع 
 2002تقارير التنمية األربعة بين عامي  العربي العاّم ما يزال يتطلب الكثير كما أظهرْته

الكتب  أنّ صادرات الدول غير النفطية ُتظهُر انخفاضًا غير معقول، كما ف. م2006و
اُألخرى. ثم إّن أوضاع  الدول والثقافاتبمقارنًة  المطبوعة ضئيلة العددأو المترجمة 

 التعليم إلى انخفاض مستوى تكنولوجيا وبراءات االختراع ليست َحَسنة، إضافةً الالعلوم و 
ُمْرضية من النساء  وال ُتعتبر أحوالُ  .الجامعي سواٌء الذي ترعاه الدولُة أو اآلَخر الخاّص 

وكذلك أحوال المهاجرين الذين أتوا للعمل بدول  لعربية.االد الب رفي أكث ،سائر النواحي
  خرى.الدول العربية األ الخليج أو

أودُّ التنبيه إلى ظهور تكنولوجيا  تتعاظم. لكنْ  مور تمّثل مشكالٍت إّن كلَّ هذه األ
لدى  كانقد و  حفاظ عليها.وال تي ُتسّهل وصول المعلوماتالاتها، و بكاالتصاالت وش

كانا  مصدٌر من مصادر المعرفة، ما حج، وكالهماوال مسلمين فريضتان الصالةال
   هذه والتي وصلت إليها فئاٌت عظيمةٌ المعاصرة  تصال اال وشبكات وروبا.بأموجودين 

والتقدم  ، تمّثل عنصرًا من عناصر التواصل إلى رجال األعمال ضافةشباب باإلالمن 
المعارف وحريات التعبير. وقد امتد التأثير وانتشر باتجاهات متباينة، منها ما  وانتشار

  هو ضّد األنظمة، ومنها ما هو ضّد الغرب.
: نظر الغربيون إلى سقوط االتحاد السوفياتي باعتباره انتصارًا للقيم صعود المتطرفين

لى هذا النحو. بعُض مر عفما اعتُبر األ الغربية. أّما في العالمين العربي واإلسالمي،
على  وي، أّما اإلسالميون فرَأوا فيه شاهداً القو  ررأْت فيه ُخسرانًا للحليف الكبي نظمةاأل

من خالل حرب أفغانستان. وقد آن األوان لالتجاه  الشيوعية على إلسالمانتصار ا
ًا بسبب لضرب الُكْفر اآلخر المتمّثل في الواليات المتحدة. وقد ازداد هذا التوُُّجه إلحاح

، ثم غزو الواليات المتحدة ألفغانستان عام م1990/1991حرب الخليج الثانية عام 
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ه ُأسامة بن الدن زعيم القاعدة  عبَّر. وقد م2003، وللعراق عام م2001 عن هذا التوجُّ
  .م1998في إعالنه للتحالف ضد اليهود والصليبيين في فبراير عام 

زعامة المسلمين فهو الجمهورية اإلسالمية اإليرانية.  أّما الطرف اآلَخر المتصّدي لتسنُّم
في إيران تغييرًا في موازين القوى في المنطقة كّلها لغير  م1979فقد مثّلت ثورة العام 

صالح الواليات المتحدة. ومنذ البداية أرات تصدير الثورة باتجاه العالم اإلسالمي. وقد 
)، ثم عادت م1988-1980( إليرانيةا - تأخر ذلك بعض الشيئ بسبب الحرب العراقية

الثورة أو دولة الجمهورية اإلسالمية فكسبت كثيرًا في العالم اإلسالمي، وليس بين الشيعة 
اليقظة الشيعية المستجدة ال ينبغي تجاُهُلها  فقط؛ بل وضمن الجمهور الُسّني. على أنّ 

الشيعية في العالم كلِّه،  وبدافٍعٍ من وجود الجمهورية إإلسالمية، واتجاهها لدعم األقليات
الشيعي ذا لعالم الحديث عاد الموضوع السني/ومن ذلك العالم العربي. فألول مرٍة في ا

أي بين المسلمين  «التناُقض األكبر» َأولوية. وهذا في الوقت الذي ترّكز فيه إيران على
يرى عرٌب  . في حينمسنًة وشيعًة، وبين أعدائهم من اإلمبرياليين األميركيين وحلفائه

كثيرون، مع األنظمة أو مستقّلين؛ أّن التدخل اإليراني في العالم العربي، ُيفّرُق الكلمة، 
  ويزيد الحساسيات بين السنة والشيعة، وال يفيد كثيرًا في مواجهة األعداء. 

: في أكثر عقود القرن العشرين سادت أيديولوجيتان في العالم الصراع من أجل المستقبل
ة فقد شتراكية والقومية. وما جلبت االشتراكية العدالة والرخاء، أما القوميالعربي: اال

أعانت على تحقيق االستقالل، لكنها ما أعانت على تحقيق الحرية. وجاءت صيغٌة 
غربيٌة للحكم تمثلت في الحزب الواحد والحاكم اَألوحد. ولذلك وفي مطالع القرن الحادي 

يات والِصَيغ أية شعبية. هناك اليوم أنظمة الوالء، والعشرين، ال تجد هذه األيديولوج
ما تتبع بينواُألخرى التي تقوُم على فرض الطاعة. وأنظمة الوالء هي األنظمة التقليدية، 

الطاعة أساليب غربية للضبط والسيطرة. وفي هذا النوع من األنظمة تُثاُر عادًة  أنظمةُ 
لغرب اإلمبريالي. وهناك جماعاٌت دعاياُت العداء ضد الخارج مثل الصهيونية أو ا

وميوٌل جديدٌة في العالم العربي تسعى للتمثيل والمشاركة والحريات وٕاحداث التقدم، لكنها 
ما تزال فئات صغيرة وغير منظَّمة. وما تزال األحزاُب الدينيُة قوية التأثير، وُمزدهرة. 

رُة بين القوى الدينية أو العاملة وهي غالبًا ُمعاديٌة للغرب وقَيِمه. وتدوُر المواجهات الظاه
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في مجاالت األهداف والقيم والخيارت  باسم الدين، واألنظمة. لكّن المواجهات الحقيقية
إنما تدوُر بين القوى ذات الِثَقل الشعبي/الديني، واُألخرى ذات األهداف الديموقراطية 

ن ذلك لحساب الحركات والليبرالية. وتزعم األنظمة القائمة أنها إن فقدت السلطة، فسيكو 
الدينية. ولبنان كان نموذجًا لنظاٍم قائٍم على الحرية والديموقراطية. لكنه عانى طويًال 

وصحيٌح أّن السوريين َجَلوا عنه، لكنهم ما يزالون  .بسبب فضائله وليس بسبب أخطائه
ته ذوي نفوذ فيه. كما أّن حزب اهللا يشّكل تحديًا للدولة ولالستقرار بسالحه وِصال

  اإلقليمية. 
هناك اليوم خياران يتصارعان في الشر ق األوسط. الخيار الذي يعتبر مستقبل المنطقة 
في مصارعة الغرب وتابعيه وتطبيق شرع اهللا. والخيار اآلَخُر يرى أّن سوء األوضاع 

االتجاهين حاضر  يقتضي االتجاه إلى الحرية واالنفتاح والديموقراطية. واليوم فإّن كال
  مصير كٍل منهما.طقة، وال شك أّن المستقبل يتوقف إلى حٍد كبيٍر على منبال
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  هندية؟ هراة: أهي مدينة إيرانية
  هانز غاوبه

  موقع هراة وتاريخها -1
ا قرى عديدة. وهي  .1أكرب مدينة يف غرب أفغانستان  هراةَرب تعتُ  تقع يف واد خصب، وحتيط 

لشرق حنو اهلند. منها مر اإلسكندر األكرب وكذا التجارة بني اهلند وا وبفضل موقعها كانت البوابةَ 
  .قريباألدىن إىل عهد 

؛ وذلك عبورُه األسهلُ  حنو الشمال؛ فهي بني إسطمبول وجبال اهلماليا املكانُ  تعد هراة أيضًا بوابةً 
مما هي يف  اخنفاضاً  أشدُّ يف مشال هراة اجلبال الشمالية ألحواض الشرق األدىن األوسط  ألن سفوحَ 

ًا ذا أمهية اسرتاتيجية ع موقعقع املالئم هراة حتتل بالطبجعل هذا املو  .من تلك اجلبال مكان آخرأي 
ا بارزة. وهلذا السبب غالبًا ما تعرضت للغزو. فقد ُخرّ  ال يلبثون أن بت مرات عدة، إال أن سكا

فلم ، تأرجح بني النهوض والسقوطوقت وجيز. وعلى الرغم من أن تارخيها يف  يعيدوا إليها جمدها
ة إخالئها من ساكنتها جزئيًا ، أو اهلدم عرفت مصري عدد من املدن اإليرانية، أي مقاساحيدث أن 

  ال يقطنها أحد مرة أخرى.فحىت تسوى بالرتاب 
  هراة الحديثة -2

ب اسع عشر وبداية القرن العشرين، فأسهقِدم األوروبيون إىل هراة يف النصف الثاين من القرن الت
  :ل، قا. ومثال ذلك ما كتبه ضابط إجنليزي2عن هذا اجملاليف الكتابة اإلجنليز 

توفر ُغبشتها فرصة  الضيقة املتعرجة املتفرعة من طرق رئيسية مسقوفةٌ  هراة مدينة قذرة. أزقتها»
الزبالة  النامجة عن األمطار وأكوامُ  املاء الراكدةُ  ِبركُ  .قد خيطر على بالك من املعاصيما الرتكاب 

اجملاري حته يف هذه والقطُط والكالب وفضاالت البشر، كل ذلك متتزج رائ ،امللقاة من املنازل
  .3«الضيقة

. بيد أنه ال يصدق على القطاعات الشرقية من هراة مازال هذا الوصف صادقًا على املدينة القدمية
.ففي «املدينة اجلديدة»إ نار، أي - املسماة َشْهرْ  ، وهي القطاعات)العشرين(املبنية يف هذا القرن 

فسيحة. وقد ُصمِّم بعضها  نزهات وبساتنيتخترتق مد املرء شوارع مشجَّرًة هذا اجلزء من املدينة جي
لتشكل مسارح للنظر ُنسخت من أعمال خمططني أوروبيني يف القرنني التاسع عشر والعشرين. ومن 

                                                 
  . بروفيسور من ألمانيا، جامعة تيوبنغن  
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ا مساكن بنيت وفق   أورويبطراز تلك تتفرع شوارع أصغر وفق طراز منتظم من الشوارع، على جنبا
 حديثة غالبيةُ  العناية. جند، يف هذا اجلزء من املدينة، فنادقَ  باألشجار تلقى ما يلزم منغنية  وبساتنيُ 

القسمان الغريبُّ والشمايل الغريب اللذان ل الواقعة يف حميط هراة. مل يوح ضيوفها سياح يزورون األطال
كتابة الوصف الوارد أعاله. وعلى الرغم برحالتنا لميثالن املراحل األوىل من أنشطة التعمري احلديث 

جنة يف نظر  فقد غدا الكثافة العمرانية هنا أعلى بكثري مما هي يف القسم الشرقي من املدينةمن أن 
فتنة املناخ العجائيب التلذذ بهلنيهة من احلضارة الغربية قْصد األجيال الشابة اليت ترغب يف اهلروب 

  هلراة.
  هراة القرن التاسع عشر -3

مادامت أوصاٌف جيدة وموثوقة هلراة ة سنة الفارطة حتصيل فكرة عما كانته املدينة حوايل مائميكن 
ها معلومات تلك اليت رمسها أغزرُ القرنني التاسع عشر والعشرين متوافرًة. بل هناك خرائط قدمية 

  .4م1917-1916ضابط أملاين امسه أوسكار فون نييدرمايري كان قاد بعثة عسكرية إىل أفغانستان سنة 
  األسوار واألبواب

مرت من  1500؛ وقياسها مربعاً  يكاد يكونخريطة نييدرمايري أن ختطيط املدينة من خالل ندرك 
هة حنو اجلهات األربع. كان مرت من الشمال إىل اجلنوب، وكانت موجَّ  1600الشرق إىل الغرب و 

ويقع على رابية ارتفاعها أربعة عشر مرتاً.  ه األقصر؛مقاطع يف علّوه سبعة أمتارحييط باملدينة سور 
أطالل من . ومل يعد شاهدًا على هذا سوى 5وعميقعريض  خندقٌ  ،قبالة الرابيةط باملدينة،حييو 

  مناعة حتصينات هراة. ربزقبل ستني عاماً تُ صوراً كانت قد الُتقطت األسوار، غري أن 
اجلنوبية، وباب فوشك يف وسط كانت يف السور مخسة أبواب هي: باب قندهار يف وسط اجلهة 

باب العراق يف وسط اجلهة الغربية، وباب قيشاق يف وسط اجلهة الشرقية من القطاع الشرقية، و  اجلهة
  الشمايل، وباب مالك يف وسط القطاع الغريب من اجلهة نفسها.

  البازار
من أبواب قندهار وفوشك والعراق ومالك لتلتقي يف وسط املدينة. كان عرضها  ة شوارعأربع تنطلق

ا ُوّسعت لتتمكن ما بني اثين عشر إىل مخسة عشر ق   من املرور.وسائل النقل دماً، على الرغم من أ
ا حوانيت وحمالت حرفية ال ختتلف   وارع (وما زالت) موضع بازار هراة،كانت هذه الش وعلى جنبا

ا اليوم. كث اجلهات »سو، أي -عند بناية مقّببة امسها شاهار األربعةُ البازارِ  أقسامُ وتلتقي رياً عن مثيال
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مث تليها فة باآلجر، سو مسقّ -شهارو  األقسام تلكاملسافة القصرية الفاصلة بني وكانت . «األربع
  ومل ُميثَّل .ضحية التوسيع احلديث للشوارعأصبح سو -هارشاغري أن سقوف من خشب وقش. 

وجد، وت .6م1842كملتقى طرق بسيط سواء يف خريطة نيدير مايري أو يف خريطة أخرى ُرمست سنة 
ورمبا حييل  عاً.يمج البازار األربعةُ  كوَّنتها أزقة متصلة باملركز وشوارعُ   ري مركزي، ساحةٌ حول فضاء دائ

  خِريف األثواب يف أصفهان.زَ سو مُ -و شاهارهُ سو شيْتساْزها، وَ -هذا التمثيل على بنية مماثلة لشهار
هراة، إذ متتد سو -نفسه الذي لشهار املوقعُ  غاران هلاإ زارْ -بنية مماثلة هي طاقييف خبارى وهناك 

التواصل القدميني داخل احلاضرة. وتتكون البنايات، يف أصفهان وخبارى، من  حىت تقاطع حموريْ 
ا ممرات مغطاة بقبب صغرية. يف زوايا  مانيةِ ـفضاءات مركزية ثُ  األضالع تغطيها قبب ضخمة وحتيط 

 أنال بأس من التنبيه إىل  ضاءات املركزية توجد أربع حوانيت تصطّف على جانب املمرات.الفهذه 
يكادان يكونان يف خبارى  طاقْ سو شيتسازها يف أصفهان (بين يف عصر عباس األول) و -شاهار
اية القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر من متزامنني . وحنن نعلم أن احلرفيني هاجروا يف 

. 7ل ذلك يف القرن اخلامس عشريف هراة قب سو- م بوجود شهارلعوأصفهان، كما نهراة إىل خبارى 
ذ منوذجًا للبنايات يف أصفهان وخبارى، وبالتايل يشبه البنايات -ومن مث قد يكون شهار سو هراة اختُِّ

  احلالية.
ايات القرن التاسع عشر حمفوظة). بعض بنومازالت ويف جنوبه. ( ،سو-شاهارقرب تقع اخلانات 
حوانيت وخمازن من هذه البنايات  وتتألفم يف هراة. يقيم التجار األجانب طوال مقامه ويف اخلانات

النوم يف الطابق العلوي. وعالوة على اخلانات املبنية وفق النمط  غرفِ من يف الطابق األرضي و 
بنايتان كبريتان من طابقني ُتستخدمان  )العشرين(األوىل من هذا القرن  يف العقودُشّيدت التقليدي، 

لشركات البيع باجلملة، كما تؤوي يف غالب األحيان معامل  مكاتبَ  للتخزين. أما اليوم فتستخدمان
بنايات  اخلانات، أعينوما زالت ُتَشيَّد بنايات تشبه صغرية لصناعات النسيج على وجه اخلصوص. 

حوانيت يف الطابق  هذه البنايات ملعظمو  حول فناء؛ مبنيةٍ  ةٍ منفرد من طابق واحد أو طابقني وغرفٍ 
من أجل توفري مياه الشرب للبازار و ستعمل الطوابق العليا فنادَق رخيصة. األرضي، بينما تُ 

ضخمة مغطاة بقبب  والقطاعات اجملاورة له كانت هناك، يف أماكن عديدة من املدينة، صهاريجُ 
ا هي حال أكرب صهريج يف املدينة  فارغ كم مستعمًال، وما مل يعد مستعَمالً عالية. ومازال معظمها 

  األول.عباس  كان بناه
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جنوب إىل بوابة القلعة مث يتبع خندق القلعة غربًا حىت بوابة مالك. -يف الشمال يؤدي حمور مشال
غفري  هنا يتدفق جمّ ومن  وهذا اجلزء من احملور الرئيسي القدمي يف املدينة هو األقل تعرضاً للتحديث.

م إىل السوق يف ُحَزٍم على ظ   هور أنعامهم.من الفالحني حنو املدينة حيملون منتجا
  القلعة واألحياء الحكومية

أما . 8مراتعدة القلعة اليت وردت عنها أوصاف من قبُل يف هراة القرون الوسطى تعرضت للتخريب 
أقدم أجزائها إىل القرن اخلامس عشر. وتتكون من قسم تشغله ُثْكنة يعود تاريخ ف يف حالتها الراهنة

ودار السالح. ويكاد القسم الشرقي يكون  ،لسكنليف الشرق  يف الغرب، وقسمٍ  منبسطة- واطئة
على قدر ما فمدفونا كله حتت األنقاض. ويف خالل أشغال الرتميم احلديثة ُكشف عن أجزاء منها. 

. كان حول غربيٍة وشرقيةٍ  ميكن أن يشاهده املرء اليوم يتكون اجلزء الشرقي من القلعة من باحتني
فكانت  الباحة الشرقيةقائد القلعة. أما البنايات الواقعة يف الباحة الغربية قصر متواضع للحاكم أو 

  ُتستخَدم على ما يبدو خمازن للسالح.
. كان 9املسجد الكبري، ال يف القلعة يف املدينة نفسها جوارَ  -السلم حني يسود-كان وايل هراة يقيم 

وإسطبالت ؛ م1916أربع باحات، وهذا ما زالت رؤيته ممكنة على صورة التقطت سنة له هنا قصر 
ويف اجتاه الشمال توجد ورشة حكومية لرتميم األسلحة وإنتاج البارود، وبعيدًا حنو الشمال  واسعة,

يوجد خمزن كبري للحبوب تابع للدولة. باإلضافة إىل هذه املباين توجد ثكنات وإسطبالت خليول 
  .قائماً ظل خمزن احلبوب وحده  هاكلالعسكر. ومن بني هذه املباين  

  جد الكبيرالمس
كان املسجد اجلامع وما زال مفخرة احلي الشمايل الشرقي من مدينة هراة القدمية. وقد كانت حالته 

أشغال الرتميم والتوسيع اليت ُشرع فيها دامت  حىت إن)العشرين(يف مطلع هذا القرن متداعية جدًا 
اءُ  سنوات. ويعد املسجد بناية منطية من اإليوان الرباعي اإليراين. وتكتنف واسعة  اإليوانات أ

كان يف القسم الشمايل مما يلي   )العشرين(يف بداية هذا القرن و سقوفها املقببة على السواري. أُقيمت 
منذ ذاك أثر  ، لكن مل يعد له)م1203غوريد غياث الدين حممد (املتوىف سنة  ضريحُ  املسجدَ 
  .11يةكتابة غور   بوابة الشمالية الغربية القدمية للضريح. وعلى ال10التاريخ
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يف النصف الثاين من القرن اخلامس عشر أعيد بناء املسجد برمته، واكتسب حينذاك السمات 
احلالة الراهنة للقسم ألن مقارنة بني  «السمات األساسية»األساسية لشكله احلايل. أشّدد على عبارة 

  .تغيريها تغيرياً ملحوظاً للمسجد وقع تبنيِّ أن السمة األساسية  م1916اجلنويب الغريب وحالته سنة 
  األحياء السكنية

حتتل األحياء السكنية معظم مساحة مدينة هراة القدمية. ويتم الوصول إىل هذه األحياء عرب أربع 
طرق رئيسية، البازار، وعرب الطرق املبنية مبوازاة أسوار املدينة.(كانت البازارات تقع يف النقط اليت 

أزقة هذه الساحة).وبطلب من اجليش الربيطاين، يف القرن التاسع تلتقي عندها احملاور الرئيسية و 
كانت أن هذه األزقة   إال .12داخل األسوار ويف جنوب القلعة األزقةأرضية عشر، ُوّسعت وُمّلست 

من  تتفرعو موجودة قبل ذلك، وهي جزء من التصور األصلي الذي يوجد يف أساس ختطيط هراة. 
غرب تقريباً. على -جنوب وشرق- ثانوية تعرب األحياء يف اجتاه مشال شوارع النفاذ األساسية شوارعُ 

ا ليست باالستقامة اليت تظهر يف تصميم نييدرماير، وإمنا هي متعرجة بعض التعرج كما يبّني ذلك  أ
  .من الناحية املبدئية التصميُم الذي وضعته هلا. على أن مفاصلها واضحة

اً. فمن سليم تأويالعلى طراٍز طْوِقيٍّ كان مؤسسًا يف هراة  إن ختطيط هذه الشوارع  القولُ يبدو يل 
الطراَز اليت تبدو من النظرة األوىل متشابكة، ميكن أن يستبني املرء  خالل تصميم األحياء السكنية

  .13معتمد على تصميم هليين للمدينةطراز الذي نراه يف دمشق، وهو  ذاَته اُألّسي املطرد
 )عشوائي(تصميم عضوي غري مطرد »ضلل وغري املالئم احلديث عن املهكذا، يف حالة هراة، من 

، وذات معظم األحيان ،وأزقة ضيقة ومتعرجة، ونـََفِقّية شوارع»، وعن «ألحياء املدينة القدمية
  .14كما قيل مؤخَّراً   «منعطفات حادة وغري نافذة

ألحياء من الشرق إىل وعلى العكس من ذلك، لدينا يف هراة تصميم ُأسِّي ذو شوارع أربعة خترتق ا
كانت و مرت مربع). 15000و  10000صغرية (بني قطعة أرضية الغرب ومن اجلنوب إىل الشمال مكّونة 

، وهي معتادة يف مدن أخرى يف الشرق نافذةهناك أيضاً، على حنو مفاجئ، أزقة معدودة غري 
  األدىن.

  البنايات الدينية
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وكنائس  سكنية يف هراة: مساجد وزيارات (أضرحة)توجد عدد من البنايات الدينية يف األحياء ال
تقع أكرب مساجد هراة كلُّها، تقريباً، يف  ة اإلسالمية.ا لن نعىن هنا سوى ببنايات الديانيهودية. لكنن

  ها. ووسط ، أما املساجد األصغر فتوجد يف أطراف األحياء السكنيةأطراف األحياء السكنية
ني، فيها يرفع املرء أدعيته آمال حتّقق أمانيه أو الشفاء قيني أو متومهَّ أولياء حقي الزيارات أضرحةَ تُعترب 

توجد أعداد وافرة من األضرحة داخل مدينة هراة القدمية و  بفضل القدرات اخلارقة للويل الصاحل.
 ثالمثائة ضريحقرابة ، م1892، الذي نشر سنة «رسالة مزارات هراة»تاب وخارجها. فقد أحصى كِ 

ذا العدد  . والهاوَوَصف لكل  من املزارات حىت إنالوافر أعرف مدينة أخرى ميكنها أن تتباهى 
هذه األضرحة بنايات صغرية فحسب، بيد أن  ها اخلاص، تقريباً.جمموعة صغرية من البيوت مزارَ 

من الويل الصاحل اجملري  بٌ ضرْ أي ولكن بعض املزارات األخرى بنايات كربى ذات ُنُصب تذكارية، 
ا، يف معظم األحيان، بسيطة هذه الزيارات بدقة، كما أن . ال ميكن التأريخ ملعظم املبجَّل عمار

نسبتها إىل حقبة بعينها. وال توجد يف معظم البنايات   من ائص األسلوبية اليت متكِّنناوخالية من اخلص
ا أماكن  تشري إىلبيانات تارخيية ما. ومع ذلك ميكن، بالنسبة إىل بعضها، أن نصل إىل كتابات ّ  أ

 شواهدالعثور على إن مت إال  اً هذا ممكنوليس للتبجيل قد يكون هلا بالطبع مظهر خمتلف أصًال. 
تاريخ إنشاء  اميكن أن حندد هل وارها، أو مبنية داخل السور حبيثأو كتابات يف البناية أو جبالقبور 
  .قبلي

  بيوت الخواص
طاع اجلنويب الغريب من هراة أمكنه رؤية تصميم بعض إذا صعد املرء إىل أنقاض أسوار املدينة يف الق

ها يف معظمها مسطَّحة. سقوفُ  املدينة توجد بيوت بسيطة نسبياً  في هذا اجلزء منفمنازل اخلواص. 
ربعة. ويف الفناءات حدائق، جوانبه األعلى إما على جانب واحد منه أو  داخل الفناء،الغرف تقع و 

ذات أبواب مزيّنة  لقد بنيت منازل مجيلة. أيضاً  حيانا جند بئراً وأ ،ويف بعض األحيان شجرة مثمرة
  .15فسيحة   خبلفية فخارية أو قرميد، وهلذه املنازل عدد من الفناءات وحديقة 

و.  البيت املرء إىللى منزل متوسط احلجم. يلج ع قريبةلنلق نظرة  منخفض فالبهو وأما من بوابة و
ال يرى و . ةحائط يوفر مزيدًا من احلميمييوجد بهو الأقصى  يفو يف الداخل.  رؤية ماحجِب بغرض 

وسط يف حوِّل الفناء إىل حديقة خضروات (هذا ولقد املنزل إال بعد جتاوز هذا احلائط. ما يف املرء 
من خمزنني.  ال ويتألف). يقع القسم الرئيسي من املنزل يف الشم! املدينة ويف جوار املسجد الكبري

ع يف اجلهة الشرقية جممّ و  له خمزن، بسيطٌ ثاٍن  ع سكينوجد جممّ من احلديقة ييف القسم اجلنويب و 
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بوابة من املنزل يف م الرئيسي . يلج املرء إىل القساً نة ومطبخاملؤو  غرف اخلدم وغرفةَ يضم خدمات 
اية الدهليز يؤدي دَ  عربية مزخرفة جص ج إىل الطابق العلوي. ويف كل جانب من رَ دهليز. ويف 

الغرفة األوسع أما غرف الطابق األرضي مستوية وخالية من التزيني. على أن حجرة واحدة. الدهليز 
بكوى غري  اجدرا مزينةٌ  تطل على احلديقة،هلا نوافذ كبرية إذ  مختلفة جداً،فيف الطابق العلوي 

  .ومتَقنة بزخارف بديعةٍ  ها من قبب مزينةٍ نافذة، وسقوفُ 
  نظام الصرف الصحي

داً على مدن الشرق األدىن قد ال خيّمن أن منزًال كالذي وصفناه أعاله يوجد يف أزقة إن من ليس معتا
إىل أنظمة الصرف الصحي، ما خال احلي تفتقر هراة القدمية وذلك ألن . عطنة مفروشة بالزبالة

ا محولتَ  تتجّمع و ها يف الشوارع. الشمايل الغريب. توجد املراحيض يف دور اخلواص، وتصب ثقو
. فباستثناء وجتري حنو قرارات تسمى خندقْ  ،صغريةجمار وت يف فايات البيت املراحيض ونُ ضاالفُ 

يف املدينة بأكملها (وهي  اجملارياحلي الشمايل الغريب الذي يتمتع بنظام الصرف الصحي، تنتشر 
  اخلنادق ثالثني مرتاً.تلك )؛ ويبلغ قطر بعض نقطمَعلَّمة ب
  خالصة

السمات األساسية لتصميم هراة. فأسوار املدينة مربّعة ومشكَّلة  لنلخص اآلن ما اكتشفنا أنه
ا مبنية على رابية وحمميةٌ وموجَّ  الشارعان الرئيسيان يتقاطع خبندق خارجي.  هة حنو اجلهات األربع. إ

إىل أربعة أحياء متساوية. وحتيط شوارع  املدينةَ  انقسم، فيسو-يف مركز املدينة مشكلني بازاراً وشاهار
 من هذه تتفرع شوارع أخرى، بعضها غري نافذ، تقسم األحياءَ و ى باملدينة داخل السور مباشرة. أخر 

أحياء فرعية. تقع أبواب املدينة األربعة على الشوارع قطعًا أرضية يف  الرئيسية يف املدينة إىل ما يشبه
قلعة يف أعلى املدينة، تقع الو  يف وسط اجلهات املناسبة من أسوار املدينة. - اواحد ما خال–الرئيسية 

  ؛ ويقع املسجد الكبري على مقربة من البنايات اإلدارية.لكن داخل األسوار
  هراة العصور الوسطى -4

لو تفحصنا املصادر األدبية (املكتوبة) عن هراة لوجدنا أن اخلصائص املوصوفة أعاله ال تنطبق على 
  القرون الوسطى. ، وإمنا هي أيضاً مسات هراةفحسب هراة القرن التاسع عشر

  التصميم وفق مصادر القرن العاشر
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اإلصطخري  يف كتب ثالثة جغرافيني عرب؛ كُتبِ  ،يف القرن العاشر ،يوجد الوصف األمشل للمدينة
يقدم اإلصطخري و ). 598) واملقدسي (حوايل 977)، وابن حوقل (حوايل 951حوايل  (صّنف كتابه

وقد ساهم جغرافيون متأخرون . 17وصف أفضلَ  -حرفيًا أو يكاده ابن حوقل نعالذي ينقل - 16
وثناء، ولكنها أبعد ما  اً يف كتبهم مدحوال جنادل يف أن ر. أمثال ياقوت، والقزويين واملستويف مبا تيسّ 

  تكون عن دقة الكّتاب الثالثة األوائل.
دينة اشر. حييط باملاة يف القرن العوانطالقًا من املصادر األدبية (املكتوبة) ميكن رسم الصورة التالية هلر 

كان حميطه أربع كيلومرتات. و . رار مجيع املنشآت األخرى يف هراة، على غمن طوب نيئ بينسور 
أربعة طرق رئيسية هي متر كل سور   عرب األبواب األربعة يف وسطو وقبالة السور كان هناك خندق. 

وبسبب ( راة القرن التاسع عشر.يف هحاهلا ع، كما كانت باألر  اجلهاتِ  املدينة. تواجه األبوابُ  خمارج
أشغال البناء يف احلقبة التيمورية ُغّريت وجهة الطرف القصي للمحور الشمايل). متر طريق بـَْلخ عرب 
باب السراي أو امللك يف الشمال، والطريق حنو نيسابور عرب باب زياد يف الغرب، والطريق حنو 

مجيع  كانت  غور عرب باب خوشك يف الشرق. سيستان عرب باب فريوز أباد يف اجلنوب، والطريق إىل
انطالقًا من كل و من حديد. ْرتاُجه مِ  ة من خشب إال باب السراي املصنوعاألبواب مصنوعهذه 

  باب يؤدي بازار إىل وسط املدينة.
حماطة بأسوار مزدوجة، وهلا أربعة أبواب هلا االجتاه الذي هذه تقع القلعة داخل األسوار، وكانت 

ا. ألبواب املدي أن موقع القلعة يف العصور  وال ريب يفنة نفسها، وهلا من األمساء أمساءها ذا
ومن املؤكد أن موقع  الوسطى هو نفسه  اليوم، ما دامت هذه تقف على رابية مشرفة على املدينة.

(القرنان الثاين عشر والثالث عشر) مل  عهد الغورينياملسجد الكبري الذي تعود أقدم مكوناته إىل 
اجملّمع اإلداري وقصر كلٌّ من نني العاشر والثاين عشر. يف منعطف القرن، يوجد  القر بني فيما غري يت

يف قبلة املسجد الكبري. وخيربنا جغرافيو  سلع والورشات احلكومية،احلاكم واإلسطبالت وخمازن ال
حيثما السجون  ال ُتشيَّدأن القاعدة فن متامخًا لقبلة املسجد الكبري. القرون الوسطى عن سجن كا

حيث يقيم احلاكم وجنده. ففي دمشق على سبيل املثال، كان السجن  مومععلى الاتفق، وإمنا تقع 
  .18القدمي يقع يف قبلة املسجد الكبري داخل جمّمع احلاكم

  التصميم وفق مصادر القرن الخامس عشر
ريخ هراة تاعن  اً باكتأّلف  الذي  19اإلسفزاريوعلى اخلصوص - تشري مصادر القرن اخلامس عشر

ي القرن العاشر. يفتتح اإلسفزار  ظل هو هو منذ املدينة الداخلية هلراة إىل أن شكل  -م1492سنة 



 9

حميط كان   : 20ساسها، رسم الصورة التالية هلراةرخيه هلراة مبقدمة طوبوغرافية ميكن، على أتأيفتتح 
أن (مما يعين  يّ قدم َهَروِ  1900ابلة تقوتبلغ املسافة بني األبواب امل ؛يقدم َهَرو  7300أسوار املدينة 

حييط خندق بالسور. بقيت يف السور مخسة أبواب: باب بابك يف  املدينة كانت مربّعة التصميم)؛ و
الشمال، وباب العراق يف الغرب، وباب فريوز أباد يف اجلنوب، وباب ُخشك يف الشرق، وباب 

إىل شهار  -شاقِق◌ِ  باستثناء باب–ألبوابالبازارات من هذه ا تؤديو ِقشاق يف الشمال الشرقي. 
بازار امللك يف بين  سو يف وسط املدينة. وحتمل هذه البازارات أمساء األبواب نفسها على التوايل. 

نيت بطوب نيئ. ويف كل الشمال بالطوب املشوي. وهكذا ميكن افرتاض أن البازارات األخرى ب
خوشك وِقشاق يف  يْ ـ. يقع املسجد الكبري بني باباإلسفزاريكما كان يسميه   «ِمتْها»بازار خان أو 

فكرة دقيقة عن تاريخ بناء املسجد.  اإلسفزاريية. ومل تكن لدى ان ُعّد مقدَّساً وذا قدرات عالجمك
هذه الكتابة إىل  تشريو ). 1201( 597ة تعود إىل سنة وهكذا يتحدث فحسب عن كتابة كوفية قدمي

  .املذكورة ك الكتابةحقبة البناء نفسها، كما تدل على ذل
 - تيموريني) معز الدين _يف عصور سابقة لعصر ال1370-1330( تْ أن امللك كارْ  اإلسفزارييروي 

تها خالل سنوات حكمه، أحاط املدينة بسور إضايف يبلغ ستة  لو الذي بلغت أسرته أوّج ص
الستحالة الدفاع  لكوذ ،بناء هذا السور بعد أن هّدمهمل يُـجّدد تيمور غري أن كيلومرتات مربّعة. 

  عنه.
 لوضع اخلالصات اآلتية:خضع تصميم املدينة الداخلية هلراة، وموقعُ ما يكفي يف البّينة املقدمة أعاله 

ريات بسيطة منذ القرن العاشر يلتغ -البازار واملسجد الكبري والبنايات اإلدارية والقلعة–أهم البنايات 
ملنحى املعماري اهتدت بامدن أخرى من  عن ما عداهاهراة  ز هذه االستمراريةُ متيّ و  على األقل.

ري األقسام املركزية المتدادات تغَ بالعراقي الذي يتميز ببنايات من طني وطوب مشوي، و -اإليراين
ع الذي بنيت وفقه هراة يف ختطيط املدن د التخطيط املربّ القرون. مل يوجَ صريح عرب املدينة بشكل 

لكنا وجدناه يف و ين الداخليتني يف إيران. سه غرب الصحراوَ األخرى من احلجم نفسه والعصر نف
  س إال يف القرن الثامن عشر. مل تؤسَّ مع العلم أن هذه املدينة مدينة أخرى أفغانية هي قندهار. 

  أصول تخطيط هراة
املدن  ين ينبغي لنا البحث عن جذوره؟ ختطر على بال املرءف ُوضع  التصميم الفريد هلراة؟ وأكي

الرومانية يف آسيا الغربية اليت لبعضها تصميم مستطيل أو مربع، وشارعان رئيسيان يلتقيان -يةاليونان
اليت بنيت فيها  ما بني العصورِ ف ثانوية من الطرق تتفرع منهما. على هيئة صليب يف املركز، وشبكةٌ 
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 أثرت بتصميمها، والزمنِ األوىل اليت ت البيزنطية واإلسالمية الرومانية، وكذا املدنُ -هذه املدن اإلغريقية
الذي بُنيت فيه هراة أُنشئت عدد من املدن اإليرانية اليت نبحث فيها عن مبادئ اهلندسة اليت مّيزت 

أو  تصميم مربعٌ هلا هراة، لكن دون جدوى. ومع ذلك نصادف يف إيران مستوطنات ريفية صغرية 
ها الكبري مالقلعةَ -ُمسّيت املستوطنةَ  مستطيل ع املدينة الداخلية هلراة  ينحصر يف . على أن تشا

املؤسِّسة هلا، ال  املختلفة التنظيمية لكن بسبب حجمها األصغر والقاعدة و ة. بعض املظاهر الشكلي
  . 21ن إال مبستوطنات من النوع نفسه يف آسيا الوسطىميكن أن تُقارَ 

يوجد يكاد . ويف إيران ال 22ة يف هذه املنطق مشهورةٌ  لعائدة إىل أزمنة قدميةٍ ا القالعُ -القرىتعَتَرب 
تشرتك يف مدٍن  أما يف آسيا الوسطى فنصادف تصميماتِ ، القالع واملدنِ -بني القرىّما  تشابهٌ 

مع هراة من ناحية ثانية. يصدق  تشرتك يف عناصرَ من ناحية، و  القالعِ -شكلية مع القرى عناصرَ 
ة تشبه فمن جه. 23مثال يةارف األشكانيف ملمدينة الداخلية ل السلوقيتصميم الهذا على 

ُطرباق بتوفر هذه على قطعة أرضية هلا حمور جيد التحديد، املسّماَة ية القلعَة األشكان-املستوطنةَ 
؛ ومن جهة أخرى تشبه مارف هراة يف أن هلا سوَر مدينٍة مربّعاً موجَّهاً وفق 24وقلعٍة يف أعلى املدينة 

يف هراة،   غرب-ح على حمور شرقلتشديد الصريإمكان مالحظة ا(على الرغم من  اجلهات األربع.
عرب مارف مدينة ). تغادر أربع طرق برية يف مارف جنوب-حمور مشال التشديد الصريح علىوعدم 

أن القلعة تقع يف الطرف الشمايل من أربعة أبواب موجَّهة حبسب اجلهات األربع. هذا إضافة إىل 
  ملدينة داخل السور.ا

يف العصور  مدينة جديدة ذات تصميم غري مطرد ملارف نشأت ةاملدينة الداخليويف غرب 
متزايداً )انتقاضاً (دان واضحان، ومع ذلك نشاهد هنا احنطاطًا حموران حمدَّ  ملارفكان و . 25الوسطى

مستوطنة مدينة مارف جمال ويف القرن اخلامس عشر نصادف يف  لعناصر التصميم اليت تشبه هراة.
ا سابوجهة جهة خمتلفة عن و هلا    .26يتيم ور اليت كان هلا حمقا

جند آثار   29وشاخري سابز 28و خيفا  27الوسطى هي خبارى يف ثالث مدن أخرى من آسيا
ة لتصميم مد اتميمتص في مركز كلِّ واحدة  من املدن ف لالستبانة اليوم. ينة هراة قابلةٍ مشا

احملوران الرئيسيان يتصالب  ربية)ستان، وهي املرادف الفارسي لكلمة مدينة العي(املسماة شهر الداخلية 
ويف خبارى  املدن تقع يف مفرتق الطرق.هذه للتواصل داخل احلاضرة. وقد ُوِجد أيضًا أن بازارات 

ة لشهار-ُشّيدت بنايُة طاق يفا تقع القلعة داخل سو هراة، يف ملتقى طرق. ويف خِ -إ َزْوَغران املشا
  ستان يف الشمال الغريب.ي أن قلعة خبارى جماورة لشهرِ بّني ستان على احملور الغريب. وتَ يأسوار شهرِ 
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هلراة. فالشهرِستانات ليست موجهة حنو  املدينة الداخليةبعض االختالفات مع تصميم  نالحظ هنا
 الشوارعِ  يفا وشاخري سابـْْز؛ أضف إىل هذا أن طرازَ اجلهات األربع بدقة، وهي مستطيلة يف خِ 

يفا بني خبارى وخِ وثيقة  نا. ومع ذلك من الواضح أن هناك روابطموجود ه غريُ  املتشابكَ  واألزقةِ 
بز من ناحية وهراة من ناحية أخرى. وهكذا يبدو أن هناك سببًا وجيهًا للحديث عن وشاخري سا

-شرَق داشت إ لوت وداشتو ، إ لوت- من الضاحية اجلنوبية لداشت انتشرَ منط مدينٍة إيرانية شرقية 
السؤال الذي ينبغي لنا طرحه هو: هل يكمن منشأ تصميم املدينة و طى. إ َكفري حنو مدن آسيا الوس

الداخلية هلراة يف آسيا الوسطى أم يف مكان آخر؟ ما دامت املدينة الداخلية هلراة متثل النمط الشرقي 
إىل نقطة انطالق مبدأ  -من الناحية اجلغرافية-للمدينة يف شكلها النقي، فينبغي أن نعترب هراة أقرب 

يفا يف الشمال أو بارن يف اجلنوب. يعين هذا وجوب مما هي خِ  دسة احلضرية الذي يعنينا هنااهلن
ا  توجيه عنايتنا إىل املنطقة الثقافية ال ا ثقافياً  كانت متصلةً يت تعد هراة بوابَتها من الغرب، كما أ

  خالل آالف السنني، أي اهلند. 
سائل حول العمارة والتعمري يكون جمزياً. ففي كتاب مانسارا ولعل حبثًا يف الكتابات اهلندية الغنية بالر 

Mansara -  ُبادئ جند امل  -ماء إىل القرن األول قبل امليالدرجعه بعض العلوهوكتاب يف العمارة ي
حييط بكل مدينة سور الية وجَهتها هي اجلهات األربع. . املدينة اهلندية املث 30التالية لتصميم املدينة

باب إحدى  وعلى العموم للمدينة أربعة أبواب، يتوسط كلُّ ، وخارج السور خندق. تقع داخله قلعة
داخل األسوار وجبوارها شوارع فسيحة حتيط باملدينة، باإلضافة إىل شارعني واسعني و اجلهات األربع. 

ٌو يتجّمع  هايصالن ما بني األبواب املتقابلة يف املدينة، ويتقاطعان يف وسط حيث يوجد معبد أو 
فيه السكان. وهكذا تنقسم املدينة إىل أربعة أحياء كل منها مقسم بدوره بواسطة أزقة. وعلى طول 

ذين يتقاطعان يف وسط املدينة توجد بيوت يف طابقها األرضي حوانيت. لالشارعني الرئيسيني ال
هي  ثاليةِ جهة املدينة اهلندية املعالوة على هذا وِ  .31سكنيةويتكون ما تبقى من املدينة من أحياء 

  .32السور، توجد القلعة املدينة، لكن داخلطرف اجلهات األربع، ويف 
سبع من اخلصائص الثماين يساير تصميم هراة مبادئ تصميم املدينة املستعرض يف هذا الكتاب يف 

 ، ال من آسيا الوسطى،ّسست وفق تصميم أصله من اهلند. وعلى هذا النحو يبدو أن هراة أُ املوصوفة
. ومن )يف إيران القلعةُ - وكذلك اهتدت به املستوطنةُ نستان، مث وصل إىل آسيا الوسطى (غا أفَرب عَ ف

تم بالتداخل املعتين ب، ذاك البحث زل فيه، إىل حد كبري غري جمد اختُ أجل تاليف ختمني تقصيات 
 راة أّول مرةالسؤال حول مىت بُنيت ه اهللينية واهلندية، فإنين لن أطرح بني التصورات الفنية والثقافية
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أن مراء يف ال  .33هذه اخلطاطة يف تاريخ اهلند؟ ذه اخلطاطة، مث إىل أي مدى زمين ترجع  مهتديةً 
ممكناً. إضافة إىل هذا كانت املدينة تنتمي، يف فيها املوقع اجلغرايف هلراة وكذا تارخيها جعال تأثري اهلند 

، ويف العصور اإلسالمية حكمتها، مرتني، يَبْكرتَ -هندي احلقبة ما قبل اإلسالم، إىل نطاق ثقايف
  يران الشرقية واهلند حتت حكمهما.ساللتان (الغزنويون والغوريون) وّحدتا أجزاء من إ

  ضواحي هراة -5
باستمرارها يف التصميم نفسه  النظرَ  -املدينة كما مساها اجلغرافيون العرب–تلفت املدينة الداخلية 

ن ألف عام. على أن الضواحي اليت مساها هؤالء اجلغرافيون أنفسهم الذي قد يكون اتُِّبع ملا ينيف ع
  أرباضاً، كانت عرضة للتغيري.

  ضواحي هراة في القرن العاشر
مل يكن  قرن العاشر، ما يلي عن حميط هراة:املصادر األدبية (املكتوبة) يف الخالل نعرف، من 

ر املدييُزرَ  السهل الواقع مشاَل املدينة يف مشال املدينة و  نة مل يكن يف هذا السهل ماء؛ع، فباستثناء 
ا كانت هناك بساتني قرب األبواب، ويف اجلنوب أرضٌ  مزروعة. من خالل  الداخلية هلراة وغر

التقارير اليت ال تكاد تفي بالغرض، نعلم أن أقسام هراة خارج األسوار قد توسعت حنو اجلنوب، وقد 
كثافة عالية للبنايات قرب   االحتياط افرتاضُ باب من و وغرباً. الداخلية شرقَا  تكون اكتنفت املدينةَ 

  األبواب شرقاً وغرباً وجنوباً، وكذا على طول الطرق الربية الثالثة الناشئة من هنا.
  ضواحي هراة من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر

 الدين َكْرْت جمالَ  معزّ  منت الضواحي، بني القرنني العاشر والرابع عشر، يف اجتاه الشمال. وقد أحاط
) منا اجملال الذي غطته البنايات 1389-1245( هيف عهدو االمتداد بسور خارجي.  الضواحي شديدَ 

. وعلى أعدادها مل يعد كافيًا خلدمة الساكنة املتزايدة هاحول املدينة الداخلية منوًا كبريًا حىت إن بازار 
األبواب والبازارات  ت على طول الطرق الربية، قربَ الرغم من أن البّينة النصية على وجود البازارا

اجملاورة يف الضواحي، توجد يف القرن اخلامس عشر فحسب، فيمكن بالتأكيد افرتاض أن مثل هذه 
  هنا يف احلقبة ما قبل التيموريني.موجودة البازارات كانت 

  ضواحي هراة في القرن الخامس عشر
صف يف الن، وذلك ، بال منازعالثقايف للنطاق الثقايف اإليراين املركزَ  يف احلقبة التيمورية كانت هراة

) 1507قد اجتذب السلطان حسني بيقره (ت . ولعلى اخلصوص الثاين من القرن اخلامس عشر
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حنو هراة يف ) املفكرين والفنانني البارزين 1501الشاعُر املشهور علي شري (ت  ومستشارُه صديُقه
بيقره عاش املؤرخان الكبريان خواندامري ومري خوان، والشاعر زمنهما. ففي بالط السلطان علي 

جامي واألستاذ األكرب يف رسم املنمنمات الفارسية بيزهاد. وهنا جتّمع الصناع احلرفيون من إيران 
ا األسرة املالكة وسراة األمرباطورية.   برمتها ومن خارجها لتشييد البنايات اليت أمرت 

يف اجملال احمليط فانبثق  هو أبعد من أسوار املدينة مشاًال؛ت الضواحي إىل ما يف احلقبة التيمورية امتدو 
الفرتة، كما خيربنا بذلك  الطي ذو بساتني وقصور ومساجد ومدارس. ويف هذهمركز ثقايف بَ 
 تكانو  .34ة األربعة حىت حواّف الضواحي، ُأّسست البازارات أيضا على طول الطرق الربياإلسفزاري

  .إسفزاري، كما أشار إىل ذلك واسعة بني الطرق الربية يةبناء أحياء سكناورة تؤّمن البازارات اجمل
عاصرها. ويقدم لنا  بوصف مطّول ومفصل هلراة اليت «خالصة األخبار»يزّودنا خواندا مري يف مدّونته 

اية القرن اخلامس ع 35املوصوفة بالروعةلبنايات امن الئحة طويلة    .شر وبداية السادس عشريف 
داخل أسوار املدينة، وفق ما يرويه خواندا مري، سبع مساجد ومثاين عشرة مدرسة وسبعة عشر كانت 

خارج  كر كذلك أمساء مثانية ومخسني بنايةخانقاه، وأربعة أضرحة ومستشفى واحد وخزانة كتب. ويذ 
عشر ضرحياً : أربع عشرة مدرسة وأربعة أسوار املدينة، ويقدم عنها أوصافًا تتفاوت من حيث الطول

واثين عشر مسجداً ومثاين خانقاه وثالثة رباطات ومستشفيان ومخس بنايات أخر. على الرغم من أن 
باإلضافة إىل  . 36تناوهلا بإسهابال يسمح ب ن املقامهذه البنايات ميكن حتديدها، فإمواقع بعض 

ؤسس األسرة اهلندية م– 37بابورزهري الدين حممد امللقب بوخواندامري، تقدم لنا مذكرات  إسفزاري
اية حكم التيموريني خراسان 1506)، الذي زار هراة يف دجنرب 1530املغولية (ت   معلوماتٍ  -قبيل 

بعد اجتماعهم يف مدرسة حسني بيقره. ومن  )خاالته؟(طوبوغرافية إضافية. زار بابور بعض عماته 
يمة. وهناك آوته خ )خاالته(هناك انتقل إىل مدرسة جوهر شاد حيث نصبت إحدى عماته 

لكن  .«حديقة العام اجلديد»كان املخيم اخلاص ببابور يوجد يف بستان يسمى وأطعمته وسقته.  
هذا املكان مل يعجبه فُنقل إىل القصر األول لعلي شري. زار بابور، مرات عديدة، ابين عمه اللذين 

من هذه األخرية كانا يذهبان فيد. و صَ را وَ هان أَ جَ  ساتني، وكانت إقامتامها يف بوقتذاك هراةحكما 
  إىل جلسة شراب يف جناح يقع يف وسط بستان آخر جماور.

يبّني الوصف السابق أن حياة البالط يف هراة، يف زمن بابور، جتري يف البساتني مشال املدينة. وتوجد 
نة، يف بعض هذه البساتني أجنحة، بينما يف بساتني أخرى تعيش عشرية األسرة املالكة يف خيم مزيّ 

  مبا يف ذلك فصل الشتاء، كما يوضح ذلك وصف بابور.
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أعيد نفخ الروح يف أحد هذه البساتني، وهو تاخيت َسَفر، كحديقة حديثة. وعلى الرغم من أن 
ا متنح انطباعًا جيدًا عن الشكل  تصميمها يف القرن اخلامس عشر كان خمتلفًا عما هو اليوم، فإ

ل اليت حتد سهل هراة من باتقع على سفح اجلالبساتني هذه  كانتو . بعض بساتني البالطاألصلي ل
يروي أن هكذا و . 38ًا خاصًا من كتابه لوصف بساتني البالطقد كّرس خواندامري جزءول الشمال.

عنده تقع البساتني ده، حسني بيقره، شرع يف مضاعفة عدد البساتني حول هراة. وكانت أفضل سيّ 
ل جهد كبري يف إنشاء بستان ذِ  بُ ان اجلو نقيًا واملاء جيداً. مثّ ث كيف الشمال الشرقي من املدينة حي

يذكر خواندامري، إضافة إىل هذا البستان، أربعة أخرى خططها حسني بيقره. وكانت  و هان أرا. جَ 
ه بتخطيط بساتني ه صديقَ قّلد علي شري سّيدَ ولقد وبناياٍت أخرى. كلها ذات أجنحة مجيلة 

  عة بساتني أخرى ُخطِّطت يف زمن حسني بيقره.وأجنحة؛ ويذكر خواندامري تس
أهم مظاهر التغري الثقايف  وبساتني هراة، أحدَ سيما بساتني مسرقند عاصمة تيمور البساتني، والتُعتَرب 

كانوا يقيمون يف ما قبل التيموريني  الذي وقع يف عهد التيموريني. فعلى الرغم من أن حكام إيران 
وا يف الضواحي ذات اجملاالت الواسعة املغطاة بالبساتني تيموريني أقامإال أن ال بساتني خارج املدن،

والقصور واملباين املقدسة. كانت هذه الضواحي ختتلف اختالفًا تامًا عن ضواحي احلقب السالفة 
ختتلف و غرافية. و كانت جمرد امتدادات عضوية للمدن الداخلية بفعل التأثريات االقتصادية والدميحني  

يني، ومثال ذلك يف احلقبة ما قبل التيمور  البساتنيِ - التيمورية أيضًا عن األحياء ساتنيُ الب- الضواحي
  .39ضواحي أصفهان

ه الوسط الرتحايل، ولكنه تعبريًا عن أسلوب حياة جديد منشؤ  التيمورية البساتنيُ -الضواحي تـَُعد
لفيو، السفري الكاسطياين صف بابور وكاقد و هراة. و  ه الناصعالطي مثالُ بَ  سرعان ما تغري إىل تفّننٍ 

زاد يف كما خلّ   ،40إىل تيمور يف مسرقند، حياة العشرية امللكية خارج أسوار املدينة دها الرسام 
  .41ها يف هراةرمسَ  منمنماتٍ 
فعاشت املدينة يف ظل األوزبكيون خراسان ومعها هراة لفائدة الصفويني،  فقدَ  م1510يف سنة 

ضة ثقافية قصرية األمد. و حك اية القرن السادس عشر ألن  تلك النهضة انتهت لكنمهم  حوايل 
. ومل تفلح  42وخبارى ديدة يف تربيز وقزوين معظم الفنانني والعلماء هاجروا إىل اإلقامات امللكية اجل

  من هذه املدن يف مضاهاة عظمة هراة. أيٌّ 
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افيًا جديدًا منيفًا على ، مركزًا ثقم1571يف أصفهان وحدها خلق عباس األول، املولود يف هراة سنة 
وكما حدث يف هراة التيمورية، جرت حياة البالط يف أصفهان الصفوية يف  مدن إيران األخرى كلها.

  البساتني اليت خططها عباس يف ضاحية عاصمته اجلديدة.
التصور احلضري الذي بدأ يف مسرقند وهراة. فعلى خالف التيموريني ومن سبقهم من احلكام نـُفِّذ هنا 
مبانيه  ع عباس كلَّ خضَ يف حقب حكمهم على فرتات، أَ  البساتنيِ -ذين نـُّفذ ختطيط الضواحيال

الطبيعية  فهان وأثر يف قسط كبري من اخلاصياتومتماسك جتاوز احلدود القدمية ألص موجِّه لتصورٍ 
 للمناظر الريفية احمليطة باملدينة.
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