ِ
ﻴﻞ رﺑﱢ َ ِ
ْﺤ ْﻜﻤ ِﺔ واﻟْﻤﻮ ِﻋﻈَ ِﺔ اﻟ ِ ِ
ِ
َﺣ َﺴ ُﻦ إِ ﱠن
ْﺤ َﺴﻨَﺔ َو َﺟﺎدﻟ ُْﻬ ْﻢ ﺑِﺎﻟﱠﺘِﻲ ﻫ َﻲ أ ْ
َ
ﻚ ﺑِﺎﻟ َ َ َ ْ
}ا ْدعُ إِﻟَﻰ َﺳﺒ ِ َ
ﺿ ﱠﻞ َﻋﻦ ﺳﺒِ ِﻴﻠ ِﻪ وﻫﻮ أَ ْﻋﻠَﻢ ﺑِﺎﻟْﻤ ْﻬﺘَ ِ
ِ
ﻳﻦ{
ﺪ
َرﺑﱠ َ
ﻚ ُﻫ َﻮ أَ ْﻋﻠَ ُﻢ ﺑ َﻤ ْﻦ َ ْ َ َ ُ َ ُ ُ َ

اﻟﻬﻮﻳﺔ واﻻﻧﺘﻤﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻷﻣﻢ
عبدالرحمن السالمي

أدى اﻟﺼــﻌﻮد اﻟــﺪﻳﲏ ﰲ اﻟﻨﺼــﻒ اﻟﺜــﺎﱐ ﻣــﻦ اﻟﻘــﺮن اﻟﻌﺸ ـﺮﻳﻦ إﱃ اﻧــﺪﻻع ﻧﻘﺎﺷـ ٍ
ـﺎت ﺑــﲔ
اﻟﺒــﺎﺣﺜﲔ واﳌﻨﺎﻗﺸــﲔ ،ﺗﺸــﺒﻪ ﺗﻠــﻚ اﻟﻨﻘﺎﺷــﺎت اﻟــﱵ ﺛــﺎرت إﺑــﺎن اﻟﺼــﻌﻮد اﻟﻘــﻮﻣﻲ ﰲ اﻟﻌــﺎﱂ
ﰲ اﻟﻘ ـﺮﻧﲔ اﻟﺘﺎﺳــﻊ ﻋﺸــﺮ واﻟﻌﺸ ـﺮﻳﻦ ،وﺗﻨﺎوﻟــﺖ ﺗﻠــﻚ اﻟﻨﻘﺎﺷــﺎت ﰲ اﳊــﺎﻟﺘﲔ أﻣ ـﺮﻳﻦ اﺛﻨــﲔ
ﺑﺸـ ٍ
ي ﻣــﻦ اﻻﻧﺘﻤــﺎءﻳﻦ اﻟﻘــﻮﻣﻲ أو
ـﻜﻞ رﺋــﻴﺲ :اﻷول ﻣﺎﻫﻴــﺔ وﻃﺒﻴﻌــﺔ اﳍﻮﻳــﺔ واﻻﻧﺘﻤــﺎء ،وأ ﱞ
اﻷﻟﺼﻖ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻹﻧﺴﺎن واﻷﻛﺜـﺮ ﺗـﺄﺛﲑاً ﰲ ﺗﻮﺟﻬﺎﺗـﻪ اﳋﺎﺻـﺔ واﻟﻌﺎﻣـﺔ .واﻷﻣـﺮ
اﻟﺪﻳﲏ ﻫﻮ
ُ

اﻟﺜــﺎﻧﻲ ﻣــﺎ ﻫــﻮ ﺗــﺄﺛﲑ ﺳـﻮاد ﻫــﺬﻩ اﳌﻮﺟــﺔ أو ﺗﻠــﻚ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻼﻗــﺎت ﺑــﲔ اﻟﺸــﻌﻮب واﻷﻣــﻢ؛

اﻟﻘﻮﻣﻲ ﰲ أوروﺑﺎ واﻷﻣﺮﻳﻜﺘﲔ ،ﰒ ﰲ آﺳﻴﺎ وأﻓﺮﻳﻘﻴـﺎُ ،ﺳـﺮﻋﺎن ﻣـﺎ ﺟـﺮى
ﻓﺎﳌﻼﺣﻆ أ ّن اﳌﺪ
ﱠ
ـﺪوﱄ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﻣﻨــﻪ ،وﻣــﻊ ذﻟــﻚ
اﻻﻋـﱰاف ﺑــﻪ ،ﲝﻴــﺚ ﻗﺎﻣــﺖ اﻟــﺪول ﰒ ﻗــﺎم اﻟﻨﻈــﺎم اﻟـ ﱡ
ﻓﺈ ّن اﻟﺼﺮاع ﺑﲔ اﻟﺸﻌﻮب واﻷُﻣـﻢ وﻋﻠـﻰ أﺳ ٍ
ـﺎس ﻗـﻮﻣﻲ ودﻳـﲏ أﻓﻀـﻰ إﱃ ﺣـﺮوب ﻋﺎﳌﻴـﺔ،
ـﱴ اﻟﻴ ــﻮم ،أﻣ ــﺎ
وإﱃ ﻋﺸ ـﺮات اﳊ ــﺮوب واﻟﻨﺰاﻋ ــﺎت اﶈﻠﻴ ــﺔ اﻟ ــﱵ ﻣ ــﺎ ﻳ ـﺰ ُال ُ
ﺑﻌﻀ ــﻬﺎ داﺋـ ـﺮاً ﺣ ـ ّ
اﻟﺼــﻌﻮد اﻟــﺪﻳﲏ ﻓﻘــﺪ ﻏـ ّـﲑ اﻷﻓ ـﺮاد واﳉﻤﺎﻋــﺎت داﺧﻠﻴ ـﺎً ﰲ اﻟــﺬﻫﻨﻴﺎت واﻟﺴــﻠﻮك؛ ﻟﻜﻨــﻪ ﱂ
ﻳﺆد إﱃ ﺗﻐﻴﲑات ﻋﻠـﻰ اﳌﺴـﺘﻮى اﻟﻌـﺎﳌﻲ ،وذﻟـﻚ ﺑﺎﺳـﺘﺜﻨﺎء اﻟﺼـﺮاع اﳌﻌـﺮوف ﺑـﲔ اﻟﻮﻻﻳـﺎت
ّ
اﳌﺘﺤﺪة واﻟﻘﺎﻋـﺪة ،وﻣـﺎ ﻳﺘﺤـﺪث ﻋﻨـﻪ اﻷوروﺑﻴـﻮن اﻵن ﻣـﻦ ﺻـﻌﻮﺑﺎت ﻟـﺪى اﳌﺴـﻠﻤﲔ ﰲ
اﻻﻧ ــﺪﻣﺎج ﰲ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌ ــﺎت اﳉﺪﻳ ــﺪة اﻟ ــﱵ ﻫ ــﺎﺟﺮوا إﻟﻴﻬ ــﺎ ،وﻗ ــﺪ دﻓ ــﻊ ذﻟ ــﻚ اﻟﺒ ــﺎﺣﺜﲔ إﱃ
اﻟــﺬﻫﺎب إﱃ أ ّن اﻟﺘﻮ ﱡﺟــﻪ اﻟﻘــﻮﻣﻲ ﻋﺎﻣـ ٌـﻞ أﺳﺎﺳـ ﱞـﻲ ﰲ اﻟﺘﻐﻴــﲑ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ داﺧــﻞ ﻛـ ّـﻞ أﻣـ ٍـﺔ وﰲ
ـﺪﻳﲏ اﳉﺪﻳ ــﺪ إﱃ ﺗﻐﻴ ـ ـﲑات ﰲ اﻟﺬﻫﻨﻴ ــﺔ
اﻟﻌﻼﻗ ــﺎت ﺑ ــﲔ اﻷُﻣ ــﻢ ,ﺑﻴﻨﻤ ــﺎ ﻳ ــﺆدي اﻟﺘﻮ ﱡﺟ ــﻪُ اﻟ ـ ﱡ
اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﻀﺮورة ,وﻫﺬا اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج رﲟـﺎ ﻳُﺴـﺘﺜﲎ ﻣﻨـﻪ
واﻟﺴﻠﻮك ،ﻻ ﺗﺆﺛّﺮ ﰲ اﻟﺘﻮ ﱡﺟﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ّ
اﻹﺳﻼم ﰲ وﺟﻮﻩ ﻮﺿﻪ ﰲ اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧﲑة.
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َﻟﺼﻖ ﺑﺪاﺧﻞ اﻹﻧﺴﺎن ودواﻓﻌﻪ اﻟﺬاﺗﻴـﺔ،
ﻣﺎذا ﻳﻌﲏ ذﻟﻚ؟ إﻧﻪ ﻳﻌﲏ أ ّن اﻟﺘﻮ ﱡﺟﻪ اﻟﺪﻳﲏ ﻫﻮ أ َ
أي أﻧــﻪ أَﻟْﺼــﻖ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ؛ ﺑﻴﻨﻤــﺎ ﻳــﺬﻫﺐ اﻟﺘﻮ ﱡﺟــﻪ اﻟﻘــﻮﻣﻲ ﺑﺎﲡــﺎﻩ أو اﲡﺎﻫـ ٍ
ـﺎت ﺧﺎرﺟﻴــﺔ ،أي
َُ
اﻷﻣــﻢ واﻟﺸــﻌﻮب ،وﻋﻨــﺪﻣﺎ ﻧﻘـّـﺮُر ذﻟــﻚ ﻓﻬــﺬا ﻻ ﻳﻌــﲏ أ ّن
أﻧــﻪ أﻛﺜــﺮ ﺗــﺄﺛﲑاً ﰲ اﻟﻌﻼﺋــﻖ ﺑــﲔ َ
ـﻮﻣﻲ أو اﻟــﺪﻳﲏ ﻋــﺪﱘ اﻟﺘــﺄﺛﲑ ﰲ اﻟﺴــﻠﻮك اﳋــﺎص ,ﻛﻤــﺎ ﻻ ﻳﻌ ـﲏ أ ّن اﻟﺘﻮ ﱡﺟــﻪ
اﻟﺘﻮ ﱡﺟــﻪ اﻟﻘـ ﱠ
اﻟﻌﺎم.
اﻟﺪﻳﲏ ﻋﺪﱘ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ اﻟﺘﻮ ﱡﺟﻪ ّ
إ ّن ﰲ اﻟﻘــﺮآن اﻟﻜــﺮﱘ ﻣــﺎ ﻳُ ْﺸــﻌُِﺮ ﺑــﺄ ّن اﻟــﺪﻳﻦ أَﻟْﺼـ ُـﻖ ﺑـﺎﻟﻔﻄﺮة أو اﻟﻄﺒﻴﻌــﺔ اﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ} :ﻓﻄــﺮَة
ـﺪﻳﻦ اﻟﻘـﻴّﻢ{ واﻟﻔﻄـﺮةُ ﺗﻌـﲏ اﻟﻄﺒــﻊ
ـﺪﻳﻞ ﳋَْﻠـﻖ اﷲ ذﻟـﻚ اﻟـ ُ
اﷲ اﻟـﱵ ﻓﻄـﺮ اﻟﻨ َ
ـﺎس ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻻ ﺗﺒ َ
اﻓﻊ اﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔَ اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ واﻟﻌﻤﻴﻘــﺔ ،وﻟــﺬا ﻓــﺈ ّن اﳌﱰﺗــﺐ ﻋﻠــﻰ وﺟــﻮد
واﻟﻄﺒﻴﻌــﺔ ،وﺗﻌــﲏ اﻟــﺪو َ
ٍ
دﻳﲏ ﱠ ٍ
ﻇﻬﻮر ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻗﻴﻤﻴﺔ أو أﺧﻼﻗﻴﺔ ﲢﻜﻢ اﻟﺴﻠﻮك اﻹﻧﺴـﺎﱐ ﰲ
ﺗﻮ ﱡﺟﻪ ﱟ
ﻣﻌﲔ ﺳﺎﺋﺪ ﻫﻮ ُ
اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،وﰲ ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﶈﻴﻂ اﻟﻘﺮﻳـﺐ ،ﻓﺘـﺆﺛﺮ اﺳـﺘﻄﺮاداً وﻋـﱪ اﶈـﻴﻂ
ـﺎﺑﻚ ﻓﻴــﻪ ﻋــﺪة ﻋﻮاﻣــﻞ؛
ـﺪاﺧﻞ وﺗﺘﺸـ ُ
ـﺎم ﺗﺘـ ُ
اﻟﻘﺮﻳــﺐ ﰲ اﳌﺸــﻬﺪ اﻟﻌــﺎم؛ ﻟﻜــﻦ ﻷ ّن اﳌﺸــﻬﺪ اﻟﻌـ ّ
ـﺪﻳﲏ ﰲ ﺣــﲔ ﻳﻜــﻮ ُن اﻟﻌﺎﻣــﻞ اﻟـﺮﺋﻴﺲ ﰲ اﻟﺴــﻠﻮك اﻟﺸﺨﺼــﻲ؛ ﻳﻈـ ﱡـﻞ أﺣـ َـﺪ
ﻓــﺈ ﱠن اﻻﻗﺘﻨــﺎع اﻟـ ﱠ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﰲ اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻟﻌﺎم ،وﻗـﺪ ﻧﺒﻬﻨـﺎ اﻟﻘـﺮآن اﻟﻜـﺮﱘُ ﻟـﺬﻟﻚ ﰲ ﺳـﻮرة اﻟـﺮوم ،ﺣﻴﻨﻤـﺎ ﲢـﺪث
ﰲ ﻣﻄﻠﻌﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺮوم )وﻟﻴﺲ ﻋﻦ اﳌﺴـﻴﺤﻴﲔ(؛ ﻷن اﳌﻮﺿـﻮع ﻣـﺎ ﻛـﺎن اﻟـﺪﻳﻦ أو اﻹﳝـﺎن؛
ﺑــﻞ ﻛــﺎن اﻟﺼ ـﺮاع ﺑــﲔ اﻟــﺮوم واﻟﻔــﺮس أو اﻹﻳ ـﺮاﻧﻴﲔ ﰲ اﻟﻌﻘــﻮد اﻷوﱃ ﻣــﻦ اﻟﻘــﺮن اﻟﺴــﺎﺑﻊ
اﳌــﻴﻼدي ،وﻗــﺪ ﻛــﺎن ﻟــﺬﻟﻚ اﻟﺼـﺮاع -ﻛﻤــﺎ ﻫــﻮ ﻣﻌــﺮوف -ﺑﻌــﺾ اﳌﻈــﺎﻫﺮ اﻟﺪﻳﻨﻴــﺔ )أﺧــﺬ
اﻟﻔﺮس ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ اﳌﻘﺪس إﱃ ﻋﺎﺻﻤﺘﻬﻢ اﳌـﺪاﺋﻦ(؛ ﻟﻜﻨـﻪ ﻇ ﱠـﻞ ﰲ ﺟـﻮﻫﺮﻩ ﺻـﺮاﻋﺎً
ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً واﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎً ﺑﲔ أﻣﺘﲔ ودوﻟﺘﲔ ﻛﺒﲑﺗﲔ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﺼـﻠﺖ اﻟﻔﺘﻮﺣـﺎت اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ
ﰲ اﻟﻘــﺮن اﻟﺴــﺎﺑﻊ اﳌــﻴﻼدي ،ﻇــﻞ اﻟــﺮوم واﻟﻔــﺮس ﻳﺘﺤــﺪﺛﻮن ﻋــﻦ اﻟﺼـﺮاع ﻣــﻊ اﻟﻌــﺮب وﻟــﻴﺲ
ﻣﻊ اﻹﺳﻼم ،ﻣﻊ أ ﱠن اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺘﺒﻮا ﻋﻦ اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت -ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ أو ﻣﻦ اﻷﻣﻢ اﻷﺧﺮى-
وﺿـ ــﻌﻮا اﻟـ ــﺪﻳﻦ اﻹﺳـ ــﻼﻣﻲ اﳉﺪﻳـ ــﺪ وﻗﺘﻬـ ــﺎ ﺑـ ــﲔ اﻟﻌﻮاﻣـ ــﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴ ـ ـﺔ اﻟـ ــﱵ أدت إﱃ ﳒ ـ ـﺎح
اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت .وﻣﺎ دام اﻷﻣﺮ ﻗﺪ اﺗﻀﺢ ﻋﻠﻰ ﻫـﺬا اﻟﻨﺤـﻮ ،ﻓﻠﻨﻌُـ ْﺪ إﱃ اﳊـﺪﻳﺚ ﻋـﻦ ﺗـﺄﺛﲑات
اﳍﻮﻳﺔ واﻻﻧﺘﻤﺎء ﰲ اﻟﻌﻼﺋﻖ ﺑﲔ اﻷﻣﻢ ﰲ اﻷزﻣﻨﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ،وﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻣـﻦ وﺟـﻮﻩ ﻟﻠﺘﺸـﺎﺑُﻚ
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أو اﻟﺘﻘــﺎﻃﻊ )ﻣــﻦ ﻧﺎﺣﻴــﺔ اﳌﻈﻬــﺮ ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــﻞ( ﺑــﲔ اﳍﻮﻳــﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴــﺔ واﻻﻧﺘﻤــﺎء اﻟﻘــﻮﻣﻲ ،ﻟﻘــﺪ
دﻓﻌﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻈﻮاﻫﺮ واﳌﻈﺎﻫﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﺪارﺳﲔ )ﻣﺜﻞ ﺻﻤﻮﺋﻴﻞ ﻫﻨﺘﻨﻐﺘـﻮن( ﻟﻠﺤـﺪﻳﺚ ﻋـﻦ
«ﺻ ـ ـ ـ ـﺮاع اﳊﻀـ ـ ـ ــﺎرات» ﺑـ ـ ـ ــﺪﻻً ﻣـ ـ ـ ــﻦ اﻟﺼ ـ ـ ـ ـﺮاﻋﺎت ذات اﻷﺳـ ـ ـ ــﺒﺎب واﻟـ ـ ـ ــﺪواﻓﻊ اﻟﻘﻮﻣﻴـ ـ ـ ــﺔ
واﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴ ـ ــﺔ واﻹﺳـ ـ ـﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ،وﺑﺴ ـ ــﺒﺐ اﻟﺼ ـ ــﻌﻮد اﻟ ـ ــﺪﻳﲏ ﰲ ﺳ ـ ــﺎﺋﺮ اﻷدﻳ ـ ــﺎن وﲞﺎﺻ ـ ــﺔ
اﻟﱪوﺗﺴﺘﺎﻧﺘﻴﺔ واﻹﺳﻼم؛ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ اﻧﺪﻓﻊ وراء أُﻃﺮوﺣﺔ ﻫﻨﺘﻨﻐﺘﻮن ﻣﻌﺘـﱪاً اﻟﺘﻐﻴـﲑ
أو اﻟﺜﻮران اﻟﺜﻘﺎﰲ/اﻟﺪﻳﲏ ﻫﻮ اﻷﻏﻠﺐ ،إﳕﺎ ﰲ واﻗﻊ اﻷﻣﺮ ﻣـﺎ ﺗـﺰ ُال ﻟﻠﻌﻼﺋـﻖ ﺑـﲔ اﻷﻣـﻢ -
أﻛﺎﻧﺖ ﺟﻴﺪ ًة أو ﺳﻴﺌﺔ -أﺳﺒﺎ ُ ﺎ اﻟﻘﻮﻣﻴـﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ ،وﻫـﻲ أﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ
َ
ﺳﻮاءٌ
ـﺎت ﺻـ ٍ
ـﺮك ﺑﺎﲡــﺎﻩ اﻟﺼ ـﺮاع إﻻ ﻋــﱪ ﲨﺎﻋـ ٍ
ـﻐﲑة وﰲ
اﻟــﺪواﻓﻊ واﻟﻌﻮاﻣــﻞ اﻟﺪﻳﻨﻴــﺔ ،اﻟــﱵ ﻻ ﺗﺘﺤـ ُ
ٍ
ٍ
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎﺑﲔ اﻻﳓﺸﺎر واﻻﺳﺘﻬﺪاف.
ﻇﺮوف
ﻟﻘــﺪ دﺧﻠــﺖ اﻟﻌﻘــﻮد اﻟﺜﻼﺛ ـﺔُ اﳌﺎﺿــﻴﺔُ ﺑﺼــﺮﻋﺎت ﻋﻨﻴﻔـ ٍـﺔ ﺗﻐــﲑ ﻋﻠــﻰ وﻗﻌﻬــﺎ اﻟﻌــﺎﱂ ﺑﺎﻧﺘﻬــﺎء
اﳊﺮب اﻟﺒﺎرد ،وﻇﻬﻮر ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﱂ ﺗﺴﺘﻘﺮ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم ،وﻗﺪ دﻓﻊ ذﻟﻚ ﻛﺜﲑﻳﻦ
ﻛﻤـ ــﺎ ﺳـ ــﺒﻖ اﻟﻘـ ــﻮل -إﱃ اﻟﻌـ ــﻮدة ﻟﻠﻤﺴـ ــﺎﺋﻞ اﻟﺪﻳﻨﻴـ ــﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴـ ــﺔ ودورﻫـ ــﺎ أو أدوارﻫـ ــﺎ ﰲاﻟﺼ ــﺮﻋﺎت ،واﳊﻘﻴﻘ ــﺔ أﻧ ـﻪ ﱂ ﺗﻜ ــﻦ ﻫﻨ ــﺎك أدو ٌار ﻣﻌﺘ ــﱪةٌ ﰲ ﻣﺘﻐ ـﲑات اﻟﻌ ــﺎﱂ اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ ﻟﻐ ــﲑ
اﻟﻌﻮاﻣ ــﻞ اﻹﺳ ـ ـﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ،وإﳕ ــﺎ ﺳ ــﺘﻜﻮن ﻟﻠﻌﻮاﻣ ــﻞ اﻟﺪﻳﻨﻴ ــﺔ واﻷﺧﻼﻗﻴ ــﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ــﺔ أدو ٌار ﰲ
اﻟﱰﺗﻴﺒﺎت اﳉﺎرﻳﺔ أو اﻟﻘﺎدﻣﺔ ,وﻟﻴﺲ ﰲ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﱵ ﺣﺼﻠﺖ وﲢﺼﻞ؛ ﻓﺎﻟﺘﻐﲑ اﻟـﺪﻳﲏ
ٍ
ﺑﺂﻟﻴﺎت ﻏﲑ اﻵﻟﻴـﺎت اﻟﻌﺴـﻜﺮﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ واﻹﺳـﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ,إﻧـﻪ
واﻟﻘﻴﻤﻲ واﻟﺜﻘﺎﰲ ﻳﻌﻤﻞ
ﺻـﻨﻊ ﺣﻀـﺎرﺗﻪ .وﻣـﻦ أﺟـﻞ دراﺳـﺔ
ﻳﻌﻤﻞ ﰲ اﳌﺪد اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ،وﰲ ﳎـﺎﻻت رؤﻳـﺔ اﻟﻌـﺎﱂ وﰲ ُ
وﺗﺄﻣــﻞ اﳌﺘﻐ ـﲑات وأدوار اﻷدﻳــﺎن واﻟﺜﻘﺎﻓــﺎت ﻓﻴﻬــﺎ ﻛــﺎن ﻫــﺬا اﻟﻌــﺪد ﻣــﻦ اﻟﺘﺴــﺎﻣﺢ اﻟــﺬي
ﻳﺘﻔﺤﺺ ﻣﺴﺎرب اﳍﻮﻳﺔ واﻻﻧﺘﻤﺎء ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻟﺪول واﻷﻣﻢ.
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اﻹﺳﻼم ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻲ
ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻮار واﻟﻤﺠﺎدﻟﺔ
أﻧﺠﻴﻠﻴﻜﻲ ﻏﺮﻳﻐﻮري زﻳﺎﻛﺎ



ﻳﺮﺟﻊ اﻫﺘﻤﺎﻣﻨﺎ اﳋﺎص ﺑﺎﻹﺳﻼم أوﻻً إﱃ ﻗُﺮب اﳌﺴﺎﻓﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﺼﻞ اﻟﻴﻮﻧﺎن ﻋﻦ دول اﻟﺸﺮق واﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،
ﺖ ﺑﲔ اﻟﻌﺎﳌﲔ واﳊﻀﺎرﺗﲔ ﺗﺎرًة إﳚﺎﺑﺎً وﺗﺎرة ﺳﻠﺒﺎً ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل
وﺛﺎﻧﻴﺎً ﻟﻸواﺻﺮ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ اﻟﱵ َﳕَ ْ
َ
ﻣﻬﻤﺎ ﺟﺪاً؛ ﺑﻞ ﺑﺎﻟﻎ
ﺗﻌﺎﻳﺸﻬﻤﺎ واﺗﺼﺎﳍﻤﺎ اﳌﻤﺘﺪﻳﻦ ﻋﱪ اﻟﻘﺮون ،وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﺗﻌ ّﺪ دراﺳﺔ اﻹﺳﻼم ﻟﻠﻴﻮﻧﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎً ً
اﻷﳘﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔً ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻴﻮﻧﺎن اﳊﺪﻳﺜﺔ.
ﺑﻌﻴﺪا وﻻ ﻏﺮﻳﺒًﺎ ﻋﻨﻬﻤﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﳉﺎر
ﻓﺎﻹﺳﻼم
ﳐﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻴﻮﻧﺎﱐ واﳊﻀﺎرة اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ؛ وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺲ ً
ٌ
ﻣﻬﻤﺎ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ وﺗﻄ ﱡﻮر اﳍﻠﻴﻨﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ،
اﳉُﻨُﺐ اﻟﺬي ﺗﻌﺎﻳﺸﻨﺎ ﻣﻌﻪ ﻗﺮوﻧﺎً ﻋﺪﻳﺪة ،وﻗﺪ ﻟﻌﺐ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ
ﻣﺴﺘﻮى ً
ً
ﺖ ﰲ اﻟﺸﺮق ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ اﳌﻴﻼدي وﻣﺎ ﺗﻼﻩ.
وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﳌﺘﺰاﻣﻨﺎت اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﻜﻠﱠ ْ

ﻇﺮوف ٍ
ٍ
ﻛﺜﲑة وﳐﺘﻠﻔﺔ ﻗﺮوﻧﺎً؛ ﻣﺎ أ ﱠدى إﱃ ﺗﺄﺛﺮ اﳊﻀﺎرﺗﲔ إﺣﺪاﳘﺎ
وﻗﺪ ﺗﻌﺎﻳﺸﺖ اﳍﻠﻴﻨﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ
ف ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم ﻣﻦ ﻗِﺒَ ِﻞ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻴﻮﻧﺎﱐ واﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﻗﺪﱘٌ ﺟﺪاً؛ ﺣﻴﺚ ﺑﺪأ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﱡﺮف
ﺑﺎﻷُﺧﺮى ,ﻓﺎﻟﺘﻌﱡﺮ ُ
ﺗﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺰﻧﻄﺔ ﳎﺎ ﺔ اﻧﺘﺸﺎرﻩ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻘﻮة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺎت اﻷوﱃ ﻟﻺﺳﻼم ،ﻋﻨﺪﻫﺎ ﱠ
أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﺮدود اﳌﻀﺎدة واﻟﻌﻤﻴﻘﺔ واﻟﱵ ُﻛﺘﺒﺖ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ،واﻣﺘﺪت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ اﳌﻴﻼدي إﱃ
ﻓﺤﺴﺐ؛ ﺑﻞ ً
اﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ،وﺑﻨﻘﻞ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻴﻮﻧﺎﱐ إﱃ اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ.
ﻃﺎﺑﻌﺎ ﺟﺪﻟﻴًﺎ دﻓﺎﻋﻴًﺎ؛ ﻓﺈ ّن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻟﱰاﺛﲔ اﻟﺪﻳﻨﻴﲔ ﱂ ﺗﺘﺨﺬ ﺷﻜﻼً ﻋﺪاﺋﻴًﺎ،
وﻣﻊ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺮدود ﻗﺪ اﲣﺬت ً
ﻣﻘﺘﻀﺒﺎً ،وأﺣﻴﺎﻧًﺎ ﻣﻄﻮﻻً ﻟﺘﺎرﻳﺦ ،وﺣﻴﺎة ،وﻣﺒﺎدئ اﻹﺳﻼم ،ﻣﺎ أﺗﺎح ﺗﻌﺮﻳﻔﺎً واﻓﻴﺎً
ﻨﺖ وﺻﻔﺎً َ
وﺷﺎﻫﺪ ذﻟﻚ أ ﺎ ﺗﻀ ﱠﻤ ْ
ﺑﻔﺤﻮاﻩ.

داﺋﻤﺎ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ،ﻓﺒﺠﺎﻧﺐ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
وﻗﺪ ﺣﺪث ﻣﺜﻞ ﻫﺬا ﰲ اﺠﻤﻟﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ؛ ﻷن اﳌﻮاﺟﻬﺎت ﱂ ﺗﻜﻦ ً
ي
واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ َﳕَﺎ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﺬي َرَوى ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻟﺮوﺣﻴﺔ ﺗﺮاث اﳊﻀﺎرﺗﲔ واﻟﻌﺎﳌﲔ ،واﻟﱵ أﺳﻬﻤﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﻮ ﱟ
َ
ﰲ ﻧﻘﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ إﱃ اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ٍ
ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﱰﲨﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻷﻋﻤﺎل اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ
اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﲔ ،واﻷدﺑﺎء اﳍﻠﻴﻨﺴﺘﻴﲔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ إﱃ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ.
وﻗﺪ ﻇﻬﺮت وﺗَـﺒـ ْﻠﻮرت ﻫﺬﻩ اﻷﻋﻤﺎل ﰲ دﻣﺸﻖ ،وﺑﻐﺪاد ،وﰲ ٍ
ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺰ دراﺳﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﳍﻠﻴﻨﺴﺘﻴﺔ ﰲ
َ
َ
ََ
ﺲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺑﻼد
اﻟﺸﺮق اﻷدﱏ واﻷوﺳﻂ ،واﻟﱵ وﺿﻌﺖ أُ ُﺳ َ
َﺣﱠﺮان :ﰲ ﴰﺎل ﻏﺮب ﺑﻼد ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ ،واﻟﱠﺮﻫﺎ :ﴰﺎل ﺷﺮق ﺳﻮرﻳﺔ ،وﻧﻴﺴﺎﺑﻮر :ﺟﻨﻮب ﺑﻼد ﻓﺎرس ...إﱁ.
 باحثة وأكاديمية من اليونان .
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وﻣﻦ ٍ
ﻧﺎﺣﻴﺔ أُﺧﺮى ﻓﺈن ﺳﻘﻮط اﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ )ﺑﻴﺰﻧﻄﺔ( ﲢﺖ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم 1453م
ﱠ
ﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ،واﳊﻜﻢ اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ
ﺧﺮ ﻻﺗﺼﺎل اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻴﻮﻧﺎﱐ ﺑﺎﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟ ﱡ
ﺷﻜﻞ ﺑـُ ْﻌ ًﺪا آ َ
اﻹﺳﻼﻣﻲ اﳌﺪﻳﺪ )ﺑﲔ أواﺳﻂ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ،وﺑﺪاﻳﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ( اﻟﺬي ﻋﺎش ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﻮن،
وﻣﺴﻴﺤﻴﻮ اﻟﺸﺮق ،و ِﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮة اﻟﺒﻠﻘﺎن ،ﲢﺖ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ،وﰲ ﻇﻞ ﺗﻮﻗﱡﻒ اﻟﻨﺸﺎط اﻷدﰊ اﻟﻐﺰﻳﺮ ﳍﺬﻩ
اﻟﻔﱰة ،اﺿﻄُﱠﺮ اﳌﺴﻴﺤﻴﻮن ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻃﻖ أن ﻳﺘﻌﺮﻓﻮا ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم ﻋﻦ ﻗُﺮب ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أن ﳏﺎوﻻت اﻟﺘﻘﺎرب
ي اﳌﻤﺘ ﱢﺪ ٍ
ﻟﻘﺮون ﻋﺪﻳﺪة ﺑﲔ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻴﻮﻧﺎﱐ
اﻟﻴﻮﻧﺎﱐ اﻟﱰﻛﻲ اﻟﱵ ﱂ ﺗﻨﻘﻄﻊ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ اﳉﱪ ﱢ
اﳌﺴﻴﺤﻲ واﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ.
ﻋﺎم ﻟﻸدﺑﻴﺎت اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ،واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻹﺳﻼم ،ﻣﻊ ذﻛﺮ
إ ّن اﳍﺪف ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻘﺪﱘٌ ٌ
اﶈﺪﺛﲔ وﲢﻠﻴﻞ أﻋﻤﺎﳍﻢ ،ودراﺳﺔ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺬي اﺗّﺒﻌﻮﻩ ﰲ اﻗﱰا ﻢ ﻣﻦ اﻹﺳﻼم ،وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺒﺎدﺋﻪ،
ﻗﺪاﻣﻰ اﳌﺆﻟﱢﻔﲔ و َ
ﻛﺬﻟﻚ ﳏﺎوﻟﺔ إﻇﻬﺎر اﻟﺘﺄﺛﲑات اﻟﻮاﻗﻌﺔ ،واﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﱵ اﺗّﺒﻌﻮﻫﺎ ،واﳌﺪارس اﻟﱵ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻴﻬﺎ.
وﻗﺪ ﺣﺎوﻟﻨﺎ أﻻﱠ ﻳﺘﺨﺬ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺷﻜﻞ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﺒﺒﻠﻴﻮﻏﺮاﰲ ،وﺣﺎوﻟﻨﺎ ﺻﺒﻐﻪ ﺑﺼﺒﻐﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺸﺎﻣﻞ ،وﺑﺬﻟﻚ
ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎرئ أن ﳚﺪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻋﺮﺿﺎً َ◌ وﲢﻠﻴﻼً ﻟﻠﺒﺒﻠﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ اﻹﺳﻼم ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ إﻃﺎ ٍر
ﻣﻨﻈﻤﺎ ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ ،وﻟﻠﺤﻴﺎة ،وﳌﺒﺎدئ اﻹﺳﻼم،
ﻟﻸﺣﺪاث اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ واﳌﻨﺎﻗﺸﺎت اﳌﺮﻛﺒﺔ ،واﻟﺘﻔﺎﺳﲑ اﻟﱵ ﺗﻌﻄﻲ ً
ﻋﺮﺿﺎ ً
ٍ
ﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﱂ ﻳُﻮﻓﱢﻬﺎ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻴﻮﻧﺎﱐ اﳊﺪﻳﺚ ﺣﻘﻬﺎ ﺑﻌﺪ.
ﻛﺬﻟﻚ ﺣﺎوﻟﻨﺎ -ﻛﻠﻤﺎ دﻋﺘﻨﺎ اﻟﻀﺮورة -أن ﻧﺘﻄﺮق
وﰲ ﲝﺜﻨﺎ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻟﻠﻌﺎﱂ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻲ واﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻻ ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻷﲝﺎث اﳌﺘﻮﻓﺮة ﰲ اﻷدب
أﻳﻀﺎ أﲝﺎث اﻟﻔﱰة اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﺔ ﻋﻦ اﻹﺳﻼم ،وﻧﺘﺨﻄﱠﻰ ﻫﺬﻩ اﻷﲝﺎث إﱃ
اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻲ ﻋﻦ اﻹﺳﻼم ﻓﻘﻂ؛ ﺑﻞ ﻧﺴﺘﺜﻤﺮ ً
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل واﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﱵ ﱂ ﺗﺘﻄﺮق إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﻌﺎﺻﺮة.
ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﻻ ﻳﻔﻮﺗﻨﺎ أن ﻧﺬﻛﺮ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻷوروﺑﻴﲔ واﻷﻣﺮﻳﻜﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﺒﻌﺾ أوﺟﻪ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﺔ
ِ
ﻮﻏﻞ ﰲ
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ أﻋﻤﺎﳍﻢ؛ ﺣﱴ ﻻ َﳓﻴﺪ ﻋﻦ ﻫﺪﻓﻨﺎ اﻷﺳﺎس ،وﻫﻮ ﻋﺮض
اﻟﱵ ﻋُﻨﻴﺖ ﺑﺎﻹﺳﻼم دون أن ﻧُ َ
اﻟﺒﺒﻠﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ اﻹﺳﻼم ،وﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻘﺎﻃﻊ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻴﻮﻧﺎﱐ ﻣﻊ اﻟﺪوﱄ ،ﻻ ﳝﻜﻨﻨﺎ اﻟﺘﻐﺎﻓﻞ
ﻋﻦ ﻋﺮض اﻟﺘﺄﺛﲑ واﻟﺘﺄﺛﺮ اﳌﺘﺒﺎدل ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ .ووﻓ ًﻘﺎ ﳌﺎ ﺗﻘ ﱠﺪم ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﻓﺼﻮل:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻹﺳﻼم ﻣﻦ ﻗِﺒَ ِﻞ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻲ اﻟﻴﻮﻧﺎﱐ )اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ إﱃ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ
اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ اﳌﻴﻼدي( ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺬي ﻳُﺘﻨﺎول ﺑﻪ اﻷدب اﻟﻴﻮﻧﺎﱐ اﳌﻌﺎﺻﺮ ،وﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ
ﻳﺘﻌﱠﺮض ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ )اﻷدب اﻻﻋﱰاﺿﻲ( ﻟﻺﺳﻼم ,واﻟﱵ ازدﻫﺮت أﺛﻨﺎء اﻟﻘﺮﻧﲔ اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﺘﺎﺳﻊ اﳌﻴﻼدﻳﲔ،
ﻈﻬﺮاً ﻟﻠﻤﺴﻴﺢ اﻟﺪﺟﺎل.
اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ اﻹﺳﻼم ﺗﺎرةً ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻫﺮﻃﻘﺔً ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ ،وﺗﺎرةً أﺧﺮى ﺑﻮﺻﻔﻪ َﲤ ُ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻳﺘﻨﺎول اﻷدب اﻻﻋﱰاﺿﻲ اﳌﺘﺠﻪ إﱃ اﻹﺳﻼم ،واﻟﺬي ﳛﺎرب اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲟﻨﻬﺠﻴﺔ ،واﻟﺬي
ازدﻫﺮ أﺛﻨﺎء اﻟﻘﺮﻧﲔ اﻟﺘﺎﺳﻊ واﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ اﳌﻴﻼدﻳﲔ.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﱠﺮﺿﺖ ﻟﻺﺳﻼم ﰲ اﻟﻘﺮﻧﲔ اﻷﺧﲑﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻲ )اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ
واﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ اﳌﻴﻼدﻳﲔ( إﱃ وﻗﻮع اﻟﻘﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ ﲢﺖ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ،وﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﱰة اﻷﺧﲑة ،وﻋﻨﺪ اﻗﱰاب
ﺎﻳﺔ اﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳﺔ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﺔ ﻳُﻼﺣﻆ ﻇﻬﻮر أﺳﻠﻮب ﺟﺪﻳﺪ ﰲ اﻻﻗﱰاب ﻣﻦ اﻹﺳﻼم ﻣﻦ أﺑﺎﻃﺮة أﻣﺜﺎل« :إﻳﻮاﻧﺲ
ٍ
وﺷﺨﺼﻴﺎت ﻣﺜﻞ:
اﻟﺴﺎدس ﻛﺎﻧﺪاﻛﻮزﻳﻨﻮس» و«ﻋﻤﺎﻧﻮﻳﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎﻟﻴﻮﻟﻮﻏﻮس» اﻟﻠﺬﻳﻦ ُوﺻﻔﺎ ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻤﺎ اﻟﺮاﻗﻲ،
«ﻏﺮﻳﻐﻮرﻳﻮس ﺑﺎﻻﻣﺎس» رﺋﻴﺲ أﺳﺎﻗﻔﺔ ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﻴﻜﻲ و«إﻳﻮﺳﻴﻒ ﻓﺮﻳﺌﻨﻴﻮس» اﻟﺮاﻫﺐ اﻷدﻳﺐ ،ﻫﺬا اﻻﻗﱰاب ﳝﻴﱢﺰﻩ
اﻻﻋﺘﺪال ،واﳔﻔﺎض ﺣﺪة اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﻌﺪواﻧﻴﺔ ،وﻫﺆﻻء ﻛﻠﻬﻢ اﻗﱰﺑﻮا ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻔﻬﻢ أﻋﻤﻖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ٍ
ﺳﺎﺑﻘﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻻﻋﱰاﺿﻴﲔ ،وﻛﺘﺒﻮا ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻨﱪ ٍ
ﺷﺨﺼﻴﺎت إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ.
ات أﻫﺪأ ،وﺗﻨﺎﻗﺸﻮا ﻣﻊ
وﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ )اﻷﺧﻴﺮ( :ﻧﺪرس اﶈﺎوﻻت اﻷُوﱃ اﻟﱵ ﺗﻠﺖ ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ )1453م( ﻣﺒﺎﺷﺮًة ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ
اﻟﺒﻄﺮﻳﺮك «ﺟﻴﻨﺎدﻳﻮس ﺳﺨﻮﻻرﻳﻮس» وﺑﻌﺾ اﻷدﺑﺎء أﻣﺜﺎل «ﺟﻮرج اﻟﻄﺮاﺑﺰﻧﺪي» و «ﺟﻮرج اﻷﻣﲑوﺗﺰي» ﻹﳚﺎد
ﺻﻴﻐﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرب ﻣﻦ ﺧﻼل اﳊﻮار )اﳌﺴﻴﺤﻲ– اﻹﺳﻼﻣﻲ(.
ﻣﺎ ﺗﻘ ﱠﺪم ﻳُﻈﻬﺮ أن اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻘﺪم ﺑﺒﻠﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ واﺳﻌﺔ وﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻷدب اﻟﻴﻮﻧﺎﱐ ﻟﻠﻌﺼﺮ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻲ واﻟﺘﺎﱄ ﻋﻠﻴﻪ ،وﻫﻮ
ِ
ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﻨﺎﻇﺮ واﳊﻮار ﻣﻊ اﻹﺳﻼم ،وﻳﻮﺿﺢ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﳍﺬا اﻟﻌﺼﺮ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ
ﳎﻬﻮل ﻟﻠﻌﻮام وﻳﻐﻄﻲ
ﺑﺒﻠﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ وﻓﲑة؛ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺮض ﻣﻠﺨﺼﺎت ﳌﻘﺎ ٍ
ﻻت وﲝﻮث ﺗﻌﺮض ﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻌﺎﺻﺮة ﻟﻺﺳﻼم ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻻ
أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﺪارس ،وﻳُﻌﺘﺪ ﺑﻪ ﺑﻮﺻﻔﻪ أﺳﺎﺳﺎً أوﻟﻴﺎً ﻟﻠﻤﺘﺨﺼﺺ،
ﻋﻤﻞ ﻣﺘﺎح ﻳﻮﻓﺮ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺮﻓﺔ؛ ﻟﻴﻜﻮن ً
ﻳﻮﺟﺪ ٌ
ٍ
ﲏ ﺑﺎﻷﻣﺮ ،وﻟﺬا ﻧﺄﻣﻞ أن ﻳﻘﻮم ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ
وﻳﻌﺎﻣﻞ ﻛﻮﺳﻴﻂ ﻟﻠﺘﻨﺎول اﳌﺨﺘﺼﺮ اﳌﺮﺿﻲ ﻋﻦ اﻹﺳﻼم ﻟﻜﻞ َﻣ ْﻌ ِ ﱟ
ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎرئ اﻟﻴﻮﻧﺎﱐ؛ ﺑﻞ واﻟﻌﺮﰊ ﻋﻠﻰ ٍ
ﺣﺪ ﺳﻮاء.
أﺧﲑا ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻧﺬﻛﺮ أن اﺧﺘﻴﺎر ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﺟﺎء ﻻﻫﺘﻤﺎﻣﻨﺎ وإﳝﺎﻧﻨﺎ ﺑﺎﳊﺎﺟﺔ اﳌﻠ ّﺤﺔ ﻟﺘﻌﻤﻴﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﻮاﺻﻞ
و ً
ﺑﲔ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ واﻹﺳﻼم؛ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺬي ﻏﺪا ﻓﻴﻪ اﻹﺳﻼم ﰲ ﺑﺆرة اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻌﺎﳌﻲ؛ إذ أﺿﺤﺖ ﺿﺮورة
ﻠﺤﺎ.
اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﺑﲔ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ واﻹﺳﻼم وﻛﺬا اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت واﳊﻀﺎرات اﻷﺧﺮى
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎ واﻗﻌﻴًﺎ ُﻣ ً
ً
أﻳﻀﺎ إﱃ اﻹﺳﻬﺎم ﰲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﳉﻮﻫﺮي ﺑﺎﳊﻀﺎرات واﻷدﻳﺎن ،وإزاﻟﺔ اﳌﺨﺎوف واﻷﺣﻜﺎم
وﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ً
.1
اﳌﺴﺒﻘﺔ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﻻﺧﺘﻼف
ﻋﻮدة إﻟﻰ اﻟﻤﺎﺿﻲ :ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ وﺗﺼ ﱢﺪي اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻲ ﻟﻺﺳﻼم
ﺗﻌﱠﺮف اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻴﻮﻧﺎﱐ واﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻷرﺛﻮذﻛﺴﻴﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ إﱃ اﻹﺳﻼم ﻣﻨﺬ أول ﺧﻄﻮاﺗﻪ )ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ إﱃ اﳋﺎﻣﺲ
ِ
ﻣﻌﺎرﺿﺎت ﻟﻴﺴﺖ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ
ﻼت و
ٌ
ﻋﺸﺮ( ﺣﻴﺚ َﳕَﺖ ﺑﲔ اﻟﻌﺎﳌﲔ اﳍﻠﻴﻨﻴﺴﱵ اﳌﺴﻴﺤﻲ اﻟﺸﺮﻗﻲ ،واﻹﺳﻼﻣﻲ ﺻ ٌ
َ
ﻃﺎﺑﻌﺎ
ﻓﺤﺴﺐ؛ ﺑﻞ وﻋﻠﻤﻴﺔ ً
أﻳﻀﺎ ،وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻈﻢ ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻷدﺑﺎء اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﲔ آﻧﺬاك ﻋﻦ اﻹﺳﻼم ﲢﻤﻞ ﰲ أﻛﺜﺮﻫﺎ ً
دﻓﺎﻋﻴًﺎ اﻋﱰاﺿﻴًﺎ.
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ﻛﻤﺎ أن اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﺔ ﻋﻦ اﻹﺳﻼم ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ﻟﻠﺒﺒﻠﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔً ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻷوروﰊ
واﻟﻐﺮﰊ ،2وﻣﻊ أن ُﺟ ﱠﻞ اﻷدب اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻲ ﻋﻦ اﻹﺳﻼم ﱂ ﻳﺪرﺳﻪ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻴﻮﻧﺎﱐ اﳊﺪﻳﺚ ،ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت
اﻟﱵ ﻓﺘﺤﺖ اﻟﻄﺮﻳﻖ ،وﺷ ﱠﺠﻌﺖ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺘﻮﺳﻊ ﳍﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﺑﺎﻟﻎ اﻷﳘﻴﺔ ،وأول ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﻫﻮ أ.
ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻴﻪ ،واﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن  Beckو
ﺳﺬراﻛﺎس 3ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت
ً
.Güterbock
ﺗﻨﺎوَل اﳌﻮﺿﻮع ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻘﺪي اﳉﺎد ﳎﻤﻮﻋﺔٌ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﲔ اﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻣﺜﻞ اﻟﺪﻛﺘﻮر :ﺳﺒﲑو
وﻗﺪ َ
ﻓﺮﻳﻮﻧﻴﺲ ،ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،اﻟﺬي أﺻﺪر أﲝﺎﺛﺎً ﻣﻬﻤﺔ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺎت ﺑﻴﺰﻧﻄﺔ واﻟﻴﻮﻧﺎن ﺑﺎﻹﺳﻼم ﻣﻨﺬ
اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ،وﺣﱴ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ اﳌﻴﻼدي ,4وﻇﻬﺮ ﻫﺬا اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻋﻠﻰ أﺛﺮ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﺔ ﻟﻠﻴﻮﻧﺎﱐ ب.
ﺷﺠﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺘﺒﱡﻊ اﻟﻔﺘﺢ اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺧﺎ ﱠراﱐ اﻟﺬي أدﺧﻞ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ّ
ﻵﺳﻴﺎ اﻟﺼﻐﺮى  .*5ﻳﻠﻴﻪ اﻟﺪﻛﺘﻮر أ .أرﻏﲑﻳﻮ 6ﰲ ﺳﱰاﺳﱪج اﻟﺬي ﺣﺎول ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 1967م ووﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ اﻟﻌﻠﻤﻲ
اﳊﺪﻳﺚ أن ﻳﻌﺮض ﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻷدب اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻲ ﺣﻮل اﻹﺳﻼم ،وﻗﺪ ﻋُﲏ ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺄﰐ ﺑﺪﻗﺎﺋﻖ ﻫﺬﻩ
ٍ
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﲝﺎث اﳌﻨﺘﻈﻤﺔ ﻋﻦ ﻓﱰة اﳊﻜﻢ اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ )(1821 – 1453
اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ،وﺗﻄ ﱠﻮرت دراﺳﺘﻪ إﱃ
ﻛﺬﻟﻚ اﻫﺘﻢ اﻟﺪﻛﺘﻮر داﻧﻴﺎل ﺳﺎﺧﺎس ﰲ ﻛﻨﺪا ﲟﻮﺿﻮع اﻷدب اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻲ ﺣﻮل اﻹﺳﻼم.7
وﰲ اﻟﻴﻮﻧﺎن ﻗﺎم أ.د .ﻛﺎرﺑﻮزﻳﻠﻮس 8وﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﺪراﺳﺎت ﳏﺪودة أﻣﺜﺎل أ .زاﺧﺎرﻳﺎدو 9اﻟﱵ درﺳﺖ
ﺗﺎرﻳﺦ إﻣﺎرات آﺳﻴﺎ اﻟﺼﻐﺮي واﻟﺴﻠﻄﻨﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﻛﺬﻟﻚ ﻋُﲏ ن .إﻳﻜﻮﻧﻮﻣﻴﺪﻳﺲ 10ﺑﺎﻷدب اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻲ ﰲ اﻟﻘﺮن
اﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ اﳌﻴﻼدي ،وﻋُﲏ ج .ﺟﻴﻮرﺟﻴﺎدﻳﺲ – أرﻧﺎﻛﻴﺲ ﺑﺎﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﲔ اﻷواﺋﻞ 11وﻏﲑﻫﻢ.
وﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﶈﺎوﻻت اﶈﺪودة ﺗﻨﺪرج ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﱵ ﺻﺪرت ﻋﻦ ﻣﺆﲤﺮات ﲨﻌﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت
اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ/اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﻧُﺸﺮت ﰲ دورﻳﺘﻬﺎ  ،Graeco Arabicaوﻫﺬﻩ اﳉﻤﻌﻴﺔ أُﻧﺸﺌﺖ ﰲ اﻟﻴﻮﻧﺎن ﺑﺘﺴﺎﻟﻮﻧﻴﻜﻲ
ﻋﺎم 1981م ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺳﺎﺗﺬة ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﻴﻜﻲ ،وﻧﻈﱠﻤﺖ ﺣﱴ اﻵن ﺳﺘﺔ ﻣﺆﲤﺮات دوﻟﻴـﺔ ﺗﺪاوﻟﺖ ﻓﻴـﻬﺎ أﲝﺎﺛﺎً
ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ/اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻲ وﺣﱴ اﻟﻴﻮم ،وﲨﻴﻊ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﳌﺆﲤﺮ وﻣﻀﺒﻄﺔ ﺟﻠﺴﺎﺗﻪ
ﺗُﻨﺸﺮ ﺑﺪورﻳﺔ ) Graeco-Arabicaﻣﻨﺬ ﻋﺎم  1982وﻣﺎ ﻳﻠﻴﻪ(.12
ﻫﺬا اﻷدب ﻳﻀﻢ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻻت اﻟﻨﻘﺪ واﻻﻋﱰاض ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم ،ﺑﻌﻀﻬﺎ ِﺻﻴﻎ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﳏﺎور ٍ
ات ﻣﻨﺤﻮﻟﺔ
ً
ﺑﲔ ﻣﺴﻴﺤﻴﲔ وﻣﺴﻠﻤﲔ ,و ﱠأو ُل ﻣﻦ ﺻﺎغ اﳌﻘﺎﻻت اﻻﻋﱰاﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﻳﻮﺣﻨﺎ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ
)اﳌﺘﻮﰱ  755م( ,وﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﺛﺎودوروس أﺑﻮ ﻗُـﱠﺮة )اﳌﺘﻮﰱ  825م( اﻟﻠﺬان واﺟﻬﺎ اﻹﺳﻼم ،واﻋﺘﱪاﻩ ﻫﺮﻃﻘﺔً
ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ ،وﻗﺪ ﺞ ﺠﻬﻢ ﻛﺜﲑٌ ﻣﻦ اﻟ ُﻜﺘﱠﺎب اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﲔ اﳌﺒﻜﺮﻳﻦ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ اﳌﻴﻼدي ،ﻓﻈﻬﺮ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط
ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ اﳌﺘﺄﻏﺮﻗﺔ اﻟﱵ ﻛﺎن اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻗﺪ ﻓﺘﺤﻮﻫﺎ ،ﰒ اﻧﺘﻘﻞ إﱃ اﻟﻘﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺑﺪأت اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻐﺰﻳﺮة ﻋﻦ اﻹﺳﻼم.
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واﺳﺘﻤﺮ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط إﱃ ﺳﻘﻮط اﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳﺔ ،واﻣﺘ ﱠﺪ ﺑﺄﺳﻠﻮب وﺻﻴﺎﻏﺔ ﳐﺘﻠﻔﲔ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ ا ﻴﺎر
اﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳﺔ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﺔ ،ﺣﻴﻨﻤﺎ أﺻﺒﺢ اﳌﺴﻴﺤﻴﻮن اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﻮن واﻟﺸﺮﻗﻴﻮن ﲢﺖ ﺳﻴﻄﺮة اﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ.
اﻟﺴﻤﺘﺎن اﻟﻐﺎﻟﺒﺘﺎن ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷدب اﻟﻴﻮﻧﺎﱐ؛ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﳒﺪﻩ ﳛﺎول أن ﻳﺘﻌﺮف إﱃ
وﻣﻊ أن اﻻﻋﱰاض واﻟﺪﻓﺎع ﳘﺎ َ
ﻳﺒﲔ أﻧﻪ ﲜﺎﻧﺐ اﳌﻮاﺟﻬﺎت اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ﺗﻮﺟﺪ ﺣﺎﺟﺔٌ ﻟﻠﺘﻌﺎرف اﻟﻌﻤﻴﻖ ،واﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺜﻘﺎﰲ ﺑﲔ
ﺟﻮﻫﺮ اﻹﺳﻼم ،و ﱢ
اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ واﻹﺳﻼم ,ﻓﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻻﻋﱰاﺿﻴﲔ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﲔ ﻋُﻨﻮا ﺑﱰﲨﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ،وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻧﻴﻜﻴﺘﺎ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻲ
ﻛﺒﲑا ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ اﳌﻴﻼدي.
اﻟﺬي ﺗﺮﺟﻢ ﺑﺪﻗﺔ ﺟﺰءًا ً
وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﳌﻘﺎﻻت اﻻﻋﱰاﺿﻴﺔ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﺔ ﻋﻦ اﻹﺳﻼم ،ﳒﺪ أن اﻷدﺑﺎء اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﲔ ﻛﺎﻧﻮا ﻗﺪ ﺣ ﱠ
ﺼﻠﻮا ﻣﻌﺮﻓﺔً واﺳﻌﺔً
ﲟﻀﻤﻮن اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﻴﺎن ﻳﺴﺘﻘﻮن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮًة أو ﺿﻤﻨًﺎ ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻧﻔﺴﻬﺎ )اﻟﻘﺮآن ،اﻟﺴﻨﺔ( وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﺮآن اﳌﺼﺪر اﻷول ﻟﻺﺳﻼم ﺗﻮ ﱠﺟﻪ إﻟﻴﻪ اﻧﺘﻘﺎﺿﻬﻢ ،وﳍﺬا اﻟﻨﻬﺞ اﻣﺘﻴﺎزاﺗﻪ
اﻟﻨﻔﻴﺴﺔ؛ ﻷ ﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﳚﺪون ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺘﻘﺪات اﻹﺳﻼم.
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰲ اﻟ ﱡﺴﻨّﺔ ﻛﺎﻧﻮا ﳚﺪون ﺗﻔﺎﺳﲑ ﳐﺘﻠﻔﺔ وﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ .ﳍﺬا اﻟﺴﺒﺐ ،وﻷن اﻟﱰاث
ﳏﺪدا ﺑﺪﻗﺔ ,وﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻌﺴﲑ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻴﺰﻧﻄﻴﲔ ،ارﺗﻜﺰ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻲ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﱂ ﻳﻜﻦ ً
ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻘﺮآن ،وﻳﺒﺪو أ ﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻋﻠﻰ ﻋﻠ ٍﻢ ﺑﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،وﻟﻜﻨﻬﻢ رﻓﻀﻮا أن ﻳﻔﻬﻤﻮا أو ﻳﻘﺒﻠﻮا اﻹﺳﻼم
ﺑﻮﺻﻔﻪ دﻳﻨﺎً ﺟﺪﻳﺪاً ،ورﻓﻀﻮا أن ﻳﻌﱰﻓﻮا ٍ
ﲟﻜﺎﻧﺔ ﻟﻪ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﳋﻼص.
ﻓﻌﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻘﻴﺪ ﻢ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻮﺣﻲ اﳌﺴﻴﺤﻲ اﳌﻄﻠﻘﺔ واﺟﻬﻮا اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮوح اﳓﻴﺎزﻳﺔ وﺑﻼ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ،
ﻓﺘﻌﱠﺮﻓﻮا ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم ﻻ ﻟﻴﻔﻬﻤﻮﻩ؛ ﺑﻞ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺛﻐﺮاﺗﻪ ﶈﺎرﺑﺘﻪ ،ودﺣﺾ ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻪ ،وﻫﺬا ﻳﺮﺟﻊ ﻟﻴﺲ ﻹﳝﺎن
أﺣﺲ ﺑﻪ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﻮن ﻣﻦ
أﻳﻀﺎ ﻟﻠﺨﻄﺮ اﻟﺬي ﱠ
اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﲔ ﺑﺄن اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﳌﻨﺰل ﻓﺤﺴﺐ؛ ﺑﻞ ً
اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺿﺪ ﺑﻴﺰﻧﻄﺔ ,واﻟﱵ ﺗﺮﺗﱠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻀﻮعُ ﻛﺜ ٍﲑ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ )ﺳﻮرﻳﺎ ،ﻣﺼﺮ،
ﻓﻠﺴﻄﲔ ،وآﺳﻴﺎ اﻟﺼﻐﺮى ﻻﺣ ًﻘﺎ( ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻊ إﺳﻼم اﻟﺴﻮاد اﻷﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﺳﻜﺎ ﺎ .وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻧﺸﺄت
اﻟﺸﻜﻮك واﻟﻀﻐﺎﺋﻦ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ.
ِ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻟﻠﺸﺮق اﳌﺴﻴﺤﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻀﺔ ﺑﻴﺰﻧﻄﺔ ،وَد َﻋﺖ
ﺼﺖ
وﻗﺪ ﺷ ﱠﻜﻞ اﻹﺳﻼم ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺣﻘﻴﻘﺔً واﻗﻌﻴﺔ ﺧﻠّ ْ
اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻲ إﱃ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ اﻹﺳﻼم؛ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﻪ اﻟﺪﻳﻦ اﳊﻘﻴﻘﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪ )ﻗﺮآن  (19:3ﻛﻤﺎ أن ﻗﻮة
اﻹﺳﻼم اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﱂ ﺪد اﳌﺴﻴﺤﻴﲔ ﻓﺤﺴﺐ؛ ﺑﻞ ﻫﺪدت اﻟﻮﺟﻮد اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻲ ذاﺗﻪ ،ﻓﻔﻲ ﻓﱰة ﺣﻜﻢ ﻣﻌﺎوﻳﺔ
اﳍﺠﻤﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺿﺪ
ﺳﻄﻮل اﻷُﻣﻮي ﻋﻠﻰ ﺟﺰﻳﺮة «ﻗﱪص» وﻣﻨﻬﺎ ُﺷﻨﱠﺖ
) 678 – 674م( ﺳﻴﻄﺮ اﻷ ُ
ُ
اﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳﺔ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﺔ ،وﺑﻔﻀﻞ ﺻ ﱢﺪ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﲔ ﳍﺬﻩ اﳍﺠﻤﺎت ﳒﺖ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ اﻟﻘﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﺑﻞ أوروﺑﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻦ
اﳍﺰﳝﺔ أﻣﺎم اﳌﺴﻠﻤﲔ.13
وﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻋﻬﺪ ﻻون اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻷﻳﺼﻮري ﺣﺎﺻﺮ اﳌﺴﻠﻤﻮن اﻟﻌﺮب أﺛﻨﺎء ﺧﻼﻓﺔ ﻋﻤﺮ اﻟﺜﺎﱐ )– 717
أﻫﻢ –ﰲ ﻧﻈﺮ اﳌﺴﻴﺤﻴﲔ -ﻣﻦ اﻧﺘﺼﺎر ﺷﺎرل
719م( اﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳﺔ ،وﻟﻜﻨﻬﻢ ُرّدوا ﺛﺎﻧﻴﺔً ،وﻛﺎن ﻫﺬا اﻻﻧﺘﺼﺎر ّ
5

ﻣﺎرﺗﻞ  Charles Martelﰲ ﻣﻮﻗﻌﺔ  Poitiersﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ﻋﺎم  732م ،ﰲ ﺣﲔ ﻇﻠّﺖ ﻣﺪن آﺳﻴﺎ اﻟﺼﻐﺮى
ﺗﻮاﺟﻪ ﻏﺎر ٍ
ات ﺷﺒﻪ ﺳﻨﻮﻳﺔ.
وأﻣﺎم ﻗﻮة اﻹﺳﻼم ﺷﻌﺮ اﻷدب اﳌﺴﻴﺤﻲ اﻻﻋﱰاﺿﻲ ﺑﻀﺮورة ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺴﻴﺤﻲ واﳌﺴﻴﺤﻴﲔ اﳌﺘﻌﺮﺿﲔ
ﻟﻠﻤﻮﺟﺎت اﳍﺠﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﳒﺪ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻻﻋﱰاﺿﻴﺔ ﻟﻠ ُﻜﺘﱠﺎب اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﲔ -وﺧﺎﺻﺔً اﻟﱵ ُﻛﺘﺒﺖ ﰲ
وﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ،
اﻟﻔﱰة اﻟﱵ ﺟﺎ ﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻴﺰﻧﻄﺔ اﻷُﻣﻮﻳﲔ واﻟﻌﺒﺎﺳﻴﲔ -14ﻣﻮﺟﻬﺔً ﻟﻠﻤﺴﻴﺤﻴﲔ،
ُ
واﻟﺮوح اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ؛ ﺪف دﻋﻢ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ،وﲢﺠﻴﻢ اﻟﺘﻘﺪم اﻹﺳﻼﻣﻲ.
ب اﻟﺬي ﺳﻠﻜﻪ اﻟ ُﻜﺘﺎب اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﻮن ﻟﻼﻗﱰاب ﻣﻦ اﻹﺳﻼم ﱂ ﻳﻜﻦ اﻷﺻﻮب؛ ﺑﻞ وﻳﺼﺢ أن
وﻫﺬا ﱢ
ﻳﺒﲔ أن اﻟ ﱠﺪ ْر َ
ﻋﺎﻣﺎ وﻫﺎدﺋًﺎ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ
ﻧﻘﻮل :إن ﻣﻮﻗﻒ اﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳﺔ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﺔ ﲡﺎﻩ اﻹﺳﻼم ﻛﺎن ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ً
ﲡﺎﻩ ﺷﻌﻮب أﺧﺮى ،وﲞﺎﺻﺔ ﲡﺎﻩ اﳍﺮﻃﻘﺎت اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ُﲢﻈﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺑﺎﻃﺮة ،وﺗُﺪان ﻣﻦ ﻗِﺒَ ِﻞ اﺠﻤﻟﺎﻣﻊ
اﻟﻜﻨﺴﻴﺔ.
وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أﻧﻪ ﰲ ﻋﻬﺪ ﻻون اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻷﻳﺼﻮري ) 741-717م( -ورﻏﻢ ﺗﻌﺮض ﻋﺮﺷﻪ وﺗﻌﺮض اﻟﻜﻴﺎن
ﺳﲑوا اﳊﻤﻼت
اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻲ ﻛﻠﻪ ﰲ أول ﻋﺎﻣﲔ ﻣﻦ ﺣﻜﻤﻪ ) (719-717ﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﳌﺴﻠﻤﲔ اﻟﻌﺮب اﻟﺬﻳﻦ ﱠ
وﺣﺎﺻﺮوا اﻟﻘﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ -ﻗﺪ ﲰﺢ ﺑﺒﻨﺎء ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎﻟﻘﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻴﻐﻄﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺴﻠﻤﲔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،وﻳﻘﺎل إن
ﻋﺮﰊ اﳍﻮى.15
اﻹﻣﱪاﻃﻮر ﻛﺎن ﻳﱰدد ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﺴﺠﺪ ،وا ُ ﻢ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ أﻧﺼﺎر ﺗﻘﺪﻳﺲ اﻷﻳﻘﻮﻧﺎت ﺑﺄﻧﻪ ﱡ
وﰲ اﻟﻘﺮون اﻷوﱃ ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﺔ ﻣﻊ اﻹﺳﻼم )ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ إﱃ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ( ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻼﻗﺎت
ﻏﲑ داﺋﻤﺔ اﳊﺪة ،واﻷﻫ ﱡﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ أن اﳊﺪة ﱂ ﺗﻘﻄﻊ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺜﻘﺎﰲ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺘﺠﻠﱠﻰ ﰲ ﺻﻮر ﻣﻨﻬﺎ
ﻧﻘﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ إﱃ اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ اﻹﺳﻼﻣﻲ.
وﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت أﻣﺴﺖ أﻫﺪأ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﺣﲔ اﺿﻤﺤﻠّﺖ ﻓﻴﻪ اﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳﺔ ،ﰒ أﺿﺤﺖ اﻟﻌﻼﻗﺎت
ﺗﺘﻤﻴـﺰ ﺑﺎﻟﺼﺪاﻗﺔ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻷﺧﲑ ﻣﻦ ُﻋﻤﺮ اﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳﺔ )اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ إﱃ ﻋﺎم 1453
م(.
وﻗﺪ ﺗﺮﱠﻛﺰت
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت أدﺑﻴﺎت اﻟﺮدود اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﺔ ﺣﻮل ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼم وﻗﻮاﻋﺪﻩ اﻟﱵ ﺗﺒﺪو ﻣﺘﻌﺎرﺿﺔً ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ
ُ
أﻳﻀﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻹﺳﻼم ،ﻛﻤﺎ أداﻧﻮا ﻣﺎزﻋﻤﻮا
أﺳﺎﺳﺎ رﺳﺎﻟﺔ ﻧﱯ اﻹﺳﻼم ،وﻋﻠﻰ ﻫﺬا رﻓﻀﻮا ً
اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ،وﺑﺬﻟﻚ رﻓﻀﻮا ً
أﻧﻪ ﺿﻼﻻت ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وﻗﺎﻣﻮا ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻘﺮآن ورﺻﺪ ﻣﺎ رأوﻩ ﻋﻮرة ،ورﻓﻀﻮا اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،
إﳍﻲ ،ﳛﻮي ﻛﻼم اﷲ اﻷزﱄ ،ﻛﻤﺎ رﻓﻀﻮا اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ،
ﻛﺘﺎب ﻣﻨﱠﺰٌل ﺑﻮﺣﻲ ﱟ
ورﻓﻀﻮا اﻻﻋﱰاف ﺑﺄن اﻟﻘﺮآن ٌ
واﻧﺘﻘﺪوا وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﱢﻘﺔ ﺑﺄﻟﻮﻫﻴﺔ ﻳﺴﻮع اﳌﺴﻴﺢ ،و ِﺳﱢﺮ اﻟﺜﺎﻟﻮث اﻷﻗﺪس.
وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﺣﺎوﻟﻮا ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻫﺬا اﻷدب اﻻﻋﱰاﺿﻲ
اﳋﻮض ﰲ ﲨﻴﻊ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﷲ،
َ
ٍ
ﳌﻮﺿﻮﻋﺎت
أﻳﻀﺎ
واﻟﻌﺎﱂ ،واﻹﻧﺴﺎن ،واﻟﻨﺒﻮة ،واﻟﻮﺣﻲ ،واﻷﺧﻼق ،واﻷﺧﺮوﻳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﱠﺮﺿﻮا ً
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اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ ،وﻋﺎداﺗﻪ وﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻩ ،وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺰواج وﺗﻌﺪد اﻟﺰوﺟﺎت ،ووﺿﻊ اﳌﺮأة
ﰲ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ.
اﻟﻨﻘﺾ اﻟﻼذع ﳍﺬا اﻷدب اﻻﻋﱰاﺿﻲ واﻟﺪﻓﺎﻋﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺎ رأوﻩ ﺧﻄﺮاً إﺳﻼﻣﻴﺎ إﱃ اﳊﺴﺎﺳﻴﺔ
وﻗﺪ ﻳﺮﺟﻊ
ُ
اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺿﺪ اﳍﺮﻃﻘﺎت اﻟﱵ ورﺛﻬﺎ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻲ واﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﺔ ،وﲞﺎﺻﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺎت اﻟﻜﺮﻳﺴﺘﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
)أﻟﻮﻫﻴﺔ ﻳﺴﻮع اﳌﺴﻴﺢ( واﻟﺼﺮاﻋﺎت ﺿﺪ اﳍﺮﻃﻘﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺪد ﻛﻴﺎن اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ووﺣﺪة اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻫﺬﻩ
اﳉﺰﺋﻴﺔ اﻷﺧﲑة ﻛﺎﻧﺖ اﳍ ﱠﻢ اﻷﻛﱪ ﻟﻸﺑﺎﻃﺮة وﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻷدب
اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻲ ﺿﺪ اﻹﺳﻼم إﱃ ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ :
اﻷوﻟﻰ :ﺗﺒﺪأ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ اﳌﻴﻼدي ،وﲤﺘﺪ ﺣﱴ اﻟﻌﻘﻮد اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ اﳌﻴﻼدي ،وﻳﺒﺪأ
أدب ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻛﻤﺎ أﺳﻠﻔﻨﺎ ﰲ اﻟﺸﺎم ﺑﺎﻵﺑﺎء اﻟﻜﺒﺎر اﳌﺘﺄﻏﺮﻗﲔ ﻛﻴﻮﺣﻨﺎ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ )اﳌﺘﻮﰱ 755م( وﺛﺎودوروس
أﰊ ﻗﺮة أﺳﻘﻒ ﺣﱠﺮان ﺑﺒﻼد ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ )اﳌﺘﻮﰱ  825م( ،ﰒ ﻳﻨﺘﻘﻞ إﱃ اﻟﻘﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻨﻤﻮ ﺑﻘﻮة.
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ،وﲤﺘﺪ ﺣﱴ أواﺳﻂ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ،ﺣﲔ أﺻﺒﺤﺖ
ﻣﻘﺮا ﻟﻪ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ
اﻟﻘﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﺮ ً
ﻣﻘﺮا ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻲ ،ﺧﻠ ًﻔﺎ ﻟﺪﻣﺸﻖ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ً
ﻛﺰا ﳍﺬا اﻷدب اﻻﻋﱰاﺿﻲ ،و ً
ﻛﺰا ﻟﻸدب واﻟﻔﻨﻮن اﳍﻠﻴﻨﻴﺴﺘﻴﺔ وﻋﺎﺻﻤﺔ اﳋﻼﻓﺔ اﻷوﱃ ﻟﻸُﻣﻮﻳﲔ )  750 – 661م(.
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮ ً
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ )اﻷﺧﲑة( :ﺗﺒﺪأ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ اﳌﻴﻼدي ،وﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺴﻘﻮط اﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳﺔ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﺔ )ﻋﺎم 1453م(
وﻫﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷﻫﻢ؛ إذ ﺗﺘﺴﻢ ﲟﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻔﻬﻢ اﻷﻋﻤﻖ ﻟﻺﺳﻼم ،وﳏﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﺤﺎور ﻣﻌﻪ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺘﺼﻒ
أﻳﻀﺎ ﺪوﺋﻬﺎ وﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺘﻬﺎ اﳉ ﱠﻤﺔ.
ً
دﻳﻦ أم ﻫﺮﻃﻘﺔ؟
أوﻻ :اﻟﻔﺘﺮة اﻷوﻟﻰ )ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ إﻟﻰ ﺑﻮاﻛﻴﺮ اﻟﺘﺎﺳﻊ اﻟﻤﻴﻼدي( :ﻫﻞ اﻹﺳﻼم ٌ
أﺛﻨﺎء ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻛﺎن اﻟﻼﻫﻮﺗﻴﻮن اﻟﺴﻮرﻳﻮن ﻳﻌﻴﺸﻮن ﲢﺖ اﻟﺴﻴﺎدة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،واﻛﺘﺴﺒﻮا ﻣﻌﺮﻓﺔً ﻣﺒﺎﺷﺮًة وﺣﻴﱠﺔً ﻋﻦ
أﺑﻮا أن ﻳﺘﻘﺒﻠﻮﻩ
اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،واﺳﺘﻮﻋﺒﻮا ﻣﻮاﻃﻦ اﻻﺗﻔﺎق واﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻪ وﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ؛ وﻟﻜﻨﱠﻬﻢ ْ
َﻛ ِﺪﻳ ٍﻦ ﺟﺪﻳﺪ ،أو ﻳﻌﱰﻓﻮا ﲟﻜﺎﻧﺘﻪ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﳋﻼص .16
ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ﻳﻮﺣﻨﺎ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ :أ« -ﻳﻨﺒﻮع اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ» ب« -ﺣﻮار ﺑﻴﻦ ﺳﺮاﺳﻨﻲ وﻣﺴﻴﺤﻲ»
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ﻋﻠﻢ اﻟﻼﻫﻮت اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ
ﻫﺬا اﻟﻼﻫﻮﰐ ﻟﻪ ﻣﻜﺎﻧﺔٌ ﻛﺒﲑة ﺑﲔ ﻣﺴﻴﺤﻴﻲ اﻟﺸﺮق ) 755 – 680م( وإﻟﻴﻪ ﻳُﻨﺴﺐ ُ
ﺗﺪي ﻟﺒﺎس اﻟﺮﻫﺒﻨﺔ
ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺔ اﻷرﺛﻮذﻛﺴﻴﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،وﻛﺎن ﻋﺎرﻓًﺎ ﺑﻠﻐﺘﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷم ،وﺑﺎﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ً
أﻳﻀﺎ ،ﻓﻘﺒﻞ أن ﻳﺮ َ
ﺧﺪم ﰲ اﻟﺒﻼط اﻷُﻣﻮي ﺑﺪﻣﺸﻖ ﰲ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺴﺘﺸﺎر )اﻧﻈﺮ ﻣﻌﲎ secretis
ﺑﺪﻳﺮ اﻟﻘﺪﻳﺲ «ﺳﺎﺑﺎ» ﺑﻔﻠﺴﻄﲔَ ،
ﺑﺎﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ( ﻣﺜﻞ أﺑﻴﻪ ﺳﺮﺟﻴﻮس ،أو ﻧﺎﻇﺮ ﳋﺰاﻧﺔ اﳋﻼﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
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وﻗﺪ ﻗﺮأ ﻳﻮﺣﻨﺎ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ اﻟﻘﺮآن ﺑﻠﺴﺎﻧﻪ اﻟﻌﺮﰊ ،واﺳﺘﻮﻋﺐ ُروح اﻹﺳﻼم ،ﻓﺮأى أﻧﻪ ﻫﺮﻃﻘﺔٌ ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ أو ﻫﺮﻃﻘﺔ
)ﻳﻬﻮدﻳﺔ – ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ( ,وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﰲ ﻧﻈﺮﻩ إﻧﺘﺎج ﻣﺰﻳﱠﻒ ،وﻳﱪز ﺿﻤﻦ أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻟﻜﺜﲑة ﻋﻤﻠﻪ اﻟﻼﻫﻮﰐ اﻟﻜﺒﲑ
«ﻳﻨﺒﻮع اﳌﻌﺮﻓﺔ» 18اﳌﻜ ﱠﻮن ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﳏﺎور) :أ( اﶈﺎورات أو اﻷﺑﻮاب اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ) ،ب( ﻋﻦ اﳍﺮﻃﻘﺎت) ،ج(
اﻟﻌﺮض اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻺﳝﺎن اﳌﺴﻴﺤﻲ.19
ﻓﻔﻲ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻀﻴﻒ ﻳﻮﺣﻨﺎ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ﻓﺼﻼً ﻋﻦ اﻹﺳﻼم )ﻓﺼﻞ (101:وﻳﻌﺘﱪﻩ ﻓﻴﻪ ﻫﺮﻃﻘﺔً
ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ رﻗﻢ ،20101 :ﻛﻤﺎ ﻗﺎم ﺑﺪﺣﺾ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼم ،وﻫﺬا ﻳﺒﲔ ﻣﻌﺮﻓﺔَ ﻳﻮﺣﻨﺎ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﺪﻳﺎﻧﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وﻳﻈﻬﺮ ذﻟﻚ ﺑﻮﺿﻮح ﰲ ﻣﻘﺎﻟﺘﻪ اﳌﻌﻨﻮﻧﺔ« :ﺣﻮار ﺑﲔ ﺳﺮاﺳﲏ وﻣﺴﻴﺤﻲ» ،21وﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻌﺮض
اﻷب اﻟﻜﺒﲑ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﻴﺪة اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﻛﻠﻤﺔ اﷲ )ﻳﺴﻮع اﳌﺴﻴﺢ اﺑﻦ اﷲ ،وﻛﻠﻤﺘﻪ اﻷزﻟﻴﺔ اﳌﺘﺠﺴﺪة،
اﻷﻗﻨﻮم اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﺜﺎﻟﻮث اﻷﻗﺪس( ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻦ ﻛﻠﻤﺔ اﷲ ،واﻟﱵ ﲡﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ﻛﻼم اﷲ
ﻛﻠﻤﺎت اﷲ وﻋﺒﺎراﺗﻪ.
اﻷزﱄ ﻏﲑ اﳌﺨﻠﻮق ،ﲟﻌﲎ أﻧﻪ
ُ
وﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ رأي ﻳﻮﺣﻨﺎ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ﺗﺸﻜﻠﺖ اﻟﺮؤﻳﺔُ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﻟﻺﺳﻼم ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻼﻫﻮﺗﻴﺔ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ،
وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ اﻟﺮوﺣﻴﺔ ﺑﲔ آﺑﺎء اﻟﺸﺮق اﳌﺴﻴﺤﻲ ،وﻣﺮﻛﺰﻩ اﻟﺴﺎﻣﻲ ﰲ اﻟﺒﻼط اﻷُﻣﻮي ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺛﻘﻠﻪ اﻟﺬي ﻻ
ﻳﻀﺎﻫﻴﻪ ﺛﻘﻞ آﺧﺮ ﰲ ﺣﻜﻤﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم.
ﻓﻴﻮﺣﻨﺎ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ﱠأو ُل ﻣﻦ أﺷﺎر إﱃ اﻟﺮواﻳﺎت اﳌﺘﻨﺎﻗﻠﺔ ،اﻟﱵ ﺻﺎرت ذات ٍ
أﺑﻌﺎد ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪِ ،ﻣ ْﻦ ﻫﺬﻩ
ٍ
س ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﳍﺮﻃﻮﻗﻴﺔ اﻟﱵ أﺛـﱠَﺮت
ﳏﻤﺪا َ
اﻟﻨﺼﻮص :أن ً
رﺳﻮل اﻹﺳﻼم ﺗﻜﻠﻢ ﻣﻊ راﻫﺐ أرﻳﻮﺳﻲ ﻣﻬﺮﻃﻖ ،وَد َر َ
ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻮﺿﻊ ﳏﻤ ٌﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻫﺮﻃﻘﺘﻪ اﳋﺎﺻﺔ ،وﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﰲ اﻟﱰاث اﳌﺴﻴﺤﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﻟﺮاﻫﺐ ﲝﲑى
 ،وﺳﻴﺄﰐ ذﻛﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ.
ﺛﺎودوروس أﺑﻮﻗﺮة :ﺿﺪ ﻫﺮﻃﻘﺎت اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
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ﺗﻔ ﱠﻬﻢ ﺛﺎﱐ اﻷﺑﺎء اﻟﺴﻮرﻳﲔ اﻷرﺛﻮذﻛﺲ ،واﻟﺘﺎﱄ ﻟﻴﻮﺣﻨﺎ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ أﺳﻘﻒ ﺣﺮان ) 820 – 750أو 825م(
روح اﻹﺳﻼم ﺑﻌﻤﻖ وواﺟﻬﻪ ﲟﻨﻬﺠﻴﺔ أﻓﻀﻞ ،ﻓﻘﺪ ﻋﺎش ﰲ ﺻﺒﺎﻩ ﻓﱰًة ﺑﺪﻳﺮ اﻟﻘﺪﻳﺲ «ﺳﺎﺑﺎ» ُﻣﻔﱢﺮ ًﻏﺎ أوﻗﺎﺗﻪ ﻟﻠﺼﻼة
َ
ودراﺳﺔ أﻋﻤﺎل وﺗﺮاث ﻳﻮﺣﻨﺎ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن ذﻛﺮﻩ ﻻ ﻳﺰال ﺣﻴﺎً ﳝﻸ أرﺟﺎء اﻟ ﱢﺪﻳﺮ ،و ﺬا اﳌﻌﲎ ﻳُﻌﺘﱪُ ﻣﺘﺘﻠﻤ ًﺬا
ﻋﻠﻰ ﺗﺮاث ﻳﻮﺣﻨﺎ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ.
ﻣﺘﻤﻜﻦ
أﻳﻀﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺎرزﻳﻦ ﰲ اﻷدب ،ﻓﻬﻮ
ﻓﺒﺠﺎﻧﺐ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر دﻋﺎﺋﻢ اﻹﳝﺎن اﻟﻘﻮﱘ ﰲ ﻧﻈﺮ اﳌﺴﻴﺤﻴﲔ ،ﻛﺎن ً
ٌ
ﻣﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،واﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ،واﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ،ﻣﺎ ﺳﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻨﺸﺎط ﻣﻜﺜﻒ ﰲ اﻟﱰﲨﺔ ،وﺳﺎﻋﺪﻩ أﻳﻀﺎ ﰲ ﻧﻘﻞ ٍ
ﻋﺪﻳﺪ
ً
23
ﻛﺘﺎب أرﺳﻄﻮ اﳌﻌﻨﻮن «اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﻷوﱃ» ،
ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ إﱃ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻓﻬﻮ أول ﻣﻦ ﻧﻘﻞ إﱃ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ َ
وأول أدﻳﺐ ﻣﺴﻴﺤﻲ ﻳﻜﺘﺐ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ -ﲜﺎﻧﺐ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ -ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺴﻴﺤﻲ ﺿﺪ آراء اﻟﻴﻬﻮد واﳌﺴﻠﻤﲔ
اﳌﻌﺎرﺿﺔ.
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ﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎءت ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ اﻟﻼﻫﻮﺗﻴﺔ اﻟﱵ اﻧﺘﻘﻠﺖ إﻟﻴﻨﺎ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﺑﻌﺾ اﳌﻘﺘﻄﻔﺎت اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ،24اﳌﻌﻨﻮﻧﺔ ﺑـ«ﺿﺪ
ﻫﺮﻃﻘﺎت اﻟﻴﻬﻮد واﳌﺴﻠﻤﲔ» ُﻛﺘﺐ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﺣﻮاري ،و ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﳝﺜﻞ أول ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﻔﻬﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻹﺳﻼم
ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎً ﺟﺪﻳﺪاً ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ ،ﻫﺬا اﳌﺼﻨﱠﻒ ﻳﺘﻜ ﱠﻮن ﻣﻦ ﻛﺮارﻳﺲ ﻣﻘﺘﻀﺒﺔ ) (opusculaﺗﺒ ﱠﻘﻰ ﻣﻨﻬﺎ
ﺪرﺟﺔ ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻵﺑﺎﺋﻴﺔ ) (PGﻣﺮﻗﻤﺔ ﺑﱰﻗﻴﻢ ﻻﺗﻴﲏ ﻣﻦ ) (1إﱃ )(42
ﺑﺎﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ُ
ﺑﻌﺾ اﳌﻘﺘﻄﻔﺎت اﳌُ َ
وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﳌﻘﺘﻄﻔﺎت اﻵﺗﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺳﻼم:
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ:
رﻗﻢ « : VIIIاﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻋﱰاض إﺳﻼﻣﻲ ﺣﻮل اﻟﺜﺎﻟﻮث اﻷﻗﺪس» ). (PG 97, 1528
رﻗﻢ « : IXاﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﻗﻮل اﻟﻴﻬﻮد إن اﻟﺬﻳﻦ ﺻﻠﺒﻮا اﳌﺴﻴﺢ أﺣﺴﻨﻮا إﱃ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺟﺎﻟﺒﲔ ﳍﺎ اﳋﻼص ،دون أن
ﻳﺪروا» ,و ﺬا اﻟﺮد ﻳﺪﺣﺾ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄن اﳌﺴﻴﺢ ﱂ ﻳُﺼﻠﺐ. (PG 15, 29) .
رﻗﻢ « : XXIIIاﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻋﱰاض إﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ أﻟﻮﻫﻴﺔ اﳌﺴﻴﺢ ,وأن اﳌﺴﻴﺢ اﳌﺘﺠﺴﺪ ﻫﻮ اﻹﻟﻪ اﳊﻖ»
).(1556 - 1553
رﻗﻢ « : XXXIIﻋﻦ ﻣﻮت اﳌﺴﻴﺢ وﻋﻦ اﲢﺎدﻩ اﻷﻗﻨﻮﻣﻲ .اﻟﻨﺺ ﺿﺪ اﳌﺴﻠﻤﲔ وﻣﺆﳌﻲ اﻵب» )ﻫﺬا اﻟﻨﺺ
ﳏﻔﻮظ ﻓﻘﻂ ﰲ ﺗﺮﲨﺘﻪ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ،وﰲ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻟﻨﺺ رﻗﻢ  XXXIIIاﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﺪﻋﺔ ﻣﺆﳌﻲ اﻵب اﻟﻨﺴﻄﻮرﻳﺔ
).(1584 – 1552
رﻗﻢ « : XXIIﻋﻦ ﺳﺮ اﻹﻓﺨﺎرﻳﺴﺘﻴﺎ» )ﺳﺮ اﳌﻨﺎوﻟﺔ اﻹﳍﻴﺔ( ًردا ﻋﻠﻰ ﺳﺆ ٍال ﳌﺴﻠﻢ ﻋﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲢ ﱡﻮل ﺧﺒﺰ ﺳﺮ
اﳌﻨﺎوﻟﺔ إﱃ ﺟﺴﺪ اﳌﺴﻴﺢ  ،ﻓﻴﻘﻮل ﺛﺎودوروس :إن اﻟﺘﺤﻮل ﳝﺎﺛﻞ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺬي ﳛﺪث ﰲ وﻇﻴﻔﺔ اﳍﻀﻢ ،ﻓﻜﻤﺎ
دﺑﱠﺮ اﷲ ﲢﻮل اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﻐﺬاء ﻟﺘﺪﻣﺞ ﻀﻤﻬﺎ ﰲ اﳉﺴﺪ اﻟﺒﺸﺮي واﻟﺪم ذاﺗﻪ ﻓﺘﺆدي إﱃ ﳕﻮ اﻟﻄﻔﻞ ﺣﱴ
ﻳﺼﺒﺢ رﺟﻼً ،ﻛﺬﻟﻚ أﺛﻨﺎء ﺳﺮ اﳌﻨﺎوﻟﺔ وﺑﺘﻀﺮع اﻟﻜﺎﻫﻦ ﻳﻬﺒﻂ اﻟﱡﺮوح اﻟﻘﺪس ﻣﻦ ﻋﻠﻴﺎء اﻟﺴﻤﺎء ،وﳛ ﱢﻮل اﳋﺒﺰ
واﻟﻨﺒﻴﺬ إﱃ ﺟﺴﺪﻩ ودﻣﻪ ) .(1553 – 1552
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻬﺠﻮﻣﻴﺔ :
رﻗﻢ  : XVIIIﻫﺬا اﳉﺰء اﻟﺼﻐﲑ ﻳُﻌﲎ ﲟﺎ ﻳﺮاﻩ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻟﻠﺪﻳﻦ اﳊﻖ ,وﻫﻮ اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺴﻴﺤﻲ ﰲ ﻧﻈﺮﻩ وﻳﺮﻓﺾ اﻟﺪﻳﻦ
اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻧﺸﺄﺗﻪ اﺳﺘﻨﺎداً إﱃ ﻣﺆﻟﱠﻒ ﻳﻮﺣﻨﺎ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ «ﺣﻮار ﺑﲔ ﺳﺮاﺳﲏ وﻣﺴﻴﺤﻲ» )PG 94, 1596-
. (1597
ﺳﻘﻒ اﻟﺴﺆال اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ
ﻣﺴﻠﻢ اﻷُ َ
رﻗﻢ « :XIXﺿﺪ اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﶈﻤﺪﻳﺔ» ,وﰲ ﻫﺬﻩ اﶈﺎورة ﻳﺴﺄل ٌ
ﳏﻤﺪا
وﻫﻮ :ﳌﺎذا ﻻ ﻳﺆﻣﻦ اﳌﺴﻴﺤﻴﻮن ﺑﻨﺒﻮة ﳏﻤﺪ؟ أي أن اﻹﻟﻪ )ﺳﺮ اﻟﻮﺟﻮد اﳌﺘّﺴﻖ ﰲ اﻟﻨﺺ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ( وأن ً
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ﻋﺒﺪﻩ ورﺳﻮﻟﻪ ،رﻏﻢ أن اﻟﻨﺒﻮءة ﲟﺠﻲء ﳏﻤﺪ وردت ﰲ اﻹﳒﻴﻞ ،ﻓﻴﺠﻴﺐ اﻷﺳﻘﻒ أﻧﻪ ﱂ ﺗﺮد ﻧﺒﻮءة ﻋﻦ ﳏﻤﺪ ﰲ
ﻳﺄت ﳏﻤ ٌﺪ ﲟﻌﺠﺰ ٍ
اﻹﳒﻴﻞ ،وﻛﺬﻟﻚ ﱂ ِ
ات ﺗﺸﻬﺪ ﻟﺼﺪق ﻧﺒﻮﺗﻪ )(PG 97,XX, 1544‐1545
رﻗﻢ « : XXﲤﻠﻚ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﶈﻤﺪ» )(PG 97, 1545-1548
رﻗﻢ« : IVﲰﻮ اﻟﺰواج ﺑﻮاﺣﺪة ﻓﻘﻂ» )(PG 97, 1556-1557
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻼﻫﻮﺗﻴﺔ :
رﻗﻢ « : IIIﺣﻮار ﻣﻊ واﱄ ﲪﺺ ﻋﻦ وﺟﻮد اﷲ ،وإﺛﺒﺎت وﺟﻮد اﻟﺜﺎﻟﻮث اﻷﻗﺪس» (PG 97, 1492-
)1504
رﻗﻢ « : XXVﻋﻦ اﺑﻦ اﷲ» )(PG 97, 1557-1562
رﻗﻢ « : XXIﺣﻘﻴﻘﺔ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﺗﺴﻄﻊ ﺑﺮﻏﻢ اﻟﻀﻌﻒ» )(PG 97, 1548-1552
اﻟﻜﺮاﺳﺔ رﻗﻢ  (35-38) IXواﻟﱵ ﺗُﻨﺴﺐ إﱃ أﰊ ﻗﺮة (1596Α (PG 97, 1529AD. 1558A-
وﲢﻮي ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻛﺜﲑة ﻣﺼﺪرﻫﺎ اﳌﻘﺎﻻت اﻻﻋﱰاﺿﻴﺔ ﻟﻴﻮﺣﻨﺎ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ «ﺣﻮار ﺑﲔ ﺳﺮاﺳﲏ وﻣﺴﻴﺤﻲ» ,ﻛﺬﻟﻚ
اﻟﻜﺮاﺳﺔ رﻗﻢ  ΧVIIIﻷﰊ ﻗُـﱠﺮة ﲤﺜﻞ ﺟﺰءًا ﻣﻄﺎﺑﻘﺎً ﻣﻦ دﻓﺎع ﻳﻮﺣﻨﺎ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ) ,(PG 94, 1596Βوﻳُﻘﺮ
ﺑﺄن ﻣﺼﺪر اﻟﻨﺺ أﻗﻮال ﻳﻮﺣﻨﺎ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ،ﻓﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﱵ ﻣﺼﺪرﻫﺎ ﻳﻮﺣﻨﺎ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ،واﻟﻨﺼﻮص اﻟﱵ ﲤﺜﻞ
ﻣﻔﻮﻩ.
ﺟﻬﺪ أﰊ ﻗﺮة اﳋﺎﻟﺺ ﻻ ﻳﺰال ﻗﻴﺪ اﻟﺒﺤﺚ ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻼ ﺷﻚ أن أﺑﺎ ﻗﺮة ﻧﺎﺑﻐﺔ وﺧﻄﻴﺐ ّ
وﺑﺎﳉﻤﻠﺔ ﻓﺈن إﺳﻬﺎم اﻟﻘﺪﻳﺲ ﻳﻮﺣﻨﺎ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ وﺛﺎودوروس ﰲ اﻻﺗﺼﺎل اﻷول ﺑﺎﻹﺳﻼم أﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻤﺴﻴﺤﲔ ﻓﺤﺴﺐ؛ ﺑﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ أﻳﻀﺎً ،ﻓﻬﺆﻻء اﳌﺪاﻓﻌﻮن ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺴﻴﺤﻲ ﺑﻨﻘﺪﻫﻢ اﳌﻨﻬﺠﻲ
ﻟﻠﻤﻌﺘﻘﺪات اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﻌﻠﻮا اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻳﻨﻬﻀﻮن ،واﺿﻄﺮوﻫﻢ إﱃ اﺳﺘﻠﻬﺎم ﻣﻨﻬﺞ اﳊُﺠﺞ اﳌﻨﻄﻘﻴﺔ ﻣﻦ
ﻳﻌﱪوا ﺑﻪ ﻋﻦ ﻻﻫﻮ ﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ
اﻟﻼﻫﻮت اﳌﺴﻴﺤﻲ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﻴﻮﻧﺎﱐ ،وﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ اﳌﻨﻄﻖ اﻷرﺳﻄﻲ ﻛﻲ ﱢ
)ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم(.
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس اﳌﻴﻼدي ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻫﻮﺗﻴﻲ اﻟﺸﺮق اﳌﺴﻴﺤﻲ ،وﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪم
ﻓﺎﳌﻨﻄﻖ اﻷرﺳﻄﻲ ﻛﺎن ً
ﻳﻮﺣﻨﺎ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ اﳌﻨﻄﻖ واﳌﻨﻬﺞ اﻷرﺳﻄﻲ ﲟﻬﺎرٍة ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ،وﺧﺎﺻﺔً ﻣﻨﺬ ﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ
اﳌﻴﻼدي؛ ﺣﲔ ﺑﺪأ اﻷدب اﻟﻴﻮﻧﺎﱐ واﻷرﺳﻄﻲ ﻳﺘﻮﻏﱠ ُﻞ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ﰲ اﻟﱰﲨﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؛ ﺑﻞ وﻳُﻌ ﱠﻘﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻘﻮة ﰲ
اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ .25
ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة اﻷوﱃ ﻣﻦ ﳎﺎ ﺔ اﻹﺳﻼم ﲤﺖ ﰲ دﻣﺸﻖ ،ﻫﺬا اﳌﺮﻛﺰ اﳍﻠﻴﻨﻴﺴﱵ ذاﺋﻊ اﻟﺼﻴﺖ ﻟﻸدب واﻟﻔﻨﻮن
وﻋﺎﺻﻤﺔ اﳋﻼﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻷوﱃ ،وﻛﺬا ﰲ دﻳﺮ اﻟﻘﺪﻳﺲ «ﺳﺎﺑﺎ» ﺑﻔﻠﺴﻄﲔ أي ﰲ ﻗﻠﺐ اﳊُ ْﻜﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ
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ﻗﺪم و ٍ
اﻷُﻣﻮي ،وﻫﺬا ﻳﺆﻛﺪ أن اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة وإن ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ٍ
ﺳﺎق ﰲ ﻓﺘﻮﺣﺎﺗﻪ اﳌﺘﻌﺪدة؛ ﻓﻘﺪ
روح اﳊﺮﻳﺔ ﰲ اﻧﺘﻘﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ،وإذا أُﺧﺬ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺻﻮت اﳊﺮﻳﺔ ﻫﺬا واﳉﺮأة اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ
ﺳﺎدﺗﻪ ُ
اﻟﻜﺎﺗﺒﺎن اﳌﺬﻛﻮران ،ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ اﳌﺮءُ أن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ واﳌﺴﻴﺤﻴﲔ داﺧﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻨﻔﻮذ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻣﺢ.
ﻓﻔﻲ ٍ
وﻗﺖ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻪ ﺟﺒﻬﺎت اﻟﺘﻤﺎس )اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻲ – اﻹﺳﻼﻣﻲ( ﻣﻠﺘﻬﺒﺔ ،واﻟﺘﺼﺎدﻣﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﺷﺪﻫﺎ،
وﻛﺎﻧﺖ ﲢﺘﺪ ﺑﲔ اﳊﲔ واﻵﺧﺮ ،ﻛﺎن اﳌﺴﻴﺤﻴﻮن ﰲ ﻧﻄﺎق اﻟﻨﻔﻮذ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ ٍ
ﲪﺎﻳﺔ ﻳﻀﻤﻨﻬﺎ ﳍﻢ اﳋﻠﻴﻔﺔ ،وﻣﻦ
اﺟﺐ ﻧﻘﻞ أﻋﻤﺎل اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ واﻟ ُﻜﺘﱠﺎب اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﲔ
ﰒَﱠ اﳊﺮﻳﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻷﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ ،وأﺧﺬ اﻷدﺑﺎء ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﻢ و َ
إﱃ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ اﻟﻤﻴﻼدي – ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ اﻟﻤﻴﻼدي( :ﻣﻦ دﻣﺸﻖ
إﻟﻰ ﺑﻐﺪاد:
ﺑﺪأت اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻹﺳﻼم ﻣﻦ ﻗِﺒَ ِﻞ اﻷدﺑﺎء اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﲔ ﰲ اﻟﻌﻘﻮد اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ اﳌﻴﻼدي،
واﺳﺘﻤﺮت ﺣﱴ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ ،وﺧﺎﺻﺔً ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﺣﱴ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ،ﻓﻔﻲ
ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة زادت اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﳍﺠﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم ،ﻛﻤﺎ أن ﻣﺮﻛﺰ اﻷدب اﻻﻋﱰاﺿﻲ ﻗﺪ اﻧﺘﻘﻞ ﻛﻤﺎ أﺳﻠﻔﻨﺎ ﻣﻦ
ﺳﻮرﻳﺎ إﱃ اﻟﻘﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳﺔ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ ُﺣﺠﺞ ﻳﻮﺣﻨﺎ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ وﺛﺎودوروس أﰊ ﻗﺮة ﻛﺎﻧﺖ
ﲤﺜﻞ اﻷﺳﺎس ،وﺗﺘﻜﺮر ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﳐﺘﻠﻔﺔ ،وﻣﻊ ذﻟﻚ أُﺿﻴﻒ إﻟﻴﻬﺎ اﻵن ﻣﻮاﻗﻒ وا ﺎﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة ،ﻓﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ
أﻳﻀﺎ
أﺳﺎﺳﺎ ﰲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﺔ ،و ً
اﻟﻨﺼﻮص اﻻﻋﱰاﺿﻴﺔ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﳌﻤﺘﺪة ﳋﻤﺴﺔ ﻗﺮون ُﻛﺘﺒﺖ ً
ﰲ ﻣﺮاﻛﺰ أﺧﺮى ﳏﺪدة ﺑﺎﻟﺸﺮق )اﻟﺮﻫﺎ ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ ،وﺣﱠﺮان ﰲ اﻟﻌﺮاق( وﻣﻦ أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت:
ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻴﻮﻓﺎﻧﻴﺲ اﻟﻤﻌﺘ ِﺮف:26
ﻳﺘﺤﺪر ﺗﻴﻮﻓﺎﻧﻴﺲ اﳌﻌ ِﱰف ) 818 – 760م( ﻣﻦ أﺳﺮة ﺑﻴﺰﻧﻄﻴﺔ ﻋﺮﻳﻘﺔ ،ﻓﻤﻮﻟﺪﻩ ﺑﺎﻟﻘﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ ،وﰲ ﺳﻦ ﻣﺒﻜﺮة
ﺗﺮﻫﱭ وﺟﺎﻫﺪ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻘﺪﻳﺲ ﻟﻸﻳﻘﻮﻧﺎت؛ ﻟﻜﻨﻪ ُﺳﺠﻦ ﰲ ﻋﻬﺪ ﻻون اﳋﺎﻣﺲ ) 820 – 813م( ﻟﻨﺸﺎﻃﻪ
ﻔﻲ إﱃ ﺳﺎﻣﻮﺗﺮاق ﺣﻴﺚ ﺗﻮﰲ ﰲ ﻋﺎم  818م .ﻳﺒﺪأ ﺗﺎرﳜﻪ 27اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ اﺳﺘﻤﺮ ًارا ﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺟﻮرج
وﻧُ َ
ﺳﻴﻨﺠﻴﻠﻮس ) 846 – 760م( ,واﻟﺬي ﻳﺒﺪأ ﺑﺘﻮﱄ دﻳﻮﻗﻠﻴﺪﻳﺎﻧﻮس ﻟﻌﺮش روﻣﺎ )248م( ,وﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﳌﻠﻚ
ﻣﻴﺨﺎﺋﻞ اﻷول راﺟﺎﰲ )  813 – 811م(.
ﻳﺴﺘﻘﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻣﻦ ﻋﺪة ﻣﺼﺎدر ،وﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺘﺄرﻳﺦ اﻟﺴﻜﻨﺪري أي ﻳﻌﺘﱪ أن ﻋﺎم ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﻌﺎﱂ ﻫﻮ ﺳﻨﺔ
 6305ﺑﺪﻻً ﻣﻦ  6321وﻫﻮ اﻟﺘﺄرﻳﺦ اﻟﻘﺴﻄﻨﻄﻴﲏ ،وﻗﺪ اﺳﺘﻜﻤﻞ ﺧﻠﻔﺎء ﺗﻴﻮﻓﺎﻧﻴﺲ ﻫﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺑﺄﻣﺮ ﻗﺴﻄﻨﻄﲔ
ﺑﻮرﻓﲑوﺟﻴﻨﻴﺘﻮس )اﻷرﺟﻮاﱐ اﳌﻮﻟﺪ( ) 959 – 921م( ﺣﱴ ﻋﺎم  961م ﰲ ﺳﺘﺔ ﳎﻠﺪات.28
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وﺟﻴﺰا ﻋﻦ اﻹﺳﻼم وﻧﺒﻴﻪ ﳏﻤﺪ ،29وﺗﻌﱠﺮض ﳊﻴﺎﺗﻪ ﺑﺈﺳﻬﺎب ،ﰲ ﺣﲔ أﻧﻪ
ﺧﺼﺺ ﺗﻴﻮﻓﺎﻧﻴﺲ ﰲ ﺗﺎرﳜﻪ ﻓﺼﻼً ً
ﺷﺮﺣﺎ ﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ
ﻋﺮض ﶈﺘﻮى اﻟﻘﺮآن ﺑﺈﳚﺎز ،ﻓﻬﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻟﻴﺲ ﻣﺆﻟﱠًﻔﺎ ﰲ ّ
اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ً
أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﱵ ﳕﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﻟﻀﻤﲑ اﻟﻨﺒﻮي ﶈﻤﺪ ,وﺗﻮﻟﱠﺪ اﻹﺳﻼم؛ ﻟﻴﻔﺴﺮ
اﻹﺳﻼم ،ﻓﻘﺪ ﻋُﲏ ﺗﻴﻮﻓﺎﻧﻴﺲ ً
ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﺻﻄﺪام اﻟﻌﺮب ﺑﺎﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﲔ .ﻳﺒﺪأ ﲞﱪ ﻣﻮت ﳏﻤﺪ وﺧﻼﻓﺔ أﰊ ﺑﻜﺮ اﻟﺬي ﺑﺪأ ﺧﻼﻓﺘﻪ ﺠﻮم ﻋﻠﻰ
أﻳﻀﺎ ،ﰒ ﻳﺘﻨﺎول ﺑﺈﳚﺎز أﺻﻮل ﳏﻤﺪ ،وﻧﺴﺒﻪ ،وﺣﻴﺎﺗﻪ ،وﻇﻬﻮرﻩ ﻛﻨﱯ
اﶈﻴﻄﲔ ﺑﻪ ،وﻣﻦ ﰒَﱠ ﺿﺪ اﳊﺪود اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﺔ ً
30
ﻀﻼً ﻟﻸدب اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻲ
أﻣﺮ ﻗﺪ أﺻﺒﺢ ﻣﻔ ﱠ
 ،وﻳﻌﺘﱪ ﺗﻴﻮﻓﺎﻧﻴﺲ أول ﻣﻦ ادﻋﻰ ﻣﺮض ﻧﱯ اﻹﺳﻼم ﺑﺎﻟﺼﺮع ،وﻫﻮ ٌ
ﺣﻮل اﻹﺳﻼم.
واﻟﻼﺣﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻴﻮﻓﺎﻧﻴﺲ اﻟﺬي ﻳﺮى أن ﺻﻌﻮﺑﺎت زواﺟﻪ ﲞﺪﳚﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺼﺮع ،واﺧﺘﻼﻃﻪ ﺑﺎﻟﻴﻬﻮد واﳌﺴﻴﺤﻴﲔ،
ﻣﻨﻔﻲ إﱃ اﳉﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻔ ﱢﺴﺮ
اﻫﺐ
ﻣﻬﺮﻃﻖ ﱞ
ٌ
وأﺛﻨﺎء رﺣﻼﺗﻪ إﱃ ﻓﻠﺴﻄﲔ ،وأن اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﳋﺎﻃﺌﺔ اﻟﱵ ﻋﻠﱠﻤﻬﺎ ﻟﻪ ر ٌ
اﻟﻈﺮوف اﻟﱵ ﳕﺎ ﺧﻼﳍﺎ اﻟﻀﻤﲑ اﻟﻨﺒﻮي ﶈﻤﺪ وﻇﺮوف ﺗﻜﻮن اﻹﺳﻼم.
ﻓﻴﺬﻛﺮ ﺗﻴﻮﻓﺎﻧﻴﺲ أن ﺧﺪﳚﺔ ﺑﻌﺪ زواﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﳏﻤﺪ أدرﻛﺖ أﻧﻪ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﺼﺮع ،وﺣﺰﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ،وﻛﻲ ﻳﺴﻠﻴﻬﺎ ﻋﻦ
ﻫﺬا اﻷﻣﺮ أﺧﱪﻫﺎ أﻧﻪ ﻳﺮى اﳌﻠﻚ ﺟﱪﻳﻞ ﰲ رؤﻳﺎ ،وﻫﻮ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻇﻬﻮرﻩ ﻓﻴﻐﺸﻰ ﻋﻠﻴﻪ ،وﻳﺴﻘﻂ
ٍ
اﻟﻘﻠﻖ ﺧﺪﳚﺔَ وأﺳﺮﻋﺖ إﱃ ر ٍ
ﻣﻌﺮوف ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻛﺎن ﻣﻨﻔﻴًﺎ ﺑﺎﳉﺰﻳﺮة ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺮﻃﻘﺘﻪ ،ﻓﻄﻤﺄ ﺎ ،وأﻛﺪ
اﻫﺐ
ً
أرﺿﺎ ،ﻓﻤﻸ ُ
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ﺮﺳ ُﻞ ﺑﺬات اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﳉﻤﻴﻊ اﻷﻧﺒﻴﺎء .
ﳍﺎ أن اﳌَﻠَﻚ ﻳُ َ
وﺷﺨﺼﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺮاﻫﺐ اﳌﻨﻔﻲ اﺠﻤﻟﻬﻮل ﺳﺘﺼﺒﺢ ﳏﺪدةً ﻟﺪى ُﻛﺘﱠ ٍ
ﺎب ﻣﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﺧﺎﺻﺔً ﺑﺎرﺛﻮﻟﻮﻣﻴﻮس اﻟﺮﻫﺎوي
اﻟﺬي ذﻛﺮ أن ﻫﺬا اﻟﺮاﻫﺐ ﻫﻮ ﲝﲑى ,وﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎل ﻣﻌﻠﱢ ُﻢ أﺣﺪ أﺑﻨﺎء ﻋﻤﻮﻣﺔ ﺧﺪﳚﺔ واﻟﺬي ﻛﺎن ﺑﺪورﻩ راﻫﺒﺎً
أﻳﻀﺎ ،وﻟﻜﻦ ﰲ اﻟﱰاث اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳﻌﺮف
ﻃﻴﺒﺎً ﻟﺪﻳﻪ ﻫﺒﺔ اﻟﺘﻨﺒﺆ ،وﻫﻮ ﻣﻌﺮوف ﰲ اﻟﱰاث اﳌﺴﻴﺤﻰ واﻹﺳﻼﻣﻲ ً
ﺑﺎﺳﻢ آﺧﺮ ﻫﻮ ورﻗﺔ!
وﺗﺬﻛﺮ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أن ورﻗﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﻊ ﳏﻤﺪ ﺑﺎﻗﱰاح ﻣﻦ ﺧﺪﳚﺔ ﺗﺒﻴﻨﺖ ﻟﻪ رﺳﺎﻟﺔ ﳏﻤﺪ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ
اﻫﺐ ﻣﻬﺮﻃ ًﻘﺎ ،ﺗﺎرًة ﻧﺴﻄﻮرﻳًﺎ ،وﺗﺎرًة أﺧﺮى
اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﱰاث اﳌﺴﻴﺤﻲ ﻫﺬا اﻟﺮ َ
ﻣﺼﺪرا ﻟﻸﺑﺎﻃﻴﻞ واﻷﻗﻮال اﳌﺰﻳـﱠ َﻔﺔ اﻟﱵ ﻛﺎن ﳏﻤﺪ ُﳛ ﱢﺪث ﺎ.
أرﻳﻮﺳﻴﺎً ،و ً
ﻓﻤﻨﺬ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ اﳌﻴﻼدي ﻇﻬﺮت
ﻌﺮف ﺑﺎﺳﻢ ﻧﺒﻮءات ﲝﲑى ،وﻓﻴﻬﺎ ﻳُﺴﻤﻰ
روﻳﺎت ﻣﻐﺎﻳﺮةٌ )ﺳﺮﻳﺎﻧﻴﺔ وﻋﺮﺑﻴﺔ( ﺗُ ُ
ٌ
ﳏﻤﺪا ﺗﻘﺎﺑَﻞ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﺮاﻫﺐ ﰲ
اﻟﺮاﻫﺐ ﺳﺮﺟﻴﻮس ﲝﲑى )ﻓﻬﻨﺎ أﺻﺒﺢ ﻟﻘﺐ اﻟﺮاﻫﺐ اﳌﻌﲏ ﲝﲑى( وﻣﻔﺎدﻫﺎ أن ً
ﳏﻤﺪا وﺳﺎﻋﺪﻩ ﰲ اﺠﻤﻟﺊ ﺑﺎﻟﻘﺮآن ،32وﻛﺜﲑٌ ﻣﻦ
ﺻﺤﺮاء ﻳﺜﺮب )اﳌﺪﻳﻨﺔ( وﻳﻌﺘﻘﺪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺴﻴﺤﻴﲔ أن ﲝﲑى أ ْﳍﻢ ً
ﻣﻮاﻗﻒ ﺗﻴﻮﻓﺎﻧﻴﺲ -اﻟﱵ ﻫﻲ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺗﺮدﻳﺪ ﻵراء ﻳﻮﺣﻨﺎ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ -اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻨﻬﺎ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺆرﺧﲔ اﻟﻼﺣﻘﲔ ﻋﻠﻴﻪ،
وﲞﺎﺻﺔ ﺟﻮرج أﻣﺎرﺗﻮﻟﻮس )اﻷﺛﻴﻢ( أو ﻣﻮﻧﺎﺧﻮس )اﻟﺮاﻫﺐ(.
ﻳﻌ ّﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻴﻮﻓﺎﻧﻴﺲ اﳌﺼﺪر اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻷﺣﺪاث اﻟﻘﺮﻧﲔ اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﺜﺎﻣﻦ اﳌﻴﻼدﻳﲔ ،وأﻫﻢ ﻣﺼﺪ ٍر ﻳﻮﻧﺎﱐ ﻟﺘﺎرﻳﺦ
اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻷوﱃ ﺑﲔ اﻟﻌﺮب واﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﲔ ،ﻓﺴﺮدﻩ ﻟﻠﺤﺮوب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﺔ وﺟﻴﺰ؛ وﻟﻜﻨﻪ دﻗﻴﻖ ،واﻟﻌﻠﻤﺎء اﳌﻌﻨﻴﻮن
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ﺑﺎﻷﻣﻮر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﱂ ﻳﺄ ﻮا ﺬا ﻫﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،وﱂ ﻳﻔﺴﺮوا ﺑﺪﻗﺔ ﻧﺼﻮﺻﻪ اﳌﻬﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﺆرخ ﺠﻤﻟﺮى اﻷﺣﺪاث اﻟﻔﻌﻠﻲ،
وﻫﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻧﻘﻠﻪ إﱃ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ أﻧﺴﻄﺎس اﳋﺎزن أﻣﲔ اﳌﻜﺘﺒﺔ ،وﻛﺎن ﻟﻪ أﺛﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻐﺮﰊ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ،
33
أﻳﻀﺎ.
وﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻗﻲ ً
ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻘﺘﻀﺐ ﻟﺠﻮرج اﻟﺮاﻫﺐ:34
اﳌﺆرخ اﻟﺘﺎﱄ اﳌﻬﺘﻢ ﺑﺎﻹﺳﻼم ﻫﻮ ﻣﻦ ﻣﺆرﺧﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ اﳌﻴﻼدي ،ﻳُﻌﺮف ﺑﺎﺳﻢ ﺟﻮرج اﻟﺮاﻫﺐ أو اﻷﺛﻴﻢ,
وﻳُﺬﻛﺮ ﺬﻩ اﻟﻜﻨﻴﺔ ﰲ اﳌﺨﻄﻮﻃﺎت ،وﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﻋﻨﻪ ﺳﻮى ﻛﻮﻧﻪ راﻫﺒًﺎ ﻋﺎش أﺛﻨﺎء ﺣﻜﻢ ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ )- 842
 867م( وﻫﻮ ﻣﺆرخ ﳑﻴﱠـٌﺰ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﻫﻮ ﺑﺘﻮاﺿﻊ.
ﺗﺎرﳜﻪ ﻣﺆﻟﱠﻒ ﻣﻦ ﻋﺪة ﺗﻮارﻳﺦ أﺧﺮى ،وﻟﻜﻦ ﻣﺼﺪرﻩ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﺗﻴﻮﻓﺎﻧﻴﺲ اﳌﻌﱰف .وﻛﺘﺎﺑﻪ ﻣﺆﻟﱠﻒ رﻫﺒﺎﱐ
ﺗﻘﻠﻴﺪي ،وﻛﺎﺗﺒﻪ ﻳﻔﻀﻞ اﻷﺳﺎﻃﲑ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ واﻟﺮﻫﺒﻨﺔ ,ﻳﺒﺪأ ﺗﺎرﳜﻪ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﻌﺎﱂ )آدم( وﻳﺼﻞ إﱃ وﻓﺎة
اﻹﻣﱪاﻃﻮر ﺗﺎوﻓﻴﻠﻮس ) 842م( ,أﻣﺎ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻷﺣﺪاث ﺣﱴ ﻋﺎم  948م ﻓﻤﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻼﺣﻘﲔ ﻋﻠﻴﻪ.
ﳐﺘﺼﺮا ﻫﻮ اﻟﻔﺼﻞ رﻗﻢ 235
ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ «ﺗﺎرﻳﺦ» أو «ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻘﺘﻀﺐ» ﳜﺼﺺ ﺟﻮرج اﻟﺮاﻫﺐ ﻛﺘﻴﻮﻓﺎﻧﻴﺲ ﻓﺼﻼً ً
ﶈﺎرﺑﺔ دﻳﻦ اﻹﺳﻼم واﻟﻨﱯ اﻟﻌﺮﰊ ،ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻊ أﻧﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﺗﻴﻮﻓﺎﻧﻴﺲ ،إﻻ أﻧﻪ ﻳﺼﻒ ﺑﻌﺾ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت
ﺑﺸﻜﻞ أوﺿﺢ وأدق ،وﻋﻨﻮاﻧﻪ« :ﻋﻦ زﻋﻴﻢ اﻟﻌﺮب ﳏﻤﺪ».35
ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣﻦ أﺳﻼﻓﻪ ﻳﻬﺘﻢ ﺟﻮرج ﲟﻌﺮﻓﺔ اﳌﺰﻳﺪ ﻋﻦ اﻹﺳﻼم ﻟﻴﺤﺎرﺑﻪ ﺑﺄﺳﻠﻮب أﻗﻮى ،ﻓﻴﻘﻮم ﺟﻮرج ﻋﻠﻰ أﺛﺮ
ﺛﻴﻮﻓﺎﻧﻴﺲ ٍ
ﺑﻌﺮض ﻣﻮﺟﺰ ﳊﻴﺎة ﳏﻤﺪ ،وﳛﻜﻲ ﻗﺼﺔ ﺧﺪﻣﺘﻪ ﳋﺪﳚﺔ ﻗﺮﻳﺒﺘﻪ اﻟﺜﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺰوﺟﻬﺎ ،ﰒ ﻳﺘﻌﺮض ﻻﺧﺘﻼﻃﻪ
ﺑﺎﳌﺴﻴﺤﻴﲔ واﻟﻴﻬﻮد أﺛﻨﺎء رﺣﻼﺗﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻓﻞ ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ ،واﻗﺘﺒﺎﺳﻪ ﻷﻗﻮال وﺗﻌﺒﲑات اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻘﺪس ،وﻳﺰﻋﻢ ﺟﻮرج
ﳏﻤﺪا ﺗﺘﻠﻤﺬ ﻋﻠﻰ راﻫﺐ ﻣﻬﺮﻃﻖ أرﻳﻮﺳﻲ ﻣﻦ دﻳﺮ ﻛﺎﻟﻴﺴﱰاﺗﻮس ﺑﺎﻟﻘﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ 36ﻛﺎن ﻣﻨﻔﻴًﺎ ﺑﺎﳉﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
أن ً
ﻋﺪو ﷲ ﻣﻠﺤ ٌﺪ ،ﻓﻠﻘﺎؤﻩ ﺑﺎﻟﻴﻬﻮد واﳌﺴﻴﺤﻴﲔ اﳌﺰﻋﻮﻣﲔ أرﻳﻮﺳﻴﲔ وﻧﺴﺎﻃﺮة ،ووﺟﻮدﻩ
ﳍﺮﻃﻘﺘﻪ ﻓﻴﻘﻮل« :وﳏﻤﺪ ﻫﺬا ٌ
وﺳﻂ اﻟﻴﻬﻮد ﺟﻌﻠﻪ ﻳﺄﺧﺬ ﻋﻨﻬﻢ – أي اﻟﻴﻬﻮد  -اﻟﻮﺣﺪاﻧﻴﺔ ،وﻋﻦ اﻷرﻳﻮﺳﻴﲔ َﺧ ْﻠﻖ اﻟﻜﻠﻤﺔ واﻟﺮوح ،وﻋﻦ
َ
37
اﻟﻨﺴﺎﻃﺮة ﻋﺒﺎدة اﻟﺒﺸﺮ وأﻋ ﱠﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﲨ ًﻴﻌﺎ دﻳﻨﺎ ﻟﻪ» .
ﳏﻤﺪا أﻧﻪ ﻳﻮﻗﱢﺮ اﳌﺴﻴﺢ؛ ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﺑﻨًﺎ ﷲ أو ﻛﻠﻤﺘﻪ اﳌﺘﺠﺴﺪة ،38وﻳﺘﻬﻤﻪ ﰲ ﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﻪ ﻋﻦ اﳉﻨﺔ
ﰒ ﻳﺘﻬﻢ ً
ﻫﻮﺳﺎ و
ﰲ دﻳﻦ اﻹﺳﻼم ،وﰲ ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻪ ﻋﻦ اﻟﻮﺣﻲ اﻹﳍﻲ ﻟﻠﻘﺮآن اﻟﺬي ﻳﺮﻓﻀﻪ ﺻﺮاﺣﺔً ،وﻳﻌﺘﱪ أﻗﻮال ﳏﻤﺪ ً
39
ﻧﻄﺒﺎﻋﺎ ﺳﻴﺌًﺎ ﻟﺪي اﻟﻘﺎرئ اﳌﻌﺘﺪل.
إﳊﺎدا  ،ﻓﺨﻄﺎﺑﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﺴﺎﺋﻞ ﺣ ٌ
ً
ﺎد ﻟﺪرﺟﺔ أﻧﻪ ﻳﱰك ا ً
اﻟﻄﻘﺲ اﻟﻤﺘﺒﻊ ﻟﻠﻤﺘﻨﺼﺮﻳﻦ ﻣﻦ أﺻﻮل إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻨﺪ دﺧﻮﻟﻬﻢ ﻓﻲ دﻳﻨﻨﺎ اﻟﻤﺴﻴﺤﻲ اﻟﻨﻘﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ:40
ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻛﺘﺎب ﻃﻘﻮس )ﻛﺘﺎب ﻟﻸواﺷﻲ( ﳛﻮي ﻃﻘﻮس اﻟﺘﻨﺼﻞ واﻟﺘﱪي ﻣﻦ اﻹﺳﻼم ،واﻋﺘﻨﺎق اﳌﺘﻨﺼﺮﻳﻦ ﻣﻦ
أﺻﻞ إﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻨﺼﺮﻳﻦ أن ﻳﺼﻮﻣﻮا أﺳﺒﻮﻋﲔ ،وأن ﻳُﻮﻋﻈﻮا ،وأن ﻳﺘﻌﻠﻤﻮا اﻟﺼﻼة
ﺲ
اﻟﺮﺑﺎﻧﻴﱠﺔ ،وﻗﺎﻧﻮن اﻹﳝﺎن ،ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳُﺴﺎﻗﻮن إﱃ اﳌﻐﻄﺲ ،وﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻌ ﱠﻤﺪوا ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﱰﻓﻮن أﻣﺎم اﻟ َﻘ ﱢ
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واﳌﺴﻴﺤﻴﲔ اﳌﺘﻮاﺟﺪﻳﻦ أ ﻢ) :أ( ﻳﺘﻨﺼﻠﻮن ﻣﻦ اﻹﺳﻼم ،وﳚﺤﺪون ﳎﻤﻮﻋﺔً ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص واﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ واﳌﻌﺘﻘﺪات،
وﻳﻠﻌﻨﻮن إﻟﻪ ٍ
ﻋﱪوا ﻋﻦ اﲰﻪ ﺑﱰﲨﺔ ﻟﻔﻈﺔ «اﻟﺼﻤﺪ» اﳌﺬﻛﻮرة ﺑﺎﻟﺴﻮرة اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ رﻗﻢ ) (112إﱃ «إﻟﻪ
ﳏﻤﺪ اﻟﺬي ﱠ
ﺼ َﻤﺖ ،أو ﻣﺘﺴﻖ أو ﻣﻔﺮد») .41ب( اﺗﺒﺎع اﳌﺴﻴﺢ واﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ،وﳝﺎﺛﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ اﻟﻄﻘﺲ
ُﻣ ْ
اﳌﺘﺒﻊ ﰲ ﺳﺮ اﻟﺘﻌﻤﻴﺪ؛ وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺔ اﻷرﺛﻮذﻛﺴﻴﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ.
ﻳﺼﻨﱠﻒ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻄﻘﺴﻲ اﻟﻮﻋﻈﻲ ﰲ اﳌﺆﻟﻔﺎت اﻵﺑﺎﺋﻴﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﺿﻤﻦ أﻋﻤﺎل ﻧﻴﻜﻴﺘﺎ ﺧﻮﻧﻴﺎﰐ؛ وﻟﻜﻦ
ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ وﻫﻴﺌﺘﻪ ﻳﺆﻛﺪان أﻧﻪ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﱃ اﳌﺆﻟﻔﺎت اﳌﺒﻜﺮة ﰲ ﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺎﺷﺮ اﳌﻴﻼدي ،وﺑﻮاﻛﲑ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ،
ﻇﺎﻫﺮ أﻧﻪ ﺗﻌﱠﺮض ﻟﻠﺘﻨﻘﻴﺢ واﻟﺘﺘﻤﻴﻢ؛ ﻟﻜﻦ ﺣﺮﻣﺎت اﻟﻨﺺ وﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﺟﺤﺪ وﺗﻨﺼﻞ اﻹﺳﻼم
واﻟﻨﺺ اﶈﻔﻮظ ٌ
ﻣﺼﺪرﻫﺎ ﻃﻘﻮس ﺟﺤﺪ اﻟﺸﻴﻄﺎن ،وﺣﺮوﻣﺎت اﻟﻌﺼﻮر اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ،ﻓﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻎ اﳌﺪرﺟﺔ ﺑﻪ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﻣﻘﺎﻃﻊ
ﺗﻨﺴﺐ إﱃ ﻧﻴﻜﻴﺘﺎ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻲ وﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ﺳﻴﻨﺠﻴﻠﻮس ) 846 – 760م( ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ.
واﻟﻌﻤﻞ اﳌﻨﺴﻮب ﻫﻨﺎ إﱃ ﻧﻴﻜﻴﺘﺎ ﺧﻮﻧﻴﺎﰐ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ أُﳒﺰ ﰲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ ﰲ ﻋﻬﺪ
اﻹﻣﱪاﻃﻮر ﻋﻤﺎﻧﻮﻳﻞ اﻷول ﻛﻮﻣﻨﻴﻨﻮس ) 1180 – 1143م( ,ﻓﻔﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ ﺳﺎد اﳋﻼف ﺑﲔ اﻹﻣﱪاﻃﻮر
وأﻋﻀﺎء اﺠﻤﻟﻤﻊ اﻟﻜﻨﺴﻲ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﺣﻮل ﻟﻌﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ اﻹﻟﻪ «اﻟﺼﻤﺪ» ,وإﻋﻼ ﻢ ذﻟﻚ ﻗﺒﻞ اﻋﺘﻨﺎﻗﻬﻢ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ
ﻫﻞ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺿﺮورﻳًﺎ أم ﻻ؟
ﺼﺮا ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻟﻠﻌﻦ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺼﻄﺪم ﺑﻀﻤﲑ اﳌﺘﻨﺼﺮ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻄﺎﺑﻖ اﻹﻟﻪ ﰲ اﻟﺪﻳﻨﲔ،
ﻓﺎﻹﻣﱪاﻃﻮر ﻛﺎن ُﻣ ً
ﻓﺤﺬف ﻟﻌﻦ اﻹﻟﻪ «اﻟﺼﻤﺪ» واﺳﺘُﺒﺪل ﺑﻠﻌﻦ اﺳﻢ اﻟﻨﱯ
واﻷﺳﺎﻗﻔﺔ ﻳﻌﺎرﺿﻮﻧﻪ ،ﻓﺘ ﱠﻢ اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﺮأﻳﲔُ ،
«ﳏﻤﺪ» ،42وﻟﺘﱪﻳﺮ ﺣﺬف ﻟﻌﻦ «اﻹﻟﻪ اﻟﺼﻤﺪ» ﻛﺘﺐ اﻹﻣﱪاﻃﻮر ﻋﻤﺎﻧﻮﻳﻞ اﻷول ﳎﻠﺪﻳﻦ ،ﻓﺜﺎر ﺿﺪﻩ اﻷﺳﺎﻗﻔﺔ
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ إﻓﺴﺘﺎﺛﻴﻮس أﺳﻘﻒ ﺛﻴﺴﺎﻟﻮﻧﻴﻜﻲ ،ورﻓﻀﻮا اﻗﱰاﺣﻪ ،ﰒ اﺗﻔﻘﻮا ﻓﻴﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ آﻧ ًﻔﺎ.
ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻟﻤﺠﻬﻮل ﺑﻌﻨﻮان «ﺿﺪ ﻣﺤﻤﺪ».43
ﻓﺒﺠﺎﻧﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻘﺎﻟﺔً ﺻﻐﲑةً ﻟﻜﺎﺗﺐ ﳎﻬﻮل ﺑﻌﻨﻮان «ﺿﺪ ﳏﻤﺪ» ،ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎﻟﺔ اﻟﺼﻐﲑة
ٍ
ﳌﻘﻄﺘﻔﺎت ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ﻳﻮﺣﻨﺎ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ،وﺟﻮرج اﻟﺮاﻫﺐ .واﳌﺼﻨﻒ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ «ﻃﻘﺲ ﺟﺤﺪ اﻟﺪﻳﻦ
ﻫﻲ َﲨْ ٌﻊ
اﻹﺳﻼﻣﻲ» وﺗﺒﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﲝﺎث اﳊﺪﻳﺜﺔ أن ﻫﺬا اﳉﺰء اﻟﺼﻐﲑ ) (1457CDأُدﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ ﺑﺴﺒﺐ
ﲨﻊ ﻏﲑ دﻗﻴﻖ ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن ﻫﺬا اﳉﺰء اﳌﺴﺘﻮﺟﺐ ﺣﺬﻓﻪ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ إﻃﻼﻗًﺎ ﺑﺎﻟﻨﺺ ،واﳌﻘﺎﻟﺔ ﺗﺆرخ ﻟﻠﻘﺮﻧﲔ اﻟﻌﺎﺷﺮ
أو اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ.44
ﳏﻤﺪا ﲢ ﱠﺪث إﱃ راﻫﺐ أرﻳﻮﺳﻲ ،وﺗﻌﻠﱠﻢ ﻣﻨﻪ ﻫﺮﻃﻘﺘﻪ
ﲡ ﱢﺴ ُﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎﻟﺔ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻳﻮﺣﻨﺎ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ وﻣﻔﺎدﻫﺎ أن ً
45
ﻛﺜﲑا ﻣﻦ
ﻋﻦ ﻋﻘﻞ اﷲ )اﻟﻜﻠﻤﺔ  -اﻷﻗﻨﻮم اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﺜﺎﻟﻮث( ﻛﻤﺎ ﻗﺎل« :إن ً
ﳏﻤﺪا َﺧﺎﻟَﻂ اﻟﻴﻬﻮد واﳌﺴﻴﺤﻴﲔ و ً
اﻟﻨﺴﺎﻃﺮة ،واﺳﺘﻘﻲ ﻣﻦ ﻛﻞ ٍ
ﻓﺮﻗﺔ ﺷﻴﺌًﺎ ،ﻓﻤﻦ اﻟﻴﻬﻮد أﺧﺬ اﻟﻮﺣﺪاﻧﻴﺔ ،وﻣﻦ اﻷرﻳﻮﺳﻴﲔ أﺧﺬ أن اﻟﻜﻠﻤﺔ واﻟﺮوح
ُﺧﻠﻘﺎ ،وﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎﻃﺮة أﺧﺬ ﻋﺒﺎدة اﻹﻧﺴﺎن )اﳌﺴﻴﺢ إﻧﺴﺎن ﻓﻘﻂ( ,وﻫﻜﺬا ﺻﻨﻊ ﻟﻨﻔﺴﻪ دﻳﻨًﺎ».46
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ﻧﻴﻜﻴﺘﺎ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻲ) :أ( ﻋﺮض واﻋﺘﺮاض) ،ب( اﻋﺘﺮاض ودﺣﺾ) ،ﺟـ( دﺣﺾ ﻟﻠﻜﺘﺎب اﻟﻤﺰﻳﱠﻒ ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ:47
ﻳﻌﺘﱪ ﻧﻴﻜﻴﺘﺎ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻲ أﻫﻢ ﳑﺜﻞ ﻟﻠﻔﻜﺮ اﳌﻨﺎﻫﺾ ﻟﻺﺳﻼم ﰲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ اﳌﻴﻼدي واﻟﻨﺼﻒ
أﻳﻀﺎ ﻟﻠﺒﻄﺮﻳﻚ ﻓﻮﺗﻴﻮس اﻷدﻳﺐ اﻟﻜﺒﲑ؛ ﺣﻴﺚ ﻗﺎم ﻧﻴﻜﻴﺘﺎ
اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺎﺷﺮ اﳌﻴﻼدي ،وﻫﻮ ﻣﻌﺎﺻﺮ ً
ﻇﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻳﺬﻛﺮﻩ ﺑﺎﺳﻢ «اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف» و«اﳌﻌﻠﻢ»-
اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻲ -اﻟﺬي اﺷﺘﻬﺮ ﺑﺴﻌﺔ ﻋﻠﻤﻪ وﺑﻨﻴﺘﻪ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ,و ﱠ
ﺑﺘﻐﺬﻳﺔ اﻷدب اﻻﻋﱰاﺿﻲ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻲ ﺿﺪ اﻹﺳﻼم ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ وﺣﱴ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ.
ﻗﺎم ﺑﺘﺄﻟﻴﻒ ﺛﻼﺛﺔ ﻛﺘﺐ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻷﺑﺎﻃﺮة ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ) 867-842م( وﻓﺎﺳﻴﻠﻴﻮس اﻷول )– 867
 886م( وﻳﻘﺎل :إن ﺳﺒﺐ ذﻟﻚ رﺳﺎﻟﺔ أرﺳﻠﻬﺎ اﳌﺴﻠﻤﻮن إﱃ اﻹﻣﱪاﻃﻮر ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ،ﺎ اﻋﱰاﺿﺎ ﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻴﺪة
اﻟﺜﺎﻟﻮث اﻷﻗﺪس ،ﻓﻘﺎم اﻹﻣﱪاﻃﻮر ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎء ﻧﻴﻜﻴﺘﺎ ،وﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ أن ﻳﺮد ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺣﻮل اﻟﺜﺎﻟﻮث اﻷﻗﺪس،
وﻋﺮض اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ،ودﺣﺾ ُﺣﺠﺞ اﳌﺴﻠﻤﲔ.
اﳌﺮﺳﻞ ﰲ رﺳﺎﻟﺔ اﳍﺎﺟﺮﻳﲔ إﱃ اﳌﻠﻚ ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ﺑﻦ ﺗﺎوﻓﻴﻞ
وﻗﺪ ﲰﱠﻰ ﻧﻴﻜﻴﺘﺎ رﺳﺎﻟﺘﻪ «ﻋﺮض إﻧﺸﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﱰاض َ
ﻟﻼﻓﱰاء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺴﻴﺤﻲ» ،48وﻳﺒﺪو أن اﳌﺴﻠﻤﲔ ﱂ ﻳﻘﺘﻨﻌﻮا ﲝُﺠﺠﻪ ﻓﻌﺎدوا وأرﺳﻠﻮا رﺳﺎﻟﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ،رﱠد ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻧﻴﻜﻴﺘﺎ ﲟﻘﺎﻟﺘﻪ «اﻋﱰاض ودﺣﺾ رﺳﺎﻟﺔ اﳍﺎﺟﺮﻳﲔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ إﱃ اﳌﻠﻚ ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ﺑﻦ ﺗﺎوﻓﻴﻞ ﻟﻼﻓﱰاء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻦ
اﳌﺴﻴﺤﻲ» ,49وﻳﺒﺪو واﺿﺤﺎً أن رﺳﺎﺋﻞ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﳐﱰﻋﺔ ،وأن ﻧﻴﻜﻴﺘﺎ ﻫﻮ َﻣ ْﻦ ﻛﺘﺐ ﻧﺼﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ ،وﻣﻦ أﻫﻢ
دﺣﺾ ﻟﻠﻜﺘﺎب اﳌﺰﻳﱠﻒ
أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻟﱵ ﻳﻌﺮض ﻓﻴﻬﺎ ﳉﻮﻫﺮ اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ وﳛ ﱢﻘﺮ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻘﺎﻟﺘﻪ اﻟﻜﺒﲑة « ٌ
ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ ﳏﻤﺪ اﻟﻌﺮﰊ».50
وﻳﱪز ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺪر ِ
ات ﻧﻴﻜﻴﺘﺎ اﻷدﺑﻴﺔ وﺣﺠﺠﻪ اﻟﻘﻮﻳﺔ اﳌﻨﻴﻌﺔ ﺿﺪ اﻹﺳﻼم ،ﻓﺘﻜﻮﻳﻨﻪ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ واﻟﻼﻫﻮﰐ واﻷدﰊ
ُ
ﺟﻌﻠﻪ ﻳﻘﺘﻨﻊ أن اﳌﺼﺪاﻗﻴﺔ واﻟﻴﻘﲔ ﻳﻜﻤﻨﺎن ﰲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،وﰲ ﺗﺪﻟﻴﻠﻪ اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ،
ﺻﺎرﻣﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﻟﺬﻟﻚ ﰲ ﳏﺎوﻟﺘﻪ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ودﺣﺾ اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ؛ ﻳﺴﺘﺨﺪم ً
ﻣﻨﻬﺠﺎ ﺟﺪﻟﻴًﺎ ً
51
ﲤﺎﻣﺎ ﲟﻨﻬﺞ اﻻﺳﺘﺪﻻل وﺣﺪﻩ ﻧﺮاﻩ ﻳﺴﺘﺨﺪم
ﻟﻠﻤﻨﻄﻖ واﻻﺳﺘﺪﻻل  ،وﻟﻌﻠﻤﻪ ﺑﺄن ﺳﱠﺮ اﻟﺬات اﻹﳍﻴﺔ ﻻ ﻳﻨﻜﺸﻒ ً
اﻟﻘﻴﺎس ﻣﺮ ًارا.
ﻳﺒﲔ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻓﻬﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺘﺼﻒ ﻋﺎﻣﺔً ﺑﺎﳊِﺪة واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﺿﺪ اﻹﺳﻼم ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﱢ
وﳏﺘﻮي اﻟﻘﺮآن ,وإذا أﺧﺬﻧﺎ ﰲ اﳊﺴﺒﺎن أﻧﻪ ﲤ ﱠﻜﻦ -وﻷول ﻣﺮة ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ اﳌﻴﻼدي -ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻘﺮآن
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ وﺗﺮﲨﺔ ﻛﺜ ٍﲑ ﻣﻦ أﻗﺴﺎﻣﻪ ﺗﺮﲨﺔً أﻣﻴﻨﺔً ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﻠ ٍﻢ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﻣﻦ اﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أﻧﻪ ﺗﺮﺟﻢ
ﺑﺪﻗﺔ اﻷﺻﻞ اﻟﻌﺮﰊ ،وﺗﺮﲨﺘﻪ ﻻ ﺗﻘﻞ ﺟﻮد ًة ﻋﻦ اﻟﱰﲨﺎت اﻷورﺑﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ.52
وإذا ﻛﺎﻧﺖ أول ﺗﺮﲨﺔ ﻻﺗﻴﻨﻴﺔ ُﲤﺪح ﰲ اﻟﻐﺮب ﻫﻲ ﺗﺮﲨﺔ ﻋﺎم  1143اﻟﱵ ﻗﺎم ﺎ Robert Retines
وﻋﺮﰊ )ﺳﺮاﺳﲏ( ﻳﺪﻋﻰ ﳏﻤﺪ ،ﺑﺪﻋ ٍﻢ ﻣﻦ ﺑﻄﺮس اﳌﺒﺠﻞ رﺋﻴﺲ دﻳﺮ  ، Clunyﳒﺪ أن ﺗﺮﲨﺔ ﻧﻴﻜﻴﺘﺎ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻲ
ﰲ اﻟﺸﺮق ﺳﺒﻘﺘﻬﺎ ﺑﻨﺤﻮ ﻗﺮﻧﲔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن ,وﻟﻜﻮن ﻧﻴﻜﻴﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﲟﺤﺘﻮى اﻟﻘﺮآن ،ﻗﺎم ﺑﺪﺣﺾ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ
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ﳏﻤﺪ ﺑﺎﻟﱰﲨﺔ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ،وإﻳﺮاد اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﳌﻘﺼﻮدة ﺑﺎﻻﻋﱰاض ,53ﻓﻴﻨﺘﻘﻲ أﺳﺎﺳﺎً آﻳﺎت اﻟﺴﻮر اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﻟﱵ
ﻌﱪ وﺗﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎﺻﺪ اﻟﺪﻓﻴﻨﺔ ﶈﻤﺪ ،أﻋﲏ ﺗﺪﻣﲑ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ وﺳﻴﺎدة اﻹﺳﻼم ،وﻳﺘﺨﺬﻫﺎ
ﻳﻌﺘﻘﺪ أ ﺎ ﺗُ ﱢ
وﺳﻴﻠﺔً ﺿﺪ رﺳﺎﻟﺔ ﳏﻤﺪ ،وأﺻﺎﻟﺔ اﻟﻮﺣﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ.
ﻓﻔﻲ رأﻳﻪ أن ﺗﻠﻚ اﳌﻘﺎﺻﺪ اﻟﺪﻓﻴﻨﺔ ﺳﻴﻄﺮت ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﺆﺳﺲ اﻹﺳﻼم )ﳏﻤﺪ( ﻓﻴﺒﺪي اﻻﺣﱰام ﻟﻠﻤﺴﻴﺢ
)ﻋﻴﺴﻰ(؛ وﻟﻜﻨﻪ ﻳﻨﺰع ﻋﻨﻪ اﻷﻟﻮﻫﻴﺔ ﻟﻴُﻄﻤﺌﻦ اﳌﺴﻴﺤﻴﲔ ،وﻳﻠﻬﻴﻬﻢ ﻋﻦ ﻣﻘﺼﺪﻩ ،ﻓﺎﻋﱰاض ﻧﻴﻜﻴﺘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮآن ﺑﻪ
ﻛﺜﲑٌ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎت اﻟﻔﺮﻳﺪة ،ﻓﻨﺮاﻩ ﳛﺎول ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﺟﺪﻟﻴﺔ أن ﻳﻌﺮض ﻟﺴﻤﺎت اﻟﻘﺮآن اﻟﱵ ﻳﻈﻦ أ ﺎ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ
ﺗﻔﺎﺳﲑ ﻣﺘﻌﺴﻔﺔ ﻟﻠﻘﺮآن ﳏﱢﺮﻓﺎً أﺣﻴﺎﻧًﺎ
ﻋﻤﺪا
زﻳﻒ اﻹﺳﻼم ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ واﻷﺧﻼق ،واﳌﻘﺰز أن ﻧﻴﻜﻴﺘﺎ ﻳﻀﻴﻒ ً
َ
ﻣﻌﺎﱐَ آﻳﺎﺗﻪ  ،54ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﰲ ﳏﺎوﻟﺘﻪ ﻟﺪﺣﺾ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼم ﺑﺎﳌﻨﻬﺞ اﳉﺪﱄ واﻻﺳﺘﺪﻻل اﳌﻨﻄﻘﻲ ﻋﺮض ﲟﻬﺎرة
وﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﺒﺘﻜﺮ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ.
رﺳﺎﻟﺔ ﻻون أﻏﺴﻄﺲ اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮر اﻟﻤﻠﻘﺐ ﺑﺎﻟﻔﻴﻠﺴﻮف إﻟﻰ ﻋﻤﺮ ﻣﻠﻚ اﻟﺴﺮاﺳﻨﺔ ،ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ وأﺳﺮار
اﻹﻳﻤﺎن اﻟﻤﺴﻴﺤﻲ واﺧﺘﻼﻓﻪ ﻋﻦ ﻫﺮﻃﻘﺔ وﺗﺠﺪﻳﻒ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ:55
ﻟﻸﺳﻒ ﻓُِﻘ َﺪ اﻷﺻﻞ اﻟﻴﻮﻧﺎﱐ ﳍﺬا اﻟﻨﺺ ،وﺗﺒ ﱠﻘﺖ ﻓﻘﻂ ﺗﺮﲨﺘﺎﻩ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﺿﻤﻨﻬﺎ  Mingeﰲ إﺻﺪار
ﻋﻤﻠﻪ Patrologia Graeca 56واﻷرﻣﻴﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﻧﻘﻠﻬﺎ إﱃ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﺳﻨﺔ .57 A. Jeffery1944
ووﻓﻖ اﻟﻨﺼﻮص ﻓﻘﺪ ُﻛﺘﺒﺖ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻻون اﻟﺜﺎﻟﺚ ) 740- 717م( إﱃ اﳋﻠﻴﻔﺔ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﻤﺮ )– 717
 720م( ,وﲟﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺼﻲ اﻟﱰﲨﺘﲔ ﻻ ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ زﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﻤﺎ ﺑﺪﻗﺔ ،وﻻ اﻷﺷﺨﺎص ﻃﺮﰲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
ﻓﺎﻟﻨﺼﺎن ﳜﺘﻠﻔﺎن ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﶈﺘﻮى واﳌﺴﺎﺣﺔ وآراء اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻓﻴﻬﻤﺎ ,وﻳﺒﺪو أن ﳏﺘﻮى اﻟﱰﲨﺘﲔ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻼون اﻟﺜﺎﻟﺚ؛ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻴﺌﺘﻬﻤﺎ وﻣﺴﺎﺣﺘﻬﻤﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻼون اﻟﺴﺎدس.58
وﺗﺒﺪو رﺳﺎﻟﺔ ﻻون ﻛﺄ ﺎ ردﱞ ﻋﻠﻰ رﺳﺎﻟﺔ اﳋﻠﻴﻔﺔ ﻋﻤﺮ اﻟﺬي أرﺳﻞ ﻳﺴﺄﻟﻪ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ،وﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻨﺺ أﻧﻪ
ُﻛﺘﺐ ﻣﻦ أدﻳﺐ ﻳﻮﻧﺎﱐ ﻫﺪﻓﻪ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺴﻴﺤﻲ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻻﻋﱰاﺿﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻟﻮﻫﻴﺔ
اﳌﺴﻴﺢ وﲡﺴﺪﻩ ﻣﻦ اﻟﻌﺬراء ﻣﺮﱘ ،وﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻘﺪس وﺗﻮﻗﲑ ﺻﻠﻴﺐ اﳌﺴﻴﺢ ،ﲜﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ﻳﺘﻬﻢ ﻻون
اﻹﺳﻼم ﺑﻜﺮﻫﻪ ﻟﻸﻋﺎﺟﻢ ،وﺑﺘﻌﺪد اﻟﺰوﺟﺎت ،وﺑﺎﻋﺘﻘﺎدﻩ ﰲ اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻘﺪر.
ﻬﺪا إﺿﺎﻓﻴًﺎ؛ ﻟﺪﺣﺾ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﺮؤﻳﺎ اﻟﺼﺤﺮاء ﻟﻠﻨﱯ إﺷﻌﻴﺎ اﻟﻮاردة
وﻛﺎﺗﺐ اﻟﱰﲨﺔ اﻷرﻣﻴﻨﻴﺔ ﻳﺒﺬل َﺟ ً
ﺑﺎﻹﺻﺤﺎح رﻗﻢ  21ﻣﻦ ﻧﺒﻮءﺗﻪ ،59ﻓﺒﺤﺴﺐ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺒﻮءة ﺗﺒﺸﺮ ﺑﻘﺪوم اﻟﻨﱯ ﳏﻤﺪ ،وﲢﻜﻲ
ﲪﺎرا ،واﻵﺧﺮ ﲨﻼً ،وﻳﺴﺎﻓﺮان ﰲ ﺻﺤﺮاء ﺷﺎﺳﻌﺔ ﺗﺘﺎﺧﻢ ﺑﺎﺑﻞ.
اﻟﺮؤﻳﺎ ﻋﻦ ر ْ
اﻛﺒﲔ ،أﺣﺪﳘﺎ ﳝﺘﻄﻲ ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻄﱪي أن راﻛﺐ اﳊﻤﺎر ﻫﻮ اﻟﻨﱯ ﳏﻤﺪ ،وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻴﺾ ﻳﺮى ﻣﻔﺴﺮ اﻟﻨﺺ
وﻳﺮى اﳌﻔﺴﺮون اﳌﺴﻠﻤﻮن و
ً
اﻷرﻣﻴﲏ أن راﻛﺐ اﳊﻤﺎر ﻫﻮ ﺷﻌﺐ إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﺬي ﻣﻊ إﺗﻴﺎﻧﻪ ﻟﻠﻨﺎﻣﻮس واﻷﻧﺒﻴﺎء ﱂ ﻳﺘﺒﻊ اﳌﺴﻴﺢ وإﳒﻴﻠﻪ ،ﰲ ﺣﲔ
ﻳﺮى أن راﻛﺐ اﳉﻤﻞ ﻫﻢ اﻟﺒﺎﺑﻠﻴﻮن واﻟﻮﺛﻨﻴﻮن وﻳﺸﺒﻬﻬﻢ ﺑﺎﳌﺴﻠﻤﲔ.
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رﺳﺎﻟﺔ أرﻳﺜﺎس أﺳﻘﻒ ﻗﻴﺼﺮﻳﺔ إﻟﻰ أﻣﻴﺮ دﻣﺸﻖ:60
أرﻳﺜﺎس ﻫﻮ أﺳﻘﻒ ﻗﻴﺼﺮﻳﺔ )ﻛﺒﺎدوﻛﻴﺎ( ) 932 – 850م( ُوﻟﺪ ﰲ ﺑﺎﺗﺮا ﺑﺒﻠﻮﺑﻮﻧﻴﺰ ﻋﺎم 850م ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ،وﻣﻨﺬ ﻋﺎم
902م أﺻﺒﺢ أﺳﻘ ًﻔﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺒﺎدوك.
ﺗﺘﻠﻤﺬ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﻟﻘﺪﻳﺲ ﻓﻮﺗﻴﻮس ،واﺷﺘﻬﺮ ﺑﻌﻠﻤﻪ اﻟﻮاﺳﻊ ،واﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ واﻷدب اﻟﻜﻨﺴﻲ ,ﻳﻌ ّﺪ
أرﻳﺜﺎس وﻓﻮﺗﻴﻮس ﻣﻦ أﻗﻄﺎب ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻌﻮدة إﱃ اﻷدب واﻟﻔﻨﻮن اﻟﱵ ﻇﻬﺮت ﰲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ،
وﰲ ﺑﻮاﻛﲑ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺎﺷﺮ اﳌﻴﻼدي ,61ﺑﺮع ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻘﺪس ،وﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ أﻓﻼﻃﻮن وﻟﻮﻗﺎﻧﻮس
ﺷﺮﺣﺎ ﻋﻠﻰ ِﺳ ْﻔﺮ اﻟﺮؤﻳﺎ ﻳُﻌﺪ ﲢﻠﻴﻼً وﺗﺘﻤﺔً ﻟﺸﺮح أﻧﺪرﻳﺎ أﺳﻘﻒ ﻗﻴﺼﺮﻳﺔ.
وﻳﻮﺳﺎﺑﻴﻮس ،وﻛﺘﺐ ً
ﺗﱪز رﺳﺎﻟﺘﻪ اﳌﺴﻤﺎة «رﺳﺎﻟﺔ إﱃ أﻣﲑ دﻣﺸﻖ» ﺑﲔ أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ اﻟﻜﺜﲑة ،وﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻪ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ ورﺳﺎﺋﻠﻪ
وﺧﻄﺒﻪ62؛ ﻷ ﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺪو ُﻛﺘﺒﺖ ﺑﺄﻣﺮ اﻹﻣﱪاﻃﻮر روﻣﺎﻧﻮس اﻷول ) 944 – 919م( ,وﲤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﻣﺮﺟﻌﺎ دﻓﺎﻋﻴًﺎ دﻳﻨﻴًﺎ ،63وﰲ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ أ ﺎ ﻧُﺴﺒﺖ ﺧﻄﺄً إﱃ أرﻳﺜﺎس،
ﳕﻮذﺟﺎ أدﺑﻴﺎً أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﻮ ﺎ ً
أ ً
ووﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ  A. Th. Khouryﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻫﻮ اﻹﻣﱪاﻃﻮر روﻣﺎﻧﻮس
اﳌﺬﻛﻮر ،و إﱃ أي أﻣ ٍﲑ ﻣﻦ أﻣﺮاء دﻣﺸﻖ أُرﺳﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.64
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أﻧﻪ ﻗﺪ أﲨﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﻮن ﻋﻠﻰ أن اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ُﻛﺘﺒﺖ ﰲ ﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ اﳌﻴﻼدي أو اﻟﻌﺎﺷﺮ؛
وﻟﻜﻨﻬﻢ ﱂ ﻳﻬﺘﻤﻮا ﺑﺼﺤﺘﻬﺎ ﺑﻞ ﺑﻔﺤﻮاﻫﺎ ﻓﻘﻂ  ،ﻓﻴﻘﻮل د .ﺳﺎﺧﺎس :إﻧﻪ ﳛﺎول اﳊﺼﻮل ﻣﻦ ﻗﺮاءة أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ
اﻵراء اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺎﺷﺮ اﳌﻴﻼدي ﺑﺒﻴﺰﻧﻄﺔ ,65واﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺳﻼم ﺳﻮاءٌ أﻛﺎﻧﺖ رﲰﻴﺔً أم ﺷﻌﺒﻴﺔً.
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺷﺨﺼﻴﺔ
وﻧﻼﺣﻆ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻧﱪة اﻟﺴﺨﺮﻳﺔ واﻟﺘﻬﻜﻢ اﻟﱵ ﻳﺘﻨﺎول ﺎ اﳌﺆﻟﻒ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ و
ً
ﳏﻤﺪا ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻘﺪس ،وﱂ
ﳏﻤﺪ ،وﻧﺒﻮﺗﻪ ،وﳏﺎوﻟﺔ اﻹﺳﻼم أن ﻳﺴﺎوي ً
ي اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺘﻘﺒﱡﻞ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺮوﺣﻴﺔ ﻟﻺﺳﻼم وﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻪ اﻷُﺧﺮوﻳﺔ.
ﻳﻜﻦ أرﻳﺜﺎس ﳝﺘﻠﻚ أ ﱠ
ي ﰲ أﺳﻠﻮﺑﻪ وﺗﻌﺒﲑﻩ ﻋﻦ اﳊﻴﺎة اﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ ،وﺷﻬﻮاﱐ ﰲ أﺳﻠﻮﺑﻪ وﺗﻌﺒﲑﻩ ﻋﻦ اﳊﻴﺎة
ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ اﻹﺳﻼم ﻓَ ﱞﺞ وﻣﺎد ﱞ
اﻷﺧﺮوﻳﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺼﻒ اﳉﻨﺔ ﺑﻌﺒﺎر ٍ
ات ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻓ ﱠﺠﺔ ،66وﻣﺎ ﻳﺆرﻗﻨﺎ ﺑﺸﺄن ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﻫﻮ
ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﺳﺎﺧﺮ و ﻜﻤﻲ ﻣﻦ ﻛﺎﺗﺐ ﻣﻬ ﱠﺬب وﻣﺜﻘﻒ ،ﻳُﻈﻦ ﻓﻴﻪ ﻧﺰاﻫﺘﻪ ﻋﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﻼﻫﻮﺗﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻘﻮﻳﺾ ﻛﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻵﺧﺮ ،ﻻ ﳚﺐ أن ﻧَـ ْﻐ ُﻔﻞ أن
اﻟﺪﻳﻨﲔ :اﻹﺳﻼﻣﻲ واﳌﺴﻴﺤﻴﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻋﺎﺷﺎ ﻗﺮوﻧًﺎ ﻃﻮﻳﻠﺔً ﺟﻨﺒًﺎ إﱃ ﺟﻨﺐ ،ورﻏﻢ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت واﻟﺘﻌﺎرض أﺛﱠﺮا وﺗﺄﺛﱠﺮا
أﺣﺪﳘﺎ ﰲ اﻵﺧﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴًﺎ وﺛﻘﺎﻓﻴًﺎ.
وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻳﺸﺪد اﻟﺒﻄﺮﻳﺮك ﻧﻴﻘﻮﻻوس اﻟﺴﺮي ) 912/911م( ﰲ ﻣﺮاﺳﻼﺗﻪ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ اﳌﻘﺘﺪر ﰲ ﺑﻐﺪاد
ﻓﻴﻘﻮل ﰲ أﺣﺪﻫﺎ« :ﺳﻴﺎدﺗﺎن ﻋﻠﻰ اﻷرض :اﻟﺴﺮاﺳﻨﺔ واﻟﺮوم ،ﺗﺴﻮدان وﺗﺴﻄﻌﺎن ﻣﺜﻞ ﻧُﻮري اﻟﻘﻤﺮﻳﻦ .وﻋﻠﻰ ﻫﺬا
ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻨﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وأﺧﻮﻳﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﲣﺘﻠﻒ أوﺿﺎﻋﻨﺎ ﻛﻠﻴﺎً ﰲ اﳌﻌﻴﺸﺔ واﳌﻬﻦ واﻟﻌﻘﻴﺪة».67
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ﻓﺎﻷﲝﺎث اﻟﻘﺪﳝﺔ ﺗﻌ ّﺪ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺒﻄﺮﻳﺮك اﳌﺴﺘﻨﲑ ﻧﻴﻘﻮﻻوس اﻟﺴﺮي ﻣﻮﺟﻬﺔً إﱃ أﻣﲑ ﻛﺮﻳﺖ أو ﻗﱪص ،ﰲ ﺣﲔ أن
اﻷﲝﺎث اﳊﺪﻳﺜﺔ أﺛﺒﺘﺖ أ ﺎ ﻣﻮﺟﻬﺔٌ إﱃ اﳋﻠﻴﻔﺔ اﳌﻘﺘﺪر ﺑﺒﻐﺪاد ،ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﱵ اﻓﺘﺘﺤﻬﺎ اﻟﺒﻄﺮﻳﺮك ﻓﻮﺗﻴﻮس
)  867 – 858و  887-881م( وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺒﻄﺮﻳﺮك واﻷدﻳﺐ اﳌﺬﻛﻮر ﻧﻴﻘﻮﻻوس اﻟﺴﺮي ،ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﳌﻬﺎدﻧﺔ
واﳊﻮار ﻣﻊ اﻹﺳﻼم وﻣﻊ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻷﺧﺮى.
إﻓﺜﻴﻤﻴﻮس زﻳﻐﺎﻓﻴﻨﻮس «ﺿﺪ اﻟﺴﺮاﺳﻨﺔ»:68
ﲤﺜﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ إﻓﺜﻴﻤﻴﻮس زﻏﺎﻓﻴﻨﻮس ) 1120 – 1050م( اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻼﻫﻮﺗﻴﺔ ﰲ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ
وﺑﺪاﻳﺎت اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ ،ﻓﻘﺪ ﻋﺎش راﻫﺒًﺎ ﺑﺪﻳﺮ ﺑﲑﻳﻔﻠﻴﺒﺘﻮ ﺑﺎﻟﻘﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ ،وﻣﻦ ﺑﲔ أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ واﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ
واﻻﻋﱰاﺿﻴﺔ ﻳﱪز ﻛﺘﺎﺑﻪ «اﻟﺪرع اﻟﻌﻘﺎﺋﺪي» وﻫﻮ ﻛﺘﺎب ﻳﻘﻊ ﰲ  28ﻓﺼﻼً أو ﻋﻨﻮاﻧًﺎ ،ﻛﺘﺒﻪ ﺑﺪﻋ ٍﻢ ﻣﻦ اﻹﻣﱪاﻃﻮر
أﻟﻴﻜﺴﻴﻮس اﻷول ﻛﻮﻣﻨﻴﻨﻮس)  1118- 1081م(.
ﻓﻔﻲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻳﻌﺮض إﻓﺜﻴﻤﻴﻮس زﻏﺎﻓﻴﻨﻮس ﻟﻠﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺘﻬﺎ ﺣﱴ ﻋﺼﺮﻩ,
وﻳُﻘ ﱢﻮض ﺑﺈﳚﺎز اﳍﺮﻃﻘﺎت اﻟﻘﺪﳝﺔ ،وﺑﺈﺳﻬﺎب اﳍﺮﻃﻘﺎت اﳌﻌﺎﺻﺮة ﻟﻪ ،وﻳُﺪرج ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻹﺳﻼم ،وﰲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣﺮ
ﳚﺐ اﻻﻋﱰاف أن ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ إﻻ ﳎﺮد ﲨﻊ ﻟﻨﺼﻮص وآراء ﺳﺎﺑﻘﻴﻪ ﻣﻦ ُﻛﺘﱠﺎب وآﺑﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ؛ إﻻ أﻧﻪ ﻇﻞ
و ٍ
ﻟﻘﺮون ﻋﺪﻳﺪة ﲟﺜﺎﺑﺔ اﻟﺬﺧﲑة ﻟﻼﻫﻮﺗﻴﲔ ﰲ اﻟﺸﺮق اﳌﺴﻴﺤﻲ.
وﳜﺼﺺ إﻓﺜﻴﻤﻴﻮس زﻏﺎﻓﻴﻨﻮس اﻟﻔﺼﻞ اﻷﺧﲑ )اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ( ﻣﻦ «اﻟﺪرع اﻟﻌﻘﺎﺋﺪي» وﻋﻨﻮاﻧﻪ «ﺿﺪ اﻟﺴﺮاﺳﻨﺔ»
ﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻹﺳﻼم ,وﻣﺼﺎدرﻩ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎدﺗﻪ ﳌﻬﺎﲨﺔ اﻹﺳﻼم ﻫﻲ ﰲ اﻷﺳﺎس ﻛﺘﺎﺑﺎت ﻳﻮﺣﻨﺎ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ،
وﻛﺘﺎﺑﺎت ﺟﻮرج اﻟﺮاﻫﺐ ،وﻧﻴﻜﻴﺘﺎ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻲ.
أﻣﺎ ﻋﻦ إﺳﻬﺎﻣﻪ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻴﻜﻤﻦ ﰲ ﳏﺎوﻟﺘﻪ ﻻﻗﺘﻀﺎب اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﳌﻄﻮﻟﺔ ،وﺣﺬف اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺴﺎﺧﺮة ﺿﺪ
اﻹﺳﻼم ،وﺗﺮﻛﻴﺰ ﻣﺼﺎدرﻩ اﳌﺘﻌﺪدة ﺣﱴ ﺗﻈﻬﺮ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻪ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔً ﰲ ﲨﻠﺘﻬﺎ ,ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ إﳒﺎزﻩ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﺑﺈﳚﺎز
ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮر اﳌﺒﻬﻤﺔ ﰲ ﻣﺼﺎدرﻩ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
وﺗﺘﻤﺜﻞ اﳌﺂﺧﺬ اﻟﱵ ﺗﺆﺧﺬ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﳏﺎوﻟﺘﻪ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻋﻘﺎﺋﺪ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ وﳏﺎرﺑﺔ اﳍﺮﻃﻘﺎت ﺑﺎﻻﻧﻘﻴﺎد اﻷﻋﻤﻰ ﻟﻨﺼﻮص
ﻳﻨﺘﻘﻀﻬﺎ أو ﻳﻮرد رأﻳﻪ اﳋﺎص أو أن ﻳﻬ ﱢﺬب آراء ﺳﺎﺑﻘﻴﻪ وﻳﻄﻮﻋﻬﺎ
ﺳﺎﺑﻘﻴﻪ ﻣﻦ ُﻛﺘﱠﺎب وآﺑﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ،دون أن َ
ﳌﻘﺘﻀﻴﺎت ﻋﺼﺮﻩ ،وﲜﺎﻧﺐ ﻫﺬﻩ اﳌﺂﺧﺬ ﳚﺐ أن ﻧﺸﲑ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ,وﻫﺬا ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﻧﻘﺾ
ﻧﺼﻮص ﺳﺎﺑﻘﻴﻪ وﺧﺎﺻﺔً ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﻟﱵ أوردﻫﺎ ﻧﻴﻜﻴﺘﺎ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻲ.69
ﻧﻴﻜﻴﺘﺎ ﺧﻮﻧﻴﺎﺗﻲ « :ﻛﻨﺰ اﻹﻳﻤﺎن اﻷرﺛﻮذﻛﺴﻲ» ،اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺸﺮون «ﻋﻦ دﻳﻦ اﻟﻬﺎﺟﺮﻳﻴﻦ»:70
ﻳُﻌﺪ ﻧﻴﻜﻴﺘﺎ ﺧﻮﻧﻴﺎﺗﻴﺲ ) 71(1213 – 1150ﻣﺆرخ ﺳﻘﻮط اﻟﻘﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﻴﺪ اﻻﺣﺘﻼل اﻹﻓﺮﳒﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻼﺗﲔ)1204م( .وﻟﺪ ﻧﻴﻜﻴﺘﺎ ﺧﻮﻧﻴﺎﺗﻴﺲ ﺑﻀﺎﺣﻴﺔ ﺧﻮﻧﻴﺲ ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ ﻓﺮﳚﻴﺎ ،ﺑﺪأ ﻣﺴﲑﺗﻪ ﺑﺎﻟﻘﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻼط
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اﻹﻣﱪاﻃﻮري ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ ﻛﺎﺗﺐ ﻣﻠﻜﻲ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﺎرﳜﻪ 72ﺑﺎﻟﻎ اﻷﳘﻴﺔ ،واﻟﺬي ﻳﺘﻨﺎول ﻓﻴﻪ اﻷﺣﺪاث ﻣﻦ وﻓﺎة
أﻟﻴﻜﺴﻴﻮس اﻷول ﻛﻮﻣﻨﻴﻨﻮس )1118م( إﱃ 1203م.
ﱢ
ﻣﺼﺎف أﳌﻊ ﻣﺆرﺧﻲ اﻟﻔﱰة
ﻧﺘﺒﲔ ﺑﻘﺮاءﺗﻪ ﺳﻌﺔَ أُﻓﻘﻪ ،وﻋُﻤﻖ ﲢﻠﻴﻠﻪ وﺣﻴﺎدﻩ ،ودﻗﺔ ﺗﺼﻮﻳﺮﻩ ،وﻫﻲ ﳑﻴﺰات ﲡﻌﻠﻪ ﰲ
اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ ،ﻛﺬﻟﻚ وﺿﻊ ﻛﺘﺎﺑًﺎ دﻓﺎﻋﻴًﺎ ﻳﻘﻊ ﰲ  27ﻓﺼﻼً ﻳﺒﺎري ﻓﻴﻪ »اﻟﺪرع اﻟﻌﻘﺎﺋﺪي« ﻟﺰﻳﻐﺎﻓﻴﻨﻮس؛
وﻟﻜﻦ ﺑﺮوح اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺮﻓﻴﻊ واﻟﺒﻨﱠﺎء ،وﻳُﻌﺮف ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﺳﻢ »ﻛﻨﺰ اﻹﳝﺎن اﻷرﺛﻮذﻛﺴﻲ« واﻟﻌﻨﻮان ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻋﻦ
اﻟﻌﻤﻞ ،ﻋﻨﻮﻧﻪ ﺑﻪ رﻓﻴﻘﻪ ﺛﺎودوروس ﺳﻜﻮﺗﺎرﻳﻮﺗﻴﺲ.
ﻳﻌﺮض ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﳝﺎن اﻷرﺛﻮذﻛﺴﻲ ،وﻳﻘ ﱢﻮض اﳍﺮﻃﻘﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ ﰲ ﻋﺼﺮﻩ،
ﳐﺼﺺ ﻟﺪراﺳﺔ اﻹﺳﻼم وﻋﻨﻮاﻧﻪ «ﻋﻦ دﻳﻦ اﳍﺎﺟﺮﻳﲔ».
واﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺸﺮون ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب
ٌ
وﻛﺄﺳﻼﻓﻪ ﻳﺘﺒﻊ ﺧﻮﻧﻴﺎﺗﻴﺲ ﰲ ﻋﻤﻠﻪ اﻵراء اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﻟﻴﻮﺣﻨﺎ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ﻛﻤﺎ وردت ﺑﻔﺼﻠﻪ رﻗﻢ 101 :ﻣﻦ ﻣﺆﻟﱠﻔﻪ
ﳏﻤﺪا اﺳﺘﻘﻰ ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻪ ﻣﻦ اﻟﻴﻬﻮد واﻷرﻳﻮﺳﻴﲔ واﻟﻨﺴﺎﻃﺮة ،وﻳﻌﺮض ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ
أﻳﻀﺎ أن ً
«ﻋﻦ اﳍﺮﻃﻘﺎت» ,ﻓﻴﺬﻛﺮ ً
اﻟﻘﺮآن ﻋﻦ اﷲ واﳌﺴﻴﺢ اﻟﱵ ﻳﻌﺘﱪﻫﺎ ﻣﻐﻠﻮﻃﺔ ،وﻳﺮﻓﺾ اﻟﻮﺣﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﰒ ﻳﺪﺣﺾ ا ﺎﻣﺎت اﻟ ﱢﺸﺮك اﳌﻠﺼﻘﺔ
ﺑﺎﳌﺴﻴﺤﻴﲔ ،وﻳُﺪﻳﻦ ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت اﻟﻨﱯ ﳏﻤﺪ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻌﺘﻘﺪات اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻦ اﻵﺧﺮة وﻳﻮم اﻟﺪﻳﻨﻮﻧﺔ واﳉﻨﺔ ،ﳒﺪﻩ ﻳﺴﺘﻠﻬﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻮرج اﻟﺮاﻫﺐ ،وأﻣﺎ
روح اﻟﺘﻬﺠﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم ﻓﻤﺼﺪرﻩ ﻛﺘﺎﺑﺎت زﻳﻐﺎﻓﻴﻨﻮس ،وﰲ دﺣﺾ اﳌﻮاﻗﻒ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﺘﺒﻊ أﺳﻠﻮب أﺳﻼﻓﻪ ﻣﻦ
أﺻﺤﺎب اﻟﺮدود ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﳒﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ إﺿﺎﻓﻴﺔ ،وﻣﺴﺘﻮى ﻧﻘﺪﻳﺎً ﻣﺘﻤﻴﺰاً ﻋﻦ ﺳﺎﺑﻘﻴﻪ.
إﻓﺜﻴﻤﻴﻮس اﻟﺮاﻫﺐ «ﻣﺤﺎورة ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻊ ﻓﻴﻠﺴﻮف ﺳﺮاﺳﻨﻲ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﻴﻠﻴﺘﻴﻨﻲ»:73
ﻫﺬا اﻟﻨﺺ اﳌﻬﻢ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﳏﺎورة ،وﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻫﻮ رﺳﺎﻟﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ ﳏﺎورة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ،ﺗُﻨﺴﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ إﱃ
اﻟﻘﺪﻳﺲ إﻓﺜﻴﻤﻴﻮس اﻟﺮاﻫﺐ أو اﻟﻘﺪﻳﺲ إﻓﺜﻴﻤﻴﻮس اﻟﻜﺒﲑ ) 477 – 377م( ,وﻫﺬا ﺷﻲء ﻣﺴﺘﺒﻌﺪ؛ ﻷﻧﻪ ﰲ
ﻧﺎﺳﻚ وﻣﺒ ﱢﺸﺮ
زﻣﻨﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ اﻹﺳﻼم
ﻣﻮﺟﻮدا ،إﳕﺎ ﳝﺜﻞ ﻫﺬا إﳝﺎن اﳉﻤﺎﻫﲑ اﻟﺬي أراد ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﻘﺪﻳﺲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ٌ
ً
ﺑﲔ اﻟﻌﺮب.
وﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻛﺎﺗﺒﻬﺎ اﻷﺻﻠﻲ ،وإن ﻛﺎن ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻧﺴﺒﻬﺎ إﱃ إﻓﺜﻴﻤﻴﻮس زﻳﻐﺎﻓﻴﻨﻮس؛
ﻣﺆﺳﺴﺎ ﻋﻠﻰ
ﻷن ﺎ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ «درع» زﻳﻐﺎﻓﻴﻨﻮس ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ,ﻓﺈ ّن اﳉﺰء اﻟﺮﺋﻴﺲ «ﻟﻠﻤﺤﺎورة» ﻳﺒﺪو
ً
ﻛﺘﺎب ﺑﺎرﺛﻮﻟﻮﻣﻴﻮس اﳊﺮاﱐ «ﺗﻔﻨﻴﺪ ﻫﺎﺟﺮي» ,اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻤﻲ إﱃ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع اﻷدﰊ ﻣﻦ اﶈﺎورات اﳌﺰﻳﻔﺔ.
ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﺟﺰﺋﲔ .اﻷول :دﻓﺎﻋﻲ ،واﻟﺜﺎﱐ :اﻋﱰاﺿﻲ .ﻓﺎﻷول :ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻋﱰاﺿﺎت
وا ﺎﻣﺎت اﻟﻼﻫﻮت اﻹﺳﻼﻣﻲ )ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم( ﻟﻠﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﰲ ﺻﻤﻴﻢ اﻟﻌﻘﻴﺪة ﻣﺜﻞ :اﻟﺘﺜﻠﻴﺚ ،وﲡﺴﺪ اﳌﺴﻴﺢ،
واﳋﻼص ،وﺳﺮ اﳌﻨﺎوﻟﺔ )اﻟﺸﻜﺮ( ...إﱁ اﻟﱵ ﻳﺼﻴﻐﻬﺎ اﳌﺘﺤﺎور اﳌﺴﻠﻢ وﻳﺪﺣﻀﻬﺎ إﻓﺜﻴﻤﻴﻮس.
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ﳐﱰع ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮم إﻓﺜﻴﻤﻴﻮس ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻴﺤﺪدﻫﺎ ،ﰒ ﻳﻘﻮم
ﻓﺎﻟﻨﺺ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺣﻮار َ
ﺑﺘﻔﻨﻴﺪﻫﺎ ودﺣﻀﻬﺎ ﻟﻴﺒﲔ ﺻﻮاب اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ،وﰲ ﺗﺮﻗﻴﻢ اﻻﻋﱰاﺿﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻻ ﺎﻣﺎت ﻳﺘﺒﻊ أﺳﻠﻮب
ﺑﺎرﺛﻮﻟﻮﻣﻴﻮس اﳊﺮاﱐ اﳌﺘﺒﻊ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ «ﺗﻔﻨﻴﺪ ﻫﺎﺟﺮي» ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺄﰐ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻷﳘﻴﺔ ،ﻓﺎﳌﺴﻠﻢ ﻳﺆﻛﺪ
وﰲ ﺗﻘﻮﻳﺾ اﻻ ﺎﻣﺎت ﻳﺘﱠﺒﻊ أﺳﻠﻮب ﻛﺘﺎﺑﺎت أﰊ ﻗﺮة ،ﻛﻤﺎ أن اﳊﻮار ﻋﻠﻰ
ً
ﻋﻠﻰ أن ﻋﻘﻴﺪة اﻟﺘﺜﻠﻴﺚ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ِﺷْﺮٌك ،ﰲ ﺣﲔ أن إﻓﺜﻴﻤﻴﻮس ﻳﺮﻓﺾ ﻫﺬا اﻻ ﺎم ﻗﺎﺋﻼً« :ﻧﺆﻣﻦ ﺑﺈﻟﻪ واﺣﺪ ،ﱂ
ُﳜﻠﻖ ،أزﱄ ،ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻮﺻﻒ اﻟﻜﻠﻲ ،واﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻜﻠﻲ ،واﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻜﻠﻲ ،ﱂ ﻳﺮﻩ أﺣﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،وﻧﻘﻮل ﻛﺬﻟﻚ:
إن ﻟﻺﻟﻪ ﻋﻘﻼًوروﺣﺎً ،ﱂ ُﳜﻠﻘﺎ ،وإﳕﺎ ﳘﺎ ﻣﻦ ذات ﺟﻮﻫﺮﻩ وﻃﺒﻴﻌﺘﻪ» .وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﺎﳋ ْﻠﻖ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ
اﻹﻟﻪ اﻟﺬي ﺧﻠَﻖ ﻛﻞ ﺷﻲء وأﻋﻄﺎﻩ اﳊﻴﺎة؛ ﻷﻧﻪ اﳋﺎﻟﻖ واﶈﻴﻲ .وﰲ ﻫﺬﻩ اﳋﻠﻴﻘﺔ ﳐﻠﻮق أﰎ ﻫﻮ اﻹﻧﺴﺎن؛ ﻷﻧﻪ
اﻟﻜﻞ ﳐﻠﻮق ،ووﺣﺪﻩ اﻹﻟﻪ ﱂ ُﳜﻠﻖ ،وﻫﻮ ﻣﺜﻠﺚ اﻷﻗﺎﻧﻴﻢ :أب وﻋﻘﻞ )ﻛﻠﻤﺔ(
ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻌﻘﻞ وروح ،ﰲ ﺣﲔ أن ﱠ
وروح.
ﻓﻴﺘﻌﺠﺐ اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﳌﺴﻠﻢ ،وﻳﻀﻊ اﻟﺘﺴﺄوﻻت اﻵﺗﻴﺔ اﻟﱵ ﳚﻴﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻓﺜﻴﻤﻴﻮس :ﻣﺎ اﳊﺎﺟﺔ ﻟﺘﺠﺴﺪ اﻹﻟﻪ؟
وﻛﻴﻒ اﲢﺪ ﺑﺎﻟﻨﺎﺳﻮت؟ وﻫﻞ ﳝﻜﻦ ﻟﻺﻟﻪ أن ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻠﻤﻮﺳﺎً؟ وﳌﺎذا أﺧﻔﻴﺘﻢ اﻹﳒﻴﻞ اﳍﺎﺑﻂ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء وﻛﺘﺒﺘﻢ
ﻏﲑﻩ؟ وﻃﺎﳌﺎ اﳌﺴﻴﺢ اﺧﺘﱳ ﻓﻠﻤﺎذا ﻻ ﲣﺘﺘﻨﻮن؟ وﻣﻦ اﻟﺬي ﻳﺸﻬﺪ ﺑﺄن اﳌﺴﻴﺢ ﲡﺴﺪ؟ وﻛﻴﻒ ﰎ ﺷﺮاؤﻛﻢ
وﺧﻼﺻﻜﻢ ﺑﺪم ﻳﺴﻮع اﳌﺴﻴﺢ؟ وأﺧﲑاً ﳌﺎذا ﻻ ﺗﻘﺒﻠﻮن ﲟﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴًﺎ ﻣﻊ أن إﺷﻌﻴﺎ واﻹﳒﻴﻞ أﺧﱪا ﺑﻘﺪوﻣﻪ؟.74
ﲡﻤﻴﻌﺎ ﻟﻨﺼﻮص وآراء ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺗﺪﺣﺾ ﻧﺒﻮة ﳏﻤﺪ،
اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ ﳛﻤﻞ ﻛﻤﺎ أﺳﻠﻔﻨﺎ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻻﻋﱰاﺿﻲ ،وُﳝﺜﻞ
ً
واﻟﻮﺣﻲ اﻹﳍﻲ ﺑﺎﻟﻘﺮآن ،واﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻺﺳﻼم ،ﻓﺎﻟﻨﺺ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﺘﺠﺮﻳﺪ اﺠﻤﻟﺎدل اﳌﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﺠﺠﻪ
واﺳﺘﻨﺎرﺗﻪ ،وﲢ ﱡﻮﻟﻪ إﱃ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ.
ﺑﺎرﺛﻮﻟﻮﻣﻴﻮس اﻟﺮﻫﺎوي وﻛﺘﺎﺑﻪ «ﺗﻔﻨﻴﺪ ﻫﺎﺟﺮي»:75
ﺑﺎرﺛﻮﻟﻮﻣﻴﻮس اﻟﺮﻫﺎوي ﻋﺎش ﰲ اﻟﻘﺮﻧﲔ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ اﳌﻴﻼدﻳﲔ ،وﻫﻮ ﻣﺆﻟﱢﻒ ﻻ ﻳﺸﺒﻪ ﺳﺎﺑﻘﻴﻪ وﻻ ﺣﱴ
ﺟﺪا ،وﻷﻧﻪ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﺎدة ﻣﻦ
ﻻﺣﻘﻴﻪ ﻣﻦ اﻟ ُﻜﺘّﺎب اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻨﺎوﻟﻮا اﻹﺳﻼم؛ وذﻟﻚ ﻷن أﺳﻠﻮﺑﻪ ﻻذعٌ ً
اﻧﻄﺒﺎﻋﺎ ﺑﺄ ﺎ ﻣﺎدة ﻣﺰﻳﱠﻔﺔ.
ﻣﺼﺪرﻫﺎ ،وﻳﻌﻄﻲ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ
ً
ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻜ ﱠﻮﻧﺖ ﻋﻨﻪ ﻟﺪى ﻗﺪاﻣﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺮأوا ﻟﻪ دون إﻣﻌﺎن ،أﻣﺎ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﻓﻴﺆﻛﺪ
أن اﳌﺎدة اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺑﺎرﺛﻮﻟﻮﻣﻴﻮس ﶈﺎرﺑﺔ اﻹﺳﻼم ﻧﺎﺑﻌﺔٌ ﻣﻦ اﻹﺳﻼم اﻟﺸﻌﱯ ،وﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ ِ
اﻟﻔَﺮق ،وﻣﻦ
ﲨﺎﻋﺎت اﻟﺪراوﻳﺶ اﻟﱵ ﺗﻜﻮﻧﺖ داﺧﻞ اﻹﺳﻼم ،ﻓﻠﻢ ﺗﻌﺪ اﻷﲝﺎث اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻀﻊ اﳌﺆﻟﻒ ﰲ ﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ
)زﻣﻦ اﻟﺒﻄﺮﻳﺮك ﻓﻮﺗﻴﻮس( ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ.
ﻓﺎﳌﻌﺘﻘﺪات واﻵراء اﻟﱵ ﻳﺘﻨﺎوﳍﺎ ﺑﺎرﺛﻮﻟﻮﻣﻴﻮس ﻇﻬﺮت ﰲ اﻹﺳﻼم ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺮن اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ اﳌﻴﻼدي ،ﻛﻤﺎ أن ﻣﺎدة
اﶈﺪﺛﲔ ﻟﻴﻬﺘﻤﻮا ﲟﻘﺎﻟﺘﻪ ،ﻓﻤﻦ ﻫﻮ ﺑﺎرﺛﻮﻟﻮﻣﻴﻮس؟
ﺑﺎرﺛﻮﻟﻮﻣﻴﻮس أﺛﺎرت ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ َ
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ﲢﺪﻳﺪا ﻣﻦ ﻫﻮ ،وﳌﻦ أورد ﻫﻮ ﰲ ﻣﻘﺎﻟﺘﻪ أﻧﻪ رﻫﺎوي؟ واﻟﱠﺮَﻫﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﰲ ﴰﺎل ﺷﺮق ﺳﻮرﻳﺎ ﲜﻮار اﻟﻔﺮات،
ﻻ ﻧﻌﻠﻢ ً
ﻛﻴﻠﻮﻣﱰا ،ﻛﺎﻧﺘﺎ ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳍﻠﻴﻨﺴﺘﻴﺔ اﳌﻬﻤﺔ ،ﰒ أﺻﺒﺤﺘﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ
وﻫﻲ وﺣﺮان ﰲ اﻟﻌﺮاق ﻋﻠﻰ ﺑُﻌﺪ ﲦﺎﻧﲔ
ً
اﻟﻌﺼﻮر اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
اﻫﺐ ﻛﺎن ﻳﺬﻫﺐ ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ ﺑﺪﻳﺮ اﻟﻘﺪﻳﺴﺔ ﻛﺎﺗﺮﻳﻦ اﻟﺸﻬﲑ ﲜﺒﻞ ﺳﻴﻨﺎء ﺑﲔ اﳊﲔ واﻵﺧﺮ،
وﳜﱪﻧﺎ ﰲ ﻣﻘﺎﻟﺘﻪ ﺑﺄﻧﻪ ر ٌ
وﻳﺒﺪو أﻧﻪ ﻻﺣ ًﻘﺎ ذﻫﺐ إﱃ اﻟﻘﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ وآﺳﻴﺎ اﻟﺼﻐﺮى ،وﻟﻜﻦ ﱂ ﳜﱪﻧﺎ أﻳﻦ ﻛﺘﺐ ﻣﻘﺎﻟﺘﻪ ،76وﻛﺎن ﺑﺎرﺛﻮﻟﻮﻣﻴﻮس
ﻋﺎرﻓًﺎ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﻗﺮأ اﻟﻘﺮآن ،وﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺎﺋﻼً« :ﻗﺮأت ﻛﺘﺒﻬﻢ ،وﻋﻠﻤﺖ ﻣﺎ
ﻓﻴﻬﺎ» 77أو «ﻣﺮرت ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﻛﺘﺒﻬﻢ ،وﱂ أﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎً ﺷﻴﺌﺎً ﻧﺎﻓﻌﺎً».78
واﻟﺬي ﻳﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻜﲑﻩ وﻳﻮﻗﺪ ذﻫﻨﻪ ﳏﺎوﻟﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﳌﺴﺎواة اﻹﺳﻼم  /اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ،ووﺿﻊ اﳌﺴﻴﺢ
ﻋﻠﻰ ذات اﳌﻨﺰﻟﺔ ﺑﺒﺎﻗﻲ اﻷﻧﺒﻴﺎء ،وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﻢ ﳏﻤﺪ ذاﺗﻪ ،ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة ﺗﺒﺪو ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻟﺒﺎرﺛﻮﻟﻮﻣﻴﻮس ،ﻓﻔﻲ اﳊﻘﻴﻘﺔ
ﺣﺎول اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻣﺒﻜﺮاً أن ﻳﺴﺎووا ﺑﲔ اﳌﺴﻴﺢ وﳏﻤﺪ ،وﻫﻨﺎك ﺟﺰء ﻻ ﻳﺴﺘﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺮاﺛﻬﻢ ﺧ ِ
ﺼﺺ ﶈﺎوﻟﺔ ﺟﻌﻞ
ُ
ُ
ﺷﺨﺼﻴﺔ ﳏﻤﺪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ.
واﳌﺴﻠﻤﻮن ﻳﻌﱰﺿﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ،وﻳﺘﻬﻤﻮن اﳌﺴﻴﺤﻴﲔ ﺑﺘﺰﻳﻴﻒ دﻳﻨﻬﻢ اﳊﻘﻴﻘﻲ،
وﻣﺎدة ﻫﺬﻩ اﻻﻋﱰاﺿﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻟﻮﻫﺔ اﳌﺴﻴﺢ وﲡﺴﺪﻩ ،وﺻﻠﺒﻪ ،واﻟﺘﺜﻠﻴﺚ ،وﺗﻮﻗﲑ اﻷﻳﻘﻮﻧﺎت ،وﺳﺮ اﳌﻨﺎوﻟﺔ،
واﳌﻌﻤﻮدﻳﺔ ،وإرﺳﺎل اﻟﱡﺮوح اﻟﻘﺪس ،واﻻﻋﱰاف ،وا ﺎم اﳌﺴﻠﻤﲔ اﳌﺴﻴﺤﻴﲔ ﺑﺘﺤﺮﻳﻒ اﻹﳒﻴﻞ وﺣﺬف اﺳﻢ ﳏﻤﺪ
ﻣﻨﻪ.79
ﺻﻐﲑا ﻣﻦ اﻋﱰاﺿﺎت اﳌﺴﻠﻤﲔ ،واﻟﱵ ﻣﺼﺪرﻫﺎ اﻻﻋﱰاﺿﺎت اﻟﻮاردة
ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎﻟﺔ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﺑﺎرﺛﻮﻟﻮﻣﻴﻮس ﺟﺰءًا ً
ﺑﺮﺳﺎﻟﺘﻬﻢ إﱃ اﻻﻣﱪاﻃﻮر ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ،واﻟﱵ أوردﻫﺎ ﻧﻴﻜﻴﺘﺎ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻲ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻘﺎﻟﺘﻪ ،ﰒ ﻳﻘﻮﺿﻬﺎ ﲟﻨﻬﺠﻴﺔ ،80وﲜﺎﻧﺐ
ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺬي ﻳﻮرد اﻻﻋﱰاﺿﺎت ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﻨﻈﱠﻢ ﳒﺪ أن ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺑﺎرﺛﻮﻟﻮﻣﻴﻮس ﺗﺴﻮدﻫﺎ اﻟﻔﻮﺿﻰ ،ﻓﻠﻢ
ﻣﻌﲔ ﺑَﲎ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺠﻮﻣﻪ اﳌﻜﺜﻒ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم ،وﺑﺎرﺛﻮﻟﻮﻣﻴﻮس أول ﻛﺎﺗﺐ اﻋﱰاﺿﻲ ﻋُﲎ
ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ إﻃﺎر ﱠ
ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻴﺎة ﳏﻤﺪ81؛ ﻟﻴﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﰲ دﺣﺾ ﻣﻮاﻗﻒ اﳌﺴﻠﻤﲔ.
ﺮﺻﺪ ﺣﻴﺎة ﻧﱯ اﻹﺳﻼم ﻣﻦ ﻃﻔﻮﻟﺘﻪ ﺣﱴ وﻓﺎﺗﻪ ،وﻣﺜﻞ ﺑﺎﻗﻲ اﻟ ّﻜﺘُﺎب اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﲔ ﻳﻨﻔﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﳏﻤﺪ وﻧﺒﻮﺗﻪ وﻳﻘﺺ
ﻓ َ
ﻏﺮاﺋﺐ ﻛﺜﲑة ﻋﻦ ﺣﻴﺎة ﳏﻤﺪ ،ﻓﻌﻠﻰ ﻃﻮل اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﳛﺎول إﺛﺒﺎت اﳍُﱠﻮة اﻟﺸﺎﺳﻌﺔ ﺑﲔ اﳌﺴﻴﺢ وﳏﻤﺪ ﻓﺎﳌﺴﻴﺢ ﻣﻨﺬ
آﻳﺎت إﳍﻴﺔً ﺧﺎرﻗﺔً ،أﻣﺎ ﳏﻤ ٌﺪ ﻓﻠﻢ ِ
ات ُﲤﺜﻞ ٍ
اﳊﺒﻞ ﺑﻪ إﱃ ﺻﻌﻮدﻩ اﺠﻤﻟﻴﺪ أﺛﺒﺖ ﻻﻫﻮﺗﻪ ﲟﻌﺠﺰ ٍ
ﻳﺄت ﰲ ﻧﻈﺮﻩ
َ
ﺑﺎﳌﻌﺠﺰات واﻵﻳﺎت اﻟﺸﺎﻫﺪة ﻋﻠﻰ رﺳﺎﻟﺘﻪ وﻧﺒﻮﺗﻪ.82
83
أﻳﻀﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺧﻠﻴﻂ ﻣﻦ اﳊﻘﺎﺋﻖ
وﲜﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ﻓﺤﻴﺎﺗﻪ وأﺧﻼﻗﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﺰﻋﻢ ﻻ ﺗﺆﻳﺪ ﻧﺒﻮﺗﻪ  ،وﻗﺮآﻧﻪ ً
واﻟﻀﻼﻻت ،ﻓﺎﳊﻘﺎﺋﻖ ﲣﺘﺺ ﺑﺈﺷﺎرات ﻣﻮﺟﺰة وﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ،وﻣﺼﺪرﻫﺎ اﻟﺮاﻫﺐ
ﲝﲑى ،أﻣﺎ اﻟﻀﻼﻻت ﻓﻬﻲ ﻣﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻋﺜﻤﺎن ،وﻳﺸﲑ ﺑﺎرﺛﻮﻟﻮﻣﻴﻮس إﱃ أن ﲨﻊ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ﻋﺜﻤﺎن
اﳋﻠﻴﻔﺔ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻺﺳﻼم )656 – 644م(. 84
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وأﻫﻢ ﻧﻘﺎط اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﺑﻌﺾ اﳌﻌﺘﻘﺪات اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﻋﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﳏﻤﺪ ،ﻓﻴﻘﻮم ﺑﺎرﺛﻮﻟﻮﻣﻴﻮس ﺑﺘﻘﻮﻳﻀﻬﺎ
ﺑﺄﺳﻠﻮب ﺳﺎﺧﺮ ،وﻣﻨﻬﺎ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄزﻟﻴﺔ ﳏﻤﺪ ،اﻟﺬي وﻓﻘﺎً ﳍﺬﻩ اﳌﻌﺘﻘﺪات اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻛﺎن ﳐﻔﻴًﺎ ﺑﲔ اﻟﻄﲔ
)اﻟﺼﻠﺼﺎل( واﳌﺎء  ،85واﻋﺘﻘﺎد آﺧﺮ ﻳﻘﻮل ﺑﺄن اﲰﻪ ﻛﺎن ﻣﻜﺘﻮﺑﺎً ﻋﻠﻰ ﻋﺮش اﻹﻟﻪ ،86و ﻣﻦ اﳌﺆﻛﺪ أن ﻫﺬﻩ
اﳌﻌﺘﻘﺪات ﻣﺼﺪرﻫﺎ ﳏﺎوﻻت اﻟﻼﻫﻮت اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺸﻴﻌﻲ واﻟﺼﻮﰲ ﻟﺮﻓﻊ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻨﱯ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ.
ﻓﻔﻲ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ودواﺋﺮ اﻟﺘﺼﻮف اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وﺧﺎﺻﺔً ﰲ ﺑﻌﺾ ﻓﺮق اﻟﺪراوﻳﺶ ،أَﺧﺬت ﻓﻜﺮة ﻧﻮر ﳏﻤﺪ
اﻷزﱄ أﺑﻌﺎداً ﻣﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ,ﻓﻤﺤﻤﺪ اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﱂ ﻳﻜﻦ إﻻ ﺻﻮرة ﶈﻤﺪ اﻷزﱄ )اﳊﻘﻴﻘﺔ اﶈﻤﺪﻳﺔ ،اﻟﻨﻮر اﶈﻤﺪي( 87ﻫﺬﻩ
اﳌﻌﺘﻘﺪات ﻳﺴﺘﻘﻴﻬﺎ ﺑﺎرﺛﻮﻟﻮﻣﻴﻮس ﻣﻦ اﻷدﺑﻴﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺘﻘﺪات ﻣﻨﺘﺸﺮة ﰲ
اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،وﻳﺴﺨﺮ ﺑﺎرﺛﻮﻟﻮﻣﻴﻮس أﻳﻀﺎً ﻣﻦ اﻟﺴﻮرة اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ) 17ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء( وﻣﻦ اﻟﱰاث اﻹﺳﻼﻣﻲ
اﻟﻘﺪﱘ اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺎﻹﺳﺮاء واﳌﻌﺮاج ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﺖ اﳌﻘﺪس.
واﳌﻬﻢ أن ﺑﺎرﺛﻮﻟﻮﻣﻴﻮس ﻳﺼﻒ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﻌﱯ اﳋﺎص ﳍﺬﻩ اﳌﺮوﻳﺎت ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﻋﺼﺮﻩ .واﳌﺮوﻳﺎت
اﳌﻨﺘﻤﻴﺔ ﳍﺬا اﻟﻄﺎﺑﻊ ﻻ ﳚﺪﻫﺎ اﳌﺮء ﺑﻴﺴﺮ ﺣﱴ ﰲ اﻟﱰاث اﻹﺳﻼﻣﻲ اﳌﻜﺘﻮب ,88وﻛﺬﻟﻚ ﰲ اﻷدب اﻻﻋﱰاﺿﻲ
ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم.
وﻫﻨﺎك رواﻳﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ أﺧﺮى ﺗﺸﲑ إﱃ اﳌﻌﺘﻘﺪ اﻟﻼﺣﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،واﳋﺎص ﺑﺎﻟﺘﺼﻮف اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وﻫﻰ رواﻳﺔ «اﻹﻧﺴﺎن
اﻟﻜﺎﻣﻞ» ،89وﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔ ﻣﻠﺨﺼﻬﺎ أن اﻟﻌﺎﱂ ُﺧﻠﻖ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺐ اﷲ اﳉَ ﱢﻢ ﶈﻤﺪ ،وﻫﺬا اﳌﻌﺘﻘﺪ اﻟﺬي ﳛﺎرﺑﻪ
أﻳﻀﺎ
ﺑﺎرﺛﻮﻟﻮﻣﻴﻮس ﺗﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻌﻘﻞ اﻹﻟﻪ )اﻷﻗﻨﻮم اﻟﺜﺎﱐ( وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﻮارد ﺑﺒﺸﺎرة ﻳﻮﺣﻨﺎ  ،3:1و ً
اﶈﺪﺛﺔ
ﻗﺎﻧﻮن اﻹﳝﺎن ،وﻗﺪ اﻣﺘﺰﺟﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة ﰲ إﻃﺎر دواﺋﺮ اﻟﺘﺼﻮف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﳌﻌﺘﻘﺪات اﻷﻓﻼﻃﻮﻧﻴﺔ َ
وﻏﲑﻫﺎ ﰲ اﻟﺸﺮق ،ووﺻﻠﺖ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﱃ ﺷﻌﺐ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﰲ ﺻﻮرٍة ُﻣﺒ ﱠﺴﻄﺔ.
وﰲ رأي ﺑﺎرﺛﻮﻟﻮﻣﻴﻮس ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﺰﻋﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﻃﻞ؛ ﻷﻧﻨﺎ إذا واﻓﻘﻨﺎﻩ د ﱠل ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ رﻓﻀﻨﺎ ﳊﺐ اﻹﻟﻪ ﻵدم،
وﺧﺼﻮﺻﺎ ﺣﺒﻪ ﻟﻴﺴﻮع اﳌﺴﻴﺢ ،اﻟﺬي ﻳﻘﻮل ﺑﺎرﺛﻮﻟﻮﻣﻮﻳﻮس :إن
وﺷﺨﺼﻴﺎت اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻘﺪس اﻟﺒﺎرزة واﻷﻧﺒﻴﺎء،
ً
وﺣﺎ ﻣﻨﻪ ،ﻓﺎﻟﺘﻮازي ﺑﲔ ﻳﺴﻮع وﳏﻤﺪ ﰲ اﻟﻨﺒﻮة ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻮا ٍز
اﻟﻘﺮآن أﺻﺎب ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺛﲎ ﻋﻠﻴﻪ وﲰﱠﺎﻩ ﻛﻠﻤﺔَ اﷲ وُر ً
ﺑﲔ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ واﻹﺳﻼم ،ﻓﺎﻹﺳﻼم ﰲ رأي ﺑﺎرﺛﻮﻟﻮﻣﻮﻳﻮس ﻻ ﳝﻜﻦ ﺑﺄﻳﺔ ﺣﺎل أن ﻳُﻘﺎرن ﺑﺎﳌﺴﻴﺤﻴﺔ.
ﻓﺎﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻻ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﳌﻘﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﳍﺎ أن ﺗُﻘﺎرن ﺑﺴﻤﻮ اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ،وﺑﺎﳋﻼص
اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ أﺳﺮارﻫﺎ اﻟﻜﻨﺴﻴﺔ ،وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻳﻘﺎوم ﺑﺎرﺛﻮﻟﻮﻣﻮﻳﻮس اﳌﻌﺘﻘﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺄن اﻟﻘﺮآن ﻫﻮ ﻛﻠﻤﺔ اﷲ
اﻷزﻟﻴﺔ.
ﻓﺒﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎ ورد ﰲ اﻟﻘﺮآن ﻋﻦ ﳏﻤﺪ ،واﷲ ،واﳌﺴﻴﺢ ،وﺑﻌﺾ أﻧﺒﻴﺎء اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻘﺪﱘ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﺪى اﻟﺮﺟﻞ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ
وﺣﻴًﺎ ،وﻣﻦ ﰒَﱠ ﻓﻤﺤﻤ ٌﺪ ﻟﻴﺲ ﻧﺒﻴًﺎ ﺣ ًﻘﺎ ﰲ زﻋﻤﻪ ،وﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳُﻘﺎرن ﺑﺎﳌﺴﻴﺢ ،وﻻ ﺣﱴ ﺑﺄﻧﺒﻴﺎء اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻘﺪﱘ ،وﲟﺎ
أن ﺑﺎرﺛﻮﻟﻮﻣﻮﻳﻮس ﻳُﻘ ﱢﻮض ﺬا اﻷﺳﻠﻮب اﻻ ﺎﻣﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﺣﻮل أﻟﻮﻫﻴﺔ اﳌﺴﻴﺢ 90ﻓﻔﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﺟﻪ
ﺳﻬﺎﻣﻪ ﺿﺪ أﺳﻠﻮب اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻌﺒﺎدات اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻮﺿﻮء ،واﻟﺼﻠﻮات ،ﻓﻴﻠﺠﺄ ﻟﻠﺘﻮﺻﻴﻒ اﳌﺴﻬﺐ اﻟﺬي
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ﻳﺴﺨﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻖ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ اﻟﻮﺿﻮء ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻼة ،وُﳛﺎول إﺛﺒﺎت أن اﻟﻮﺿﻮء واﻟﺼﻠﻮات اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ
ﻣﻔﻴﺪ ًة روﺣﻴًﺎ .91
وﻛﻌﺎدﺗﻪ اﳌﺄﻟﻮﻓﺔ ﰲ ﺿﺂﻟﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﲟﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﻌﻮد ﺑﺎرﺛﻮﻟﻮﻣﻮﻳﻮس ﺛﺎﻧﻴﺔً وﺛﺎﻟﺜﺔً ﻣﻌﺘﻘﺪات اﳌﺴﻠﻤﲔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄن
اﻟﻘﺮآن ﻛﻼم اﷲ اﻷزﱄ اﻟﺬي ﱂ ُﳜﻠﻖ ،أﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻮء ﻓﻼ ﳚﺪ ﻟﻪ ﻣﻌﲎ؛ ﻷن اﻟﺮوح -وﻫﻲ ﻏﲑ ﻣﺮﺋﻴﺔ -ﺗﺘﻄﻬﺮ
ﺑﺎﻟﺼﻼة وﻟﻴﺲ ﺑﺎﳌﻴﺎﻩ.92
واﳉﺰء اﻷﺧﲑ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺑﺎرﺛﻮﻟﻮﻣﻮﻳﻮس ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺳﲑة ﳏﻤﺪ وﻫﻲ ﻣﺰﻳﻔﺔ ووﳘﻴﺔ ،و ﺪف ﻓﻘﻂ إﱃ ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﻃﺒﺎﻋﻪ اﻟﻜﺮﻳﻬﺔ ،وﺿﻼﻻت ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ،ﻓﻔﻲ ﻫﺬا اﳉﺰء ﻳَﻘﺒﻞ اﳌﺆﻟﻒ ﺑﺴﲑة ﳏﻤﺪ اﻟﻮﳘﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﱵ ﺗﻮﻟﺪت
ﰲ ﺧﻴﺎل أﻋﺪاﺋﻪ اﻟﻨﺴﺎﻃﺮة  ،93ﻓﻴﺴﺮد ﻧﺴﺐ ﳏﻤﺪ ،وﻣﻐﺎﻣﺮات ﺟﺪﻩ ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ وأﺑﻴﻪ ،وأﻣﻪ اﻟﱵ ﻳﺼﻮرﻫﺎ ﻋﻠﻰ
أ ﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻣﺸﱰاة ،ﰒ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻳُﺘﻤﻪ ﰲ ﻃﻔﻮﻟﺘﻪ.94

وﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﰲ اﻟ ﱢﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ اﻟﺮاﻫﺐ اﳌﻌﺘﺰل ﲝﲑى 95وﳛﻜﻲ ﻏﲑﻫﺎ ﳑﺎ ﻳﺮاﻩ ﻏﺮاﺋﺐ وأﻛﺎذﻳﺐ ﺗﺰﻳﻒ
ﺑﻌﺾ ﻣﺮوﻳﺎت اﻟﱰاث اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺨﺼﻴﺔ ﻧﱯ اﻹﺳﻼم ،وﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﱰاث اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳﺼﻨﻊ
96
ﳏﻤﺪا ﲢﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮب ﻟﻴﺆﻣﻨﻮا ﺑﺮﺳﺎﻟﺘﻪ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ وﻳﺼﺪﻗﻮا ﺑﺄن
ﺑﺎرﺛﻮﻟﻮﻣﻮﻳﻮس رواﻳﺘﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻴﻘﻮل« :إن ً
ﺗﻮﻫﻢ أﻧﻪ ﻳﺄﺗﻴﻪ ﻣﻦ اﳌﻠﻚ ﺟﱪﻳﻞ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﺸﻨﺠﺎﺗﻪ وﻏﺸﻴﺘﻪ اﻟﱵ ﻛﺎن ﻳُﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﺪر اﻟﻮﺣﻲ اﻟﺬي ّ
أﻳﻘﻨﻮا ﲢﺎﻳﻠﻪ ﻃﺮدوﻩ ،وﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺮوﺑﻪ اﺧﺘﺒﺄ ﺑﻐﺎ ٍر ﻗﺎم اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت ﺑﻨﺴﺞ ﺧﻴﻮﻃﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻠﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﺪﺧﻠﻮا ﻋﻠﻴﻪ وﳒﺎ
ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻘﺔ.
ٍ
ﺑﺪﻫﺎء ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺮب ﻏﲑ اﳌﻮاﻟﲔ ﻟﻪ وأرﻏﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﱰاف
ﺾ
وﻳﺰﻋﻢ أﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺳﺘﻄﺎع أن ﳚﻤﻊ أﺗﺒﺎﻋﻪ ،اﻧﻘ ﱠ
أﻳﻀﺎ ﻋﻤﻪ
ﺑﺮﺳﺎﻟﺘﻪ ،وﻣـﻦ ﱂ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻪ أﻣﺮ ﺑﻘﺘﻠﻪ ،وﻫﻜﺬا ﻗﺘﻞ اﻣﺮأ ًة
ﻋﺠﻮزا ،وأﺑﻨﺎءﻫﺎ اﻟﺴﺒﻌﺔ ،وﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻗﺘﻞ ً
ً
وراﻋﻴﻪ أﺑﺎ ﻃﺎﻟﺐ؛ ﻷﻧﻪ ﻋﺎرﺿﻪ ،وﱂ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﻹﺳﻼم.
97
ﳏﻤﺪا ﺑﻌﺪ أن أﻧﺸﺄ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﺮك ﰲ ﻣﻜﺔ أﺑﺎ
ﻓﺎﳉﺰء اﻷﺧﲑ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎﻟﺔ ﻣﺼﻄﻨﻊ وﺧﻴﺎﱄ  ،وﻓﻴﻪ أن ً
ﺑﻜ ٍﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔً ﻟﻪ ،وذﻫﺐ إﱃ أرض ﺟﺪﻩ ﻟﻴﻘﻮد ﺳﻜﺎ ﺎ إﱃ اﻹﺳﻼم ،وﻟﻜﻨﻬﻢ ﻗﺒﻀﻮا ﻋﻠﻴﻪ ورﺑﻄﻮﻩ ﺑﺬﻳﻞ ﲨﻞ وﺗﺮﻛﻮﻩ
ﺟﺮا ،وﻟﻜ ﱠﻦ أﺗﺒﺎﻋﻪ ﺣﱴ ُﳜﻔﻮا ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺎﻳﺘﻪ اﻟﺸﻨﻴﻌﺔ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺒﻨﺎء ﺳﻮر داﺋﺮي ﺣﻮل ﻗﱪﻩ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ ،وزﻋﻤﻮا
ﻟﻴﻤﻮت ًّ
أن ﻗﱪﻩ ﺑﺪاﺧﻞ ﻫﺬا اﻟﺴﻮر ،وﻻ ُﳝﻜﻦ أن ﻳﺮاﻩ أﺣ ٌﺪ ﻛﻲ ﻻ ﻳﺼﺎب ﺑﺎﻟﻌﻤﻰ.98

واﻵن ﻳﻈﻬﺮ اﻟﺴﺆال ﺣﻮل ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ ﻧﺺ ﺑﺎرﺛﻮﻟﻮﻣﻴﻮس وﺣﻘﻴﻘﺔ اﳌﺼﺎدر اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻘﻲ ﻣﻨﻬﺎ أﺧﺒﺎرﻩ ،ﻓﲑى ﻛﻞﱞ ﻣﻦ
 Abelو  99 Khouryﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎرات ﺑﺎرﺛﻮﻟﻮﻣﻴﻮس أﺛﺮ «ﻛﻠﺪاﻧﻴﲔ وﻛﺘﺎﺑﺎت ﻛﻠﺪاﻧﻴﺔ» 100وأن اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺘﺒﻮﻫﺎ
ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎﻃﺮة ،ﻓﻴﺴﺘﺨﻠﺼﺎن أن ﻣﺼﺎدرﻩ ﻧﺴﻄﻮرﻳﺔ.
وﻟﻘﺪ ﲝﺜﻮا ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺼﺎدر أوﻻً ﻓﻴﻤﺎ ﻳُﻌﺮف ﺑﻮﺣﻲ ﲝﲑى اﻟﺬي ﻳﻌﻮد إﱃ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ وﺣﱴ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ
اﳌﻴﻼدي ،ﻓﺘﺎرﳜﻬﺎ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﺸﻜﻮك ﻓﻴﻪ 101ﰲ اﻟﺮواﻳﺎت اﻟﺴﺮﻳﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ،102ﻓﺎﻟﻨﺼﻮص ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺮاﻫﺐ ﲝﲑى
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ﳏﻤﺪا ﺗﺘﻠﻤﺬ ﻋﻠﻴﻪ ،وﻳﻮﺟﺪ ﲤﺎﺛﻞ ﺑﲔ ﺑﺎرﺛﻮﻟﻮﻣﻴﻮس واﳌﺼﺎدر اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ،
أﺳﺎس اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ واﻹﺳﻼم وﺗﺮى أن ً
ﺒﺎﺷﺮا ،ﻓﺒﺎرﺛﻮﻟﻮﻣﻴﻮس ﻻ ﻳﻌ ّﺪ ﲝﲑى ﻣﺆ ﱢﺳﺲ اﻟﻘﺮآن ،وﻟﻜﻦ ﻳﻌﺪﻩ اﳌﻌﻠﱢﻢ اﻟﺬي أﺧﺬ
وﻟﻜﻦ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻣ ً
103
أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻟﺔ دﻓﺎﻋﻴﺔ ﻣﻨﺴﻮﺑﺔ ﻟﻌﺒﺪ
ﻋﻨﻪ ﳏﻤﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ  ،و Abelﻳﻌﺘﱪ أن ﺑﺎرﺛﻮﻟﻮﻣﻴﻮس ﻳﻌﺘﻤﺪ ً
اﳌﺴﻴﺢ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق اﻟﻜﻨﺪي ،واﻟﱵ ُﻛﺘﺒﺖ ﰲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ أو ﺑﻮاﻛﲑ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺎﺷﺮ اﳌﻴﻼدي
.104
وﻫﻨﺎك  Troupeauاﻟﺬي درس ﺳﲑة ﳏﻤﺪ ﰲ أﻋﻤﺎل ﺑﺎرﺛﻮﻟﻮﻣﻴﻮس ﻳﺘﺒﲎ رأي Abel؛ وﻟﻜﻨﻪ ﻳﻮرد أﻣﺜﻠﺔً
أﺧﺮى ﺗﺒﲔ اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر ﻣﺘﻀﺎدة وﳎﻬﻮﻟﺔ ،وﺗﻨﺘﻤﻲ إﱃ اﻟﺮواﻳﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ  ،105ﻓﺈذا ﻻﺣﻈﻨﺎ رواﻳﺎت
ﺑﺎرﺛﻮﻟﻮﻣﻴﻮس ﻧﺘﺒﲔ أﻧﻪ ﻳﺼﻨﻊ أﺳﻄﻮرﺗﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس رواﻳﺎت ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﱰاث اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻦ ﺣﻴﺎة ﳏﻤﺪ،
ﻛﺜﲑا ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺎت ﻛﺎن
ﻓﻴﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ أﺳﺎﺳﺎً ﻟﺒﻨﺎء رواﻳﺘﻪ؛ وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺘﻌ ﱠﻤﺪ ﺗﺰﻳﻴﻔﻬﺎ ،وﻳﻌﻴﺪ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ،وﻳﺒﺪو أن ً
ﳍﺎ ﺻﻴ ٌﻎ ﺑﺴﻴﻄﺔ ،وﻋ َﻔﻮﻳﺔ ﰲ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﺴﺆال ﻋﻦ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ اﻟﻨﺺ ﻳﺘﻤﺸﻰ ﻣﻊ اﻟﺴﺆال ﻋﻦ
زﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ.
وﻳﺆرخ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻴﻮﻧﺎﱐ إﻳﻔﺎﳒﻴﻠﻮس ﺳﺬراﻛﺎس ﻟﻨـﺺ ﺑﺎرﺛﻮﻟﻮﻣﻴﻮس ﻗﺎﺋﻼً« :إﻧﻪ ُﻛﺘﺐ ﺑﻌـﺪ زﻣﻦ ﻓﻮﺗﻴﻮس
ﺑﻘﻠﻴـﻞ» ،106وﻫـﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﺒﲎ رأي اﻟﺒـﺎﺣﺜﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻋﻠﻴﻪ أﻣﺜـﺎل  Krumbacherو  Beckو
اﶈﺪﺛﻮن ﻓﲑون أﻧﻪ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ أو اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ اﳌﻴﻼدي ،ﻓﲑى
 ، Güterbockأﻣﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن َ
 Trapp107أن ﺑﺎرﺛﻮﻟﻮﻣﻴﻮس ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ إﻓﺜﻴﻤﻴﻮس؛ وذﻟﻚ ﻷن اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﱵ ﻳﻮردﻫﺎ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﻤﻠﻪ
ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ اﻟﻮاردة ﲟﺆﻟﱠﻒ إﻓﺜﻴﻤﻴﻮس «اﶈﺎورة» ،وﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﺎﻳﺔ «اﶈﺎورة» ﺗﻄﺎﺑﻘﺎت ﺗﺎﻣﺔ ﺑﲔ ﻋﻤﻠﻪ وﻣﺆﻟﱠﻒ
ﺑﺎرﺛﻮﻟﻮﻣﻴﻮس.108
ﺻﺮا أو ﺳﺎﺑ ًﻘﺎ ﻋﻠﻰ
وﻧﻼﺣﻆ ً
أﻳﻀﺎ ﺑﻌﺾ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﳉﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ أن ﻧﻌﺘﱪ ﺑﺎرﺛﻮﻟﻮﻣﻴﻮس ﻣﻌﺎ ً
ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻨﻬﺎ  32ﻋﺎﻣﺎً ﻛﺎﻓﺮاً ،و 15أﺧﺮى
إﻓﺜﻴﻤﻴﻮس ،ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻳﻘﻮل ﺑﺎرﺛﻮﻟﻮﻣﻴﻮس« :إن ً
ﳏﻤﺪا ﻋﺎش ً 47
ﻣﺆﻣﻨﺎً» ،109ﰲ ﺣﲔ ﻳﻘﻮل إﻓﺜﻴﻤﻴﻮس« :إن ﺣﻴﺎة ﳏﻤﺪ  55ﻋﺎﻣﺎً ،ﻋﺎش ﻣﻨﻬﺎ 40ﻋﺎﻣﺎً ﻛﺎﻓﺮاً ،و 15ﻣﺆﻣﻨﺎً»،
110
ﻻﺣﻖ ﻋﻠﻰ إﻓﺜﻴﻤﻴﻮس وﳚﻌﻞ
وﻳﻌﺘﱪ  Trappﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻫﺬﻩ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت واﻟﺘﺸﺎ ﺎت أن ﺑﺎرﺛﻮﻟﻮﻣﻴﻮس ٌ
ﻋﻤﻠﻪ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ اﳌﻴﻼدي ،وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻴﺾ ﻳﺮى  Khouryأن اﻋﺘﻤﺎد إﻓﺜﻴﻤﻴﻮس ﻋﻠﻰ ﺑﺎرﺛﻮﻟﻮﻣﻴﻮس
ﳚﻌﻠﻪ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ اﳌﻴﻼدي ,111وﻳﺘﺒﲎ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻴﻮﻧﺎﱐ أﻧﺪرﻳﺎ ﺑﺎﺑﺎﻓﺎﺳﻴﻠﻴﻮ 112ﻣﻮﻗﻒ
ﺿﺢ رؤﻳﺘﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
 Khouryدون أن ﻳﻮ ﱢ
ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺳﲑ ﳏﻤﺪ اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﻟﱵ ﺗُﻮﺻﻒ أﻫﻢ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﳌﻘﺎﻟﺔ ﰒ ﺗُﻜﺮر
ﻓﺎﻻﻧﻘﻄﺎع واﻟﺘﻜﺮارات اﳌﻤﻠﺔ ً
ﻛﻤﺎ أﺳﻠﻔﻨﺎ ﺑﺄﺳﻠﻮب أﺳﻄﻮري أ ﱠدى ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻜﺘﺎب إﱃ اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﰲ اﻟﺼﻮرة اﳊﺎﻟﻴﺔ ﳌﻘﺎﻟﺔ «ﺗﻔﻨﻴﺪ ﻫﺎﺟﺮي» ﻫﻞ
ٍ
ﻫﻲ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ٍ
ﻋﺮض ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﺎﺗﺐ ﻓﺠﻤﻊ ﺟﺰءﻳﻦ
ﻛﺎﺗﺐ واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ ،أم ﻫﻲ َﲨْ ُﻊ ﻻﺣﻖ َ
ﺿ ﱠﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ْ
ﳐﺘﻠﻔﲔ ﻣﻦ ﺳﲑة اﻟﻨﱯ ،ووﺿﻌﻬﺎ ﲢﺖ اﺳﻢ ﺑﺎرﺛﻮﻟﻮﻣﻴﻮس اﻟﺮﻫﺎوي113؟
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 أﻧﻨﺎ ﺑﺼﺪد ﲨ ٍﻊ ﻟﺜﻼﺛﺔ ﻧﺼﻮص ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ُﻛﺘﺒﺖ ﺑﻠﻐﺔ ﻋﺼﺮﻫﺎ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺮون اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﺘﺎﺳﻊAbel وﻳﺮى
اﺳﻢ ﻣﺆﻟﱢﻒ ﻫﻮ ﺑﺎرﺛﻮﻟﻮﻣﻴﻮس
َ  ووﺿﻊ ﳍﺎ، ﻓﻘﺎم ﺟﺎﻣﻌﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ اﳌﻴﻼدي ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ،واﻟﻌﺎﺷﺮ
.114اﻟﺮﻫﺎوي
 وﻟﻜﻦ أُدﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ، ﻓﲑى أن اﺳﻢ اﳌﺆﻟﻒ واﺳﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎنAbel  ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻒCahen وﻳﻌ ﱢﺪل
اﻷﺻﻠﻲ
 ﻫﻮ اﻷرﺟﺢ ﻓﲑى أن اﳉﺰء اﻷﻋﻈﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺺKhoury  وﻳﺒﺪو أن رأي،115إﺿﺎﻓﺎت ﻛﺜﲑةٌ ﻻﺣﻘﺔ
ٌ
.116 ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ؛ ﻷن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻨﺎ ﻋﻦ اﳌﺆﻟﱢﻒ ﺿﺌﻴﻠﺔ وﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺺ أدﺑﻴًﺎ وﺗﺎرﳜﻴﺎً وﻧﻘﺪﻳًﺎ
 أﻣﺎ117 أن اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺪ ُﻛﺘﺐ ﰲ ﺎﻳﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ اﳌﻴﻼديKlaus-Peter Todt وﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻳﺮى
ٍ  ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء،اﻷدﺑﺎء اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﻮن اﻟﻼﺣﻘﻮن ﻓﻠﻢ ﻳُﻌﻨﻮا ﻛﺜﲑاً ﲟﻘﺎﻟﺔ ﺑﺎرﺛﻮﻟﻮﻣﻴﻮس
ﻛﺎﺗﺐ ﳎﻬﻮل ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ
. ﻗﺎم ﺑﺈﻋﺎدة ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ،اﳌﻴﻼدي

«La : ﺑﺴﱰاﺳﱪج ﲢﺖ ﻋﻨﻮانMarc Bloch  ﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ2002  ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﳝﺜﻞ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻘﺤﺔ وﻣﺰﻳﺪة وﻣﱰﲨﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻨﺎ ﰲ ﻳﻮﻧﻴﻮ1
 وﻛﺬﻟﻚ ﰎ ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ، وﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻘﺮاء اﻟﻌﺮب ﲤﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺿﺎﻓﺔ ﻣﻨﺸﻮرات ﺟﺪﻳﺪة. recherche grecque contemporaine et l’Islam»
.ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﳉﻌﻞ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﻞ ﰲ ﺗﻨﺎول اﻟﻔﱰة اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﺔ واﻟﻔﱰة اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
. ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺄﰐ ذﻛﺮﻫﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻨﺎول ﰲ ﺣﻴﻨﻪJ. P. Mingne ( ﻃﺒﻌﺔPatrologia Graeca)  ﻧﺼﻮص ﻫﺬا اﻷدب ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻨﺸﻮرة ﺿﻤﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻵﺑﺎﺋﻴﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ2
1961 ،  ﺛﻴﺴﺎﻟﻮﻧﻴﻜﻲ،  دﻓﺎع اﻟﻼﻫﻮﺗﻴﲔ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﲔ ﺿﺪ اﻹﺳﻼم: ﺳﺬراﻛﺎس. د.أ
4

3

Sp. Vryonis, “Byzantium and Islam, Seventh-Seventeenth Century”, East European Quarterly, vol. 2 (1968) 205-

240 (rpt. in his Byzantium: Its Internal History and Relations with the Muslim World, London, 1971, no 9). Βλ.
επίσης: The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor and the Process of Islamization from the eleventh through
the fifteenth century, Publications of the Centre for Medieval and Renaissance Studies, vol. 4, Berkeley, Los Angeles,
London, 1971. «Decisions of the Patriarchal Synod in Constantinople as a Source for Ottoman Religious Policy in the
Balkans Prior to 1402”, Zbornik Radova Vizantoloshkog Instituta, XIX (1980) 283-297.
5

P. Charanis, “Cultural Diversity and the Breakdom of Byzantine Power in Asia Monire”, DOP, 29 (1975) 1-20.
.Pre‐Ottoman Turkey:)*( سب قإلى ذلك كلود كاھن في دراسته بعنوان

6

Α. Argyriou, « Une ‘controverse entre un chrétien et un musulman’ inédite », RSR, 41 (Strasbourg, 1967) 237, no 3.

 اﳉﺪاﻟﻴﺎت اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﺔ ﺿﺪ اﻹﺳﻼم ﺑﲔ اﻟﻘﺮﻧﲔ اﻟﺴﺎﺑﻊ:وﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم ﳌﻮﺿﻮع اﳉﺪاﻟﻴﺎت اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﺔ ﺿﺪ اﻹﺳﻼم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﺎدل ﺗﻴﻮدور ﺧﻮري ﰲ دراﺳﺘﻪ ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ذات اﺠﻤﻟﻠﱠﺪﻳﻦ ﺑﻌﻨﻮان
.( ) اﶈﺮر. (1966) واﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ
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D. J. Sahas, John of Damascus on Islam. The «Heresy of the Ismaelites», Leiden, Brill, 1972. Idem, “Arethas ‘Letter

to the Emir at Damascus’: Official or Popular Views on Islam in the 10th Century Byzantium”, PBR 3 (1984) 69-81.
Vide: “Captivity and Dialogue: Gregory Palamas (1296-1360) and the Muslims”, GOTR 25 (1980) 409-436 και
“John of Damascus of Islam. Revisited”, Abr-Nahrain, vol. 23 (1984-85) 104-118. Other works will be mentioned
henceforth.
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Vide e.g. A. D. Karpozilos, “Byzantine Apologetic and Polemic Writings of the Palaeologian Epoch, against Islam”,

GOTR 15 (1970) 213-248.
25
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Ε. Zachariadou, edit. The Ottoman Emirate 1300-1389, Rethymno, 1993,
. واﻟﺘﺼﻮف اﻹﺳﻼﻣﻲ، واﻟﺒﺪاوة،  واﻟﺘﱰﻳﻚ،  واﻷﺳﻠﻤﺔ، وﺗﻨﺸﺮ أﲝﺎث ﻋﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻣﺎرات آﺳﻴﺎ اﻟﺼﻐﺮى

eadem, i.a. Romanian and the Turks (c. 1300-c. 1500), London, 1985, eadem, The Trade and Crusade: Venetian
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. ﻫﺪﻓﻨﺎ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻹﺳﻼم ودراﺳﺔ اﻷدب اﻻﻋﱰاﺿﻲ ﺿﺪ اﻹﺳﻼم وإﺑﺮاز اﻷﲝﺎث اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﰲ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل12
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 ﺳﺠﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﻬﺎدة ﻣﻦ واﻗﻊ ﻛﺘﺎﺑﺎت ﻣﺆرخ ﻳﻮﻧﺎﱐ ﱂ ﻳﺬﻛﺮ اﲰﻪ اﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎﻟﺘﻪ «اﻹﺳﻼم وﺑﻴﺰﻧﻄﺔ» ﰲ ﻋﻤﻞ ﲨﺎﻋﻲ ﻟﻪ ﻣﻊA.A.Vasiliev
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Norman H. Bayes, H.St.L.B. Moss, Byzantium, An Introduction to the East Roman Civilization, Oxford University
Press, 21961)
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A. Abel, «La polémique damascénienne et son influence sur les origines de la théologie musulmane», L’Elaboration de
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chrétien et un musulman’ inédite», RSR 41 (1967) 237, no. 3.
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Joannis Damasceni, Disputatio Saraceni et Christiani, PG 94, 1585Α-1597C και 96, 1336B-1348B. Bibliography:

A. Abel, ό.π., σ. 61-85. Paul Khoury, «Jean Damascène et l’Islam», POC 7 (Jérusalem-Jordanie, 1957) 44-63 και 8
(1958) 313-339. J. R. Merill, «Of the Tractate of John of Damascus on Islam», MW 41 (1951) 88-97. D. J. Sahas,
John of Damascus on Islam. The «Heresy of the Ismaelites», Leiden, Brill 1972. Vide. John of Damascus on Islam,
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22
23
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Regarding the Greek Thought & Aristotle in Arabic Tradition, vide Gr. Ziaka, op.cit.
Theophanes the Confessor, Chronographia, PG 108, 684B-689Β. et vide ed. C. de Boοr, Theophanis

Chronographia, vol. 1-2, Lipsiae, 1883-1885, reedited by Hildesheim 1963,et vide. J. Classen, ed. Bonnae, 1839, I,
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 وﺗﻌﺘﱪ, ﻓﺎﻟﺘﺄرﻳﺦ ﻋﺎﻣﺔً ﻣﻔﺎدﻩ ﻛﺘﺎﺑﺎت ﺗﺎرﳜﻴﺔ ﻣﻘﺘﻀﺒﺔ ﺗﺴﺮد اﻷﺣﺪاث وﻓ ًﻘﺎ ﻟﺘﻮارﻳﺦ ﺣﺪوﺛﻬﺎ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺎ ﺎ واﺗﺴﺎﻗﻬﺎ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺆﻟﻒ,ازدﻫﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄرﻳﺦ وﻋﻈﻢ ﺷﺄﻧﻪ ﰲ ﺑﻴﺰﻧﻄﺔ

28

 وﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟﻘﺮاء اﳌﺘﻤﻴﺰﻳﻦ اﻟﻘﻼﺋﻞ واﻟﻨﻮع, وﳛﺎﻛﻲ ﺻﻴﻎ ﻗﺪﻣﺎء اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﲔ, ﻧﻮع أدﰊ ﻳﺼﻴﻐﻪ أدﺑﺎء وﻣﺜﻘﻔﻮن: وﻫﺬﻩ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻧﻮﻋﲔ،ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر اﻟﻮﻓﲑة ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻷﺣﺪاث
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Georgii Monachi, De Saracenorum duce Moameth, qui Mahomet, PG 110, 867Α-873C.
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the source of Goerge Monachos.
38

PG 110, 868A.

39

PG 110, 869C-872Α.
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A. Th. Khoury, Der Theologische Streit der Byzantiner mit dem Islam, Ferdinand Schöning, Paderborn 1969, p.
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 واﳌﻌﲏ ﻫﻮ اﻟﺮاﻫﺐ، إﻧﻪ أﺣﺪ اﻟﻴﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻠﻤﺬ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﳏﻤﺪ وﺗﻌﻠﱠﻢ ﻣﻨﻪ اﳍﺮﻃﻘﺔ وﻗﺘﻠﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ:ً وﻳﺬﻛﺮ ﲝﲑى ﻗﺎﺋﻼ،ﻫﺬا اﳌﻘﻄﻊ ﻳﺒﺪو أﻧﻪ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ اﳌﻴﻼدي
 واﻟﻨﺺ اﳌﻘﺤﻢ ﻳﺘﻨﺎول ﳐﺎﻟﻄﺔ ﳏﻤﺪ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻴﻬﻮد وﻣﻦ. وﻫﻮ ﻣﻌﺮوف ﻟﺪى اﳌﺴﻠﻤﲔ واﳌﺴﻴﺤﻴﲔ أﻣﺎ اﳌﺼﺎدر اﻷﻗﺪم ﻓﺘﺸﲑ إﻟﻴﻪ ﺑﻮﺻﻔﻪ راﻫﺒﺎً ﻫﺮﻃﻮﻗﻴﺎً دون أن ﺗﺬﻛﺮ اﲰﻪ،اﻟﻨﺴﻄﻮري ﲝﲑى
.ﻣﺘﺠﺴﺪا
ﳏﻤﺪا أن اﻟﻌﺬراء وﻟﺪت إﻧﺴﺎﻧﺎً ﻓﻘﻂ وﻟﻴﺲ إﳍًﺎ
ً  ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺬﻛﺮ اﻟﻨﺴﺎﻃﺮة اﻟﺬﻳﻦ ﻋﻠﱠﻤﻮا،ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓِﻨﺤﺎص وﺳﺎﻟﻮن اﻟﻠﺬﻳﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ اﻻﺳﻼم ﺗﺴﻤﻴﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ وﺳﺎﱂ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ
ً
45
Vide PG 104, 1449B et John of Damascus, PG 94.
46

PG 104, 1449A.
 وﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﻟﺪﻳﻦ اﶈﻤﺪي ﳛﻮي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﺮﻃﻮﻗﻴﺔRicoldo di Monte Croce و ﻗﺎم ﺑﻨﻘﻠﻬﺎ إﱃ اﻟﻐﺮب،ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﱵ ﺳﻨﺘﻌﺮض إﻟﻴﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎً ﻛﺮرﻫﺎ ﻳﻮﺣﻨﺎ ﻛﺎﻧﺪاﻛﻮزﻳﻨﻮس
(PG 154, 1041 et seq. Ricoldo 154, 604 et et seq. Kantacouzinos) ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻨﺸﺆﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻫﺮﻃﻘﺔ ﻳﻬﻮدﻳﺔ وﻣﺴﻴﺤﻴﺔ

47

Νicetae Byzantini Philosophi, a) Expositio demonstrativa Christiani dogmatis...item refutatio Agarenorum epistolae

ad Michaelem imperatorem, Theophili filium, missae ob accusandum christianorum fidem, PG 105, 673A-701D &
808A-821C; b) Confutatio et eversio secundae epistolae ab Agarenis ad Michaelem imperatorem, Theophili filium, ab
accusandam christianorum fidem, PG 105, 821C-841C; c) Confutatio falsi libri quem scripsit Mohamedes Arabs, PG
105, 669A-805D.
48

Expositio demonstrativa Christiani dogmatis...item refutatio Agarenorum epistolae ad Michaelem imperatorem,

Theophili filium, missae ob accusandum christianorum fidem, PG 105, 673A-701D & 808A-821C.
49

Confutatio et eversio secundae epistolae ab Agarenis ad Michaelem imperatorem, Theophili filium, ab accusandam

christianorum fidem, PG 105, 821D-841C.
50
51

Νicetae Byzantini Philosophi, c) Confutatio falsi libri quem scripsit Mohamedes Arabs, PG 105, 669A-805D.
"Expositio, cum argumentis et demonstratione, Christiani dogmatis, ex communibus notionibus, et dialectica

methodo, necnon naturalibus argumentis, varioque syllogistico artificio, deducta"
52

Vide Anastasius Giannoulatos op.cit., p. 108 et seq.

53

Vide Α. Abel, «La Lettre polémique d’Arethas à l’emir de Damas », Byzantion 24 (1954) 343-370, cit. 354. W.

Eichner, “Die Nachrichten über dem Islam bei den Byzantinern”, Der Islam 23 (1936) 134.
54
55

Vide Anastasius Giannoulatos op.cit.,p. 28-29, nota. 16.
Leonis Imperatoris Augusti, cognomento philosophi, ad Omarum Saracenorum Regem, De fidei Christianae

veritatae et mysteriis et de variis Saracinorum haeresibus et blasphemies, Epistola
56

PG 107, 315A-324B.

57

A. Jeffery, «Ghevond’s Text of the correspondance between ‘Umar II and Leo III», HTR 37 (1944), p. 269-332,

(text: pp .281-330). Πρβλ.W. Eichner, «Die Nachrichten über den Islam bei den Byzantinern», op. cit., p. 240-241,
where some Arabic names are mentioned from the Quran.
Leon Ghevond  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً وﻳﻨﺴﺐ إﱃ900  اﻟﻨﺺ اﻷرﻣﻴﲏ ُﻛﺘﺐ ﺳﻨﺔJeffery ﲝﺴﺐ58
59

Vide A. Jeffery, op.cit. pp. 327-328. Πρβλ. Α.Th. Khoury, Les theologiens byzantins et l’Islam, Textes et auteurs

(VIIIe-XIIΙe s.), nouvelle edition, Nauwelaerts, Louvain, 1969.
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60

The Greek text edited O. P. Karlin-Hayter «Arethas’ Letter to the Emir at Damascus» (texte grec), edited by P.

Karlin-Hayter, Byzantion 29-30 (1959-1960) p. 281-302. French Translation by A. Abel, vide « La lettre polémique
d’Arethas à l’émir de Damas », op. cit., p. 355-370. Vide Ι. Karayannopoulos, Sources of Byzantine History, (Center
for byzantine Studies «Byzantine Searches & Studies» Τhessaloniki, 1970, 2nd ed. 1971, 1987, pp. 234-235.
 «ﺣﺮﻛﺔ اﻷﻧﺴﻨﺔ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﺔ اﻷوﱃ» ﻣﻼﺣﻈﺎت وﻣﺬﻛﺮات ﻋﻦP. Lemerle  اﻧﻈﺮ، ﺗُﻌﺮف ﺑﻔﱰة اﻷﻧﺴﻨﺔ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﺔ؛ ﻷ ﺎ وﲰﺖ ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﱃ اﳌﺼﺎدر اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ واﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ61
62

(2007  ﻃﺒﻌﺔ ُﻣﻌﺎدة ﺳﻨﺔ1981  أﺛﻴﻨﺎ، اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ وﺣﱴ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺎﺷﺮ اﳌﻴﻼدي )ﺗﺮﲨﺔ ﻣﺎرﻳﺎ ﻧﻴﺴﺘﺎزوﺑﻮﻟﻮ – ﺑﻴﻠﻴﻜﻴﺬو

Homilies edited by R.J.H. Jenkins, B. Laourdas and C.A. Mango, “Nine Orations of Arethas from Cod. Marc. Gr.

524”, Byzantion 47 (1954) pp. 12-14, 30 et seq.
63

Vide H. G. Beck Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich, München, 1959, p. 593. A. Abel,

op.cit., p. 343.
64

A. Th. Khoury, Der theologishe Streit, op. cit., p. 27-28.

65

D. J. Sahas, “Arethas ‘Letter to the Emir at Damascus’: Official or Popular Views on Islam in the 10th Century

Byzantium”, PBR 3 (1984) p. 69-81.
66
67

D.J. Sahas, “Arethas”, ό.π., σ. 76.
PG 111, 28. Vide. Nikolaos I, Patriarch of Constantinolpe, Letters, ed. R.J.H. Jenkins-L. G. Westerink,

Dumbarton Oaks, 1973, p. 526.
68

Eufthymii Zigabeni, Adversus Saracenorum, κεφ. 28 (PG 130,1332D-1360D) "Panoplia Dogmatica", PG 130, 20D-

1360D.
69

Vide A. Th. Khoury, Der theologishe Streit, p. 26· Idem. Les theologiens byzantins et l’Islam, Textes et auteurs

(VIIIe-XIIIe s.), nouvelle édition, Nauwelaerts, Louvain, 1969· Idem, Polémique byzantine contre l’Islam (VIIIe –XIIIe
S.), passim. generally about the life and the works of Zigabenus vide Α. Ν. Papavasiliou, Euthymius-Johannes
Zigabenus. Life & Works, Nicosia, 21979.
70

Nicetae Choniatae, Thesauri Orthodoxae fidei, ex libro XX, De superstitione Agarenorum, PG 140, 105A-121C.

Modern and complete edition of the whole work doesn’t exist yet. For exctract vide in A. Mai, Bibliotheca nova
Patrum VI, Roma, 1854. L. F. Tafel, Anne Comnenae supplementum, Tübingen 1832.
Michael Choniates, p. 274 et seq.  ﰲ ﻋﻤﻠﻪ، Stadmüller  أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻰ أﺧﻴﻪ ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ﺧﻄﺄً ﻛﻨﻴﺔ أﻛﻮﻣﻴﻨﺎﺗﻮس ﺣﻴﺚ دﻟﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ71
« اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﺔDe l’origine du nom Ακομινάτος»  اﳌﺼﺪر اﶈﺘﻤﻞ ﳍﺬﻩ اﻟﻀﻼﻟﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﺘﻄﻮر ﰲ ﻋﻤﻠﻪV. Grumel و ﻳﺒﲔ
. و اﻟﱵ ﺗﻠﻴﻬﺎ165  ﻣﻦ ﺻﻔﺤﺔ1953  ﻟﻌﺎم23 ﰲ ﻋﺪدﻫﺎ
71

 وﻃﺒﻌﺔ ﳏﻘﻘﺔΙ. Α. van Dieten,  ﻃﺒﻌﺔF. Grabler BG II-IX, Graz-Wien-Köln, 1958  اﻧﻈﺮF. Grabler ﺗﻮﺟﺪ ﺗﺮﲨﺔ أﳌﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻧﻴﻜﻴﺘﺎ ﻗﺎم ﺎ
“Nicetae Choniatae Historia, Orationes et epistolae” (CSHB, ser. Berolinensis XI), Berlin, 1972-1975. “Niketas
Choniates, Erläuterungen zu den Reden und Briefen nebst einer Biographie” (Supplementa Byzantina 2), Berlin,
1971.
73
74

Euthymii Monachi, Disputatio de Fide cum Philosopho Saraceno in urbe Melitine, PG 131, 20-37A.
Vide Adel-Theodore Khoury, “Gespräch über den Glauben zwischen Euthymios Zigabenos und einem

sarazenischen Pilosophen”, ZMWRW 48 (Münster, 1964) 192-203 (translated in German by Α. Antweiler).
75

Bartholemaei Edesseni, Elenchus et Confutatio Agareni, PG 104, 1383A-1448A.
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 76وﻓﻘﺎً ﳌﺨﻄﻮط ﺑﺪﻳﺮ إﻳﻔﲑون ﲜﺒﻞ أﺛﻮس  Codex Athous Iberon, no 395 (4514),اﻟﺬي ﻳﻘﺪم اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﳌﻘﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ وﺗﺆرخ ﻟﻠﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ اﳌﻴﻼدي
)ﻧﺎﺳﺨﻬﺎ ﻫﻮ اﻟﺮاﻫﺐ ﺟﻴﻨﻮس ﻣﺪﺑﺮ دﻳﺮ ﺑﻮﻏﻮﻧﻴﺎﱐ ﲝﺴﺐ ﻣﺎ أوردﻩ ل .ﺑﻮﻟﻴﺘﻴﺲ ص 118 – 109 .ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ ﻫﻴﻠﻴﻨﻴﻜﺎ  ،ﻃﺒﻌﺔ  ( 1972و ﺗﺸﲑ إﱃ أ ﺎ ُﻛﺘﺒﺖ ﺑﺪﻳﺮ اﻟﻘﺪﻳﺴﺔ ﻛﺎﺗﺮﻳﻨﺎ ،ﻟﻜﻦ
ﺷﻮاﻫﺪ ﻫﺬا اﳌﺨﻄﻮط ﻻ ﻳﻮﺛﻖ ﺎ ﲝﺴﺐ C. Cahen
« A propos du polémiste antimusulman Barthélemy d’Edesse », RI [Bibliothèque philosophique de Louvain, 26],
)Louvain, 1977, pp. 86-88, cit. p. 87
ﻳﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﻌﻤﻞ ُﻛﺘﺐ ﺑﺎﻟﻘﺴﻄﻨﻄﺴﻨﻴﺔ أو ﰲ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ ﻗﺪ ﻻذ ﺑﻪ ﺑﺎرﺛﻮﻟﻮﻣﻴﻮس ﰲ آﺳﻴﺎ اﻟﺼﻐﺮى.
PG 104, 1389Α.

77

PG 104, 1392Α.
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PG 104, 1384Α-1385Α.

79

 80ﲝﺴﺐ  Trappاﻟﺘﺴﺎوﻻت اﻟﱵ ﻳﻮردﻫﺎ ﺑﺎرﺛﻮﻟﻮﻣﻴﻮس ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﻣﺼﺪرﻫﺎ «ﳏﺎورة» إﻓﺜﻴﻤﻴﻮس اﻟﺮاﻫﺐ .ﻓﻴﻌﺘﻘﺪ  Trappﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻵﺧﺮﻳﻦ أن أﻓﺜﻴﻤﻴﻮس ﻳﺴﺒﻖ ﺑﺎرﺛﻮﻟﻮﻣﻴﻮس
)اﻧﻈﺮ  ( Die Dialexis des Mönchs Euthymios mit einem Sarazenen”, JÖB 20 (1971), p. 116-121 :و ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻤﻠﻪ
Manuel II. Palaiologos. Dialoge mit einem ‘Perser’, WBS 2 (Wien, 1966) 34.
PG 104, 1388A-1389B, et 1416D-1429A.

82

PG 104, 1389D-1392A et 1416A-C.

82

 83ﲝﺴﺐ ﺑﺎرﺛﻮﻟﻮﻣﻴﻮس ﻛﺎن ﶈﻤﺪ ﻋﺸﺮ زوﺟﺎت وﺳﺖ ﻋﺸﺮة ﺟﺎرﻳﺔ .PG 104, 1388DC
 84ﻋﺜﻤﺎن أﻟﻒ ﳉﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﲔ ﳉﻤﻊ وﺣﻲ ﳏﻤﺪ وراﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺤﻒ أﰊ ﺑﻜﺮ )  634 – 632م( وﲨﻊ ﻣﻨﻪ اﻟﻨﺺ اﳌﻌﺮوف اﻟﻴﻮم ﻟﻠﻘﺮآن
PG 104, 1392ΑΒ και 1416D.

85

PG 104, 1392Β.

86

 87ﳍﺬﻩ اﳌﻌﺎﱐ وﻟﺒﺒﻠﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ اﻟﺼﻮﻓﻴﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﲔ اﻧﻈﺮ ﻏﺮﻳﻐﻮري زﻳﺎﻛﺎس ،ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺮوﻣﻲ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺼﻮﰲ وﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻪ ،ﺛﻴﺴﺎﻟﻮﻧﻴﻜﻲ  1973إﺻﺪارات دار ﻧﺸﺮ ﺑﻮرﻧﺎرا 1995
ﺻﻔﺤﺎت 214 ، 194 ، 192 ،189 :
PG 104, 1392Β-D.

88

 89اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻐﺮﻳﻐﻮري زﻳﺎﻛﺎس ﺻﻔﺤﺎت 215 ، 104 ، 30 :
PG 104, 1396Β-1401C.

90

PG 104, 1404D-1409ΑΒ.

91

PG 104, 1409C-1412B et 1412C-1416A.

92

 93ﺑﺎرﺛﻮﻟﻮﻣﻴﻮس ﻳﺴﻤﻲ اﻟﻜﻠﺪاﻧﻴﲔ «ﺧﺎﻟﺪﻳﺌﻲ و ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻢ ﺧﺎﻟﺪﻳﺌﻜﻲ» اﻧﻈﺮ PG 104, 1389ΒC , 1420Α
PG 104, 1421C.

94

PG 104, 1425D-1428A.

95

PG 104, 1432B-1437B.

96

PG 104, 1440A-1441ΑD.

97

PG 104, 1440A-1441ΑD.

98

A. Abel, « La ‘Refutation d’un Agarène’ de Barthélemy d’Edesse », Studia Islamica 37 (1973) 16· A. Th. Khoury, Les

99

theologiens byzantins et l’Islam, Textes et auteurs (VIIIe-XIIIe s.), op.cit. p. 269.
PG 104, 1389DC and 1420A.

100

vide G. Graf, Geschichte der christliechen arabischen Literatur II, (Studi e Testi, 133), op.cit. p. 147.

101

R. Gottheil, «A Christian Bahira Legend», ZA 13 (1898) 189-242, 14 (1899/1900) 203-268, 15 (1900/1901) 56-
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102, 17 (1903) 125-166.
PG 104, 1425D-1428A.
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103

104
، إﻧﻪ أدﻳﺐ ﻣﺴﻴﺤﻲ ﻳﺮد ﻋﻠﻰ رﺳﺎﻟﺔ ﺑﻌﺚ ﺎ إﻟﻴﻪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﲰﺎﻋﻴﻞ اﳍﺎﴰﻲ ﻟﻴﺪﻋﻮﻩ إﱃ اﻹﺳﻼم:( وﻳﻘﺎلvide G. Graf, op.cit. p. 143) ﻛﺜﲑا
ً ﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﻜﻨﺪي
:  اﻧﻈﺮ،اﻟﻈﻦ أ ﺎ ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ
ً ﻓﻘﺎم ﺑﺎﻟﺮد ﻣﻘﻮ
ّ ﺿﺎ أرﻛﺎن اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ

A. Abel, « La ‘Refutation d’un Agarène’de Barthélemy d’Edesse », op.cit. p 19 et seq.
105

G. Troupeau, « La biographie de Mahomet dans l’oeuvre de Barthélemy d’Edesse », La Vie du prophète Mahomet.

Colloque de Strasbourg (October 1980) (Bibliothèque des Centres d’Etudes Supérieures Spésialisés. Travaux du Centre
d’Etudes Supérieures Spésialisé d’Histoire des Religions du Strasbourg), Paris,1983, σ. 147-157.
: وراﺟﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ، ﻣﺮﺟﻊ أﺷﲑ إﻟﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ،  اﳍﺠﻮم ﺿﺪ اﻹﺳﻼم، ﺳﺬراﻛﺎس106
Κ. Krumbacher, Geschichte der byzantinischen Literatur (527-1453), München, 1897, p. 78, and H.-G. Beck, Kirche
und theologische Literatur im byzantinischen Reich, München, 1959, p. 51,
:  أﻣﺎ ﺛﺎﻟﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ، ﰲ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺬي اﻗﱰﺣﻪ ﺳﺮذاﻛﺎس أي أن ﺑﺎرﺛﻮﻟﻮﻣﻴﻮس ﰲ ﻋﺼﺮ ﻓﻮﺗﻴﻮس
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جزيرة جربة  :جزيرة المساجد
رياض المرابط

تمثل جربة اليوم أحد أھم األقطاب السياحية في البالد التونسية وشرقية المتوسط ،ولقد تأتى لھا ذلك
بفضل مزايا الجغرافيا
 فھي بلد الفصل الخامس أو بلد الربيع الطويل؛ ولكن أيضا بفضل ثراء تجربتھا التاريخية الخصبة التيرصعتھا بجملة من المواقع والمعالم ،أھمھا مساجد الجزيرة التي يحلو للذاكرة الشعبية أن تقول :إنھا على
عدد أيام السنة ،ونجد صدى تاريخ جربة منذ الملحمة الھوميرية ،كما كانت جربة محطة من محطات
التوسع الفينيقي ،كما كان بالجزيرة حظھا من الرومنة ،لكن ال يعنينا ھنا أن نستعرض كامل تاريخ جزيرة
جربة * ما يھمنا أكثر أن نقدم للقارئ الكريم كيف أصبحت الجزيرة مالذا لإلباضية ،وكيف نجح ھؤالء
في القرون الخمسة األولى من الھجرة النبوية في المحافظة على ھويتھم المذھبية وشخصيتھم الثقافية
بفضل تنظيم محكم محوره نظام العزابة ،وأداته المدرسة والمسجد رغم الضغوطات الداخلية والخارجية.
ولعله من المفيد أن نقدم قبل ذلك بسطة موجزة عن الخصائص الجغرافية للجزيرة ،وسنكتفي فيما يخص
التاريخ القديم بالتعرض إلى أصول تسمية الجزيرة.
 -Iمدخل لجغرافية جربة وتاريخ تسميتھا
 1بالد الفصل الخامس
تقع جزيرة جربة بين خطي طول  9.70-9.30شرقا وخطي عرض  37.68-37.37شماال في الركن
الجنوبي الغربي من الحوض الشرقي للبحر المتوسط بخليج قابس أو سرت الصغري عند القدامى جنوب
البالد التونسية ،مما يجعلھا منفتحة في الوقت ذاته على تأثيرات الصحراء والمتوسط.
يقارب شكل الجزيرة العام من المربع ،ويبلغ محيطھا  125كلم ،ومساحتھا الجملية  514كلم ،2من الناحية
الجغرافية  1تتميز تضاريس الجزيرة البحرية بانخفاضھا ،حيث تحيط بھا خطوط من المياه الضحلة،
توازيھا تالل رملية وسباخ ،أھمھا سبخة مليتة ،وسبخة الحشان في الشمال والشمال الشرقي وسبخة
القشتيل في الجنوب ،ومن حيث البنية تمثل الطوابوغرافيا البارزة تواصال وتماثال للطبوغرافيا تحت
المائية؛ إذ تبدو الجزيرة كصفحة خضراء في عرض البحر ،ويتكون ھيكل الجزيرة العام من طين جبسي،
تغطيه قشرة كلسية صلبة وسميكة توفر حجارة "الصم" المستعملة في البناء ،أما التربة فرملية .ينتمي


باحث وأكاديمي من تونس .

1

مناخ جربة بحكم موقعھا إلى ما يسميه علماء الجغرافيا بالمناخ المتوسطي السباسبي ،وھو صنف انتقالي
بين المناخ المتوسطي والمناخ الصحراوي ،ويتميز بضعف األمطار )205مم سنويا  53بالمائة منھا في
فصل الخريف( ،وارتفاع نسبة الرطوبة)11.4غ/م ،(3واعتدال معدالت الحرارة )20.1درجة سنويا،
أدناھا  12.1درجة من شھر يناير وأقصاھا  27.7درجة في شھر أغسطس( وعليه فإن الفصل الدافئ فيھا
طويل يمتد من إبريل إلى أكتوبر.
المياه الجارية بالجزيرة تكاد ال تستحق الذكر ،والمياه الجوفية فقيرة بشكل عام ،وتنحصر المياه األقل
ملوحة في الشمال الشرقي من الجزيرة ،أما الغطاء النباتي فھو بدوره فقير.
من الناحية البشرية يقطن جزيرة جربة حاليا زھاء مائة ألف شخص مسلمون إباضية ومالكية ،يشكل قسما
كبيرا منھم امتداد القبائل أمازيغية )بربرية( شھيرة في العصر الوسيط مثل ھوارة ،نفوسة ،زناتة ،لماية،
زواغة ،سدويكش ،كتامة...مع عناصر أخرى متعربة وافدة في بداية العھد العثماني عالوة على أقلية من
اليھود المتواجدين بالجزيرة منذ القرن السادس قبل الميالد حسب روايتھم المتداولة.
يتميز المشھد العمراني بالجزيرة بالتشتت السكني؛ فباستثناء بعض المراكز الحضرية التي لم تكن إلي
عھد قريب سوى أسواق -كحومة السوق وميدون وأجيم وقالقة والماي -فإن الوحدة الترابية القاعدية ھي
الحومة التي ھي وحدة جغرافية اجتماعية متقلبة الحدود ذات سكن مشتت تتألف من مجموعة من المنازل،
الواحد منھا عبارة عن تداخل للمعمار والمزدرع يجمع طائفة من المساكن ،يسمى الواحد منھا حوشا،
ولئن تتميز المنازل بوحدتھا العائلية؛ فإن الحومة أيضا ال تخلو من دالالت عشائرية وقبلية ،وھو ما تؤكده
طوبونميا )أسماء المواقع( الجزيرة.
 -2اسم الجزيرة
عرفت جزيرة جربة في القديم بأسماء عديدة؛ ولكن ال أحد منھا له أصل محلي متأكد؛ لذلك يري بعض من
اھتم بتاريخ جربة القديم  2أن اسم جزيرة اللوتس الذي جاء في األوديسة  3ليس سوى انطباع للبحارة
القدامى الذين الحظوا عند مرورھم بالجزيرة اعتماد أھلھا على نبات اللوتس في غذائھم ،فھو إذا صفة
وليس اسما .المعطى الوحيد في خصوص ھذه المسألة -والذي قد يقدم أقدم اسم محلى للجزيرة -يمكن
استجالؤه من الوصف المبھم الذي تركه ھيرودوت لسواحل السرت "Les Syrtes " 4؛ إذ يتحدث عن
بحيرة تريتون التي بوسطھا جزيرة "فال" ،فقد تكون ھي جربة  ،5وفي رحلة سيالكس )ق4ق م( يبرز
اسم آخر مستوحى أيضا من الخصوصية الطبيعية "براكيون" "  "BRACHEIONأي جزيرة المياه
الضحلة  ،6وفي نفس الفترة يبرز لدى تيوفراست اسم "" "FARIDEفريد" ذي المالمح السامية .7
ومنذ القرن الرابع قبل الميالد برز مع  STADIASMEاسم مينانكس كعاصمة وكاسم للجزيرة،
سام لھذا االسم؛ حيث
وتواصل مصادر الحقبات الموالية اعتماد نفسھا التسمية ،وھنا يفترض أيضا أصل ٍ

2

قرأت مينانكس بـ"م -ن ق ص " أي نقص الماء ،وھي خاصية طبيعية للجزيرة وللموقع نفسه؛ حيث إن
موقع مينانكس ھو فعال أقل المنطقة أمطارا في الجزيرة".8
أما االسم المتداول "جربة" فقد برز في مصادر القرن الرابع للميالد ،حيث يذكر أوريليوس
فيكتور  AURELIUS VICTORفي معرض حديثة عن اإلمبراطورين غاليوس وغاليسيانوس )حكما
سنة 251م( جربة كاسم للجزيرة:
CRATI IN INSULA MENINEE QUAE NUNL GIRBA DICITUR 9
ويدعم ھذا االسم نقيشة عثر عليھا بحفريات البرج الكبير تعود للقرن الثالث ،كما يتوإلى ذكر مدينة جربة
في القرون ،الموالية والتي تضعھا خريطة بوتنقار شمال غربي الجزيرة غير بعيد عن حومة السوق
الحالية.
أما تعليق ابن خلدون الذي يقدم جربة كاسم إلحدى قبائلھا فإنه ال يستند إلى برھان ،ويتضارب مع
معطيات سابقة وثابتة فيما يخص وجود االسم على األقل.
 -IIجربة من الفتح اإلسالمي إلى حلول أبي مسور اليھراسني ) 47ھـ -حوالي  331ھـ667م -حوالي
943م(
 -1الفتح وتسرب المذھب اإلباضي خالل العھد األموى
تتفق المصادر أن جربة فتحت سنة  47ھـ 667/م على يد رويفع بن ثابت األنصاري قادما اليھا من
طرابلس  10دون أن نظفر بتوضيحات أخرى حول ھذه األسبقية الزمنية ،ھل ألن الجزيرة تع ّد آنذاك من
نواحي طرابلس التي عين رويفع واليا عليھا من قبل معاوية بن أبي سفيان سنة  46ھـ666/م؟ أم أنھا
مجرد غزوة استطالعية في أطراف إفريقية تمثل غنائمھا شحذا إضافيا لعزائم الجند العربي الذي بدأ يبتعد
رويدا رويدا عن قواعد الخالفة؟ خصوصا وأن خبر ھذا الفتح يرافقه خطاب لقائد الحملة يتمحور حول
عدم اإلسراف في التمتع بالغنيمة؛ حيث يقول رويفع لجنده"...ال يحل المرئ يؤمن با

واليوم اآلخر أن

يسقي ماؤه زرع غيره -يعني إتيان الحبإلى من السبي -وال يحل المرئ يؤمن با

واليوم اآلخر أن

يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أجحفھا ردھا فيه ،وال يحل المرئ يؤمن با

واليوم اآلخر أن

يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أفلقه رده فيه .11 "...وتحمل ھذه الخطبة على االعتقاد بأن جربة
فتحت عنوة.
من جھة أخرى ال نعلم كيف قدم رويفع إلى الجزيرة :عن طريق البرأم عن طريق قطع من األسطول
اإلسالمى ،الذي بدأت تكونه وتعتني به الدولة األموية كما افترض ذلك البعض ،خصوصا وأننا نجد من
بين قادة الحملة من تولى مھام حربية بحرية مثل فضالة بن عبيد الذي ولي بمصر القضاء والبحر.12
تساؤل آخر ال نملك لإلجابة عنه معطيات ذات شأن ،وھو ماھو مصير الجزيرة بعد الفتح؟ ومن أدار
شؤونھا؟ وھل يجب االطمئنان إلى ما يورده ابن خلدون ،ويوافقه فيه مؤرخو اإلباضية ضمنيا  13أن
3

اإلسالم ونظامه الجديد ثبت بالجزيرة بكل يسر دون أن تتورط جربة في اضطرابات عصر الوالة
األمويين؛ إذ يذكر النص "ظلت تحت اإلسالم إلى دخول اإلباضية"  ،14وكيف نطمئن إلى ذلك
والمفروض أن الجزيرة لم تكن بمنآى عن اضطرابات عصر الوالة فقابس المجاورة لھا كانت إلى حلول
حسان بن النعمان " معقال يتحصن أھلھا)بھا( من كل أمير يمر بھم" .15
عموما ال نملك حول عصر الوالة ،األمويين معطيات ذات بال إال من خالل ما يدور من أحداث في
المناطق المجاورة ،لذلك فإنه وإن بدا مقبوال أن يكون المذھب اإلباضي قد أخذ في االنتشار مع بداية القرن
الثاني بجھات طرابلس وجبل نفوسة؛ فإن األمر محل نقاش بخصوص جربة؛ إذ يصعد البعض بذلك إلى
العھد الرستمي ،ويقر البعض اآلخر أن جربة خضعت للتأثير اإلباضي منذ المحاوالت األولى إلقامة دولة
إباضية سنة  126ھـ743/م إبان ثورة عبد ﷲ بن مسعود التجيبي وخليفته عبد الجبار بن قيس المرادي
والحارث بن تليد الحضرمي  ،16ويفترض البعض اآلخر أن ذلك ممكن الحدوث عند ثورة إسماعيل بن
زياد النفوسي الذي بايعه اإلباضية باإلمامة ،وتمكن من السيطرة على قابس ،ومن ثمة قد تكون بعض
سراياه طرقت جزيرة جربة ،وأدخلت معھا المذھب اإلباضي اعتبارا للروابط الوثيقة التي تجمعھم بسكان
جبل نفوسة.17
 -2جربة في دائرة النفوذ الرستمي
ماھو مصير جربة خالل عھد الوالة العباسيين؟
يتواصل الغموض أيضا خالل ھذه الفترة؛ حيث ال نعلم عنھا شيئا ،باستثناء حركة اإلمام اإلباضي أبي
الخطاب عبد األعلى بن السمح المعافري ،التي تمكنت من السيطرة على معظم إفريقية بين  140ھـ و144
ھـ758/م761-م ،وحري بالذكر أن أبا الخطاب تمكن سنة  141ھـ758/م من احتالل قابس ،ومن ثمة
جربة 18؛ لكن أي مآل لجربة بعد قضاء العباسيين وقائدھم محمد بن األشعث على ھذه الثورة؟
يفترض المھتمون بتاريخ جربة أن الجزيرة لم تخرج أبدا عن دائرة النفوذ اإلباضي خالل فترة أئمة نفوسة
منذ عھد اإلمام عمر ميمون  154-144ھـ770-761/م على األقل ،وعھد اإلمارة الرستمية 19؛ ولكن
يحق لنا أن نتساءل :كيف يمكن أن يھمل فعال الوالة العباسيون ومن بعدھم األمراء األغالبة ھذا الثغر
البحري ،خصوصاإذا ما اخذنا بعين االعتبار:
-

أوال :السياسة العباسية الحازمة إلخضاع كامل إفريقية ،وخاصة جھات طرابلس وماحولھا.

-

ثانيا :أھمية جربة في خط السواحل التي حرصت الخالفة العباسية على ضمان أمنه في نطاق
خطة متكاملة ،أوفدت لتدارك نقائصھا ھرثمة بن أعين سنة  179ھـ796-795/م.
ثالثا :حرص األغالبة على االحتفاظ بالمراكز الساحلية ،خصوصا وقد باتت أساطيلھم تصارع

-

البيزنطيين بال ھوادة في المتوسط إلى أواسط القرن الثالث .20
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وفي ھذا اإلطار نفھم مثال تمسك عبد ﷲ بن إبراھيم بن األغلب والي طرابلس بنفوذ الدولة األغلبية على
المدينة وساحلھا ،وتسليمه بنواحيھا للرستميين إبان حملة عبد الوھاب بن عبد الرحمن بن رستم عليھا سنة
 196ھـ810/م  .21وعليه فإنه ليس من المستبعد أن تكون جربة قد خضعت جزئيا أو مؤقتا للنفوذ
األغلبي ،غير أن موقعھا الھامشي بالنسبة لكل من القيروان وتيھرت ،من جھة وتداخل حدود ھاتين
الدولتين خصوصا في جھات جنوب إفريقية من جھة أخرى تمنعان من البت نھائيا بھذا الشأن.
ولئن توحي المصادر اإلباضية أن جربة كانت جزءا من اإلمارة الرستمية؛ حيث نطالع للشماخي أن اإلمام
عبد الوھاب بن رستم أرسل في أواخر القرن الثاني قطعان بن سلمة الزواغي في جيش إلي قابس
فحاصرھا وكان خارج قابس مطماطة وزنزفة ودمر وزواغة وغيرھا تحت واليته وكذا جربة  22فإن
سلطة ھذه الدولة على الجزيرة ال تبدو مباشرة؛ حيث إن العامل الرستمي كان مقره قابس.23
وتبرز جربة خالل العھد الرستمي بحكم موقعھا البعيد عن العاصمة األساسية بتيھرب مالذا للمعارضين
اإلباضيين من النكار الذين أنكروا إمامة عبد الوھاب بن عبد الرحمن بن رستم ،وعابوا عليه استبداده
باألمر مطالبينه "أال يقطع أمرا دون مشورة جماعة من المسلمين معلومة" .24
وقد مثلت الجزيرة خالل القرن الثالث للھجرة مالذا لذوي النزعات الثورية  25والمتمردة على السلطة
الرستمية ،فنجد أن بعض شيوخ بني بھراسن ينصح ال َخلَفِيّة بالدخول إلى جربة ،والتحصن بھا في أواخر
العھد الرستمي  ،26ولقد انحاز إليھا فعال الخلفية في إمامة أفلح بن عبد الوھاب الرستمي  ،27وتواصل
تواجدھم بالجزيرة إلى القرن الرابع ھجري /العاشر ميالدي.
جعل سقوط إمارة بني رستم سنة  296ھـ908/م على يد الفاطميين الجزيرة تدخل في مرحلة من
االستقالل الكلي لم تطل؛ حيث أرسل الفاطميون -بعد بناء عاصمتھم واستكمال أسطولھم -حملة إلى
الجزيرة يقودھا سليمان الداعي فأخضعھا ،وكانت ثورة ابن يزيد مخلد بن كيداد النكاري المعروف
بصاحب الحمار 331ھـ 943-942/م مناسبة أخرى لتستقل الجزيرة بأمورھا ،وليتدعم النفوذ اإلباضي
النكاري سواءا عن طواعية -كما يوحي بذلك منطق األحداث وخاصة صلة جربة بالحركة النكارية -أو
بالقوة وفرض المذھب النكاري على أھالي الجزيرة كما يشير إلى ذلك ابن خلدون ،ويمثل القضاء على
الحركة النكارية سقوط آخر أحالم اإلباضية في إقامة دولتھم ،ولعلنا في ھذا الصدد نجاري ابن األثير في
أن الجزيرة قبلت دعوة الخليفة الفاطمي االعتراف بسلطته حين كان بقابس ،وقدمت له البعض من أبنائھا
كرھائن ،وذلك سنة  335ھـ946/م ،أما بالنسبة البن خلدون  28فإن المنصور قد أخذ الجزيرة وقضى
على أنصار أبي يزيد.
 -IIIأبو مسور اليھراسني وتوطيد المذھب اإلباضي الوھبي
 -1أبو مسور يعيد التوازن المذھبي لصالح الوھبية
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يع ّد أبو مسور يسجا بن يوجين اليھراسني داعي الوھبية األول بجربة ،وقد عاش بين النصف الثاني
من القرن الثالث للھجرة /التاسع للميالد والنصف األول من القرن الرابع للھجرة /العاشر للميالد ،29
ويبدو أنه استقر بالجزيرة في بداية القرن الرابع أو بعد انقضاء ثلثة األول أثر القضاء على ثورة صاحب
الحمار ،سيما وأن جل مؤرخي اإلباضية يعدونه قادما لنصره أقلية الوھبية بالجزيرة  ،30ويمثل انكسار
النكار على المستوى السياسي والعسكري خير حافر لنشر المذھب الوھبي دون مشاكل كبرى بالجزيرة.
ان الوضع الذي وجده أبو مسور بجربة يمثل حصيلة القرون الثالثة المنقضية من تاريخھا اإلسالمي،
ويبدو أن الجزيرة بفضل بعُدھا نسبيا عن مراكز االضطرابات الكبرى كانت في وضع متميز اقتصاديا
خالل ھذه الفترة ،فالبكري الذي نقل عن وثائق القرن الثالث للھجرة يؤكد -فضال عن ثرائھا الفالحي -على
وجود كميات الذھب الوفيرة بھا ،مما يدعو إلى االعتقاد أن جربة كانت أحد أطراف تجارة الذھب مع بالد
السودان في بواكير العھود اإلسالمية ،ولعل ذلك لم يكن سوى استعادة لدور عتيق لعبته الجزيرة كھمزة
وصل بين الصحراء والعالم المتوسطي  ،31وجدير بالذكر أن أبا مسور قدم إلى الجزيرة في النصف
الثاني من القرن الثالث للھجرة تاجرا ليمتار ألھل نفوسة في سنة مسغبة؛ بينما كانت الجزيرة وفيرة
األطعمة ورخيصتھا  ،32وكان ذلك قبل أن يتحول لالستقرار بھا نھائيا.
دفع تحول أبي مسور إلى جربة في مثل ھذه الظروف االقتصادية بعض المؤرخين إلى تنزيل ذلك في
إطار سعي المجموعة الوھبية السيطرة على سوق جديدة" يمكن أن توفر المنتوجات الفالحية لجبل
نفوسة" .33
على المستوى االجتماعي يبدو أن أبا مسور وجد زعماء النكار يمثلون القوة االجتماعية المھيمنة ،فقد كان
إمامھم خال أبي مسور خلف بن أحمد " ذا مال كثير يمضي بأحمال الدقيق يطعم بھا الناس" ؛ وقد دخل
أبو مسور مع النكار في منافسة سياسية ومذھبية اقتضت اقتحامه لمجالس النكار ،وتحمله لسخريتھم 35
منزھا لسانه عن إجابتھم ،ومعرضا عن وعود وھبية زواغة وجبل نفوسة باستعمال القوة العامة 36
مستفيدا وآخذا بعين االعتبار في الوقت نفسه من قرابته بخاله زعيم النكار خلف المعروف بياتي
المستاوي.
ولم تقتصر المنافسة على المجال العلمي والعقائدي فحسب؛ بل يبدو أنھا تجاوزت فعال ذلك إلى الميدان
االقتصادي؛ حيث أسس أبو مسور ألھل جربة سوقا يتبايعون فيه  37باإلضافة إلى شروعه في تأسيس
جامعة قرب حومة السوق بحومة الحشان التي استوطنھا .38
حول أبو مسور ثم ابنه أبو زكريا فصيل المسجد الكبير بالحشان إلى مدرسة علمية عرفت بالمدرسة
المسورية قبل أن تنشأ المدارس الرسمية بالشرق ممثلة في نظامية بغداد.
 -2نظام العزابة
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يتزامن انتشار الوھبية بجربة إذاً مع انھيار إمامات الظھور في المغرب األوسط ،وفشل كل محاوالت
التمرد ،مما أفرز ظھور تيار إباضي أكثر اعتداال ،تنبني مواقفه السياسية على قبول األمر الواقع وبذل كل
الجھد للمحافظة على العقيدة اإلباضية ،وذلك في إطار ما يسمى بمرحلة الكتمان  ،39وقد ابتدع الفكر
اإلباضي لتحقيق ذلك أسلوبا لتأطير المجتمع والمحافظة على كيانه دون االصطدام بالسلطة السياسية
القائمة ،فكان نظام العزابة ھو الكفيل بتحقيق ھذه الغاية؛ حيث يتنزل ھذا النظام منزلة السلطان العادل
الذي عدمه أھل المذھب ،وھو عندھم فرض كفاية  ،40ونجد أن اليھراسينيين وزعيمھم فصيل بن أبي
مسور قد لعبوا دورا أساسيا في ابتكار ھذا النظام  ،41يمثل تركيز نظام العزابة تحوال ھاما في تاريخ
المجتمع؛ حيث أوجد حال للمعادلة الصعبة بين متطلبات إمامة الدفاع -التي ھي بمثابة المقاومة السلبية؛
ألنھا ال تقوم في الفكر اإلباضي اإل عند العجز عن إظھار المذھب بما أن غايتھا "المحافظة على الدين
بحيث لو ظھر لعطل عنه"  - 42وبين ضرورة الحفاظ على استقاللية وشخصية المجتمع اإلباضي؛ حيث
يمثل العزابة ھيئة ذات طابع نخبوي مھمتھا "األمر بالمعروف والنھي عن المنكر باليد واللسان"؛غير
أن ممارسة السلطة التنفيذية الكاملة على المجتمع اإلباضي ترتھن بموازين القوى مع السلطة ،فبالنسبة إلى
إقامة الحدود نالحظ أن ذلك يرتبط بمدى سكوت الدولة عن القيام بھا" ،فإن شعر العزابة أن ال ضرر
عليھم في إقامة الحدود فيقيمونھا ...وإن رأوا أن ذلك يفزع السلطان ،ويشتت شملھم فإنھم يكتفون
بتطبيق مبدأ الوالية والبراءة")
تشمل سلطة العزابة كل الميادين تقريبا ،من اإلشراف على العبادة والمساجد والقضاء ،واإلشراف على
األسواق ،والنظر في مصالح المدينة ،واإلشراف على االحتفاالت االجتماعية إلى الربط ببقية اإلباضية
.44
غير أن العزابة ال يمثلون نخبة فكرية وسياسية فقط؛ بل أيضا نخبا اجتماعية على األقل عند تأسيس ھذا
النظام في بداية القرن الخامس ،فأبو زكريا فصيل بن أبي مسور أحد رواد ھذا النظام ،وكان " يصرف
الدنانير بالدراھم ويجعلھا في القراطيس ويضعھا سرا في أوعية التالميذ"  ،45كما كان يحض القوم
على اإلنفاق على التالميذ  ،46وحتى وإن لم يمثل العزابة بالضرورة " أرستقراطية" حاكمة فإن نشاطھم
ضامن ألمن المجتمع واسقراره ،وھو ما تحتاجه القوى االجتماعية المھيمنة أيا كانت انتماءاتھا المذھبية.
إن استقرار الوھبية بجربة وترسيخھم لكيانھم عبر نظام العزابة ال يجب أن يحجب عن الباحثين حقيقتين ال
تولي لھما المصادر الوھبية -و ال الدراسات – كبير عناية:
 أولھا تواصل تواجد النكار من زواغة وغيرھا في مواضعھم التقليدية شرقي وجنوبي الجزيرة خاللالقرن الخامس وما بعده ،واختالطھم بمجالس الوھبية كما كان يحدث زمن أبي مسور ،وتواصل
المناقشات المذھبية ،من ذلك أن "اجتمع أبو زكريا مع شيخ من شيوخ النكار في مأل من زواغة وفيه
الوھبية والنكار ،وجرى بينھما الكالم إلى أن قال النكاري " يا أبا زكريا ،نحن وأنتم نكار؛ ألننا قد أنكرنا
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على علي بن أبي طالب ما فعل من التحكيم فقال الشيخ ) يقصد أبا زكريا فيصل بن أبي مسور وعلم أنه
من بعض مكائدھم(  :أما أنا فلست بنكاري"  ،47وكان للنكار أيضا تنظيمھم الذاتي الذي ال نعلم عنه شيئا
سوى أن زعامتھم بيد شخصية قد تكون تحمل لقب المقدم مثل ابن كلدين الذي يصفه التيجاني " بمقدم"
أھل جربة عند أحداث  431ھـ 1039/م الغامضة ).48
 المسألة الثانية ھي أن السلطة المركزية الزيرية لم تكن غائبة تماما عن جربة؛ حيث تثبت النصوص وجودعمال لبني زيري زمن أبي زكريا فصيل الذي نجح في إقامة عالقات ودية معه إلى درجة أنه كان يناقشه
في مقدار الضريبة ،ويتشفع للناس عنده  ،49والغالب على الظن أن أبا زكريا فصيل قد أرسى ھذه
النوعية من العالقة مع ممثلي السلطة المركزية بعد الحملة الزيرية سنة  431ھـ1039/؛ ذلك أن
النصوص اإلباضية تتحدث عن "عامل المسودة" حين تتحدث عن تدخالت فصيل حول الضريبة  ،50مما
يعني أن ھذه الوقائع كانت تدور بعد خلع الزيريين طاعة الفاطميين و إعالنھم الوالء للخالفة العباسية سنة
 435ھـ1039/م.
والمھم أن نلحظ في حملة  431ھـ1039/م الصنھاجية -والتي قادھا إبراھيم بن ينمو الوليلي  51والتي
تحاول المصادر اإلباضية أن تنسبھا للنكار بزعامة زواغة – أنھا كانت مناسبة لتأسيس استراتيجية
سياسية تزعمھا البيت اليھراسني تقوم على مداراة السلطة الحاكمة ،واستغالل ذلك كستار بين السلطة
نفسھا والمجتمع اإلباضي حفاظا على شخصيته ،وتترجم ھذه االستراتيجية عن المأزق التاريخي الذي
وجد اإلباضية فيه أنفسھم بفقدانھم لجھاز الدولة أو حتى مشاريع جدية إلقامة ھذا الجھاز ،وھو ما نلمسه
في قول فصيل " ما علمنا كيف نتكلم وال كيف نسكت " .52من جھة أخرى نالحظ أن السلطة الزيرية قد
قبلت ھذه لمعادلة لذلك استباح ابراھيم بن ينمو جربة نھبا وغصبا حاشا بني يھراسن .53
وقد شمل سخط المعز بن باديس النكار والوھبية على حد السواء؛ حيث نجد من بين زعماء الوھبية من
تورط في ھذه االنتفاضة من أمثال أبي عمر النميلي وأبي موسى عيسى بن السمح وأبي محمد بن كاموس
الذين يجمعھم التجاني بقوله " رؤوس الفتنة من مشايخ جربة"54
ولم تستقر األوضاع كثيرا للصنھاجيين بجربة خصوصا بعد أن غرقت دولتھم في تبعات االنفصال عن
الخالفة الفاطمية ،ومنھا زحْ ف الھالليين على إفريقية دون أن يطؤوا جربة قط ،واختالل األمن بالمسالك
التجارية مما أتاح لجربة استغالل ھذه الوضعية -أو باألحرى تجاوزھا -للتحول إلى ما يشبه الجمھوريات
اإليطالية؛ حيث نشطت تجارتھا البحرية ،وظھر بھا نشاط قرصنة محلي ،ولئن حاول مؤرخو األباضية
التبرء منه  55فإنه يعبر عن استقاللھا السياسي واالقتصادي وعن حيوية قواھا االجتماعية  ،56وقد كلف
نشاط القرصنة الجزيرة حملة عسكرية جديدة أمر بھا يحيى بن تميم الصنھاجي في مطلع القرن السادس
للھجرة )  509ھـ1115/م( قضى بواسطتھا على األسطول الجربي ،وفرض طاعة اقتصادية أساسا على
الجزيرة؛ حيث تعھد الجربيون بقطع نشاط القرصنة ،وقصر تجارتھم البحرية على المھدية  ،57وھو ما
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يعبر عن نجاح القوى المحلية وھبية كانت أم نكارية ،رغم ما حل بالجزيرة من اضطرابات في توجيه
وتنشيط الحياة االقتصادية وتنمية الثروة التي الحظھا البكري.
غير أن ھذه الحركة االقتصادية لم تكن لتجلب حرص الدولة الصنھاجسة على فرض سلطتھا على
الجزيرة فقط؛ بل كانت أيضا من عوامل تحول جربة إلى ھدف ذي أولية ألعداء الزيريين في "الداخل"
و"الخارج" ،وفي ھذا اإلطار تتنزل الحملة الحمادية ضد جربة حوالي 510ھـ1120/م ،ثم الحملة
النورمانية التي جھزھا ملك صقلية روجار الثاني في أواخر سنة  529ھـ /خريف  1135م ،فوجد
المجتمع الجربي نفسه وجھا لوجه أمام قوة أجنبية دون سند من خارج الجزيرة ،ومباشرة إثر محن صعبة
إلباضية الجزيرة ،فلم يفلح أبو ميعود اليھراسني في رد الحملة رغم المقاومة الباسلة التي أرھقت جربة
كثيرا 58؛ لكن المقاومة استمرت لتنتفض الجزيرة سنة  548ھـ1153/م ضد عامل النرمان بھا مما كلفھا
حملة نورمانية أخرى أقسى من سابقتھا؛ حيث نھب النصارى جربة وسبوا نساءھا وأطفالھا ،وقتلوا
رجالھا مما حدا بالناجين منھم إلى طلب األمان من روجار وشراء أنفسھم وقبول اإلدارة النصرانية
للجزيرة .59
ھذه النكبة دعمت شعور اإلباضية باإلضطھاد وعمقت وعيھم بوضعھم األقلي؛ لذلك نفھم بيسر كيف تقبلت
جربة الموحدين سنة  555ھـ1160 /م كمحررين ،وكيف لم تسجل خالل عھدھم  555ھـ625-ھـ
1160/م  1228-م أية ثورات مكنت الجزيرة من استعادة أنفاسھا.
خاتمة:
لئن يتبرأ اإلباضية بجربة وببالد المغرب عامة من االنتماء إلى الخوارج ،فلقد سعى بعض مؤرخين -
وعلى رأسھم زعماء االستشراق الكالسيكي وتالميذھم من العرب -إلى ربطھم بالخوارج ،واألخطر من
ذلك أنھم رأوا في الحركة اإلباضية "تعبيرا قوميا بربريا" ،والحال أن القيادات األولى لإلباضية كانت
عربية قحة كما كانت الحركة اإلباضية في المشرق أو في المغرب حركة معارضة سياسية قبل كل شيء
واجھت دون ريب حيف السياسة األموية لتقومھا من داخل المنظومة الفكرية اإلسالمية وليس من
خارجھا .انبنت المقاومة اإلباضية على أساس فكري عقائدي قبل كل شيء ،نجح في تأصيلة نظام العزابة
الذي ھو ابداع تنظيمي مغربي يمكن تشبيھه بما نسميه اليوم أطر المجتمع المدني ،واعتمد ھذا النظام
بدرجة أولى على قوة الحجة بواسطة مؤسسة الجامع المدرسة ،في معادلة صعبة بين ھيمنة السلطة
المركزية وحاجتھا إلى بسط السيادة على كامل أقاليمھا ،وبين التمسك بالھوية المذھبية والثقافية .في الحالة
الجربية نجح التيار اإلباضي الوھبي في ھذه المعادلة أيما نجاح بينما فشل في ذلك التيار اإلباضي النكاري
الذي -وكما تبينه وقائع التاريخ منذ ثورة أبي يزيد -اعتمد أكثر على حجة القوة في ظل اختالل موازين
القوى ،فكان مصيره الذوبان.
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تجدر اإلشارة أخيرا الي أن اإلباضية الوھبية يمثلون اليوم أكثر من نصف سكان جزيرة جربة ،ويعيشون
في تناغم وتسامح مطلق مع بقية مكونات المجتمع الجربي ،حتى أنھم يطلقون على أنفسھم المذھب السني
الخامس.
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اإلسالم والعالم
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ترجمة :حازم زكريا يحيى الدين
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بعض األفكار حول االتجاه المورفولوجي )التشكلي( لتعريف المدينة
كاستن لي
باحث من ألمانيا ،جامعة تيوبنغن .

منذ بداية االھتمام النظري بالمدينة ونحن قادرون بالطبع على أن نتناقش
بالتفصيل متى ومع من بدأ ھذا االھتمام بالفعل ،وھناك الكثير من عدم التأكد من تعريف
ماھية المدينة وما تتكون منه ،ففي الواقع نحن إلي ح ﱟد ما نعزو غريزيًا بعض الكيانات
المختلفة إلي ھذا المصطلح من الناحية الشكلية )المورفولوجية ( كليًا على الرغم من
محيطاتھا الطبوغرافية وخلفياتھا الثقافية المختلفة كليًا في الغالب ،فعالوة على أننا نقوم
بھذا،ليس فقط مع الكيانات القائمة بشكل صحيح؛ ولكن تتسع فكرتنا عن المدينة أيضًا
عبر الماضي ؛ فالنسبة لنامدينة أور القديمة في بالد النھرين ،ومدينة روتنبرج في
العصور الوسطى في جنوب ألمانيا ،ومدينة مكسيكو المعاصرة جميعھا تع ّد مدنا على حد
سواء ،ومع ذلك لم نجد حتى اآلن تعريفات شاملة ذات قيمة للمدينة تغطي كل جوانبھا
دون أن تكون عامة للغاية ؛بحيث تعرف مختلف الظروف الحياتية البشرية ال الحياة
الحضرية فقط ،وفي الوقت نفسه ،نجد الكثير من التعريفات التي تتحدث عن النواحي
الحضرية المختلقة وفقًا لفرع المعرفة الذي ينتمي إليه الكاتب ؛مثل :علم اآلثار أو
االقتصاد أو الجغرافيا أو التاريخ أو القانون أو علم االجتماع إلخ...
لقد تحدث المؤرخ جورج فون بيلو (George von Below ( 1858- 1927
على سبيل المثال عن أربع سمات حضرية فقط  :السوق ،والتحصين ،والسلطان
القضائي المحلي ،والحكم الذاتي المدني ،وذلك للتميز بين المدن وبين المستوطنات
والريف ) بيلو  ،1898بيلو (1909؛ وفي حين أن ھذه السمات قد تكون صالحة لغرضه
في التعامل مع المدن والبلدان األلمانية في العصور الوسطى؛ فإنھا تثبت أنھا عديمة
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الجدوى بمجرد تطبيقھا على مدن أخرى دون تفسير واسع للمصطلحات األصلية .عالوة
ً
تفصيال من
على ذلك ،فإن المالحظة المنطقية لبيلو-بأن المؤسسات الحضرية أكثر
المؤسسات الريفية مما ينشأ عنه تسلسل ھرمي يكون فيه الريف تابعا للنواة الحضرية-
تعد مالحظة واھية ؛ليس فقط بالنسبة للمدن " الجديدة" المعاصرة ؛ولكن أيضا بالنسبة
للمدن اليونانية القديمة بمفھومھا عن دمج المدينة والريف في كيان سياسي واحد.
ركز عالم اآلثار فير جوردون تشايلد ) (1957-1892على التمدن المبكر سعيًا
وراء تحري عوامل من شأنھا تحديد مفھوم للمدينة ،واستمد معاييره من المعطيات
األثرية ،ومع ذلك تبقى معاييره ثابتة مثل تلك التي رآھا بيلو ،وتع ّد التكافؤ بين المعايير
المقترحة بمثابة اعتراض كبير ضد رسمه التصويري ،مما يؤدي -باإلضافة إلى ذلك
إلى عدم إنتاج عالقة وظيفية بين بعضھم وبعض ،وحتى اآلن مثلوا -كمجموعة كاملة-
بداية منطقية ضمن نموذجه التطوري السليم الذي يشرح التنمية البشرية من خالل
معرفتھا وتمدنھا وتصنعھا )تشيلد 1934؛ تشيلد 1936؛ تشيلد  ،(1950ولكن ھل تبدو
كافية لتؤھل للمدن األخرى وصفًا كامالً فضالً عن تلك التي اعتمد عليھا لتبرير حجته،
ناھيك عن المدينة نفسھا ؟
ق ّدم الخبير االقتصادي االجتماعي "ماكس ويبر" ) (1920-1864منھجه الشھير
للغاية حول تلك المھمة ،من خالل فصل كامل في مجلد واحد ،قدم فيه تصوراته بشأن
االقتصاد والمجتمع،وقدالحظ أن أدنى قاسم مشترك لجميع التعريفات المتنوعة ھو أن
المدينة ال تتكون ببساطة من مجموعة من واحد أو أكثر من المساكن المنفصلة؛ ولكنھا
مستوطنة مغلقة نسبيًا " قرية" واحدة )≈محلية( ،والتي باإلضافة إلى ذلك لھا مواصفات
كمية مجر ّدة )ويبر  ،(1921:59والعديد من الدالئل الجغرافية ،واالقتصادية ،والقانونية
اإلضافية ،فغالبًا نخلُص منھا إلى التناقض بين المعايير المختلفة ،والتي يجب أن نضعھا
نصب أعيننا عند التحدث عن المدن .ورفض ويبر متعمدًا إعطاء تعريف حقيقي وحتى
اآلن ،فإنه مقارنةً مع ھذا العمل الدقيق ،حتما تسقط تعريفات أكثر اختصارًا ،شأنھا شأن
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التعريفان السابق ذكرھما النعدام أھميتھا ،وذلك عند تقييمھا بمعزل عن بيئتھا
األكاديمية ،أو وفقًا لمدن تتغاير في العصور ،والمناطق ،والثقافات.
ضا فروع
أسھم الجغرافي فريدريتش راتزيل )(1904-1844في ذلك ،ومعه أي ً
جغرافية منھجية أخرى ،حيث تم تعريف المدينة على أنھا تج ﱡمع دائم من البشر،
والمساكن البشرية ،على نحو كبير ،والذي يغطي مساحة كبيرة ،ويتمركز موقعه بين
طرق مرور رئيسة) .راتزيل  -1897راتزيل  ،(1903وتضمن تعريفه الجغرافي
التاريخي وجود حدود جدارية ،وعقدة حركة المرور) ،مثل :ساحة السوق( ،وتقسيم
المدينة إلى أرباع ،والموقف االستثنائي من الناحية القانونية ،وبشكل بطيء تط ّور من
ذلك التعريف الجغرافي الحالي ،الذي يفترض تنظيم المدينة حول مركز ،ووجود ميل
محيطي مركزي ،وتطوير بناية ضخمة ،ومغلقة نسبيًا ،وتقسيم مادي و /أو إداري .فيما
يخص ذلك ،تعرف راتزيل منذ مئة عام على أھمية طرق المرور لتطوير األشكال
الحضرية ،واالنتقال من المدينة إلى المناظر الطبيعية المحيطة بھا ،باإلضافة إلى أھمية
األفق -األحوال التي نلمسھا في كل مكان -في المناقشات اليومية ،وعلى النقيض من تلك
المناھج النظرية ،تم في المقام األول في ھذه األيام أيضًا تحديد وضع المدينة بموجب
االعتبارات اإلحصائية ،وبصفة أساسية وفقًا لمساحة المستوطنة ،والھيكل اإلداري
الفعال لمنطقة أو دولة ،وبنا ًء عليه تنظر السلطات الدنمركية بالفعل للمستوطنات التي
ساكن كتكتل مدني؛ بينما يضع اليابانيون عتبة قدرھا خمسون ألف ،أما
يقطنھا 200
ٍ
ألمانيا ،والواليات المتحدة األمريكية فالحد لديھما ھو  2000مقيم )ليتشيتينبرجر
 ،(1986:32باإلضافة إلى أننا وجدنا عديداً من المناھج التصنيفية المختلفة تجاه المدينة،
وتمكنّا من تمييزھم وفقًا لحجم )السكان و/أو السطح – التصنيف الكمي( ،أو وفقًا
للوظيفة السائدة؛ )تصنيف نوعي – تصنيف أحادي( ،ومع ذلك مازال إلى اآلن معيار
حساب عدد السكان داخل الحدود السياسية المحددة بشكل عشوائي ،وكذلك نسبة العمالة
بفرع معين ،معيارًا ضعيفًا ألن يعطي أوصافًا شاملة للمدينة؛ خاصًة عندما نسعى إلى
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تطبيق ذلك على الكيانات الحضرية حيث يمكننا بالكاد جمع البيانات الموافِقة) .مثل:
المواقع األثرية(.
من الجل ّي ّ
أن جميع ھذه األفكار تعبر عن وجھات نظر مختلفة حول ظاھرة
المدينة ،وإلى اآلن لم تصل أيﱞ منھا إلى بيان عالمي حقيقي؛ ولكنھا جميعًا مازالت قيد
التطبيق ،وما يثير اھتمام أكبر ھو أنه بالكاد تعت ّد إحداھا بالشكل الحضري كمصدر
عالوة على ذلك،
أولي ،وحتى العالقة الواضحة المالمح والوظيفة مازالت قيد التوضيح.
ّ
ً
نادرً ا ما نجد مناھج تضع تعريفا ً شامالً أقرھا ھؤالء الذين تناولوا تخطيط أو تصميم
المدن باحتراف  ،أو بشكل نظري ،أو عملي ،قام أيضًا ارنست اجلي )(1974-1893
بالتقليل من فكرة المدينة إلى نظامھا البنائي )اجلي  .(1959:11حدود المدينة عند
تشارلز ديلفانت ) (1926تكمن في "تكوين حضري" بما يضاھي قطعة موسيقية ،أو
خطة مرحلية )ديلفانت 1997:7ف( .تسبب تزايد عدم اليقين بشأن كيفية التخطيط
والتصميم للمدن اليوم إلى تفاقم المھمة في نھاية المطاف ،ومن وجھات نظر معظم
المھندسين المعماريين ومخططي المدن تع ّد المدينة " حقال للقوات التي تالزمھا الحركة"
)سيفيرت  ،(2003:33التي الصعب اإللحاق بھا ،ومن الصعب التنبؤ بھا ،وبالتالي فھي
في مجملھا كائن غير سار في مجال البحث.
حتى اآلن ،على الرغم من صعوبة التعريف ،التي ترجع إلى التنوع الكبير في
المناھج ،والتنوع األكبر القائم لمدن فعلية تبدو في اتجاھھا نحو االستمرارية ،ونحن
بالفعل لدينا الفكرة المنوط عنھا مسبقًا عن المدينة ،التي من الواضح أنھا حتى أكثر
استقرارًا في المفھوم التصوري الرسمي عما في الصفات الوظيفية التي يمكن التحقق
منھا علميًا .نتعرف على المدن من خالل إلقاء نظرة على تصميمھم من نافذة الطائرة ،أو
من خالل صورة القمر الصناعي ،من خالل االقتراب من أفق مدينة ما في السيارة ،أو
القطار ،أو السفينة .نميز الفضاء الحضري عن طريق التجول في شوارعه ،وأماكنه ،أو
حتى من خالل زيارة مواقع أثرية مھجورة منذ عھد بعيد ،وحول ھذا التصور ،يمكن
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القول بأنه يكفي المظھر الخارجي المطلق ،الذي نضيف إليه بعد ذلك بالطبع عالقات
وظيفية ،وفقًا إلدراكنا المعاصر للحياة الحضرية ،وفي النھاية ،يستطيع المرء الحديث
عن التواصل الحضري الرسمي ،الذي يع ّد بالنسبة إلينا موجودًا في معارفنا منذ العصر
البرونزي ،ومستمرًا حتى يومنا ھذا ،والذي بدون مزيد من التفكير يعتبر مرجعًا
مطبوعًا في معرفتنا العامة عن أي كيان حضري نتعرض له ،ولكن كيف عسانا أن
نتعامل مع ھذا التواصل ،وكيف نفسر تنوعه الكبير؟
سرعان ما يرقى ذلك الفھم حول التواصل الحضري الرسمي من منظور فلسفي
إلى فكرة الظاھرة ،التي تفي بأنه تتوافق تلك المظاھر المختلفة بشكل أساسي مع فكرة
أصلية ،وھو ما يزال أوضح ما يكون في " أُمثولة الكھف" )بالت.ريب 514أ519-أ(،
والتي يقترح فيھا الفيلسوف اإلغريقي "أفالطون" ) 347-427قبل الميالد( أن خصائص
بيئة اإلنسان تمثل فقط ظالالً ،وتخطيطات لكينونتھا الحقيقية ،التي تبقى ذاتھا ال يبصرھا
معظم الناس .ستبقى تلك الظالل ،والتخطيطات عائدة على أشكال مختلفة ،وأسماء
مخصصة متنوعة ،حتى وإن أشارت إلى كيان حقيقي لخاصية فردية واحدة فقط ،فھي
بالتالي أشكال وأسماء من صنع اإلنسان بنا ًء على فكرة مجردة ،وبتتبع ھذه السطور
يمكننا التعرف على المدن ،واألعمال الفنية ،وھي أشكال من صنع اإلنسان تتفق ومفھوم
شھير عن المدينة؛ لكنه بدائي ،وتتضمن بالضرورة فكرة واحدة عن التكوين الحضري؛
ولكنھا تبدو فكرة شبيھة باألفكار البدائية .يتيح لنا مثل ذلك الفھم المعرفي فقط تصور
التكوين الحضري أيضًا كفكرة مرجعية وعالمية دائمة وتجريدية ،وتمكننا من فھم أشكال
متنوعة مثل الحضر.
لتقريب ھذا التجريد الرسمي للمدينة ،فربما نلتزم برأي خوليو أرجان )-1909
 ،(92الذي اعتمد على وجھة نظره التاريخية الفنية ،التي تفي بأن المدخل لفھم الظواھر
ھو التركيز على نوعياتھا ،بدالً من كمياتھا ،وعالوة على ذلك فإنه يجب دراسة
النوعيات نفسھا فيما يتعلق بـ " القيم النوعي ) .سكيلر 1916:42ف( .إن بتلك الصفات-
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والتي ال تنطبق فقط على كائن محدد؛ ولكن على كل األشياء المشابھه ،وبالتالي تتجاوز
حدود إطار الزمن المحدد في الفضاء ،الذي اعتاده العلماء دو ًما -وبتوظيف القيم
النوعية ،نصبح بالتالي قادرين على معالجة مشكلة جمع إعدادات المدن المختلفة من
الناحية الطبوغرافية ،والعُمرية ،وأكثر من ذلك؛ لنا الحق في الوقت نفسه في استبعاد
العديد من الدوافع لبناء وإعادة بناء المدن -حقل البحوث الذي يلتزم دائ ًما بإثارة محاولة
من أجل تعريف عالمي للمدينة ،مثلما استطعنا مالحظته من التعھدات التاريخية،
والسياسية االجتماعية ،واالقتصادية ،والجغرافية ،ولكونھم ملزمين بفھم تلك الدوافع،
والتي بالمثل ترتبط بأُطُر محددة من الزمن في الفضاء ،فإنھم امتنعوا عن تعريف منھج
الظواھر المقترح ھاھنا.
بالتالي تحليل الظواھر التي ترتبط بحصيلة ألشكال الحضرية وفقًا لنقاط تشابھھا
الواضحة ،ويلزم في النھاية أيضًا تجاوز األصول المادية المتنوعة التي تم الكشف عنھا؛
حيث من الواضح تقيدھا بزمن ،ومكان إنتاجھا ،ويتم مسبقًا ذكر السبب الفعلي لنشأتھا،
ثم يليه استخدامھم المتطور ،وعالوة على ذلك يجب التركيز على القيم النوعية منھا
الحضرية والجوھرية معًا؛ للتغلب على الترابط الظاھر بين الدوافع والنتائج ،وھنا مسألة
تاريخية حول أشكال بنيات الحضر ،ويمكن أن يحدث ذلك من خالل تحري شيء ما
يمكن تسميته القواسم المشتركة ،التي ينتج عنھا الشكل الحضري ،الذي ھو السبب في
الوقت الحالي وراء التشكيل الفعلي ،باإلضافة إلى العملية الوظيفية الفعلية ،وللقيام بذلك،
نجد مرة أخرى تأييد من أرجان ،وتقييمه لقصور األساليب التجريبية المجردة ،والعلوم
الدقيقة من أجل إجراء بحث شامل عن الظاھرة) .أرجان  -(1983:27الفكرة التي تتفق
أيضًا مع رأي كانتيسيان حول اإلدراك )كانت  ،(1781ووفقًا لذلك فعلى المنھج المقترح
ھنا أن يعتمد نوع ما على قدرتنا التنظيمية ،وما يالزمھا ،لذا فلنقُلْ فلنعتمد على الفئات
الميتافيزيقية ،فضالً عن االعتماد على كفاءة تجريبية مجردة ،وتصنيف علمي تابع .تم
تحديد الطرق التجريبية للتعامل مع طبيعة األشكال الحضرية ،وتلك ھي الجوانب الكمية
6

7

المستھدفة والمنطق التنظيمي المقترح ،ومع ذلك يمكننا من التحليل التجريدي ،أو
)الميتافيزيقية( للتكوين الحضري ،والتي نشتقھا من الجوانب النوعية التي تنتج مجاالت
تصوريّة مترابطة ،ومزعومة )أرجان  ،(26 :1983بتحدي القيم النوعية المجردة
المناسبة ،وعلى ذلك -بعد التمييز بين الدوافع والنتائج ،التي تتفق مع االنقسام المعروف،
من حيث الوظيفة ،والشكل المتأصل في كل األعمال الفنية -يمكننا التبين من أشكال
النتائج والتأثيرات الكمية والنوعية ،في حين أن النوعية في ھذا السياق تصف جميع
الصفات الكمية للقطع األثرية المختلفة ،التي ربما أيضا يتم فھمھا على أنھا كيان مادي
بحت للشكل الحضري ،وتتوافق الصفات مع االرتباط المجرد لتلك الخصائص الكمية.
حتى اآلن بالرغم من أن عرض الوظيفة والشكل له نفس التقسيم إلى وفقًا لغرضنا؛
فواضح أنه من غير المناسب االزدواجية أو الخلط بين كال الثنائيتين :عندما تخلف
األشكال الحضرية -كنتائج لدوافع مؤكدة -الوظائف المرج ّوة )دائ ًما ما يتبع الشكل
الوظيفة() ،سوليفان ،(408 ،1896والصفات متأصلة في الكميات ،وعادة ما تلبي
مطالب وظيفية متنوعة في وقت واحد ،كما يمكنھا تلبية مطالب أكثر ،أو مطالب أخرى
متوقعة في الوقت المعاصر ،وعالوة على ذلك ،تنفصل القيم النوعية المذكورة عن
الوظائف المباشرة التي تؤثر على النتاج الحضاري ،وتمثل قي ًما عالمية فيما يتعلق
باألنموذج الحضري نفسه ،وفيما يتعلق بمسألة المعالجة الميتافيزيقية للمدينة بالتبعية؛
ّ
فإن القيم النوعية معًا تشكل فكرة رسمية مجردة ،أو حتى أن نقول بأنھا مدينة مثالية،
والتي تصبح نفسھا بمثابة نقطة مرجعية غير إدراكية ألي كيان حضري نواجھه .ثمة
تفسير موثوق به ،يفترض وجود استمرارية مدنيّة رسمية في األمر ،ومن المثير
لالھتمام ،أنه بذلك يصف منھجا أساسه الشكل الحضاري ،وبالتالي يمكن تسميته
الموروفولوجية دن التركيز على طبيعة حضرية مجردة )مثل :من خالل تحليل خطة
المدينة( .عالوة على ذلك ،فإنه يتضمن – مع المنھج المعني بالظواھر المنطقية بطريقة
مباشرة -قيما نوعية مختلفة تتفاعل فيما بينھا؛ لينتج عنھا في النھاية أشكال حضرية
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واقعية ،والتي تختلف كثي ًرا

بعضھا عن بعض ،كما تختلف بشكل كبير عن الشكل

الحضري المثالي الحقيقي المرتقب ،والذي كان غاية في تاريخ المدينة في كثير من
األحيان ،وبال جدوى ،وحتى في ظل ظروف مسبقة ،وامتيازات متطابقة ،ال تتطور
المدن على حد سواء ،ولن نكون قادرين على إقامة تصميم حضري يضمن النجاح في
التنفيذ والتطوير .من الواضح أنه بينما يتيح ملخص المنھج المعني بالظواھر الحالي
البحث عن قواسم مشتركة يتحقق بھا النموذج الحضري ،تحري الترابط الضائع لشرح
السبب في أن أصبحت أو في أن تكون بعض الكيانات مدنا )أو حتى ما السبب في أنھا
تفقد مركزھا في المناطق الحضرية( ،فال توضح تلك الصفات عالقة واحد إلى واحد
لشكلھم الحضري السببي ،وينتج تفاعل غير متوقع .يلزم علينا مراجعة مجال علمي
آخر ،أال وھو النظرية النظامية ،حتى نتمكن من إيضاح خاصية التفاعل بواسطة قواسم
مشتركة مرتبطة بالقيم النوعية للنموذج الحضري ،والزالت دراسة "كريستوفر
ألكسندر"" ،المدينة ليست بشجرة" أكثر إقناعا فيما يتعلق بالفشل الحتمي في تطبيق
عالقات واحد إلى واحد في التمدن ،وفيه يوضح الترابط الوظيفي داخل النظام
الحضري ،ويرفض الھياكل الھرمية المبسطة نظرًا إلضفاء الطابع الرسمي عليھا ،مع
ذلك ،يجب علينا أيضًا أن نفھم العالقات النظامية ،والترابط داخل االنقسام الكمي-
النوعي ،كتمثيل دور ھام من أجل تنمية نھائية ،وإحداث طفرة في ظاھرة نماذج التمدن.
يع ّد ھذا النظام الخاص من ناحية – كما رأينا سابقًا ،نتائج من مالزمة النوعية للكمية-
استجابةً للعديد من )أيضًا بالتناوب( الجوانب النوعية داخل إحدى المناطق الحضرية،
ومن ناحية أخرى فإن المنطقة الحضرية ،باعتبارھا نتاجا للعديد من األطراف المعنية،
والتي تنطوي على مجموعة أكبر من األشخاص المتضررين من النتاج الصناعي ھذا،
وضرورة تشكيل منظومة من الحقائق ،واألفعال الفردية :ھذه الخصوصية التي تختلف
بشكل كبير عن األعمال الفنية المنتجة عادةً بواسطة شخص واحد فقط أو مجموعة
محدودة من أجل استخدام مجموعة محدودة مشابھة من الناس ،وأيضًا تؤثر على العالقة

8

9

بين الظواھر المختلفة ،والمدينة المثالية التي تمت مناقشتھا للتو ،وبالتالي يشير أيضًا فھم
المدينة كنظام إلى نموذج حضري تجريدي ،الذي عليه بالمثل أن يشمل مفھو ًما
للمنتجين ،والمستھلكين ذوي الصفات الحضرية المختلفة.
ھكذا ،فنحن مقيدون بفھم أنه ال يمكننا الشرح الكامل لسمات النظام من خالل
سمات مكوناته )ليتون  .(1959:200عالوة على ذلك ّ
فإن نظام المدينة ھي كيان
اجتماعي يتألف من عدة عناصر بينھا تفاعل )فيرجسون  ،(1975:12وھو كيان حيوي،
ومتآزر ،و ُمنظّم ذات ًّي ً◌ا ،ومتكيف ،وھذا معناه أنه في تغاير مستمر نظرًا للمطالب
ِ
المتواصلة ،والعقبات مثل التي تؤثر على سكان المناطق الحضرية ،والنموذج
الحضري ،وبالتالي فاألنظمة الحضرية ليست خطية ،وھذا فھم خاطئ من شأنه تضليل
المصممين ،والمخططين الجدد بحثًا عن مدينة منظمة ال تشوبھا الفوضى ،حيث اقترح
ھذا األيام كثير من األشخاص المعنيين بالتمدن االنسحاب من التخطيط الشامل ،وعالوة
على ذلك فمعظمھم يتفق مع النظُم المفتوحة ،أو كما حددھا إليا ) (2003-1917لنموذجه
الميكانيكي للعمليات غير المتوازنة مع الھياكل المبددة التي تكون شيئا متوسطا بين
الصدفة المحضة ،والنظام المنعزل عن العمل )بريجوجين ،وآخرون( ،أرجع بريجوجين
في أعماله سبب معظم االستكشافات في قاعدة الميكانيكا اإلحصائية إلى مفھوم النظُم
المغلقة في التوازن الدينامي الحراري ،الذي يصعب تطبيقه على عمليات حيوية؛ ألنھا
تخضع عادًة لتدفق دائم من الطاقة ،والمادة ،و/أو الكون ،ويمكن أن تطور تلك النظُم
المفتوحة نظا ًما أعلى ،معتمدًا على معايير النظام؛ ولكنه أيضًا يرجع إلى مرحلة
فوضوية عندما يالقي تغير طفيف فحسب) .بريجوجين  ،1955نيكوليس ،وآخرون
 ،1977بريجوجين .(1984
تضمنت اعتباراته منھجا ً جديداً للغاية تجاه مبدأ رئيس علمي ،وتقليدي ،وھو
التكافؤ االفتراضي للتنبؤ والتكھن بالماضي  ،الذي يتحرك عكسيًا ،وبالتالي أراد اقتراح
تحديد للعمليات الحيوية"ديناميكية" ،قائمة على نظرية الفوضى ،ومع الھياكل المبددة،
9
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نواجه مسارات ميكانيكية  ،والتي يمكن تفسيرھا فقط بأثر رجعي من خالل إدراج
معايير نظامية متنوعة ،إضافة إلى تطور الكون بين األطراف المعنية ،ومع ذلك تخضع
دوراتھم المستقبلية إلى االحتمالية فضالً عن يقين علمي ،بھذا نجد فكرة شريط الزمن
المستمر ضمن التفكير العلمي )بريجوجين ،وآخرون 9 1993ف ف( ال يمكن تأجيلھا
من أجل نموذج تجريدي مفترض مالئم.أكد بريجوجين أنه على نحو مماثل لفكرة
األسلوب غير العكسي ،تعذر رفض الوصف االحتمالي بأنه؛ يستحيل نقل أوصاف
النظام بأكمله إلى مسارات مالزمة فردية )بريجوجين وآخرون  1993:14ف( ،ومع
ذلك تتميز الھياكل المبددة من خالل تطوير إضافي من التوازنات الحيوية القائمة على
التفريق ،وھذا ھو االستفادة من الطاقة ،وبالتالي يتم الحفاظ على ترتيب الھيكل المبدد من
نشط ،وبالتالي
خالل إمداد مستمر من الطاقة التي تمثل تما ًما تمثيل اضطراب أو خلل ِ
يمكن التأثير بسھولة على ھذه المرحلة الساكنة للنظام عن طريق تغيرات في المناطق
المجاورة لھا ،ولن تعود إلى حالتھا األصلية بحدوث انعكاس في العملية .في الوقت الذي
نسعى فيه لفھم ھذه األفكار المستمدة من علم طبيعي ،يستطيع اإلنسان تتبع أوجه التشابه
بسھولة بين األنظمة الديناميكية الحرارية ،واألنظمة الحضرية .يجب أيضا أن ننظر إلى
المدينة على أنھا عملية تشكيل معقدة أكثر بدالً من كونھا حاوية على شكل بسيط )أرجان
 ،(1983:84وعالوة على ذلك يمكن فھم كال النظامين على أنھما " جھازان غير
عاديين" يُنتج وضعھم الداخلي المتغير نتائج كثيرة ال يمكن تخيلھا دون إمكانية التحقق
التجريبي الفعًال) .فورستر  1985:62ف ( ،ومن الواضح مع كليھما أنه حتى بعد تحديد
جميع اآلثار المحتملة -في حد ذاتھا ،تكاد تكون محاولة مستحيلة -وافتراض لعدم وجود
موقف نظامي ثابت؛ لكن ال يمكن التنبؤ بالنتائج .إنھا نظُم حيّة التصل أبدا إلى نھاية،
ولكنھا حاالت أو نتائج مستمرة ،والتي تؤثر مرة أخرى في العمليات الجارية ،ولكونھا
نواح متعددة ،وتتكرر حاالت غموضھا ،فال زالت المدينة النظامية
تبعًا لذلك معقدة من
ٍ
غير فوضوية! وعلى النقيض من ذلك ،فإنھا تقع أسيرة للصدفة ،والتي –كما ذكر
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نيكالس لوھمان ) -(98-1927ال تؤدي إلى تعسف بفضل"الصيغ التكيفية" ،وتلي تالزم
جميع األنظمة االجتماعية المادية ،ومكوناتھا )كراوس  1996:158و ،(160وفيما
يتعلق بفكرة فورستر حول اآللة غير العادية ،يستطيع المرء بالتالي تبسيط ذلك ،بالرغم
من أن طريقة تشغيل وحصيلة النظام الحضري المختلف غير واضحة ،فال يزاالن
قابلين للمقارنة ؛ ألنھما يخضعان إلى الصيغ التكيفية نفسھا.
ملخص األفكار حول الظواھر والنظم التي أُثيرت في ھذا التقرير الموجز حول
قضية تعريف المدينة مورفولوجي ،يمكن الوصول إلى االستنتاجات األولية التالية:


نفھم جيدًا تنوع األشكال الحضرية كمدن ؛ألنھھا ترتبط بمرجع تجريدي

شھير متفق عليه في علم المورفولوجي.


تم تحديد ھذا المرجع المورفولوجي بواسطة عدد معين من الصفات القيم

النوعية ،التي تقف بمثابة معالم أو عوامل في الشكل الحضري.


تترابط عوامل الشكل الحضري تلك في سياق نظامي مشتت ،وذي

تعقيدات كثيرة ،وبالتالي ال يمكن التنبؤ به ،وال رجعة فيه.


وھكذا وفقًا لھذا السياق النظامي تختلف األشكال الحضرية الناجمة عن

العالقات المتبادلة بين عوامله كثيرا بعضھا عن بعض.


مازالت العالقة المتبادلة بين العوامل المتغيرة خاضعة للصدفة ،وتعمل

ذاتيًا كنظام تكيفي لجميع النظُم الحضرية.
يبدو أن ھذا المنطق ال يمكنه تقديم شرح مفصل لآلثار المتنوعة الناجمة عن ذلك
اإلدراك المعني بنظام وظواھر المدينة ،ومع ذلك فيما يتعلق بالشھادات المختلفة حول
التعريف المعني بالمدينة في بداية ھذه المشاركة ،فسوف تدفعنا لالنتباه إلى منھج
عمراني واحد ممكن تجاه مھمة فھم اإلنجاز الكبير للحضارة اإلنسانية ،فينبغي أن يمثل
الشكل الحضري -
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وبالتالي مورفولوجيا الحضر -نقطة البداية بالنسبة للمھندسين المعماريين،
والمخططين في ھذا المسعى الكبير؛ بينما يتأتى فھم األشكال الحضرية كظاھرة من
ظواھر التكيف من العوامل المترابطة التي يمكنھا تمثيل أساس علمي واحد متاح لمزيد
من األبحاث.
يمثل ھذا النص تقريرًا موج ًزا حول بعض األفكار المفصلة في األطروحة "
مصفوفة الحضر" .تجاه نظرية حول عوامل األشكال الحضرية ،وترابطھا" ،والتي
استطاع الكاتب عام 2009بھااستيفاء الشروط للحصول على درجة الدكتوراه بكلية
الھندسة المعمارية في جامعة آخن التقنية " ، "RWTHوبالتالي تم نشرھا في
مطبوعات روزفلت في آخن.
مصفوفة الحضر :عن نظرية عوامل الشكل الحضري وتداخلھا .آخن/ FdR :
بقلم كاريستين لي )األًطروحات الجامعية في كلية الھندسة المعمارية في آخن،1 :
العمارة ،والتخطيطISBN 978-3-936971-25-5، ISSN 143 - ،2009 (2،
 ،7904ص 85،- 344الرسوم التوضيحية.

المـراجع

 ألكسندر ،كريستوفر1965: A City Is Not a Tree
Architectural Forum, vol. 122, 1/2, pg. 58- 62/58- 61
 أركان ،جوليوس جيمStoria dell'arte come storia della città:1983

12

13

Roma : Riuniti
(Ed. 1993 .2)

:النسخة األلمانية
Argan, Giulio C. 1989
Kunstgeschichte als Stadtgeschichte
München : Fink
()ترجمة فولكر بريديكر وھاينز جاثو
. جورج ف، بيلوDas ältere deutsche Städtewesen und Bürgertum:1898
Bielefeld / Leipzig : Velhagen&Klasing
Stadtgemeinde, Landgemeinde und Gilde:1909
Vierteljahrschrift für Social- und Wirthschaftsgeschichte, vol.
7, pg. 411- 445
 فير جي، تشيلدNew light on the most ancient East. The oriental :1934
prelude to European prehistory
London : Kegan Paul
(Ed. 1952; London : Routledge&Kegan Paul .4)
Man makes himself:1936
13

14

London : Watts
Ed. 1965, 2. Impr. 1970; London / Glasgow : Collins; .4)
(with a preface by Glyn Daniel
The Urban Revolution:1950
Town Planning Review, vol. 21, 1, pg. 3- 17

. تشارلز، ديلفانتيGrande histoire de la ville. De la Mésopotamie aux :1997
Etats- Unis
Paris : Colin

:النسخة األلمانية
Delfante, Charles 1999
Architekturgeschichte der Stadt. Von Babylon bis Brasilia
.Darmstadt : Wiss. Buchges
(transl. by Bernd Weiß)

 اجلي ارنستGeschichte des Städtebaus. Die Alte Welt:1959
Zürich / Stuttgart : Rentsch
14

15

. فرانسيس ل، فيرغسونArchitecture, Cities and the Systems Approach:1975
New York NY : Braziller

 ھاينز في، فورسترEntdecken oder Erfinden. Wie läßt sich das Verstehen :1985
?verstehen
In: Gumin, Heinz & Heinrich Meier (eds.): Einführung in den
Konstruktivismus, pg. 41- 88
München : Oldenbourg
(Lic. Ed. 1992; München : Piper)

 امانويل، كانطCritik der reinen Vernunft

:1781

Riga : Hartknoch
Repr. Ed. 1956/1998 "Kritik der reinen Vernunft" (1781/87), )
Werke in sechs Bänden, vol. 2; Darmstadt : Wiss. Buchges.; ed. by
(Wilhelm Weischedel

15

16

:النسخة اإلنجليزية
Kant, Immanuel 1872
Critique of pure reason
London : Bell&Daldy
(transl. by John Miller Dow Meiklejohn)
Repr. Ed. 2004; Mineola NY : Barnes & Noble; intr. by )
(Andrew Fiala
 ديتلي، كراوسLuhmann-

Lexikon.

Eine

Einführung

in

das

:1996

Gesamtwerk von Niklas Luhmann
Stuttgart : Enke
(Ed. 2001; Stuttgart : Lucius&Lucius .3)

 ألكسندر ھـ، ليتونMy Name is Legion. Foundations for a Theory of Man :1959
in Relation to Culture
New York NY : Basic Books
. اليزابث، يشتنبرجرStadtgeographie:1986
Stuttgart : Teubner
16

17

(Ed. 1998 .3)

. جريجوار و ايليا بريجوجين، نيكوليزSelf- Organization in Nonequilibrium Systems. From :1977
Dissipative Structures to Order Through Fluctuation
New York NY : Wiley
 ريب، بالت[

=]
or Res Pvblica

:(Cit. edition (pag. Henricus Stephanus 1578
Platon & Karl Vretska 1958
(Der Staat (Politeia
Stuttgart : Reclam
()ترجمة كارل فرتسكا
(Repr. Ed. 2000)
 إليا، بريجوجينThermodynamics of irreversible processes:1955
Springfield IL : Thomas

17

18

(Ed. 1961; New York NY : Interscience .2)
Order Out of Chaos. Man's New Dialogue With Nature:1984
London : Heinemann
 ايزابيل ستينجيرز، إليا، بريجوجينDas Paradox der Zeit. Zeit, Chaos und Quanten:1993
München : Piper

:(النص اإلنجليزي )لم ينشر بعد
Prigogine, Ilya & Isabelle Stengers 1993
Time, Chaos and the Quantum. Towards the Resolution of
the Time Paradox
()ترجمة فرديريك جريز
. فريدريك، راتزيلPolitische Geographie:1897
München / Leipzig : Oldenbourg
(Ed. 1923/ repr. 1974; Osnabrück : Zeller .3)
Die geographische Lage der großen Städte:1903
In: Bücher, Karl et al. (eds.): Die Großstadt. Vorträge und
Aufsätze zur Städteausstellung, pg. 33- 72
Dresden : Zahn&Jaensch
18

19

 ماكس، سكيليرDer Formalismus in der Ethik und die materiale :1916
Wertethik. Neuer Versuch der Grundlegung eines ethischen
Personalismus
Halle an der Saale : Niemeyer
Ed. 1966 "Gesammelte Werke / Max Scheler", vol. 2; .5)
(Bern : Francke

:النسخة اإلنجليزية
Scheler, Max 1973
Formalism in Ethics and Non- Formal Ethics of Values. A
New Attempt Toward the Foundation of an Ethical Personalism
.Evanston IL : Northwestern Univ. Pr
()ترجمة مانفريد وروجر فانك
(Ed. 1985 .2)
 جورج، سيفيرتUrban

Research:

Biopsy

and

Density.

Eine

:2003

vergleichende Gegenüberstellung zweier Positionen der aktuellen
Diskussion zur Städebauforschung am Beispiel von Sanford
Kwinter und Winy Maas

19

20

Weimar : VDG
 لويس ھـ، سوليفانThe Tall Office Building Artistically Considered:1896
Lippincott's, vol. 57, March, pg. 403- 409
 ماكس، ويبيرDie Stadt. Eine soziologische Untersuchung:1921
Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, vol. 47, 3,
pg. 621- 772
Rev. Ed. 1999 "Wirtschaft und Gesellschaft. Die Wirtschaft )
und ihre gesellschaftlichen Ordnungen und Mächte. Nachlaß.
Teilband 5: Die Stadt" = Max- Weber- Gesamtausgabe. Bd. I/22(5; Tübingen : Mohr; ed. by Wilfried Nippel

:النسخة األلمانية األخرى
Weber, Max 1922
Die Stadt
In: Weber, Marianne & Melchior Palyi (eds.): Grundriß der
Sozialökonomik, Abt. III: Wirtschaft und Gesellschaft, pg. 513600
Tübingen : Mohr

20

21

:النسخة اإلنجليزية
Weber, Max 1958
The city
.Glencoe IL : Free Pr
(transl. and ed. by Don Martindale and Gertrud Neuwirth)
. بول، ويتليThe Concept of Urbanism:1972
In: Ucko, Peter J., Ruth Tringham, & Geoffrey W. Dimbleby
(eds.): Man, settlement and urbanism, pg. 601- 637

21

لُ َمع سالم من تراثنا اإلنساني
تاريخنا وحضارتنا مرتكزان لحوار الحضارات واألديان
فكتور الكك

وقد ُ
كنت قبل اليوم أ ُنكر صاحبي
فأصبح قلبي قابالً كل ّ صــورة
ُ
وكعبة طائـــف
أوثان
ومعبد
ٍ
توج ْھـ ً
ت
أَدينُ بدين الحب كيف ّ



دان
إذا لم يكن ديني إلى دينـه ِ
فمـرعى لغزالن و ِديرا لرھبـان
وألواح توراة ومصحف قــرآن
فالحب ديني وإيمانــي!
ركائ ُبه،
ّ
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ھذا السموّ الروحاني الذي ينوّ ر األصل الواحد لألديان  -والذي كان معراج محيي ال دين ب ن
عربي )ت638ھـ1240/م( إلى المأل األعلى -ھو دعوة لإلنسان -أينما وجد -إلى سالم م ع
ذاته ،فسالم مع أخيه في اإلنسانية.
ھ ذه "الزعق ة" ،كم ا درج أھ ل الطريق ة عل ى تس ميتھا ،ت رددت أص داؤھا م ن األن دلس إل ى
مغ اني ش يراز ـ حاض رة األولي اء والش عراء ـ لتقابلھ ا زعق ة ف ي مث ل جرأتھ ا أطلقھ ا ح افظ
الش يرازي ب ـ"لس ان الغي ب" 2تك راراً ،بع د ق رن ونص ف الق رن م ن مس يرة الزم ان )ت
1389م( إذ قال:
س طال ِ
ب يا َر ْند چـه ھشيار وچـه َم ْســـت
ھمه َك ْ
ھمه جا خانه ى عشق است چـه مسجد چـه كنشت!
وبحسب ترجمتي بالعربية:
خ ّل صـــارا
ك ُّل إنس صاب ٌئ لل ِ
ك ّل ناح صار للحـبّ مــزارا:
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صاحياً ،أو ذاھالً مثل السّـكارى
مسجد المسلم أو دير النصـارى!

لب الشرائع وإكسيرھا
المحبة ّ

 باحث وأكاديمي من لبنان .

1

4

إنّ ما انطوى عليه قول ابن عربي وقول حافظ شيراز ل يس موقف ا ً طوباوي ا ً ف ي معن ى المث ل
الفرنسي القائل :إنّ ھذا لجميل خارق ال يمكن أن يتجس د حقيق ة! C’est trop beau pour
être vrai.
إن ه موق ف طوب اويّ ب المعنى األص يل للعب ارة؛ أي موق ف م ن الط وبى ،م ن الس عادة ،قم ة
تكامل اإلنسان ,وال يبلغ ھذا المق ام إال م ن جاھ د نفس ه ـ وال نفس أم ارة بالس وء لش دة ش غفھا
بالعالئق الدنيويةـ لتحرّ ر روحه ,بھذا يح ّق ق اإلنس ان الس الم م ع ذات ه؛ ألن ه حق ق الس الم م ع
أخيه في اإلنسانية.
علّمتنا األديان اإلبراھيمية وس واھا أن أب ا الخليق ة كلھ ا واح د ،وأمھ ا واح دة ،وأن اإلنس ان ـ
كم ا ق ال اإلم ام عل ي ـ إ ّم ا أن يك ون أخ ا ً ل ك ف ي ال دين أو مس اويا ً ل ك ف ي َ
الخ ْل ق .5وإنن ا
لنختصر- ،في ھذا المقام ،-ما قالته األديان باآلية القرآنية الھاتفة }:يا أيھ ا الن اس إن ا خلقن اكم
من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا ً وقبائل لتعارفوا إن أك رمكم عن د ﷲ أتق اكم{ .6فالتع ارف ھ و
أص ل العالق ات االجتماعي ة ،والم دخل إل ى الثقاف ة ف ي معناھ ا اللغ وي األص لي أي تق ويم
الش يء أو األم ر ،كم ا تثقي ف ال رمح .وتق ويم التفكي ر يفت رض معرف ة لُ بّ الثقاف ة ب المعنى
ّ
وتمث ل للمعرف ة بحي ث تص بح ج زءاً من ا ،وم ن بني ان تفكيرن ا
االصطالحي؛ اذ الثقافة ھض م
الذي يحركنا نحو كل شيء.
ھ ذه ھ ي الخط وات األول ى نح و المص الحة م ع ال ذات ،والس لم األھل ي ،والس الم الع المي أو
األممي ،وھي جميعا ً معراج اإلنسان الس اعي إل ى الكم ال نح و خالق ه ,ھ ي مراح ل الت ائقين
إلى السالم الشامل أو منازل السائرين ،بحسب تعبير أصحاب القلوب.
السالم مع ذاتنا يستلزم احترام كل َمنْ خلق ﷲُ وما خلق؛ بل تقديس ذلك؛ إذ كل ما خلقه ھ و
على صورته ومثاله ،وھو المق َّدس المق ِّدس ,من ھذا المنظار ال يكون اآلخر َ
آخ َر؛ بل أخا ً لن ا
في اإلنسانية التي خلقھا ﷲ؛ أي قريبا ً م ن عيلتن ا ،كم ا ع ّب ر الس يد المس يح ج اعالً م ن محب ة
القريب الوصية الثانية ،بعد الوص ية األول ى والعظم ى بمحب ة ﷲ ،حي ث ق ال" :وھن اك ثاني ة
مثلھا ،وھي أن تحب قريبك كنفسك" ,7وبذلك يكون قد جعل من المحب ة أ ّس ا ً ومح وراً لجمي ع
شرائع ﷲ؛ يقول في انجي ل م ّت ى" :بھ اتين الوص يتين تتعل ق الش ريعة وكت ب األنبي اء" .ولم ا
كان ت ك ذلك فينبغ ي أن تق ّتل ع الخص ومات والنزاع ات م ن حياتن ا االجتماعي ة لنق يم الس لم
االجتم اعي فيھ ا ,ويق ول الس يد المس يح ف ي إنجي ل م ّت ى" :ف إذا جئ َ
ت بتق دمتك إل ى الم ذبح،
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وھناك تذ ّك َ
رت أنّ ألخيك شيئا ً عليك ،فاترك تقدمتك أمام المذبح ،واذھب أوالً وصالح أخاك،
ثم ارجع وق ّدم تقدمتك".8
ص َّنا الس لم األھل ي ف ي مجتمعاتن ا ودولن ا أمكنن ا  -بع د ذل ك -ترس يخ أس س الس الم ب ين
إذا ح ّ
األمم أو ما نسميه السالم العالمي ،عبر المراحل الثالث التي سقنا الحديث عليھا؛ أي :السالم
مع الذات ،والسالم األھلي ،والسالم الع المي ،وب ذلك نرق ى إل ى الس الم م ع ﷲ خالقن ا وربّ
العالمين.
عولمة أخالقية
في العام 1990م نشر ھانس كونغ الالھوتي والفيلسوف -األلماني اللغة السويس ري المنب ت-
كتاب ا ً بعن وان ُ Projekt Weltethosت رجم بالعربي ة ف ي الع ام 1998م ,و ُنش ر ف ي بي روت
بعنوان :مشروع أخالقي عالمي ،دور الديانات في السالم العالمي!
استھل كونغ مقدمة كتابه بالقول اآلتي:
"ال استمرارية من دون أخالق كونيّة ,ال سالم عالمي م ن دون س الم دين ي ,وال س الم دين ي
من دون الحوار بين الديانات".9
في اعتقادنا أن الحوار بين األديان ھ و ح وار ب ين الثقاف ات وتفاع ل فيم ا بينھ ا ,م ن ش أنه أن
يُفضي إلى الفھم والتفھُّم عبر التفھ يم أو عك س ذل ك ,ف أُسُّ الثقاف ة ف ي نش أتھا ,وحض ُنھا ھ و
ال دين ،من ذ بداي ة الخل ق ,والثقاف ات الحديث ة الت ي يب َّش ر بھ ا تحم ل ف ي رواس بھا ومنطلقاتھ ا
مفاھيم أساسية م ن األدي ان ،وإن تلبّس ت بلب وس آخ ر ,أليس ت ش عارات الث ورة الفرنس ية م ن
حرية ومساواة وإخاء ھي بع ض الق يم الت ي حفل ت بھ ا الت وراة واإلنجي ل والق رآن؟! م ن ھ ذا
المنطلق العام ،مع حفظ خصوصيات اإلنت اج الن ابع م ن اإليم ان ب ا أو م ن اإلنس ان وح ده،
نقول :إن الكالم على الحوار بين األديان أو بين الثقافات واحد.
وف ي اعتقادن ا أيض ا ً أنّ العولم ة االقتص ادية وم ا تس تتبعه م ن عولم ات فرعي ة ال يمك ن
مواجھتھ ا إالّ بنظ ام عولم ة أخالقي ة تؤنس نھا ,فتح َّد م ن ھجمتھ ا الض ارية الت ي ن َّس قت م ع
الھجم ة الثقافي ة الت ي أعلنھ ا ھنتنغت ون وأض رابه ،وذل ك بتق ديم نم اذج م ن تراثن ا الثق افي ـ
الديني ،اإلسالمي ـ المسيحي الشرقي ،تدحض مقولة صراع الثقافات وتف ِّع ُل تيّار الحوار بين
األديان.
إن ذلك ممكن إذا وضعنا جانبا ً مسألة ا ّدعاء امتالك كل دين للحقيقة وحده دون غي ره ,ث م إذا
اقتنعنا بأنّ ّ
الطرق إلى الحقيقة الكبرى ال ُتحصر ف ي اتج اه واح د ،فف ي األث ر" :الط رق إل ى
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ﷲ في عدد أنفاس الخالئق" .10من ھنا كان ت الض رورة تقض ي ب أن نتف ق ب الحوار عل ى ق يم
أخالقية جامعة مسكونية مستلّة م ن تع اليم األدي ان الخلقي ة يش عر معھ ا ك ل م واطن -ف ي ك ل
مكان وفي كل زمان -بأنھا قيمه ،وبأنھ ا تص ون كيان ه وانتماءات ه الديني ة الثقافي ة ،والسياس ية
االجتماعية ,والعرقية وما إلى ذلك.
عودة إلى البعد اإلنساني
في موازاة ذلك؛ ينبغي لنا أن نربّي اإلنسان على بُعد إنساني نابع من تراثه األدبي الفك ري,
أي من حضارته ،بلوغا ً إلى البعد اإلنساني األقصى؛ أي تحقيق السالم .وذلك يكون بالعودة
إلى ھذا التراث على ضوء م ا ق ّدمناه ،فنعي د قراءت ه م ن جدي د ونخت ار من ه م ا ھ و ص الح،
ونق ِّدم من ه للناش ئة نصوص ا ً جدي دة أُھمل ت ف ي تض اعيف الكت ب .إنّ برامجن ا التعليمي ة ف ي
األدب على المستويات االبتدائية والثانوية والجامعية قامت على نظرية فحولة الش عراء الب ن
سالّم الجُمحي وعلى الفنون األدبية أو األغراض الشعرية ,ولم ننظر م ن خاللھ ا إل ى تربي ة
إنس ان يبن ي ذات ه ،ويس ھم ف ي تط وير مجتمع ه ,ويس عى إل ى الس الم ب ين الش عوب واألم م,
ويبقى الحوار بين األديان ـ وفرعه الحوار بين الثقافات ـ خشبة الخالص إل ى الس الم .رس م
فيلس وف الت اريخ البريط اني الش ھير أرنول د ُت ويْنبي ) 1889ـ 1975م( -ف ي سِ ْفر ل ه ض خم
ض ّم اثني عشر مجلداً بعنوان دراسة للتاريخ  ،-A Study of Historyلوحة شاملة لت اريخ
ثقاف ات الع الم ،أحص ى منھ ا س تا ً وعش رين حض ارة غ دا نص فھا تقريب ا ً ف ي ذاك رة الت اريخ،
واس تمر نص فھا اآلخ ر ف ي الحي اة متط وراً ,ف ي مس ار ھ ذا التط ور تحت ل ال ديانات مكان ة
مرموقة ,ولمّا لم يتنوّ ر انھي ار الغ رب حض اريا ً بس بب م ا أظھرت ه المس يحية م ن ق درة عل ى
التحول لعملھ ا الفاع ل ف ي ك ل مك ان؛ اعتب ر االنفت اح المس يحي المس كوني أي الع المي عل ى
ال ديانات األخ رى عم الً ملحّ ا ً يمك ن أن يف ّس ر بأن ه خ الص البش رية ,وق رر أنّ م ا س تحفظه
ج ّدي ب ين
الذاكرة التاريخية من القرن العشرين ليس اكتشاف الذرّ ة وحده؛ ب ل تباش ير ح وار ِ
المسيحية وخصمھا القوي البوذية.11
ف ي ھ ذا اإلط ار الفك ري الت اريخي وم ا تب ّدى خالل ه م ن بحي رات لق اء ب ين الش عوب واألم م
واألفراد من خالل دياناتھا وثقافاتھ ا ذات العالق ات الجدلي ة فيم ا بينھ ا ،نس وق بع ض األمثل ة
على تواصل فيما بينھ ا وتفاع ل مب دع أ ّدي ا إل ى تف اھم وس لم أھل ي ب ين األف راد والجماع ات,
وانعكاس ذلك  -م ن بع د -عل ى عالق ات األم م بعض ھا ب بعض خي راً ،رغ م اس تمرار ال روح
الحربية وروح الھيمنة على البشرية.
إنسانية حضارتنا
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فل و ع دنا إل ى تاريخن ا الحض اري ف ي عص ري األم ويين والعباس يين أللفين ا مفاھيمن ا
الحض ارية اإلنس انية الحديث ة قائم ة ت وفر ُنمو َذج ا لن ا يُحت ذى ،كالتع ّددي ة الديني ة والعرقي ة
والثقافي ة ،وت وافر حري ة ال رأي وعقالني ة النق اش واالنفت اح عل ى ثقاف ات األم م األخ رى،
واحترام اآلخر ،والقبول بحقه في االختالف ،إالّ في حقب ات ن ادرة ,فق د اقتبس ت العربي ة م ن
ثقافات اللغات األخرى للشعوب التي دخلت في اإلسالم والتي لم تدخل من دون تحف ظ ،ناقل ة
إليھ ا بالترجم ة الكتابي ة واالقتب اس الش فوي ثقاف ات الفُ رس واإلغري ق والھن د والبي زنطيين
والسريان والكلدان وشعوب ما بين النھرين القديمة ،رغم حداثة اإلسالم المتشدد ف ي التوحي د
والمغاير لعقائد ھذه الشعوب الدينية الفلسفية.
فف ي الع الم العرب ي اإلس المي ال ذي امت ّد م ن ح دود بيزنط ة إل ى ال ّس ْند ف ي عھ د األم ويين
وخصومھم سُمح ألھل الكتاب من يھود ومسيحيين وزرادش تيين وص ابئين باالحتف اظ ب دينھم
وممارسة طقوسھم ،وكذلك في العصر العباسي المديد ,و ُغضَّ النظر ع ّم ن س واھم م ن غي ر
أھ ل الكت اب وف ي البيئ ة العربي ة األموي ة ك ان مح ازبو األم ويين وخص ومھم م ن الش يعة
وسواھم من العرب المسيحيين  -وأبرزھم بن و تغل ب الت ي كان ت تع د ثالث ين أل ف مح ارب ـ
يخرجون مع المسلمين في الحروب حاملين رايات ق ّديسيھم وراي ة ص ليبھم إل ى القت ال جنب ا ً
إلى جنب مع رايات المسلمين .قال األخطل التغلبي مشيراً إلى أَعداء الحلف األموي:
والصليب طالعا
لما رأونا
َ

يس و ُس ّما ً ناقعا
ج َ
َ
ومار سِ رْ ِ

وأبصروا راياتنا لوامعا.12...
وإل ى جان ب اخ تالط ھ ذه الثقاف ات الكثي رة وت ُّأثر عل م الك الم اإلس المي بھ ا ،نھج ا ً عقالني ا ً
وتفاصيل تجارب سابقة ،وتسرّ ب مضامين الفلسفة العربية اإلس المية إل ى مختل ف قطاع ات
الحياة الثقافي ة وترجماتھ ا المدني ة ،ف ي الش عر والنث ر ومختل ف وج وه الحي اة اليومي ة العملي ة
ّ
المتكث رة بأس اليب
والنظرية ـ ب رزت لق اءات فكري ة ب ين أتب اع ال ديانات المتع ددة والم ذاھب
س لمية حض ارية يقا َب ل خاللھ ا ال نصّ ب النصّ  ،و ُتق رع الحُجّ ة بالحجّ ة ،ويجا َب ه االس تدالل
باالستدالل برويّة واحترام لرأي الطرفين المتناظرين أو المتناقشين.
تبيانا ً لھذا المسلك الديني التقدمي الذي س بق عص ره ب ألف س نة ن ذكر بع ض الم وارد آخ ذين
باإليجاز .فقد أورد العالم المس لم الش يعي الش ھير اب ن بابوي ه القُ ّم ي )ت280ھ ـ901/م( أرب ع
مناظرات بين "إمام المسيحيين األكبر المع روف برتب ة الج اثليق" وأئم ة الش يعة أو ش يوخھم
وعلماء الكالم عندھم.
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أول ھ ذه المباح ث م ا ج رى ب ين اإلم ام عل يّ ب ن أب ي طال ب والج اثليق؛ لك نّ البح وث الت ي
اتخذت شكل مناظرات بلغت غايتھا خالل القرن الثاني للھجرة النبوية /الثامن للميالد ،وذل ك
ما بين اإلمام جعفر الص ادق )اإلم ام الس ادس ف ي السلس لة االثن ي عش رية( والج اثليق ،وب ين
ھذا واإلمام عليّ بن موسى الرضا )الثامن(.13
األمر الثاني الذي تجدر اإلشارة إليه في ھذا الصدد ھو كثرة اقتب اس م ؤلفي الش يعة وأئم تھم
وعلمائھم من أقوال السيد المسيح ورواية سيرة حياته ,نجد ذل ك ف ي نص يحة اإلم ام الص ادق
)ت80ھـ699/م ـ ھـ765/148م( لعبدﷲ ب ن جن دب؛ حي ث وردت آي ات م ن إنجي ل الرس ول
م ّتى ,ويكثر االقتباس في الق رن الراب ع للھج رة /العاش ر للم يالد ف ي مؤلّ ف مع روف بعن وان
"تح ف العق ول ع ن آل الرس ول" لكات ب ش يعي مش ھور ھ و أب و محم د الحس ن ب ن عل ي ب ن
الحسين بن ُ
شعبة الحرّ اني )ت ھـ1001/381م(؛ فقد حفل ھذا الكتاب بمجموع ة م ن م واعظ
السيد المسيح وأقواله ومناجياته اإللھية.14
ھذا ،وق د تق ّدمت كت ب العلم اء م ن الش يعة االثن ي عش رية عل ى س واھا ف ي اإلكث ار م ن نق ل
أق وال الس يد المس يح ومواعظ ه واإلش ادة بمس لكه ,ويع ود ذل ك  -ف ي نظ ري -إل ى أنّ رأس
األئمة عليَّ بن أبي طالب وصف السيد المس يح وإعراض ه ع ن ال دنيا عل ى أن ه مث ال التج رُّ د
من العالئق بحسب تعبير أھل السير والسلوك ،حيث قال:
ت ُ
"وإن شئ َ
الح َج َر ،ويل بس الخش ن،
قلت في عيسى بن مريم علي ه الس الم ،فلق د ك ان يتوس د َ
الجشِ ب ،وك ان إدام ه الج وع ،وس راجه باللي ل القم ر ،وظالل ه ف ي الش تاء مش ارق
ويأك ل َ
األرض ومغاربھا ،وفاكھته وريحانه ما تنبت األرض للبھائم ,ول م تك ن ل ه زوج ة تفتن ه ،وال
ولد يحزنه ،وال مال يلفته ،وال طمع يذلّه ,دابّته رجاله ،وخادمه يداه".15
ثمّة كذلك في تاريخنا الحضاري ما ھو أعظم داللة على حرية الفكر ،والح ق ف ي االخ تالف
واحترام الرأي أيا ً كانت مصادره ،واالحتكام إلى العقل وحده ،وحتى القبول بم ن ال دي ن ل ه
من الدھريين!
وھذا ما توافر في البيئة العباسية إبّان الق رن الراب ع للھج رة /العاش ر للم يالد ,وبي ان ذل ك م ا
جاء في تذكرة أندلسية حول فقيه من األندلس رحل إلى بغداد استطالعاً ،ال سيما ح ول عل م
الكالم وأھله ومجالسھم التي ذاعت شھرتھا في اآلف اق ,وق د روى ألص حابه بع د عودت ه إل ى
دياره ما ھاله واستنكره في طريقة انعقاد ھذه المجالس ومضمون ما دار فيھ ا م ن مناقش ات,
وخالصة الرواية أنّ الوافدين إلى المجلس أخذوا في الوصول واحداً تلو اآلخر .فكان ال ذين
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حضروا يقومون على أرجلھم كلما وصل واف ٌد احتراما ً حتى اكتمل نصاب الحاضرين ,ولم ا
شرعوا في عقد الجلسة قال كبيرھم :قد التأم الشمل ،وسيدور النقاش كما اعتدنا ،ف ال يح تجّ نّ
أحد بكتاب دينه وال بنبيه ،فإننا نح تكم إل ى العق ل ،وإل ى العق ل وح ده ،ال ف رق ب ين يھ ودي
ونصراني ومسلم وصابئ و ُدھريّ !
وعند سماع ھذا الكالم وما دار بع ده م ن ح ديث خ رج األندلس ي حانق ا ً م ن أن الجمي ع ك انوا
على قدم المساواة ,وھذا كان شأن جميع المجالس في بغداد.16
نظير ھذه النماذج كثير ,وسنكتفي بالقول :إن من يقرأ كتاب ال ِّديارات للشا ُب ْش تي يتب ين حري ة
المس يحيين ف ي االعتق اد وممارس ة ش عائرھم الديني ة ,ومنھ ا ف ي عي د الش عانين حي ث يخ رج
القساوسة وخدام الكنيسة وجمھور المسيحيين لالحتفال في األديرة ،ويشاركھم المسلمون م ن
أولي األمر وسواھم.
كم ا أن الص داقات عل ى الص عيد الشخص ي كان ت تس تحكم ب ين الكثي رين ف ي ذل ك المجتم ع
المتع دد ال ديانات واألع راق واللغ ات والثقاف ات والعقائ د غي ر المؤ ّك دة ,وأب رز مث ل عليھ ا ـ
وھ ي كم ا قلن ا ش ائعة ـ م ا رب ط م ن أخ وة ب ين الش ريف الرض يّ الموس وي س ليل آل بي ت
الرسول ونقيب األشراف العلويين والشاعر الفذ ،وأبي إس حق الص ابي الكات ب والش اعر م ن
صابئة حرّ ان عبدة الكواكب ,فكانت صداقتھما مضرب األمثال ,ولما ت وفي الص ابي ل م يرْ ِث ِه
أحد بمثل ما رثاه الشريف الرض ي ف ي قص يدة عص ماء ،بع د أن س ار ف ي جنازت ه م ع آالف
السائرين ،ومطلعھا:
أرأيت من حملوا على األعواد؟

أشھدت كيف خبا ضياء النادي؟

ھذه الوقائع النموذجية والتعاليم السامية دلي ل ح ي عل ى م ا تس تطيعه الثقاف ة ف ي إق رار الس لم
األھلي في المجتمعات ,مھما تتعدد أعراقھا وأديانھا ومذاھبھا وعقائدھا الفكرية.
وإذا كان ضعف الدولة العباسية ،وتص ُّد ُع أرك ان المجتمع ات العربي ة واإلس المية بعدئ ذ ،ث م
انھيار كل ذلك بسبب الغزو المغولي الوحشي وما تبعه من أح داث ،ق د أ ّدى إل ى انھي ار ك ل
تلك المناخ ات االجتماعي ة والثقافي ة الت ي تكلّمن ا عليھ ا ،ف إن عص ر النھض ة العربي ة الحديث ة
أعادھا إل ى س احة الحي اة العام ة م ن منطل ق مغ اير .إن أدباءن ا النھض ويين ومفكرين ا ال ذين
تأثروا بمبادئ الث ورة الفرنس ية ،س ائرين ف ي خ ط م ن س بقھم م ن أعالمن ا خريج ي المدرس ة
المارونية العالية في روما الذين نقلوا إلين ا حض ارة أوروب ا من ذ الق رن الس ابع عش ر ،جعل وا
من حري ة اإلنس ان وكرامت ه وحقوق ه ف ي مجتم ع ديمقراط ي أُسس ا ً لكتاب اتھم ,ولحم ة وس دى
لحياتھم النضالية في ھذا السبيل ،حتى إن بعضھم اس ُتشھد في سبيل أفكاره ونضاله.
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ل ذلك يج در بن ا أن نن ِّش ئ أجيالن ا عل ى ھ ذا الت راث ،ف ال ننظ ر إل ى ت راث عص ر النھض ة
الحديث ة عل ى أن ه أدب فحس ب ،ب المعنى الكالس يكي التقلي دي؛ ب ل ينبغ ي لن ا أن نتدارس ه
وندرسه من منطلق أنه الممھد لالصالحات الت ي ح دثت عل ى الص عد السياس ية واالجتماعي ة
والدينية في منطقتنا ،والتي أدت إل ى ت وفير حي اة ديمقراطي ة ف ي بع ض أنحائھ ا ،وإن كان ت
غير مكتملة .وھذا م ا أق وم ب ه ،شخص ياً ،من ذ س نوات ،وال س يما ف ي جامع ة ال روح الق دس،
مدرِّ با ً طالب الدراسات العليا على نبش قيم الديمقراطية من كتابات عص ر النھض ة وتحليلھ ا
وتتبع آثارھا حتى أيامنا ,وھذا ما شرعت به م ع ط الب الدراس ات العلي ا ف ي جامع ة الق ديس
يوسف؛ إذ عدنا إلى ت دبر الفلس فة العربي ة اإلس المية م ن منظ ار الح وار واالھتم ام بش ؤون
الفرد والمجتمع عبر بعض القيم المتوافرة في نصوصھا.
لقد آن لنا أن نعيد النظر ف ي نظامن ا التقلي دي ومنھجن ا الترب وي ،عل ى ض وء العل وم الحديث ة
والفلسفة الحديثة ،والتوجھات الجديدة لإلنسانية .وإن لم نفع ل بقين ا نجت رُّ بع ض تقالي دنا الت ي
أدت بنا إلى التخلف عن ركب الحضارة.
وھل يليق بنا أن يفضي انغماسنا ف ي التقلي د إل ى ھ ذا المص ير؟ ف ي ح ين أن تراثن ا الفينيق ي
الكنعاني _إضافة إلى العربي_ ينھض دليالً على سبقنا للدعوة إلى األنسنة الفلسفية التي
غيرت مجرى الفلسفة اليونانية بأطاريح فالسفتنا الرِّ واقيين المنس وبين إل ى الفلس فة اليوناني ة
خطأ ،فمع زينون الصيداوي )ت100ق م( وتالمذته ا ّتسع أُف ق اإلنس انية الفك ري ،كم ا اتس ع
مع بحَّ ارة الفينيقي ين أف ق األرض ,لق د أعل ن رواقيون ا _ خالف ا ً لفالس فة اإلغري ق _ الحري ة
للجمي ع ,والمس اواة ب ين الن اس جميع اً ،ب أعراقھم وأدي انھم ،فانفرج ت التخ وم الخلقي ة إل ى
استيعاب اإلنسانية جمعاء.
ث م حم ل مش عل ھ ذه األنس نة الفلس فية -بع د زين ون -پ انتيوس الرو ُدس ي ) 185ـ ،(111
وپوزيدونيوس األفامي ) 135ـ  ،(151والقديس أغوس طينوس ) 354ـ  ،(430ال ذي انتھ ت
معه حقبة األنسنة الفلسفية الكالس يكية الت ي أطلقھ ا زين ون ,وبم ا أنھم ا كليھم ا فينيقي ان ،أف ال
يج وز لن ا أن نطل ق عل ى ھ ذه الحقب ة اس م ال دورة الفينيقي ة لألنس نة ،وھ ي الت ي م ْھ د للعق ول
ومنظومة القيم طريق األنسنة المعولمة؟! وال سيما أن ھذا التقليد الفلسفي الخلقي لم تذھب به
أحداث األيام؛ بل استمر عبر أدي رة جب ل س يناء البيزنطي ة وأوروب ا الغربي ة ،رغ م الغ زوات
المدمرة التي انطلقت من الشرق ومن الغرب ,وھك ذا ،حم ل بعدئ ذ مع ارف ال رواقيين -عب ر
بيزنطية ،خالل القرنين الحادي عشر والثاني عشر وص والً إل ى الع ام 1453م ال ذي فتح ت
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خالل ه القس طنطينية -إل ى أوروب ا ،راف داً لنھض تھا ف ي الق رنين جامع ة ب اريس خ الل الق رن
الثالث عشر .ويبقى الينبوع واحداً :صيدا الفينيقية وزينونھا.17
أما إذا ولَّينا وجوھنا شطر التراث العرفاني اإلسالمي ،سواء من ه العرب ي أو الفارس ي ،فإنن ا
نكتشف مدرسة من األنسنة قائمة بذاتھا تنطلق من األديان إلى ما يتج اوز الش ريعة والعقي دة
حيث السماء دخان ,والرحمن على العرش استوى!.
فعطف ا ً عل ى ق ول اب ن عرب ي ال ذي ص َّدرنا ب ه بحثن ا ھ ذا ،وإض افة إل ى أق وال ل ه ومواق ف
أخ رى ،عب ر منظومات ه ومنثورات ه ،عرَّ جن ا س ابقا ً عل ى ح دائق ح افظ الش يرازي
)ت791ھ ـ1389/م( الفارس يّة لنجن ي منھ ا ش ھد الملك وت ،ونتملّ ى جوان ب ك أس جمش يد
السحرية؛ لتنطق لنا بلسان الغيب ,وترينا في جنباتھا طيف حافظ ترجمان األسرار ،ھاتفا ً:
ھمه كس طالب يا رند جه ھشيار و چـه مسـت
ھمه جا خانه عشق است چـه مسجد چـه كنشت!
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وبلغتي العربية أھتف له مترجما ً:
ك ّل إنس صابـئ للخـ ّل صـارا

صاحيا ً أو ذاھالً مثل السكارى

ك ّل ناح صار للحــب مـزارا:

مسجد المسلم أو ديـر النصـارى!

ف إذا انكفأن ا إل ى ع الم ج الل ال دين البلخ ي الروم ي الس حري لرأين ا قل وب اإلنس انية جمع اء
تخفق في قلبه ,أو لرأينا األنام في َر ُجل ،على حد قول المتنب ي .كي ف ال ،وق د جع ل الروم ي
من ذاته وذات كل إنسان  -بل كل مخلوق -قدس أقداس لتجلّي الخالق؟ ومن ھذا المنطلق ،لم
ير فرقا ً بين أناه وأنا اآلخر؛ بل رأى أناه في اآلخر ،ورأى في اآلخ ر م رآة أن اه ،فص اح ف ي
المثنوي "قرآن العجم" قائالً:
درح َزن
يار آئينه است جان را َ

در رخ آئينه اى جان دم مزن

وفي ترجمتي بعربية مبينة:
خلّك المرآة للنفس الشقيّه
ِ

حاذر النفح بمرآة البريّه!

وفي مقطوعة أخ رى ،ينق ل موالن ا ج الل ال دين ھ ذا الموق ف اإلنس اني الع ارج ب ين األرض
والسماء إلى صعيد خلقي تعليمي تھذيبي للنفس اإلنسانية ،فيقول ،تحت عن وان" :آش تي" أو
صلح:
كه تا ناگه زيكديگر نمانيم...

بيا تا قدر يكديگر بدانيم
وقوله ھذا ،بالفارسية ،أُترجمه في ثمانية أبيات أنقلھا إلى لسان العرب على الصورة اآلتية:
ليعرف َق ْدر واحدنا كالنــــا

فجھل الغير أورثنا ال َّشنانـــا
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َفدى الخالّن أصحابـا ،فـ ِْلم ال
صحْ ـ ٍ
ب
حزازات الصدور فساد َ

نعاف الوحش فينا فدى سوانـا؟
تعالوا ّ
نطرح غيظــا ً برانــا

سترضى عني إن ّ
مت ،فنبقــى

عبيد الموت ،والخصم أنانـــا

أيُجدي الصلح بعد الموت نفسـاً؟
ُ
وظنَّ الموت غيّبني ،فصالــح،

وھذا الغ ّم يسلبنــا الحنانــا

َ
رمـت تقبيال لقبـــري
إذا ما

َ
سلمت ،كانا
فعُمري مثل موتي،
فھات ،الدنيا قد ساوت َمنانـا

َ
السكوت ،كمن ُتـو ّفي،
ويا قلبي،
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فمِقولنا لَحتفِنا أو سوانــــا
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غوته يكسر الجليد بين الشرق والغرب
وإذا كان ذلك ق د حص ل ف ي مجتم ع واح د كبي ر ،فنظي ره وأكث ر من ه دالل ة وعب رة حص ل -
بفضل الثقافة -بين الشرق والغرب ،ب ين آس يا وأوروب ا ،وأكتف ي بنم وذج غوت ه مفك ر ألماني ا
وشاعرھا ،بل مفكر أوروبا وشاعرھا العالمي في أوائل القرن التاس ع عش ر ,ف رغم رواس ب
الق رون الوس طى بم ا خلفت ه الفتوح ات العربي ة ف ي الش مال اإلفريق ي وأس بانيا وص قلية ،وم ا
تالھا من حروب االستعادة أو االسترجاع  ،Reconquistaث م ح روب الفرنج ة ،ھ ام غوت ه
باإلسالم والشعر العربي والشعر الفارسي وجسد ذلك الھيام ف ي كتابات ه النثري ة وف ي ش عره،
وابتدع ديوانه الشھير الذي أسماه الديوان الغربي الشرقي مستلھما ً بش كل خ اص ش عر ح افظ
الشيرازي وشخصيته الفذة ،وھو الذي عاش بعده بأكثر من أربعة قرون.
كتبت كاتارينا مومزن في مقدمة كتابھا حول غوته:
"ك ان غوت ه يك نُّ لق دماء الع رب وآدابھ م وآث ارھم الديني ة والثقافي ة حب ا ً متمي زاً ,يق وم عل ى
أواصر قربى باطنية ,ففي كل مراحل حياته وإنتاجه يجد المرء آي ات الش كر واالمتن ان ل بالد
العرب ,والغريب في األمر أنّ الدراسات لم تعر ھذا الموضوع أھمية تذكر ".21
أعج ب غوت ه بكت اب"أل ف ليل ة وليل ة" ،وال عج ب فإن ه م ن أ ُ َّم ات روائ ع األدب الش عبي
العالمي ,قبس منه غوته الكثير وأش ار ف ي أش عار كثي رة ل ه إل ى ش ھرزاد وحكاياتھ ا ونس ب
إليھا أدواراً وأعماالً شتى ،وإذا كان قد تعرَّ ف إلى حكايات ألف ليلة وليلة من والدته وجدت ه
في طفولته ،فرس خت ف ي ذاكرت ه ،فإن ه ف ي ش يخوخته ومرض ه ال ذي رافقھ ا ,ولي الي الش تاء
الطويل ة ف ي ألماني ا وج د فيھ ا س لواه وع زاءه ,وق د حفل ت  -إل ى جان ب ش عره -أحاديث ه
ومذكراته ورسائله بذكر ھذا الكتاب الرائع.22
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كما أن غوته قبس الكثير من المعلومات عن بالد العرب والشرق بوجه عام من خ الل كت ب
الرحال ة ،وق د ربطت ه ص داقة ببعض ھم وال س يما "ھ ردر" .فف ي س نوات دراس ته ف ي
ستراسبورغ التي عقبت دراسته في اليبزيغ ،التقى ِب ـ ِھ رْ دِر الواس ع الثقاف ة فوجھ ه ھ ذا إل ى
تراث العرب الذي أشاد به في كتابين له قبل لقاء غوت ه ب ه ف ي ستراس بورغ وف ي أبح اث ل ه
أخ رى .إال أن وقوعھم ا عل ى مخت ارات م ن الش عر الغن ائي العرب ي الس ابق لإلس الم ع ام
1784م ق َّوى حماس تھما للش عر العرب ي بص ورة غي ر مألوف ة ,وفض الً ع ن ت أثر غوت ه بھ ذا
الع الم الالھ وتي وفيلس وف الت اريخ ،أف اد كثي راً م ن مخ زون آيش ھورن  Eichhornأس تاذ
كرسي الالھوت واللغات الشرقية بجامعة يينا وارتبط به بصداقة حميمة ,والجدير بالذكر في
ھذا المقام شغف غوته بالمعلّقات السبع والشعر الجاھلي بشكل ع ام ،رغ م تعرف ه إل ى ش عر
المتنبي باكراً خالل دراسته في اليبزيغ .Leipzig
وصف غوته المعلقات بأنھ ا "كن وز رائع ة" وذك ر -بع د س نوات م رت -مرش ده إليھ ا ھ ردر
مقراً بم ّنته ،فكتب عام 1819م في"تعليقات وأبحاث تعين على فھم ال ديوان الش رقي للمؤل ف
الغربي" في حديث عن "الفن الشعري الساذج" و"الشعر الشرقي":
" ...وتثي ر ف ي نفس نا ال ذكرى الحي ة للزم ان ال ذي أرش دنا في ه ھ ردر وآيش ھورن إل ى ھ ذه
الموضوعات متعة عظيمة يمكن مقارنتھا بشروق الشمس الصافي في الشرق.23" ...
واقع األمر أن إعجاب غوته بالمعلق ات دف ع ب ه إل ى ترجم ة مقط ع م ن معلق ة ام رئ الق يس
بالشعر األلماني ،مستعينا ً بوليم جونز  William Jonesفي كتابه "ش رح القص ائد اآلس يوية
السبع" الذي أھداه منه نسخة آيش ھورن ع ام 1777م ،24كم ا ت رجم معلق ات أخ رى ,عل ى م ا
يبدو متأثراً بھا في ديوانه الغربي /الشرقي وفي قصائد لم ترد فيه ،بس بب مض مونھا الخلق ي
وطبيعتھا وإحكام قوالبھا.
كم ا ترس خ إعجاب ه باللغ ة العربي ة بع دما ط الع المحفوظ ات الت ي أوص ى بش رائھا لمكتب ة
فايمار ,تقول كاتارينا مومزن في ھذا الصدد:
فمن خالل ما وصله م ن محفوظ ات عربي ة تجلَّ ى "الش رق الراس خ" بش كل مباش ر لن اظري
الشاعر وأحاسيسه ،وھو الذي ك ان ي رى ف ي الكلم ة واللغ ة ش واھد مقدس ة وقيم ا حقيقي ة ف ي
المعامالت العقلية والروحية ,وليس نقوداً صغيرة فحسب أو أوراقا ً نقدية تستخدم في التعام ل
السريع ,لقد أثار لديه اتصاله بالعربية عن طريق رؤية المخطوطات إدراك ا ً حدس يا ً لماھيتھ ا
وجوھرھ ا يس تحق أن يق ف الم رء عن ده؛ ألن ھ ذا اإلدراك الحدس ي ينط وي عل ى ج رأة
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وأصالة ,والواقع أن غوته يزعم أنه "م ن المحتم ل أالّ توج د لغ ة ينس جم فيھ ا الفك ر والكلم ة
والحرف بأصالة عريقة مثل العربية"!.25
إن إعج اب غوت ه باللغ ة العربي ة والخ ط العرب ي والش عر العرب ي واكب ه إعج اب باإلس الم
والق رآن ونب ي اإلس الم ,وھ ذا اإلعج اب تجل ى باس تمرار ف ي ش عره ومذكرات ه وكتابات ه
ومسلكه ,فرغم أجواء العداء والحذر وعدم الثقة التي ران ت عل ى أوروب ا والش رق بس بب م ا
ذكرناه من الفتوحات العربية لشمال إفريقيا واألندلس وصقلية ,وتھديدھا سائر أنحاء أوروبا،
ورغ م ح روب االس ترداد ف ي ش به الجزي رة اإليبري ة ،ورغ م ح روب الفرنج ة ف ي الش رق،
ورغم فتوحات العثمانيين في أوروبا وتھديدھم المستمر لھا والقري ب العھ د م ن نش أة غوت ه،
نظ ر ھ ذا المفك ر والش اعر الع المي إل ى اإلس الم نظ رة موض وعية منفتح ة _ وھ و المش بع
بت راث أدي ان ش تى والعري ق ف ي المعرف ة والرس الة المس يحية  -فتم اھى واإلس الم ف ي ّ
خط ه
اإليم اني الع ام .ومم ا ال ش ك في ه أن موقف ه ھ ذا انتق ل بتفاص يله  -عب ر كتابات ه -إل ى جمي ع
أنح اء أوروب ا ل ذيوع ش ھرته ,وإقب ال الن اس عل ى قراءت ه .وق د ّ
لط ف موقف ه أج واء الع داء
المشار إليھا ،ونشر شعوراً باالطمئنان في أوس اط أوروبي ة متع ددة ،بع د االھتم ام ال ذي لقي ه
اإلسالم خالل القرن التاسع عشر ال ذي ول د غوت ه ف ي منتص فه؛ إذ كان ت حرك ة التن وير ف ي
نضالھا ضد الكنيسة قد أقبلت على دراسة الديانات األخرى وال سيما اإلسالم فتجلى ذلك ف ي
كتابات فولتير وجماعة دائرة المعارف من الفرنسيّين وسواھم.
إالّ أن غوته لم يكن ذلك حافزه؛ بل نزعة روحاني ة منطلق ة م ن الكت اب المق دس ،وم ن غن ى
روحيّ ؛ لذلك أظھر توقيراً لإلسالم ق َّل نظيره راف ق حيات ه كلھ ا ,فف ي ص باه وھ و ف ي الثالث ة
والعش رين أب دع قص يدة ف ي مناق ب النب ي العرب ي ،ولم ا بل غ الس بعين أعل ن لمريدي ه وقرائ ه
والن اس أن ه مقب ل عل ى "االحتف اء بخش وع بتل ك الليل ة المقدس ة الت ي أن زل فيھ ا الق رآن عل ى
النب ي" .26وب ين ھ اتين الم رحلتين أع رب غوت ه باس تمرار -بمختل ف الوس ائل -ع ن ت وقيره
اإلس الم ،وذل ك ب يِّن ف ي ديوان ه الخال د ال ديوان الش رقي للمؤل ف الغرب ي ال ذي يش كل  -إل ى
جان ب فاوس ت -أھ م وص اياه لألجي ال ,والم دھش أكث ر م ن ذل ك أن ه خ الل إعالن ه ص دور
الديوان ،كتب يقول :إنه ال يكره أن يقال :عنه إنه مسلم!.27
وق د تج اوز إعج اب غوت ه باإلس الم ونبي ه وكتاب ه الثن اء والتق دير إل ى اقتباس ات كثي رة ف ي
شعره وكتاباته م ن الق رآن ،حت ى إن ه ش رع بت أليف مس رحية أس ماھا "تراجي ديا محم د" ع ام

12

1772م ،ولم تكتمل ,وبقيت نصوصھا األولى لنا ,وفيھا مديح وتعظيم لنبي اإلسالم ل م نش ھد
مثلھما لدى أي من أتباع الديانات األخرى الذين أعجبوا باإلسالم.
كم ا يمك ن أن نعتب ر غوت ه م ن المؤسس ين ال رواد لح وار مس يحي  /إس المي ح ي مب دع ف ي
شخصيته وفي مؤلفاته ،ثم في دعوته إلى تدبُّر ال َّشبه األساسي بين المسيحية واإلسالم حي ث
قال:
"إن االطمئن ان والتس ليم )لمش يئة ﷲ( ھم ا القاع دة الحق ة لك ل ديان ة رش يدة؛ إذ ال ب ّد م ن
اإلذع ان إلرادة عل ّي ة تق رر األح داث وتكتبھ ا علين ا بحكم ة ل م نس تطع إدراكھ ا؛ ألنھ ا تف وق
فھمنا وعقولنا .وفي ھذا تتش ابه المس يحية  -ف ي ثوبھ ا اإلص الحي الجدي د -تش ابھا ً كبي راً م ع
اإلسالم".28
أما قبساته من القرآن المشار إليھا فنورد ھنا على س بيل المث ال  -ألنھ ا كثي رة -نموذج ا ً منھ ا
من ديوانه الشھير ,حيث يقول في رجع صدى لآلية القرآنية  115من سورة البقرة:
} المشرق{!
المغرب!
واألرض شماالً،

واألرض جنوبا ً،
تسكن آمنة
}ما بين يديه{!.29
أما نص اآلية فكما يلي:
}و المشرق والمغرب فأينما تولوا َفث ّم وجه ﷲ إنّ ﷲ واسع عليم{.30

 1ـ ترجمان األشواق ،قافية ن.R.A.Nicholson: The Tarjuman al-ashwaq .
 2ـ لسان الغيب م ن األلق اب الت ي أس بغھا اإليراني ون عل ى ح افظ ،وك ذلك ترجم ان األس رار ،تعظيم ا ً إلبداع ه الش عري وش عوره
الماورائي.
 3ـ ديوان حافظ ،بشرح حسين علي يوسفي ،تھران ،نشر روزگار1381 ،ھـ.ش ،ص  ،166غزل ) 80سابقه لطف ازل(.
خ ّل والخليل معادل عربي قد يكون أقرب ترجمة لكلمة "يار" الفارسية التي تعني الخل والخلي ل أو الحبي ب .ولم ا ك ان أبون ا
 4ـ ال ِ
إبراھيم خليل ﷲ فإن استعمال لفظ خل ھنا يتنزل في مكانه.
 5ـ علي بن أبي طالب :نھج البالغة ،بيروت ،دار الكتاب اللبناني1967 ،م ،ص .427
 6ـ القرآن.49/13 ،
 7ـ إنجيل مرقس ،31/12 ،إنجيل متى 37/22 ،ـ .40
 8ـ إنجيل متى.23/5 ،
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 9ـ ھانس كونغ :مش روع أخالق ي ع المي ،دور ال ديانات ف ي الس الم الع المي ،عرب ه ع ن األلماني ة جوزي ف معل وف واورس وال
عساف ،بيروت ،دار صادر ،ط1998 ،1م ،ص.11
* ھ انس كون غ فيلس وف والھ وتي طليع ي رائ د أدت ب ه آراؤه العميق ة الجريئ ة إل ى تحيي ده م ن حي ث التقلي د الكنس ي والالھ وت
جدّة ،منھا:
التقليدي .له مؤلفات متعددة جاءت بالكثير من ال ِ
* Theology for the third millennium, An Ecumenical View, Doubleday, 1988.
)األصل األلماني 1987 :بعنوان ،Théologie in Aufbruch :منشورات .(Piper Verlag
 10ـ مجموعات األحاديث النبوية.
 11ـ راجع:
A.J. Toynbee: A Study of HistoryK BD.I-XII, Oxford, 1934 – 1961.
: An Historian’s Approach to Religion, London, 1956.
: Choose Life. A Dialogue, London, 1976.
12ـ ديوان األخطل التغلبي ،تحقيق األب صالحاني ،بيروت ،المطبعة الكاثوليكية ،ص .80
 13ـ فكتور الكك :أسس وآفاق لحوار مسيحي /إسالمي ،بيروت ،دار السالم1996 ،م ،ص 8وسواھا.
 14ـ فكتور الكك :أسس وآفاق لحوار مسيحي  /إسالمي ،ص.10
 15ـ نھج البالغة ،الخطبة  ،160ص  227من تحقيق صبحي الصالح ،منشورات دار الكتاب اللبناني ،بيروت1967 ،م.
 16ـ الحميدي ،أبو عبدﷲ محمد بن نصر :جذوة المقتبس ،تحقي ق األبي اري ،دار الكت اب اللبن اني ،بي روت1983 ،م )ط ،(2م،2
ص .54
 17ـ تراجع  -في ھذا الصدد  -شھادات مؤرخي الفكر الشھيرين ،مثل :اميل برھييه في:
 Bréhier: Histoire de la Philosophie, I, 1, Paris, 1963وسائر كتبه .وكذلك مؤلفات جان برانJean Brun: Les :
 Préscocratiques, Puf, 1968وت اريخ كيمب ردج للعص ور العتيق ة  Cambridge Ancient Historyومؤل ف أن دره
كرسّون André Cresson: Saint Augustin, Puf, 1957 :وسواھا.
 18ـ ديوان حافظ )فارسي ـ انكليسي( ،انتشارات كتاب آبان ،تھران 1384 ،ھـ .ش2005/م.
 19ـ ال َمنى كالمنية :الموت ،وقدر ﷲ.
 20ـ فكتور الكك :مختارات من الشعر الفارسي ،منقولة إلى العربية )بمناسبة انعقاد ملتق ى س عدي الش يرازي الع المي ،طھ ران،
2000م ،منشورات مؤسسة البابطين ،الكويت؛ ص  93و.295
 21ـ كاتارينا مومزن :جوته والعالم العربي ،ترجمة عدنان عباس علي ،عالم المعرفة  ،194الكويت1995 ،م ،ص .13
 22ـ راج ع ف ي أم اكن ش تى :كاتارين ا م ومزن :غوت ه وأل ف ليل ة وليل ة ،ترجم ة أحم د الحم و ،منش ورات وزارة التعل يم الع الي
)سلسلة الكتب العلمية ،(37 ،دمشق ،ھـ1980/1400م ،ص 21ـ 23وما بعدھا...
 23الديوان الغربي ـ الشرقي ،التعليقات واألبحاث ،فصل "أساتذتنا".
 24ـ ھ انس واي تس  :Hans J. Weitzال ديوان الغرب ي  /الش رقي لغوت ه  ،Goethes West-Oestlicher Divanالطبع ة
الرابعة المنقحة ،فرانكفورت1974 ،م ،ص .535
 25ـ جوته والعالم العربي ،ص .50
 26ـ التعليقات ،فصل "ديوان المستقبل" ،كتاب الفردوس.
 27ـ جوته والعالم العربي ،ص .224
 28ـ جوته والعالم العربي ،ص .224
 29ـ نفسه ،ص.238
 30ـ القرآن 116 :2 ،و.142
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المواطن والعصبية
قراءة في أزمة الدولة والمجتمع العربي
ســامــح فـــوزي*
باحث وأكاديمي من مصر .
"في المجتمعات الحديثة ھناك مُواطن ومجتمع ودولة ،أما في العالم العربي فھناك مواطن
وكيانات تقليدية تقف بينه وبين الدولة ،مثل القبيلة ،العشيرة ،الجماعة الدينية... ،إلخ ،ھذه
الكيانات باتت في الفترة األخيرة من القوة بحيث طغت على الدولة ذاتھا ،التي باتت تعاني من
ضعف وترھل .البديل الحقيقي ليس في تمكين ھذه الكيانات التي تستلب المواطن؛ ولكن في
إعادة بناء دولة وطنية حديثة ديمقراطية ،ترعي حقوق المواطنة ،وتوفر سياقا تعدديا يمكن
للمواطنين المختلفين أن يسعوا من خاللھا لتطوير نوعية الحياة ،سياسيا ،اقتصاديا ،اجتماعيا،
وثقافيا".

)(1
رأس مال المواطن
في كل مجتمع بشري حديث توجد ثالثة تكوينات أساسية :المؤسسات التقليدية ،الدولة ،المجتمع
المدني ،ويشكل التفاعل فيما بينھا مستوى ما يمتع به المجتمع من رأس مال اجتماعي ،ويعني
قيم التضامن والثقة واالحترام المتبادل التي تسود العالقات ما بين األفراد في المجتمع.
يُقصد بالمؤسسات التقليدية التكوينات االجتماعية التي تكون العضوية فيھا غير تطوعية ،أو
بمعني أدق إجبارية تترتب على صدفة الميالد ،مثل عضوية األسرة ،القبيلة ،العشيرة ،الجماعة
الدينية ،إلخ .تمتاز ھذه التكونيات بارتفاع ما نطلق علٮه )النزعة االستبعادية(؛ حيث تضم كل
من ينطبق علٮه شروط العضوية ،وتغلق الباب أمام اآلخرين المختلفين ،وتجعل عضويتھا غير
مفتوحة أمام من يٌطلق علٮھم)األغيار( ،واألعضاء المنتمون إلٮھا في حالة التزام دائم بالقيم
والتقاليد واألعراف المعمول بھا ،وأي خروج علٮھا يترتب علٮه درجات من العقاب تتراوح ما
بين اللوم االجتماعي واإليذاء البدني.
أما الدولة فھي الكيان السيادي األكبر الذي يحتكر ممارسة السلطة على إقليم جغرافي بعينه،
ومن الطبيعي أن تكون عضوية الدولة استيعابية لكل من يحمل جنسيتھا بصرف النظر عن
االختالف في اللون أو الدين أو الجنس أو العرق ،وھو ما يطلق علٮه في العصر الحديث رابطة
المواطنة في الدولة القومية.
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أما منظمات المجتمع المدني فھي تلك المنظمات غير الحكومية وغير اإلرثية التي تمأل الفراغ
بين األسرة والدولة ،وتعمل على تحقيق مصالح أعضائھا بشكل سلمي متحضر مثل األحزاب
السياسية ،النقابات ،المنظمات غير الحكومية ،األندية...إلخ بالطبع ھناك معايير محددة للعضوية
في ھذه المنظمات؛ لكنھا في النھاية معايير ليست استبعادية على أساس لون أو جنس أو عرق
أو معتقد؛ لكنھا تستبعد من ھم خارج التخصص أو االھتمام أو الذين ال تربطھم بھا مصالح
مشتركة ،مثل تجمعات أعضاء ھيئات التدريس في الجامعات ،أو الجمعيات الموسيقية ،أو
المنظمات الحقوقية ،ھذه جميعا تضم األعضاء الذين يشتركون في األھداف الموضوعة،
بصرف النظر عن انتماءاتھم األولية األسرية أو الدينية الخ.
وقد قدم "وول كوك" 1نموذجا لقياس رأس المال االجتماعي من خالل رصد طبيعة التفاعل بين
ھذه المكونات الثالثة ،ويقوم على مصفوفة للتفاعل بين نمطين من رأس المال االجتماعي ھما
رأس المال االجتماعي "الجامع" ،ورأس المال االجتماعي "العابر" ،وھي أطروحة سبق أن
قدمھا عالم االجتماع األمريكي الشھير "روبرت بوتنام".
 -1رأس المال االجتماعي "الجامع"
ٌتعد كلمة "الجامع" ترجمة مباشرة لكلمة  Bondingباإلنجليزية ،وھي تعني حالة من اللحمة
والتماسك واالندماج في مواجھة األغيار؛ أي اآلخرين المختلفين ،يقصد بھذا النمط من رأس
المال االجتماعي المنظمات االجتماعية التي تقوم عضويتھا على أشخاص ينتمون إلى نفس
اللون أو الجنس أو الدين أو العرق ،وتستخدم بوصفھا شبكة آمان اجتماعي ،أو تلك التي تشمل
أفرا ًدا تجمعھم الخلفية الدراسية ،والعمل وفق التخصص ،كما ھو الحال في الجمعيات العلمية.
والروابط االجتماعية الجامعة  -كما يتضح من وصفھا -شديدة االندماج ،تقوم على ھويات
استبعادية ،وتخلق التزامات متبادلة بين األفراد األعضاء ،ليس مقبوال الخروج علٮھا ،ويرى
بعض الدارسين أن ھذا النمط من العضوية ال يقوم إال في مؤسسات ُتشعر أعضاءھا جميعا
(.)2

بالتضامن والمساواة في آن واحد ،مما يترتب علٮه تلقائيا شعور األعضاء بااللتزام

من

األمثلة على ذلك :التكوينات العرقية ،والقبلية ،والجمعيات الدينية ،والجمعيات النسوية،
1

M. Woolcock, Social Capital and Economic Development: Toward a Theoretical Synthesis
)

( and

Policy Framework, Theory and Society, Vol. 27, No. 2, 1998, pp 161-168,
2
( ) تفرق مارجريت جالبرت بين االلتزام الشخصي ،وااللتزام الذي يترتب علٮه شعور بالتضامن المشترك .في حالة
االلتزام الشخصي يكون مصدر االلتزام الشخص ذاته ،أما في حالة االلتزام المشترك فإن مصدر االلتزام يكون خارجا عن إرادة األفراد
جميعا ،ويصبح ھناك حق متبادل لكل شخص في المجموعة في الحصول على نصيب عادل من الدعم ،وفي المعلومات التي تتدفق في
أرجاء الكيان المؤسسي.
Margaret Gillbert, Sociality and Personality, New Essays in: Plural Subject Theory, New
York: (3) Rownan & Littlefield Publishers, 1999, p 40, p 87, pp 52-53.
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المؤسسات العرقية ،واألندية ،الجمعيات العلمية التي تضم في عضويتھا النخب المالية والثقافية
والعلمية في المجتمعات .في بعض الحاالت تؤدي "كثافة" رأس المال الجامع إلى تعطيل
عمليات التالقي ،والحوار المجتمعي ،وھو ما الحظه أحد الباحثين عندما رصد محاوالت بعض
المؤسسات الدينية التي تضم أعضاء أنجلو-ساكسون إلى أغالق الباب أمام انضمام أعضاء جدد
لھا ينتمون إلى جذور أفريقية ،بالرغم من أنھم ينتمون إلى المجتمع الديني نفسه.

()3

ب -رأس المال االجتماعي "العابر"
ُتعد كلمة "العابر" ترجمة مباشرة لكلمة  Bridgingباإلنجليزية ،وتعني حالة من التالقي،
والتفاعل ،والتمازج بين أفراد ،وجماعات تنتمي إلى ثقافات ،وأعراق ،وأدٮان ،وألوان ،ومذاھب
متنوعة ،وكما يتضح من التوصيف ،فإن الجمعيات التي تجسد ھذا النمط من رأس المال
االجتماعي تتسم بعضوية "مفتوحة" ،واحترام لتعدد المشارب الثقافية ،والخلفيات االجتماعية،
والمستويات االقتصادية ألعضائھا ،ومن األمثلة على ذلك الجمعيات التي تطالب بالحقوق
المدنية ،أو الھيئات المعنية بالحوار بين الثقافات ،أو الجمعيات التي تقوم على خدمة الشباب ،أو
منظمات حقوق اإلنسان ،وما شابه ذلك.
وإذا كان النمط األول من رأس المال -االجتماعي ـأي الجامع -يوفر للمجتمعات االنسجام،
والتجانس ،فإن النمط الثاني -أي رأس المال االجتماعي العابر -يوفر لھا "التنوع االجتماعي"،
و"التعددية الثقافية" ،و"االندماج" على أساس االحترام المتبادل .بعبارة أخرى فإن النمط األول
يوفر روابط متماسكة توفر ألعضائھا الحماية والشعور بالھوية المشتركة ،أما النمط الثاني فھو
ينطوى على روابط أقل تماسكا؛ لكنھا توفر ألعضائھا إمكانية تبادل المعلومات ،والفرص
االجتماعية.
وفي رأي "روبرت بوتنام" -وھو أحد الذين اھتموا بدراسة كال النوعين من رأس المال
االجتماعي -أن المجتمعات الحديثة بحاجة إلى كليھما .وانطالقا من الجمع بين نمطي رأس المال
إطار تحليلي لتحديد أشكال االرتباط والتداخل بين كال
االجتماعي حاول "وول كوك" تطوير
ٍ
)(4
النوعين ،وطبيعة دورھما في المجتمعات الحديثة
W. R. Mark, J. Phillip Thompson, & S. Susan, The Role of Social Capital in Combating

3

Poverty,
4

in: W. R. Mark, J. Phillip Thompson, and S. Susan (eds.) Social Capital and Poor
Communities, New York: Russell Sage Foundation, 2001, pp 10-11.
) ( لمزيد من التفاصيل انظر:
M. Woolcock, Social Capital and Economic Development, Op. cit. pp 151-208.
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في ھذا الصدد يرى "كوك" أنه في حالة ارتفاع معدالت رأس المال االجتماعي "الجامع"،
وارتفاع معدل رأس المال االجتماعي "العابر" -أي التصور األمثل -تتوفر للمجتمعات أمران:
األول التماسك ،والثاني الفرص االجتماعية؛ نتيجة تدفق المعلومات ،وكثافتھا ،وحدوث انفتاح
بين مختلف الجماعات ،وھو ما تحتاج إلٮه المجتمعات الصناعية الحديثة نتيجة سرعة إيقاع
الحياة ،وغلبة النزعة المادية ،مما يجعلھا دائما في حاجة إلى مصدر دائم يحقق لھا التماسك
واالنسجام.
وفي حالة ارتفاع معدل رأس المال االجتماعي العابر ،وانخفاض رأس المال االجتماعي الجامع
تشھد المجتمعات حالة من االنفتاح ،وحرية تبادل المعلومات ،والتفاعل بين مختلف الجماعات،
إال أنھا –في الوقت نفسه -تعاني من ضعف التماسك االجتماعي ،وانتشار ما يمكن تسميته
"القوارض االجتماعية" التي تتغذى على تھتك النسيج االجتماعي ،وتعلو المصالح الذاتية
الضيقة على حساب المصالح العامة األرحب ،ويشعر الفرد بالوحدة نتيجة غياب تأثير
الجماعات والمنظمات األولية التي تشكل شبكة أمان اجتماعي يلجأ إلٮھا لحظة االحتياج ،يمثل
ذلك حال معظم مجتمعات أوربا الشرقية إبان موجة التحوالت الجذرية التي تمر بھا على
الصعيدين االقتصادي والسياسي منذ تسعينيات القرن العشرين ،وما تالھا ،وھو ما ينطبق
بصورة أو بأخرى على حال مجتمعات نامية عديدة ال تزال تعيش لحظات التحول اقتصاديا؛
أي صوب اقتصاديات السوق ،أو سياسيا في اتجاه الديمقراطية.
وفي حالة انخفاض ك ٍّل من رأس المال االجتماعي "الجامع" ،ورأس المال االجتماعي "العابر"،
تسود حالة من األنانية المفرطة ،ويصبح الوضع أقرب إلى التحلل االجتماعي ،وتتفشى
الجريمة،وتنتشر صور متباينة من العنف ،وھي الحالة التي اختبرتھا بعض المجتمعات األفريقية
نتيجة التمزق االجتماعي الذي رافق تطبيق سياسات التكيف الھيكلي في الثمانينيات والتسعينيات
من القرن العشرين ،التي جرى تطبيقھا بشكل نمطي دون إدراك كا ٍ
ف لطبيعة االختالف الثقافي
بين المجتمعات،؛ حيث تختلف تجربة مجتمع عن آخر نتيجة تباين الثقافة السائدة.
وأخيرا فإنه في حالة ارتفاع رأس المال االجتماعي "الجامع" وانخفاض رأس المال االجتماعي
"العابر" ،تظھر المجتمعات المغلقة على أعضائھا ،وتقل عدد الفرص االجتماعية المتاحة أمام

M. Woolcock, M & D. Narayan, Social Capital: Implications for Development theory,
research and policy. World Bank Research Observer, Vol.15, No. 2, 2000, pp 225-249.
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األفراد ،ويطور األفراد المنتمون إلى جماعة بعينھا مشاعر تضامن في عالقاتھم بعضھم بعض؛
لكنه قد يكون تضامنا سلبيا يحمل مشاعر عدائية في مواجھة األغيار ،أو اآلخرين المختلفين.

()5

)(2
صحوة العصبية في العالم العربي
خلص "روبرت كوك" في تحليله المھم إلى أنه عندما يرتفع رأس المال االجتماعي "الجامع"
على حساب رأس المال االجتماعي "العابر" ،فإنه يسود المجتمعات حالة من التقوقع على
الذات ،والصدام بين الجماعات المختلفة ،وحالة من حاالت الترصد المتبادل.
في المجتمع العربي باتت الدولة في تراجع ،وآل المجتمع المدني إلى ضعف ،وعال صوت
الجماعات والتكوينات الطائفية ،والعرقية ،والدينية .وھو ما أدى إلى حرمان المجتمع العربي من
رأس المال العابر ،وشيوع حالة من حاالت رأس المال الجامع ،الذي يأخذ في أحيان كثيرة
مناحي سلبية ،نراھا في مجتمعات كثيرة تسودھا صراعات بين أغلبيات وأقليات ،دينية أو
عرقية ،ومجتمعات أخرى تفككت بفعل العرقية المدمرة مثلما حدث في الصومال ،وأخرى
تصارع مع مظاھر التفتت واالنقسام التي تدب في الجسد االجتماعي.
أساس العالقة بين الدولة ورعاياھا "المواطنة"؛ بينما أساس العالقة بين مؤسسات المجتمع
المدني وأعضائھا "االلتزام الحر" ،أما التكوينات األولية فإن أساس العالقة بينھا وبين أفرادھا
ھو "اإلذعان" ،أو ما يمكن تسميته "الوالء والبراء".
في المجتمع العربي كانت التكوينات األولية لھا الغلبة والتأثير والھيمنة في صورة الجماعات
الدينية ،والطوائف ،والقبائل والعشائر ،وفي القرنين الثامن عشر والتاسع عشرـ وبالتحديد منذ
انھيار اإلمبراطورية العثمانية ) (1918وانحسار االستعمار الغربي ) (1960-1940بدأت
تتفكك عرى النظام التقليدي ،ونشأت منظمات المجتمع المدني في صورة "جمعيات أھلية"
و"أحزاب سياسية" و"تنظيمات نقابية"....إلخ ،وتوج ذلك عقب انتھاء االستعمار بنشوء ما
يعرف بالدولة القومية الوطنية التي تستند فيھا العالقة بين المواطنين على أساس "المواطنة"،
وتراجعت ھيمنة المجتمع التقليدي بما يحمله من تكوينات أولية ،ولكن إلى حين.
وجعلت تلك الدول الوطنية الحديثة "المساواة أمام القانون" أحد أسس دساتيرھا ،بصرف النظر
عن الجنس والدين واللون واألصول السابقة؛ ولكن ألسباب متعددة ،تفجرت توترات وصراعات

David Halpern, Social Capital, Cambridge: Polity press, 2005, pp. 19-22.
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داخلية عديدة في دول عديدة ،وتحول بعضھا إلى صراع مسلح وممتد ،منذ االستقالل إلى اآلن ؛
كما في العراق والسودان والصومال.
وفي كل ھذه التوترات والصراعات كان التعصب سبباً ،أو مصاحباً ،أو نتيجة لھذه التوترات
والصراعات ،وتعرضت حقوق اإلنسان الفردية والجماعية النتھاكات متفاوتة ،ولعل االقتالع
والتشريد ،والقتل على الھوية ،والعمليات االنتحارية والتفجيرات بالجملة ھي مظاھر يومية،
كانت صادمة في البداية؛ ولكن من تواترھا وتكرارھا يوميا ً َخ َف َ
ت وقعھا النفسي والوجداني،
وأصبح شأنھا شأن حوادث الطرق أو نشرة األحول الجوية.
وفي السنوات الماضية عال مرة أخرى صوت التكوينات التقليدية ،وعادت الكلمة المسموعة
للطوائف والعشائر والجماعات الدينية ،وتراجعت الدولة القومية التي تقوم على أساس من
المواطنة ،وبينما نجد الدساتير تتحدث عن المواطنة ،يموج الواقع بالعديد من المظاھر الصارخة
التي تمثل انتھاكا لحقوق المواطنين.

السؤال ھو لماذا حدثت ھذه االنتكاسة؟ وارتد المواطنون مرة أخرى إلى التكوينات األولية على
حساب االنتماء األكبر للدولة؟


تفكك مشروع الدولة القومية ليس فقط في الوقت الراھن ولكن على مدار مراحل
متعددة ،بدءا من اإلخفاق في تحقيق التنمية ،والعجز عن سد احتياجات السكان واللجوء إلى
التكوينات الدينية والمذھبية لسد ھذه االحتياجات ،وتنامي معدالت الفساد الذي ينخر في عظام
الدولة ،انتھاء بالتلكؤ عن الوفاء بالمطالب الديمقراطية ،وأخيرا السعي لتبديد الصيغ الحالية
للحكم مھما كانت التنازالت المقدمة خارجيا.



الدولة العربية لجأت منذ عقود طويلة إلى توظيف "الدين" أو"المذھب" في إنتاج شرعية
جماھيرية تواجه بھا عجزھا عن اإلنجاز ،كان من شأن ذلك تسييس التكوينات الدينية والمذھبية،
وفتح شھيتھا السياسية ،ودفعھا لتقديم نفسھا العبا أساسيا في ظل ضعف الدولة ،وترھلھا.



عجز كثير من الدول العربية عن تحقيق اندماج وطني حقيقي بين الجماعات الدينية
والعرقية المختلفة ،واللجوء إلى سياسيات "رديئة" في إدارة التنوع الديني والمذھبي ،أسھمت في
تمديد المشكالت ،وتعميق األحقاد التاريخية ،وتنشئة أجيال على استعذاب فكرة االضطھاد في
مواجھة النخب الحاكمة ،وربما في مواجھة أصحاب األدٮان أو المذھب التي تأتي منھا ھذه
النخب.
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صعود تيار االسالم السياسي -بوصفه مشروعا سياسيا يقوم على أساس ديني -لم يقدم
تحديا للدولة القومية؛ ولكنه واجه ذات التحدي من الجماعات الدينية والمذھبية األخرى ،والسيما
في ضوء أمر أساسي أن موقف التيار اإلسالمي -باختالف فصائله -تجاه "اآلخر الديني" ظل
ملتبسا ،يجعل من مفھوم المواطنة "دينيا"؛ بحيث يتحول غير المسلم إلى مواطن من الدرجة
الثانية ،أو ذمي ،ويالحظ أن المشروع اإلسالمي حتى يجد سندا ،ويستحوذ على شرعية تمثيل
عموم المسلمين ،اتجه إلى تشجيع األقليات الدينية على التحرك بشكل جمعي في المجال
السياسي.



التحوالت السياسية في السنوات األخيرة في العالم العربي -وباألخص منذ عام
2003م -لم تجد نخبا سياسية ،أو شرائح اجتماعية ،أو قوى سياسية قادرة على إنجاز التحول
الديمقراطي ،كل ما حدث ھو الكشف عن ضعف ھذه الجماعات السياسية واالجتماعية ،بحيث لم
يعد في المشھد سوي الدولة والجماعات الدينية ،بالمعني الواسع.



حداثة العھد بمؤسسات المجتمع المدني ،وعدم قدرتھا على تعبئة الجماھير على أساس
"المصلحة" أكثر من "االنتماء" إلى الطائفة ،وحصار النظم العربية لھا ،أدى في النھاية إلى عدم
قدرتھا على خلق رأس مال اجتماعي حقيقي ،في الوقت الذي نجحت فيه القوي الطائفية في خلق
رأس مال ديني ،شعبوي تعبوي .وفي بعض األحيان تصبح مؤسسات المجتمع المدني وكيال
للطائفية الدينية ،مثلما ھو الحال في خبرة الممارسة في النقابات المھنية في مصر.


من تداعيات ما يطلق علٮه الحرب ضد اإلرھاب ،الترويج للمؤامرة الكونية الغربية،
األمريكية في األساس ،التي تنطلق من مقوالت دينية في مواجھة اإلسالم والمسلمين .ومن
البديھي أن تترك تأثيرا على عالقات المسلمين ،والمسيحيين في المجتمعات العربية.
)(4
لماذا تنجح العصبية؟
إذا كان ما سبق يقدم بعض التفسير ألسباب صعود العصبية وتراجع المواطنة في المنطقة
العربية ،فكيف يمكن أن نفھم أسباب نجاح الجماعات الدينية أو المذھبية "المتعصبة"؟
العامل األساسي في ھذا الصدد ھو قدرتھا الفائقة على اإلفادة مما تتيحه الروابط التقليدية في
المجتمعات ما قبل الحديثة ،وقد استفادت كذلك مما تكفله ثورة االتصاالت والمعلومات،
وساعدھا على ذلك امتالك المال ،والتنظيم ،والشرعية ....وھذه قضايا تستحق التحليل.
فھي أوال تمتلك قيادات شرعية ،ال ينازعھا أحد القيادة ،وبالتالي تمتلك القدرة على التوجيه
والحشد.
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وتمتلك ثانيا مؤسسات عميقة الجذور ،رغم كل ما يعتريھا من مشكالت بنيوية وتنظيمية ،فھي
ال تزال منتجة وفاعلة ،وناجحة في التعبئة ،ومبادرة في األزمات.
وتمتلك ثالثا المال الذي جعلھا دائما في موقع المبادر ،والفاعل ،والملبي للتطلعات ،حتى لو
كانت في حدھا األدنى ،واستطاعت بذلك أن تحتفظ بالجمھور المنتمي إلٮھا.
وتمتلك رابعا خطابا دينيا ،متماسكا ،تطرحه على الجماھير ،وتعرف سبل الوصول إلٮھا.
الجديد في األمر ھو قدرتھا على استخدام منتجات العولمة ،وتوظيفھا ببراعة ،والدليل على ذلك
أمران:
 -1إنشاء الفضائيات الدينية ،والتي في مجملھا تقدم تفسيرات دينية بالغة التشدد تجاه الذات،
واآلخر الديني .ليس ھذا فحسب؛ بل تفتح المجال أمام سجاالت دينية عقائدية ،تنطوي على النيل
من المعتقدات ،وتشجع العوام على إساءة بعضھا لبعض.
 -2إطالق اآلالف من مواقع االنترنت ،التي تنقل المعرفة إلى الكافة ،وتتمتع بمساحة واسعة من
المراوغة في مواجھة القيود القانونية على النشر ،ھذه المواقع تقدم معارف دينية مضطربة،
تصب في جانب كبير منھا على التعصب في مواجھة اآلخر.
والسؤال ھو
ماذا تقدم العصبية لإلنسان العربي؟


ھوية ،بطاقة تعريف أساسية للمجتمع ،بعد أن ضعفت الھوية الوطنية القطرية بفعل
تكرار الھزائم للدولة الوطنية ،وشيوع الفساد ،وتمدد االستبداد ،وحدوث انفصال بين المواطن
والدولة.



شبكة أمان اجتماعي ،في مواجھة حالة حضور الدولة نظريا وغيابھا عمليا ،وھي حالة
العديد من األقطار العربية ،أو في حالة غياب الدولة -نظريا وعمليا -كما في المشھد العراقي،
والصومالي ،وربما اللبناني ،والمالحظ أنه كلما ازدادت ھزائم الدولة العربية في مواجھة
التحديات الخارجية ،كلما ازداد بأسھا على مواطنيھا بالداخل ،وھو ما يستدعي دوما وجود شبكة
أمان اجتماعي تحيط بالفرد ،وتوفر له بعضا من أسباب الحماية.



مشروع مستقبلي؛ فإذا كان التفكيك ھو "الملمح" األساسي كونيا ،ثم إقليميا ،ثم محليا،
فالبديل المتاح أمام الفرد العربي ھو االرتداد إلى االنتماءات األضيق ،التي ال تزال تحتفظ
بقوامھا ،وقواعدھا األساسية ،ومصادرھا المالية ،وخطابھا الجامع ،والھيبة النسبية لقياداتھا،
الدينية أو المذھبية.
وما المطلوب من المواطن في المقابل؟
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الوالء الضيق للجماعة الدينية أو المذھبية ،واعتبارھا مشروعه األساسي ،ومحور
وجوده ،ومستقبله ،وغايته .األمر ال ينحصر في االنتماء الديني أو المذھبي ،ھذا ھو المعلن؛
ولكنه في األساس انتماء سياسي ،يعكس مشروعات سياسية طائفية مباشرة ،من المارونية
السياسية ،مرورا بالمشروعات الشيعية ،وانتھاء بالحالة القبطية في مصر نلمح مثل ھذا التوجه.



االرتباط اسما بالدولة ،وفي الوقت نفسه التحلل من "االنتماء إلٮھا" على صعيد
الممارسة العملية ،من ھنا ليس مستغربا أن يكون أھم مشروعين طائفيين في المنطقة -على
الصعيدين اإلسالمي المسيحي -يرفض كالھما مفھوم"الوطن" ،حتى لو ادعيا خالف ذلك.
أحدھما يتحدث عن "األممية اإلسالمية" التي ال تعرف سوى "الوطن اإلٍسالمي" ،فاإلٍسالم
عقيدة ووطن ،ونجد انعكاس ذلك على األصوات المسيحية التي ال ترى في الوطن سوى مرحلة
"انتقالية" لوطن أعمق ،ھو الوطن السمائي .تختلف الدوافع ولكن الغايات واحدة ،ھي االنفصال
عن مشروع "الدولة" الوطنية ،لصالح مشروعات طائفية تستند إلى الوالءات األدنى.



إنكار حق اآلخرين في التنوع الديني أو المذھبي ،إما بالقلب )الكراھية المستبطنة( ،أو
التحريض )الكراھية المعلنة( ،أو اإلساءة )الفعل المباشر( ،أو التصفية أي )النفي الجسدي(،
وفي كل األحوال ھو "كتلة طائفية" ،نمطية التكوين ،وجاھزة للتوجيه.
أي المطلوب من المواطن "المتعصب" ليس أكثر من الوالء والبراء ،الوالء للجماعة الدينية أو
المذھبية ،واإلعالن عن معادة اآلخرين لھا.
ولكن ماذا فعلت ھذه العصبية؟
ھناك عدة صور يمكن التوقف أمامھا:
 -1استالب المجال العام ،وتحويله إلى ساحة لسجاالت دينية أو مذھبية ،ھذا المجال العام الذي
نشأ تعبيرا عن حرية الجدل ،والتفكير النقدي ،والنقاش الحر كما في خبرة المقاھي البريطانية،
والصالونات الفرنسية ،وتطور مع تعمق مفھوم المجتمع المدني؛ ھذا المجال العام يجري
اختطافه لمصلحة النظم الحاكمة التي تغلقه لحسابھا ،وجماعات دينية أو مذھبية متعصبة تريد
مصادرته لحسابھا؛ أي تحول األمر إلى مطلقات في حالة صراع ،كالھما يمتلك وقود المعركة؛
أي الجماھير.
 -2ممارسة قدر من التقييد على حرية التعبير؛ بحيث اتسع نطاق المقدس ،لم يعد ھو الدين أو
المعتقد الديني؛ بل تمدد ليشمل المشروعات السياسية "الدينية" و"المؤسسات الدينية" ذاتھا،
بحيث لم يعد ھناك إمكانية لنقد ھذه الھياكل واألبنية ،وتحول المواطن الطائفي إلى رعية سياسية
في الدولة ،ورعية دينية أو مذھبية في قلب الجماعات الدينية أو المذھبية التي تحتضنه.
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 -3تقييد حرية الفعل السياسي ،ھذه المؤسسات الدينية باتت تتحكم في الفعل السياسي المباشر
لألفراد ،وتحول تعصبھم الديني أو المذھبي إلى "مشروعات سياسية" ،سواء بالمعارضة أو
المواالة ،وكالھما يقيد من حرية الحركة السياسية.
المشكلة الحقيقية أن المجتمعات العربية بات يعتريھا فيروس التفكيك ،والبديل الوحيد والقادر
على إنجاز ھذا السيناريو ھي المشروعات الدينية والمذھبية المتطرفة ،والتي تغذيھا ماكينة
للتنشئة الطائفية ،إعالميا وتعلٮما ،ولجأت الدولة القومية "الجريحة" في المنطقة العربية إلى
المراجع الدينية بحثا عن شرعية ،وثبات ،وقدرة على المواجھة ،وھكذا أصبح المواطنون
يدارون عبر الماكينة الطائفية بالوكالة ،إما لحساب قوى سياسية داخلية ،أو مشروعات سياسية
خارجية.
)(5
إعادة بناء الدولة
االستسالم لسيادة الطائفة ھو قمة االنتحار ،والسحق للدولة الحديثة ،األمل ھو إعادة بناء دولة
ديمقراطية ،تقوم على المواطنة ،والحرية لكل مواطنيھا.
وقد اقترب من ھذه القضية "بيتر إيفان" ،وھو أحد أھم الكتاب الذين تصدوا لقضية تعزيز دور
الدولة في المجتمع ،والبحث عن عوامل تعزز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني في تنمية
المجتمع ،ويذھب إلى أن ھناك من الباحثين من كان وراء استبعاد أي دور للدولة في بناء رأس
المال االجتماعي انطالقا من اإليمان المطلق بسحر السوق في تحقيق التنمية ،ذلك الخطاب الذي
ْ
ولكن ھناك اثنان من التحوالت الكبرى أفقدت ھذا الخطاب
راج منذ السبعينيات في حقل التنمية؛
بريقه  :األول كثرة األصوات التي صدرت من قلب الدول الصناعية الرأسمالية ،وليست الدول
النامية الفقيرة ،التي تنتقد غياب العالقات االجتماعية الراسخة في ھذه المجتمعات ،وشيوع
مظاھر الثقافة االستھالكية الترفيھية ،وكثير من ھذه األصوات تحدث عن ضرورة إثراء رأس
المال االجتماعي .أما التحول الثاني فھو النجاح الذي حققته تجارب التنمية في جنوب شرق آسيا،
والتي شھدت دورا متناميا للدولة ،واستطاعت دول مثل تايوان وكوريا الجنوبية أن تحقق معدالت
تنمية مرتفعة ،وبالتالي لم يعد مقبوال أن تستمر النظرة السلبية تجاه دور الدولة في إنتاج رأس
المال االجتماعي باعتبارھا خصما مباشرا لألفراد والمجتمعات المحلية في إطالق قدراتھا الذاتية
في بناء عالقات مؤسسية واجتماعية تقوم على الثقة واالحترام المتبادل والتضامن

).(6

6
Peter Evans, Introduction: Development Strategies across the Public-Private Divide, World
Development, Vol. 24, No. 6, 1996, pp. 1033-1037.
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وقدم باحثون آخرون شواھد أخرى على أھمية دور الدولة في انتاج رأس المال االجتماعي؛ فقد
ذھب "تونج فو" في كتاب حديث له إلى أن االعتقاد الذي ساد في العقدين اآلخيرين لأللفية الثانية
من تراجع دور الدولة لم يعد له ما يعززه أو يسنده ،فقد سادت كتابات الباحثين المبشرين بالعولمة
فرضية أساسية عقب انتھاء الحرب الباردة ،وانھيار االتحاد السوفيتي ،واجتياح موجات التغيير
الديمقراطي ،والتحول صوب اقتصاديات السوق في أووربا الشرقية -مفادھا أن سيادة الدولة إلى
زوال ،ودورھا إلى تراجع خاصة مع تصاعد دور الكيانات الكونية الكبرى مثل صندوق النقد
والبنك الدوليين ،وبروز دور الشركات العالمية متخطية الحواجز الثقافية والحدود الجغرافية مثل
"مكدونالدز"" ،محطة سي إن إن اإلخبارية" ،و"ميكروسوفت" في مجال الحاسب اآللي؛ ولكن
لم تمر سوي سنوات قليلة حتى عاد التفكير بقوة في دور الدولة في أعتى الدول الصناعية
الرأسمالية نتيجة تكرر األزمات االقتصادية والمالية؛ حيث تدخلت الدولة لتنظيم حركة السوق،
وتلعب البيروقراطية الحكومية دورا أساسيا في حماية المجتمعات الصناعية من مغبة األزمات
االقتصادية .من ھنا فإن مفھوم "دولة التنمية"  Development Stateيعود مرة أخرى ،ليس
بالمعنى االشتراكي السابق ،ولكن وفق مفھوم جديد يقوم على محورية دور الدولة في المجتمع،
ليس بالمعنى القمعي ،ولكن وفق آليات ديمقراطية تقوم على المشاركة والمساءلة والشفافية
واحترام حقوق اإلنسان ،وھو ما يؤدي بالضرورة إلى تطوير نوعية الحياة التي يعيشھا
األفراد).(7
الحديث عن دور مؤسسات الدولة في بناء رأس المال االجتماعي يطرح قضية أساسية ھي عدم
وجود اتفاق حول "القدر" الذي يمكن أن يكون تدخل الدولة فيه مفيدا لبناء رأس المال
االجتماعي.
ھنا يصبح طرح سؤال الديمقراطية أساسيا ،حيث يظل دور الدولة حاضرا في تطوير رأس
المال االجتماعي من خالل قدرتھا على بناء مجتمع ديمقراطي حقيقي .في ھذا الخصوص الحظ
كثير من الباحثين أن الحكومات التسلطية تقوض دعائم رأس المال االجتماعي في المجتمعات
من خالل الحد من حق الجماعات في التنظيم ،وبث ثقافة االرتياب والشك بين القوى السياسية
والتيارات الثقافية والفكرية في المجتمع ،وأحيانا بين المواطنين أنفسھم ،وأخيرا تعبئة قطاع
عريض موال لھا من قوى المجتمع المدني سواء أكانت أحزابا ً أو نقابات أو منظمات غير
حكومية على نحو يضمن ھيمنتھا ،ويسھل توظيفه في مواجھة تنظيمات المجتمع المدني
المستقلة .الملفت أنه في سياق البحث في ھذه المسألة -خاصة في الدول النامية -عادة ما يجري
7
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Tuong Vu, Paths to Development in Asia; South Korea, Vietnam, China and Indonesia,
Cambridge: Cambridge University Press, 2010, pp. 249-251.
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تقييم دور الدولة سلبيا ،بحسبانھا الطرف الرئيس المعوق لنشوء وتطور المجتمع المدني من
خالل الركون إلى ترسانة من القوانين واللوائح التي تكبل المبادرة الحرة الشخصية لألفراد .قد
يكون ھذا صحيحا في حالة الدول النامية ،وھو أمر يتصل بطبيعة تدخل الدولة غير القانوني في
شؤون المجتمع ،أكثر ما يتصل بحجم تغلغلھا القانوني الفعلى لتنظيم العالقات داخل المجتمع.
مثال على ذلك ھناك دول -كما ھو الحال في الدول اإلسكندنافية -فيھا الدولة فيھا دورا رئيسا
في مساعدة التنظيمات التطوعية على العمل جنبا إلى جنب مع الحكومة في توفير "الرعاية
االجتماعية"

)(8

وتقدم الدول االسكندنافية مثاالً مھما ً حول ما تقوم به الدولة في تكوين رأس المال االجتماعي؛ إذ
أن الطبيعة التغلغلية لھذه الدول في شؤون المجتمع -من خالل تقديم الخدمات والمنافع العامة
للمواطنين -جعلھا أكثر استجابة الحتياجات األفراد ،وقدر ًة على بناء الشعور بالثقة والتضامن
فيما بينھم ،وھو ما يؤكد أن الحكومات "الكبيرة" ليست سيئة في ذاتھا مثلما يذھب البعض ،ولكن
يتوقف األمر على مدى تحليھا بمبادئ الحكم الرشيد مثل المساءلة ،والمسؤولية ،وااللتزام بحكم
القانون ،والشفافية ،وحسب تقرير البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة عام 2002م فإن الدول
االسكندنافية ھي األقل فسادا ،واألكثر اھتماما وصونا لحقوق اإلنسان ،وتبدي احتراما وتوقيرا
لحكم القانون ،مما جعلھا مصدرا أساسيا في االستثمار في رأس المال االجتماعي.
وقد ذھب في االتجاه ذاته "فرانسيس فوكوياما" حيث يرى أن ھناك ضرورة أساسية في القرن
الحادي والعشرين تتمثل في إعادة بناء الدولة؛ ألن فشل أو ضعف الدولة أدى إلى تفاقم مشكالت
إنسانية كبرى من الفقر إلى انتشار مرض اإليدز وأخيرا تفشي اإلرھاب .وفي رأيه أن إعادة بناء
الدولة أولوية كبرى يتعين أن تتصدر األدبيات السياسية ً
بدال من الترويج لألفكار الداعية إلى
تقزيم دور الدولة .وإذا كانت ھناك كوابح تعوق عملية إعادة بناء الدولة مثل الموارد المالية؛ فإن
ذلك ال يجب أن يصرفنا عن مشكالت بنيوية في الدول النامية يتعين االلتفات إلٮھا ،مثل نقص
االبتكار في صنع السياسات العامة ،وعدم توفر القدرات البشرية القادرة على التطبيق الكفء
لھذه السياسات .وھناك أربعة مجاالت أساسية لبناء الدولة ھي البناء التنظيمي ،والشرعية
السياسية ،والحكم الرشيد ،وأخيرا ما سماه "فوكوياما" العوامل الثقافية والھيكلية .في ھذا السياق
يأتي الحديث عن أھمية دور الدولة في إثراء رأس المال االجتماعي ،حيث رأى أن ھناك حالة
من التغذية المتبادلة بين الدولة وتكوين القيم األساسية لرأس المال االجتماعي؛ فمن ناحية أولى
فإن توفر قيم رأس المال االجتماعي يساعد على إعادة بناء الدولة؛ مثال على ذلك الخبرة اليابانية
Dietlind Sotlle, the Sources of Social Capital, Op. cit. pp 30-34.
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في أعقاب الحرب العالمية الثانية؛ حيث لم تبزغ الكفاءة المؤسسية من األخذ بقواعد تقنية أو فنية
فقط؛ ولكن أيضا نتيجة الثقافة الناھضة التي قامت النخب السياسية واإلدارية التي تولت مقاليد
األمور في بثھا في المؤسسات العامة .ومن ناحية ثانية فإن مؤسسات الدولة الكفء تسھم في
الوقت نفسه في إثراء قيم رأس المال االجتماعي ،والدليل على ذلك أن إخضاع المؤسسات العامة
للمساءلة ،والحرص على الشفافية في العمل العام يساعد على نشر قيم ايجابية في كافة مؤسسات
المجتمع ،الحكومية وغير الحكومية ،وفي ذلك يلعب السلوك العام دورا مھما ال يمكن إغفاله في
إرساء قيم رأس المال االجتماعي.9
وتعزيزا لھذا االتجاه يرى "أرتشون فونج" أن مخزون رأس المال االجتماعي في أي مجتمع يُعد
شرطا أساسيا لقيام حكم رشيد يقوم على المساءلة ،والمشاركة من جانب المواطنين أنفسھم؛ إذ
يشكل غياب ثقافة االنخراط في مؤسسات مدنية عائقا أمام تعميق المشاركة ،ومساءلة الجھاز
الحكومي ،وتنمية روح التعاون في العالقات ما بين المواطنين أنفسھم.10

9

Francis Fukuyama, State Building, Governance and World Order in the Twenty First
Century, London: Cornell University Press, 2004, pp. 39-41.
10
Archon Fung, Empowered Participation, Reinventing Urban Democracy, Princeton:
Princeton University Press, 2006, pp. 119-120.

1

ﻣﻮﻗﻒ ﺷﺎﻋﺮ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻷﻛﺒﺮ ﻳﻮﻫﺎن ﻓﻮﻟﻔﺠﺎﻧﺞ ﺟﻮﺗﻪ
ﻣﻦ اﻟﻨﺒﻲ اﻟﻜﺮﻳﻢ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ-
ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﻴﺪ



إذا ﻛﺎن اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻹﻳﻄﺎﱄ اﻟﺸﻬﲑ داﻧﱵ أﻟﻠﻴﺠﲑي )1321-1256م( ﳕﻮذﺟﺎ ﳉﻨﺎﻳﺔ اﻟﺘﻌﺼﺐ اﻟﺼﻠﻴﱯ ﻋﻠﻰ اﻷدب ،ﺣﻴﺚ
اﺟﱰأ ﰲ "اﻟﻜﻮﻣﻴﺪﻳﺎ اﻹﳍﻴﺔ" ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﻨﱯ اﻟﻜﺮﱘ-ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -ﰲ اﳉﺤﻴﻢ ،ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﺑﺈرث ﻣﻦ اﻟﻀﻐﺎﺋﻦ
أذﻛﺎﻩ ﻣﻮت ﺟﺪﻩ ﰲ اﳊﺮوب اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ ،ﻓﺈن ﺷﺎﻋﺮ أﳌﺎﻧﻴﺎ اﻷﻛﱪ ﻳﻮﻫﺎن ﻓﻮﻟﻔﺠﺎﻧﺞ ﺟﻮﺗﻪ -1749) Y.W.Geothe
1832م( ﻛﺎن  -ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﲤﺎﻣﺎ ،-ﻣﻨﺼﻔﺎ ﻟﻺﺳﻼم وﻟﻨﺒﻴﻪ اﻟﻌﻈﻴﻢ ،وﻣﺘﻴﻤﺎ ﲟﺎ ﳛﻤﻠﻪ اﻟﺸﺮق ﻣﻦ ﻗﻴﻢ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻋﻈﻴﻤﺔ ,ﺟﺎءت ﻟﺘﺨﻠﺺ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﺒﺎدة اﳌﺎدة ،وﺗﺴﻤﻮ ﺎ إﱃ أﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻗﻲ اﻟﺮوح.
ﺗﺴﺘﻬﻞ ﻛﺎﺗﺮﻳﻨﺎ ﻣﻮﻣﺰن  -أﺳﺘﺎذة اﻷدب اﻷﳌﺎﱐ ﲜﺎﻣﻌﺔ اﺳﺘﺎﻧﻔﻮرد ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ  -اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻛﺘﺎ ﺎ
"ﺟﻮﺗﻪ واﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ" واﳋﺎص ﺑـ"ﺟﻮﺗﻪ واﻹﺳﻼم" ﺑﻘﻮﳍﺎ ʺ :إن ﻋﻼﻗﺔ ﺟﻮﺗﻪ ﺑﺎﻹﺳﻼم و ﺑﻨﺒﻴﻪ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ-
ﻇﺎﻫﺮة ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻈﻮاﻫﺮ ﻣﺪﻋﺎة ﻟﻠﺪﻫﺸﺔ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻟﺸﺎﻋﺮ" )ص ,(177:وﻗﺪ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻌﻼ؛ إذ اﻫﺘﻢ ﺟﻮﺗﻪ
ﺑﺎﻹﺳﻼم وﺑﺎﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﺑﺴﲑة اﻟﻨﱯ اﻟﻜﺮﱘ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻎ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ،وﻟﻌﻞ ذﻟﻚ راﺟﻊ إﱃ اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ
اﻟﻔﻄﺮي ﺑﺎﻷدﻳﺎن ،ووﻗﻮﻓﻪ ﰲ وﺟﻪ اﻟﻨﻈﺮة اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﺎدت اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻐﺮﰊ ﻃﻴﻠﺔ ﻗﺮون ،واﳔﺮاﻃﻪ-ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ذﻟﻚ -ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺎﻋﻲ ﻋﺼﺮﻩ إﺑﺎن اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ،ﺣﻴﺚ ﺳﻌﺖ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ –راﻓﻌﺔ راﻳﺔ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ -إﱃ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ
اﻷدﻳﺎن اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﻏﲑ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ،وﻻ ﺳﻴﻤﺎ أدﻳﺎن اﻟﺸﺮق ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻜﺎﻛﻪ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﺻﺮﻳﻪ اﳌﻨﺼﻔﲔ ﻟﻺﺳﻼم
وﻓﻬﻤﻪ ،واﻃﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ أﻫﻢ ﻣﺎ أُﻟﻒ ﻋﻦ اﻹﺳﻼم واﻟﺸﺮق ﰲ ﻋﺼﺮﻩ ،وﻋﻠﻰ رأﺳﻪ اﻟﱰﲨﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ اﻟﱵ أﳒﺰﻫﺎ
ﻣﻴﺠﺮﻟﲔ )دﻳﻔﻴﺪ ﻓﺮﻳﺪﻳﺮﻳﺶ( ﻋﺎم 1771م ،وﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎت وﺗﺼﺤﻴﺤﺎت ،و"اﳌﻌﺠﻢ اﻟﺘﺎرﳜﻲ" ﻟﺒﻴﲑ ﺑﺎﻳﻞ،
و"اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ" ،ﻟﺒﺎرﺗﻴﻠﻴﻤﻲ دارﺑﻴﻠﻮ ،و"اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ اﶈﻤﺪﻳﺔ" ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﺮق اﳍﻮﻟﻨﺪي ﻫﺎردﻳﺎن رﻳﻼﻧﺪ ،و "ﺣﻴﺎة ﳏﻤﺪ" اﻟﺬي
ﻧﺸﺮ ﺑﻌﺪ وﻓﺎة ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻫﻨﺮي ﻛﻮﻧﺖ ﺑﻮﻟﻨﻔﻴﻠﻴﻴﻪ ،و"ﻛﻨﻮز اﻟﺸﺮق" ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﺮق اﻟﻨﻤﺴﻮي ﻳﻮﺳﻒ ﻓﻮن ﻫﺎﳝﺮ ...ﻫﺬا اﻻﻃﻼع
اﻟﻮاﺳﻊ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم  -ﻋﻘﻴﺪة وﺷﺮﻳﻌﺔ وﺗﺎرﳜﺎ وﺳﲑا -ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻘﺪﻣﺔ ﳊﺐ ﻋﻤﻴﻖ ،واﺣﱰام وﺗﻮﻗﲑ ﻟﻺﺳﻼم واﻟﻘﺮآن
وﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻨﱯ اﻟﻜﺮﱘ ﳏﻤﺪ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،-وﻗﺪ ﻋﱪ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﻮﺿﻮح وﺟﻼء ﰲ ﺟﻞ أﻋﻤﺎﻟﻪ :ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ
"ﺟﻮﺗﺴﻦ ﻓﻮن ﺑﺮﻟﻴﺸﻴﻨﺠﲔ" ) – (1772ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ "ﺗﺮاﺟﻴﺪﻳﺎ ﳏﻤﺪ" ) – (1773اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻐﺮﰊ اﻟﺸﺮﻗﻲ Westlisher
 Divanاﻟﺬي دﺑﺞ أوﱃ ﻗﺼﺎﺋﺪ ﻋﺎم 1814م .ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت وأﲝﺎث ﺗﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﺸﺮﻗﻲ" ﺳﲑﺗﻪ "ﺷﻌﺮ
وﺣﻘﻴﻘﺔ"...
إن اﳌﺘﺠﻮل ﺑﲔ رﻳﺎض ﻫﺬﻩ اﳌﻼﺣﻢ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻐﻨﺎء ،ﻻ ﻳﻜﺎد ﳝﺮ ﲝﺪﻳﻘﺔ ﻣﻨﻬﺎ وﻻ ﲝﲑة وﻻ ﺑﺴﺘﺎن ،إﻻ وﻫﻮ ﳚﺪ ﲦﺔ ﻋﻄﺮا
ﺧﺎﻟﺼﺎ ﻣﻦ اﶈﺒﺔ اﻟﱵ ﻳﻜﻨﻬﺎ ﺟﻮﺗﻪ ﶈﻤﺪ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -وﻟﻺﺳﻼم ،ﳑﺎ دﻓﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ إﱃ اﻻدﻋﺎء ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺪ
أﺳﻠﻢ ،أﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﻳﻘﻮل :
إذا اﻹﺳﻼم ﻛﺎن ﻣﻌﻨﺎﻩ أن ﷲ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ
 ﺑﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﳌﻐﺮب .
1

ﻓﻌﻠﻰ اﻹﺳﻼم ﻧﺤﻴﻰ وﻧﻤﻮت ﻧﺤﻦ أﺟﻤﻌﻴﻦ

ﰲ اﻷﺳﻄﺮ اﻵﺗﻴﺎت ﺳﻨﺤﺎول رﺻﺪ أﻫﻢ اﳌﻈﺎﻫﺮ اﻟﱵ ﲡﻠﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻣﻮﻗﻒ ﺟﻮﺗﻪ ﻣﻦ اﳌﺒﻌﻮث رﲪﺔ ﻟﻠﻌﺎﳌﲔ ،ﳏﻤﺪ -
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -اﻟﺼﺎدق اﻷﻣﲔ:

*
ﻣﻦ ﺑﲔ ﺑﻮاﻛﲑ ﺟﻮﺗﻪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻗﺼﻴﺪة ﻳﺸﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮل -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -ﻧﻈﻤﻬﺎ وﻫﻮ اﺑﻦ  23رﺑﻴﻌﺎ ،وﺣﲔ ﺑﻠﻎ
ﺧﺮﻳﻒ اﻟﻌﻤﺮ وﻫﻮ اﺑﻦ اﻟﺴﺒﻌﲔ أﻋﻠﻦ ﻋﻠﻰ اﳌﻺ أﻧﻪ ﻳﻌﺘﺰم أن ﳛﺘﻔﻞ ﰲ ﺧﺸﻮع ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻠﻴﻠﺔ اﳌﻘﺪﺳﺔ اﻟﱵ أﻧﺰل ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺮآن
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﱯ )ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻘﺪر( ،وﺑﲔ ﻫﺎﺗﲔ اﳌﺮﺣﻠﺘﲔ – ﺗﻘﻮل ﻛﺎﺗﺎرﻳﻨﺎ ﻣﻮﻣﺰن – اﻣﺘﺪت ﺣﻴﺎة ﻃﻮﻳﻠﺔ أﻋﺮب اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺧﻼﳍﺎ -
ﺑﺸﱴ اﻟﻄﺮق  -ﻋﻦ اﺣﱰاﻣﻪ وإﺟﻼﻟﻪ ﻟﻺﺳﻼم وﻟﺮﺳﻮﻟﻪ اﻟﻜﺮﱘ ,وﻫﻨﺎ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮف ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺮ ﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ
ﺷﺒﺎﺑﻪ اﳌﺒﻜﺮ،ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻛﺎن ﳛﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻊ اﻟﺮﺳﻮل -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -ﻫﺬا اﻹﺣﺴﺎس  -اﻟﺬي وﺻﻔﻪ ﻋﺒﺪ
اﻟﻐﻔﺎر ﻣﻜﺎوي ﺑﺎﳉﺮيء اﻟﻄﺎﺋﺶ -ﻓﺴﺮ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻧﻌﻜﺎس ﻟﻠﻔﱰة اﻟﱵ آﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻮﺗﻪ ﺑﻌﺒﻘﺮﻳﺘﻪ وﺑﺄﻧﻪ ﺻﺎﺣﺐ رﺳﺎﻟﺔ ﺷﻌﺮﻳﺔ
وإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻳﺒﻠﻐﻬﺎ ﻟﻠﻨﺎس ،ﻟﺬا ﻗﺎرن ﻧﻔﺴﻪ ﺑﱪوﻣﻴﺜﻴﻮس ﺳﺎرق اﻟﻨﺎر ،وﺧﻄﻂ ﳌﺴﺮﺣﻴﺎت ﺷﻌﺮﻳﺔ ﻛﱪى ﻋﻦ ﳏﻤﺪ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ -واﻹﺳﻜﻨﺪر اﻷﻛﱪ وﻗﻴﺼﺮ وﻏﲑﻫﻢ.....
اھتمامه بالنبي صلى ﷲ عليه وسلم طيلة مراحل عمره:

* إعجابه بشخصية الرسول -صلى ﷲ عليه

وسلم:-

ﻫﺬا اﻹﻋﺠﺎب ﺗﻄﻔﺢ ﺑﻪ ﻛﺜﲑ ﳑﺎ ﺧﻄﺖ ﳝﲔ ﺷﺎﻋﺮﻧﺎ اﻟﻜﺒﲑ وﻟﻜﻨﻨﺎ ﺳﻨﻘﺘﺼﺮ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ إﺷﺎدﺗﻪ ﺑﺎﻟﻨﱯ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ -إذ رﻓﻊ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻋﺎﻟﻴﺎ ،وﺟﺎﻫﺪ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ذﻟﻚ ﻣﻀﺤﻴﺎ ﺗﻀﺤﻴﺔ راﺋﻌﺔ؛ ﻳﺴﺘﻬﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﺴﺮﺣﻴﺘﻪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
"ﺗﺮاﺟﻴﺪﻳﺎ ﳏﻤﺪ" ﲟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻨﱯ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -وﻫﻮ ﻳﻘﻒ ﲢﺖ ﻗﺒﺔ اﻟﺴﻤﺎء اﳌﺮﺻﻌﺔ ﺑﺎﻟﻨﺠﻮم ﻗﺎﺋﻼ:
ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻘﺪوري أن أﻓﻀﻲ إﻟﻴﻜﻢ ﺑﻬﺬا اﻹﺣﺴﺎس
ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻣﻘﺪوري أن أﺷﻌﺮﻛﻢ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﻌﻮر
ﻣﻦ ﻳﺼﻴﺦ اﻟﺴﻤﻊ ﻟﻀﺮاﻋﺘﻲ؟
ﻣﻦ ﻳﻨﻈﺮ ﻟﻠﻌﻴﻦ اﻟﻤﺒﺘﻬﻠﺔ؟

وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﺗﻨﺎص ﻣﻊ ﻗﺼﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﰲ ﲝﺜﻪ ﻋﻦ ﺧﺎﻟﻖ ﻫﺬا اﻟﻜﻮن اﻟﻌﻈﻴﻢ اﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎدة ﺑﲔ
اﻟﻨﺠﻮم واﻷﻗﻤﺎر ،إﱃ أن ﻳﺼﻞ إﱃ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﻨﺎﺻﻌﺔ ﻗﺎﺋﻼ:
ارﺗﻔﻊ أﻳﻬﺎ اﻟﻘـﻠﺐ اﻟﻌﺎﻣﺮ ﺑﺎﻟﺤﺐ إﻟﻰ ﺧﺎﻟﻘﻚ
ﻛﻦ أﻧﺖ ﻣﻮﻻي ،ﻛﻦ إﻟﻬﻲ أﻧﺖ ﻳﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﺐ اﻟﺨﻠﻖ أﺟﻤﻌﻴﻦ
ﻳﺎ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﺘﻨﻲ وﺧﻠﻘﺖ اﻟﺸﻤﺲ واﻟﻘﻤﺮ
واﻟﻨﺠﻮم واﻷرض واﻟﺴﻤﺎء

ﻛﻤﺎ ﻳﻌﱪ ﺟﻮﺗﻪ ﻋﻦ إﻋﺠﺎﺑﻪ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﺑﺼﻔﺔ "اﻷﻣﻴﺔ" ﰲ ﺷﺨﺼﻪ اﻟﻜﺮﱘ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،-ﻣﻌﺘﱪا إﻳﺎﻫﺎ ﻣﻌﺠﺰة
ﻧﺎﻃﻘﺔ ،ﻳﻘﻮل:
وأود أن أﺗﻌﻠّﻢ
ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻫﻨﺎك
ذات ﺷﺄن ﻛﺒﻴﺮ
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ﻻ ﻟﺸﻲء ،إﻻ ﻷﻧﻬﺎ ﻛﻠﻤﺔ ﻓـﺎﻫﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﺸﻔـﺎﻩ
وﺳﻠﻢ:-

* ثناؤه عليه -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﺗﻘﻮل ﻣﻮﻣﺰن" :ﺗﻀﻤﻨﺖ "ﺗﺮاﺟﻴﺪﻳﺎ ﳏﻤﺪ" ﺛﻨﺎء وﻣﺪﳛﺎ ﻋﻈﻴﻤﲔ ﱂ ﻳﺴﺒﻖ ﻷي ﺷﺎﻋﺮ أﳌﺎﱐ ﰲ أي ﻋﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺼﻮر أن
ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻟﻨﱯ اﻹﺳﻼم" ,وﻣﻦ ﺑﲔ ﻗﺼﺎﺋﺪ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﻗﺼﻴﺪة ﲢﺖ ﻋﻨﻮان "ﻧﺸﻴﺪ ﳏﻤﺪ" ،ﻋﱪ ﰲ ﺟﻮﺗﻪ اﻟﺸﺎب ﻋﻦ ﻣﺪى اﻟﻮﻻء
اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻜﻨﻪ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺳﻮل -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ-؛ ﺣﻴﺚ ﺗُﺼﻮرﻩ اﻟﻘﺼﻴﺪة -ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻫﺎدﻳﺎ ﻟﻠﺒﺸﺮ -ﰲ ﺻﻮرة ﺮ
ﺑﺪأ ﻳﺘﺪﻓﻖ رﻗﻴﻘﺎ ﻫﺎدﺋﺎ ،ﰒ ﻻ ﻳﻠﺒﺚ أن ﳚﻴﺶ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻄﺮد ،ﻓﻴﺘﺤﻮل ﰲ ﻋﻨﻔﻮاﻧﻪ إﱃ ﺳﻴﻞ ﻋﺎرم ﳚﺬب إﻟﻴﻪ ﲨﻴﻊ اﳉﺪاول
واﻷ ﺎر اﺠﻤﻟﺎورة ،وﻫﻲ ﺗﺼﻮر اﺗﺴﺎع ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺮ وﺗﻌﺎﻇﻢ ﻗﻮﺗﻪ اﻟﺮوﺣﻴﺔ ﰲ زﺣﻔﻬﺎ اﻟﻈﺎﻫﺮ اﻟﺮاﺋﻊ ﻟﺘﺼﺐ أﺧﲑا ﰲ ﲝﺮ اﶈﻴﻂ،
ﲝﺮ اﻷﻟﻮﻫﻴﺔ اﻟﻌﻈﻴﻢ ،وذﻟﻚ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺣﻮار ﺑﲔ ﻋﻠﻲ وﻓﺎﻃﻤﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻳﺒﺪأ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:
 ﻋﻠﻲ :اﻧﻈﺮوا إﻟﻰ اﻟﺴﻴﻞ اﻟﻌﺎرم اﻟﻘﻮيﻗﺪ اﻧﺤﺪر ﻣﻦ اﻟﺠﺒﻞ اﻟﺸﺎﻣﺦ اﻟﻌﻠﻲ
أﺑﻠﺞ ﻣﺘﺄﻟﻘـﺎ ﻛﺄﻧﻪ اﻟﻜﻮﻛﺐ اﻟﺪري
 ﻓـﺎﻃﻤﺔ :ﺟﺎرﻓـﺎ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ اﻟﺤﺼﻰ اﻟﻤﺠﺰعواﻟﻐﺜﺎء اﻷﺣﻮى

واﳊﻮار ﻳﻄﻮل ،إﱃ أن ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﻘﻮل ﻋﻠﻲ وﻓﺎﻃﻤﺔ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﰲ ﺻﻮت واﺣﺪ:
ﺧﺬﻧﺎ ﻣﻌﻚ
ﺧﺬﻧﺎ ﻣﻌﻚ

وﻗﺪ ﻻ أﺗﻌﺴﻒ اﻟﺘﺄوﻳﻞ إذ ادﻋﻴﺖ أن ﻫﺬا اﻟﻨﺪاء اﻷﺧﲑ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻃﻤﻮح ﺟﻮﺗﻪ اﳌﺨﺘﻔﻲ ﰲ أﻋﻤﺎق ﻧﻔﺴﻪ.
* حبه للنبي - :ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -ﻳﻘﻮل ﺟﻮﺗﻪ ﰲ ﺳﲑﺗﻪ "ﺷﻌﺮ وﺣﻘﻴﻘﺔ" ﻋﻦ ﻣﺴﺮﺣﻴﺘﻪ اﳌﺬﻛﻮرة آﻧﻔﺎ "ﺗﺮاﺟﻴﺪﻳﺎ
ﳏﻤﺪ" " :ﺗﺒﺪأ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﺑﱰﻧﻴﻤﺔ ﻳﱰﱎ ﺎ ﳏﻤﺪ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،-وﻗﺪ أﺣﺎﻃﺖ ﺑﻪ ﲰﺎء اﻟﻠﻴﻞ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ...وﻛﻨﺖ ﻗﺪ
ﻧﻈﻤﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﺟﺎة ﲝﺐ ﺷﺪﻳﺪ ،ﻏﲑ أ ﺎ ﺿﺎﻋﺖ ﻣﲏ ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻤﺎ زﻟﺖ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﻧﻈﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺘﻜﻮن أﻧﺸﻮدة
ﻏﻨﺎﺋﻴﺔ ﺻﺎﳊﺔ ﻟﻠﺘﻠﺤﲔ" ,وﻧﺸﲑ ﻫﻨﺎ إﱃ أن ﻫﻨﺎك ﻓﺎﺻﻼ زﻣﻨﻴﺎ ﻣﻘﺪارﻩ أرﺑﻌﺔ ﻋﻘﻮد ﺑﲔ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ اﳌﺬﻛﻮرة -وﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ
ﺿﺎﻋﺖ ﻣﻨﻪ وﱂ ﻳُﻌﺜﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ -وﺑﲔ ﺳﲑﺗﻪ"ﺷﻌﺮ وﺣﻘﻴﻘﺔ" ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻻزال ﻳﺘﺬﻛﺮ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ أوﻻ ﺑﺄول ،إﻧﻪ
اﻟﺘﻤﺜﻞ اﻟﻌﻤﻴﻖ ﳌﺎ اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﻘﻴﻢ واﻟﺼﻮر ،واﻟﺼﺪق اﻟﻔﲏ واﻟﻌﺎﻃﻔﻲ اﻟﺪال ﻋﻠﻰ ﺣﺐ ﻋﻤﻴﻖ ﻣﺆﺛﻞ.
وﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻳﺪﺧﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ورد ﻋﻦ ﺟﻮﺗﻪ ﻣﻦ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﺪون ﲞﻂ ﻳﺪﻩ آﻳﺎت ﻛﺮﳝﺎت ﺗﺸﲑ ﺻﺮاﺣﺔ إﱃ اﻟﻨﱯ -ﺻﻠﻰ
اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -ﰲ ﺑﻌﺾ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ،ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ }:وﻣﺎ ﻣﺤﻤﺪ إﻻ رﺳﻮل ﻗﺪ ﺧﻠﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ اﻟﺮﺳﻞ{ وﻗﻮﻟﻪ} :إﻧﻤﺎ أﻧﺖ
ﻣﻨﺬر وﻟﻜﻞ ﻗﻮم ﻫﺎد{ ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﺑﺂﻳﺔ اﻷﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت }وﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﺗﺘﻠﻮ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب

ﻳﻀﻤﻦ ﺷﻌﺮﻩ اﻵﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﻲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ اﻷﺧﲑة ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻮرة ،وﻫﻲ
وﻻ ﺗﺨﻄﻪ ﺑﻴﻤﻴﻨﻚ إذا ﻻرﺗﺎب اﻟﻤﺒﻄﻠﻮن{؛ ﺑﻞ إﻧﻪ ّ

ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ} :وﻗـﺎﻟﻮا ﻟﻮﻻ ﻧﺰل ﻋﻠﻴﻪ آﻳﺔ ﻣﻦ رﺑﻪ ﻗـﻞ إﻧﻤﺎ اﻵﻳﺎت ﻋﻨﺪ اﷲ وإﻧﻤﺎ أﻧﺎ ﻧﺬﻳﺮ ﻣﺒﻴﻦ{ ،ﻓﻴﻘﻮل:
ﻟﺴﺖ ﻗـﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻌﺠﺰات
ﻫﻜﺬا ﻗـﺎل اﻟﻨﺒﻲ
إن أﻋﻈﻢ ﻣﻌﺠﺰة ﻫﻲ أﻧﻨﻲ ﻣﻮﺟﻮد
* رغبته في االقتداء به :
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اﳌﻐﲏ" ﺧﺎﺻﺔ ،واﻟﱵ ﻋﻨﻮا ﺎ "ﻫﺠﺮة" ،ﻳﻌﺮب
ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺮاﺋﻌﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﻬﻞ ﺎ دﻳﻮاﻧﻪ اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻋﺎﻣﺔ ،وﻣﻘﻄﻮﻋﺔ "ﻛﺘﺎب ّ
ﺟﻮﺗﻪ ﻋﻦ رﻏﺒﺘﻪ ﰲ أن ﻳﻬﺎﺟﺮ ﻛﻤﺎ ﻫﺎﺟﺮ اﻟﻨﱯ ﳏﻤﺪ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -ﻣﻦ ﻣﻜﺔ إﱃ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻋﺎم  622م .ﻓﻔﻲ
اﳌﻘﻄﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻳﻬﺎﺟﺮ ذﻟﻚ اﳌﻐﲏ )اﻟﺬي ﻟﻴﺲ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺔ أﻣﺮﻩ ﺳﻮى اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻧﻔﺴﻪ( إﱃ "اﻟﺸﺮق اﻟﻄﺎﻫﺮ
اﻟﺼﺎﰲ" – ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﲑﻩ -ﻟﻜﻲ ﻳﺴﱰوح ﻧﺴﻴﻢ اﻵﺑﺎء اﻷوﻟﲔ:
إﻟﻰ ﻫﻨﺎك
ﺣﻴﺚ اﻟﻄﻬﺮ واﻟﺤﻖ واﻟﺼﻔـﺎء
أود أن أﻗﻮد اﻷﺟﻨﺎس اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
وأﻧﻔﺬ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ أﻋﻤﺎق اﻷﺻﻞ اﻟﺴﺤﻴﻖ
ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻠﻘﻰ ﻣﻦ ﻟﺪن اﻟﺮب
وﺣﻲ اﻟﺴﻤﺎء ﺑﻠﻐﺔ اﻷرض

* مباركته أعمال النبي : 
ﰲ ﻗﺼﻴﺪة "ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﳏﻈﻮﻇﺔ" ﻳﺮى أن ﺑﻌﺾ اﳊﻴﻮاﻧﺎت ﺳﻌﻴﺪة اﳊﻆ ﺳﺘﺪﺧﻞ اﳉﻨﺔ ،وﻣﻨﻬﺎ ﲪﺎر اﳌﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم،
وﻛﻠﺐ أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒ ،وﻧﺎﻗﺔ ﳏﻤﺪ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،-وﻗﻄﺔ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة)رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ( ،ﻻ ﻟﺸﻲء إﻻ ﻷن اﻟﻨﱯ اﻟﻜﺮﱘ
ﻗﺪ ﻣﺴﺢ ﺑﻠﻄﻒ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺮوي ذﻟﻚ اﳌﺨﻴﺎل اﻟﺸﻌﱯ :
وﻫﺎ ﻫﻲ ذي ﻫﺮة أﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮة
ﺗﻤﻮء ﺣﻮل ﺳﻴﺪﻫﺎ وﺗﻼﻃﻔﻪ :
إذ ﺳﻴﺒﻘﻰ ﺣﻴﻮاﻧﺎ ﻣﻘﺪﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام
ذﻟﻚ اﻟﺬي ﻣﺴﺢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم.
* دفاعه عنه : 

ﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻗﺮأ ﺟﻮﺗﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﱯ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -ﻛﺘﺎب أوﻟﺴﻨﺮ  Olsnerﻋﻦ اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ،ﻓﻨﻈﻢ ﻗﺼﻴﺪة ﲢﺖ
ﻋﻨﻮان "ﲢﺪي اﻷﻧﺒﻴﺎء" ﺗﺴﺘﻠﻬﻢ ﻓﻘﺮات ﻣﻦ ذاك اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻦ اﳌﻀﺎﻳﻘﺎت اﻟﱵ ﻋﺎﻧﺎﻫﺎ اﻟﺮﺳﻮل اﻟﻜﺮﱘ ﻣﻦ ﻟﺪن ﻣﺸﺮﻛﻲ ﻗﺮﻳﺶ،
وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻌﲎ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ } :ﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﻈﻦ أﻟﻦ ﻳﻨﺼﺮﻩ اﷲ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة ﻓـﻠﻴﻤﺪد ﺑﺴﺒﺐ إﻟﻰ اﻟﺴﻤﺎء ﺛﻢ ﻟﻴﻘﻄﻊ
ﻓـﻠﻴﻨﻈﺮ ﻫﻞ ﻳﺬﻫﺒﻦ ﻛﻴﺪﻩ ﻣﺎ ﻳﻐﻴﻆ{ )اﳊﺞ (15/وﻗﺪ ﻇﻦ ﺟﻮﺗﻪ -رﲟﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﱰﲨﺔ -أ ﺎ ﺣﺪﻳﺚ ،ﻓﻘﺎل:
اﻟﻨﺒﻲ ﻳﻘﻮل:
إذا اﻏﺘﺎظ أﺣﺪ ﻣﻦ أن اﷲ ﻗﺪ ﺷﺎء
أن ﻳﻨﻌﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻟﻬﻨﺎء
ﻓـﻠﻴﺜﺒﺖ ﺣﺒﻼ ﻏﻠﻴﻈﺎ ﺑﺄﻗﻮى ﻋﺎرﺿﺔ ﻓﻲ ﻗـﺎﻋﺔ ﺑﻴﺘﻪ
وﻟﻴﺮﺑﻂ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻴﻪ
ﻓﺴﻮف ﻳﺤﻤﻠﻪ وﻳﻜﻔﻴﻪ
وﻳﺸﻌﺮ ﺑﺄن ﻏﻴﻈﻪ ﻗﺪ ذﻫﺐ وﻟﻦ ﻳﻌﻮد.

وﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻄﻌﺔ ﳌﺰ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺧﻔﻲ ﻟﻜﻞ ﺣﻘﻮد ﻻزال ﻋﻤﻰ اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻏﺸﺎوة وﰲ ﻗﻠﺒﻪ ران.
* تبجيله آل الرسول وصحبه رضي ﷲ عنھم:
ﺟﺎء ﰲ ﻗﺼﻴﺪة "ﻧﺴﺎء ﻣﺼﻄﻔﻴﺎت" ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻷرﺑﻊ ﻧﺴﺎء ﻣﻦ ﻧﺴﺎء اﻟﻌﺎﳌﲔ  :زﻟﻴﺨﺎ زوﺟﺔ اﻟﻌﺰﻳﺰ ،وﻣﺮﱘ اﺑﻨﺔ ﻋﻤﺮان ،وﺧﺪﳚﺔ
ﺑﻨﺖ ﺧﻮﻳﻠﺪ ،وﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰﻫﺮاء ﺑﻨﺖ ﳏﻤﺪ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ، -ﻳﻘﻮل ﺑﻌﺪ أن ذﻛﺮ اﻷوﻟﻴﲔ:
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 ...وزوﺟﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺘﻲ أﻓـﺎﺿﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﻨﺎن
وأﻋﺎﻧﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ أروع اﻷﻣﺠﺎد
وﺑﻌﺪﻫﻦ ﺗﺄﺗﻲ ﻓـﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰﻫﺮاء
اﻻﺑﻨﺔ اﻟﻄﺎﻫﺮة واﻟﺰوﺟﺔ اﻟﻤﺼﻮن
ذات اﻟﺮوح اﻟﻨﻘﻴﺔ ﻛﻤﻼﺋﻜﺔ اﻟﺴﻤﺎء

أﻣﺎ ﰲ ﻗﺼﻴﺪة "رﺟﺎل ﻣﺆﻫﻠﻮن" ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺮ ﻋﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ –رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ ،-وأ ﻢ أﻫﻞ ﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﲔ :
ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺘﻜﻠﻢ:
ﻟﻴﻨﺪب اﻷﻋﺪاء ﻗﺘﻼﻫﻢ ،ﻓـﺈﻧﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻬﺎﻟﻜﻴﻦ
أﻣﺎ اﻟﺸﻬﺪاء ﻣﻦ إﺧﻮاﻧﻨﺎ
ﻓـﻼ ﺗﻨﺪﺑﻮﻫﻢ
ﻓـﺈﻧﻬﻢ أﺣﻴﺎء ﻓﻲ أﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻴﻦ
وﻫﻢ أوﻻء ﻳﻘﺮﻋﻮن أﺑﻮاب اﻟﺠﻨﺔ
ﻳﺪﺧﻠﻮﻧﻬﺎ ﺑﺴﻼم آﻣﻨﻴﻦ.

ﻗﺒﻞ ﺧﺘﺎم ﻫﺬا اﳌﻘﺎل  -وﻟﻸﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ -ﻧﺸﲑ إﱃ أن ﰲ ﺣﻴﺎة ﺟﻮﺗﻪ اﻷدﺑﻴﺔ ﺣﺪﺛﺎ ﻻ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﻣﺎ رأﻳﻨﺎﻩ ﻣﻦ إﺟﻼل
وإﻛﺒﺎر وﺛﻨﺎء وﺣﺐ ﻟﻠﺮﺳﻮل -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -ﰲ ﻛﻞ أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻷدﺑﻴﺔ ،إﻧﻪ ﺣﺪث ﺗﺮﲨﺘﻪ ﳌﺴﺮﺣﻴﺔ "ﳏﻤﺪ" ﻟﻔﻮﻟﺘﲑ
)1778-1694م( ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ إﱃ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ،وﻣﻌﻠﻮم أن ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ اﻟﻜﺮﻳﻬﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻧﻴﻞ ﻣﻨﻪ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ-
واﻓﱰاء ﻋﻠﻴﻪ واﺟﱰاء ﻋﻠﻰ اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻟﻨﺎﺻﻌﺔ ,وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎﺗﺮﻳﻨﺎ ﻣﻮﻣﺰن ﻗﺪ ذﻫﺒﺖ إﱃ أن ﻋﻤﻞ ﺟﻮﺗﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﺘﻌﺪى
اﻟﱰﲨﺔ اﶈﻀﺔ ﻗﺎﺋﻠﺔ" :إذا ﻛﺎن ﺟﻮﺗﻪ ﻗﺪ ﻗﺎم ﺑﻨﻘﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ,ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳﻌﲏ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ورد ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ
ﻣﻐﺎﻟﻄﺎت ﺗﺎرﳜﻴﺔ ﲰﺠﺔ" ،ﻓﺈن ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر ﻣﻜﺎوي ﻳﺘﺘﺒﻊ أﺻﻞ اﻟﱰﲨﺔ ﻟﻴﻜﺘﺸﻒ-ﻣﻦ ﺧﻼل أﺣﺎدﻳﺚ ﺟﻮﺗﻪ وﻣﺬﻛﺮاﺗﻪ
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ -أﻧﻪ إﳕﺎ ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﻧﺰوﻻ ﻋﻨﺪ رﻏﺒﺔ راﻋﻴﻪ أﻣﲑ ﻓﻴﻤﺎر ﻛﺎرل أوﺟﺴﺖ؛ ﻟﺘﻌﺮض اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﺎم 1800م
ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻴﺪ ﻣﻴﻼد أم اﻷﻣﲑ اﻟﺪوﻗﺔ ﻟﻮﻳﺰة ،ﰒ ﻳﻌﻘﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ" :وﻻ ﺷﻚ أﻧﻪ ﺧﻄﺄ ﺑﺬﻟﻚ ﺧﻄﺄ ﻻ ﻳﻐﺘﻔﺮ ﰲ ﺣﻖ
ﻧﻔﺴﻪ ﻛﺸﺎﻋﺮ وإﻧﺴﺎن ﻛﺒﲑ ،وﰲ ﺣﻖ ﺗﺪﻳﻨﻪ اﻟﻌﻤﻴﻖ وإﳝﺎﻧﻪ اﻟﺮاﺳﺦ اﳌﺘﺴﺎﻣﺢ" .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن ﻫﺬﻩ اﻟﱰﲨﺔ ﱂ ﺗﻜﻦ إﻻ
ﻧﺸﺎزا ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﳉﻮ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻛﺎن ﺟﻮﺗﻪ ﻳﻨﺴﺞ ﻓﻴﻪ ﻗﺼﺎﺋﺪﻩ ،وﻳﺪﺑﺞ ﻓﻴﻪ ﻣﺴﺮﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺒﻖ ﺑﻜﻞ ﻣﻌﲎ ﺳﺎم
ﺟﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﱐ اﳊﺐ واﻹﺟﻼل ﻟﻠﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻣﻸ ﻋﻠﻴﻪ-ﲟﺎ ﲪﻠﻪ ﻣﻦ ﺧﺼﺎل وﻗﻴﻢ رﻓﻴﻌﺔ -ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ أﻗﻄﺎرﻫﺎ:ﳏﻤﺪ -
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ.-

اﻟﻤﺮاﺟ ـ ـﻊ
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 ﺟﻮﺗﻪ واﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ-ﻛﺎﺗﺎرﻳﻨﺎ ﻣﻮﻣﺰن -ت .ﻋﺪﻧﺎن ﻋﺒﺎس ﻋﻠﻲ-ﻋﺎﱂ اﳌﻌﺮﻓﺔ ع ,194 :اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮنواﻵداب ,اﻟﻜﻮﻳﺖ ط :1ﻓﱪاﻳﺮ/ﺷﺒﺎط1995.م.
 اﻟﻨﻮر واﻟﻔﺮاﺷﺔ  ,ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر ﻣﻜﺎوي –ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻗﺮأ ,دار اﳌﻌﺎرف ,اﻟﻘﺎﻫﺮة ,ط1989 :1م. اﻟﺘﺼﻮرات اﻷوروﺑﻴﺔ ﻟﻺﺳﻼم ﰲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ ,رﺷﺎ ﲪﻮد اﻟﺼﺒﺎح ,ﻋﺎﱂ اﻟﻔﻜﺮ م,11ع ,3وزارة اﻹﻋﻼم اﻟﻜﻮﻳﺖ,أﻛﺘﻮﺑﺮ1980م.
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المنطق التيولوجي لفلسفة التأويل لدى بول ريكور
عمارة ناصر
تُ َع ﱡد الحجاجية الفلسفية بواسطة منطق اللغة لدى بول ريكور  Ricœurغير كافية بذاتھا
إلثبات موضوعات الھرمينوطيقا)فلسفة التأويل(؛ ألنھا غير قادرة على اإلقناع بشكل
عميق ،فالحجج التي تقدمھا اللغة لتسويغ مقوالت الخطاب الفلسفي وتبريره تنتھي عند
حدود الكتابة نفسھا ورتابة الكلمات وقصدية المعاني ،وھو ما يؤدي إلى انغالق الفلسفة
على نفسھا وتكرار الخطاب بشكل سلبي ال يقوم على تجديد المعاني وفتح األسئلة -فال
يقوى -حينئذ ،على االستمرار والتواصل مع موضوعاته وإشكالياته.
ولھذه األسباب تلجأ الفلسفة إلى ما يش ّكل خارجا بالنسبة لھا في خطابات مجاورة،
كالفن ،الدين ،السياسة ،األدب...إلخ ،تبني معھا حوارا وتستعير منھا المفاھيم
والمصطلحات والنماذج المنھجية ،بھدف تكوين جھاز دفاعي للخطاب الفلسفي ،وقاعدة
حجاجية لعرض األطروحات والنظريات.
لقد جعل ريكور من اشتغال الھرمينوطيقا على حدودھا مع الخطابات غير الفلسفية
َمھ ّمة أساسية للتأويل الفلسفي ،واعتبر أن قطع الفلسفة لصالتھا مع الخطابات والعلوم
المختلفة ھو موت حقيقي لھا ،أ ّما بالنسبة للھرمينوطيقا بالخصوص؛ فإن مصدرھا
التيولوجي يبقى شرطا قائما ومحايثا لطبيعة عملھا.
غير أن الفرق المتضمن في االنتقال من تأويل تيولوجي إلى تأويل فلسفي ھو أن التأويل
الفلسفي إذ يستند إلى التيولوجيا فھو يعيد إدراج طابعھا المتعالي ضمن صيرورة
باحث من الجزائر .
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تاريخية في الصيغة الريكورية« :الخطاب كواقعة» ،حيث يتم وصل المعنى الديني
المبني على إيمان خالص بالتجربة الدينية المبنية على المشاركة االجتماعية الفعّالة،
وممارسة المعنى الديني كدليل للفعل وخط ٍة للعمل وتوجي ٍه نحو قيّم مخصوصة.
لماذا يتخذ ريكور من التيولوجيا أو «علم الالھوت» المسيحي مرجعية حجاجية في
تبرير أطروحاته الھرمينوطيقية؟
تبدو اإلجابة عن ھذا السؤال مرتبطة بمستويين:
أحدھما ذاتي يتعلق بالتكوين الفلسفي والديني لفكر بول ريكور ،بوصفه مدافعا عن
المسيحية المؤمنة ،فھو بين وضعين أساسيين :أن يكون تيولوجيا متنكرا في ثوب فلسفي
وفيلسوفا مسؤوال عن تراثه الديني الذي أسھم في بناء رھاناته األولى حول مسألة الشر
ورمزيتھا وتقويم منھجه التأملي وقراءاته التأويلية ،حيث كان من الضروري بالنسبة
إليه وجود حقل تداولي تحيل إليه القيم األخالقية والمعاني العملية التي يريد الفيلسوف
تحريرھا من سجن الحداثة وتخليصھا من قبضة العقل األداتي ،فيكون مبدأ عمل ھذه
القيم والمعاني منتميا لخطاب مخصوص وتجربة حياتية تؤطره وتوجھه.
أما المستوى الثاني فألن ريكور يع ّد التجربة الدينية -بعد جدلھا التاريخي مع البعد
األسطوري للثقافة الغربية -تجربةً أساسية لحياة الرمز كمعنى مزدوج ومضاعف،
ولذلك فإن الھرمينوطيقا بوصفھا تأويال َك َر ْم ٍز

مطالبةٌ -وفق أساس عملھا

الفينومينولوجي -بمقاربة الرمز داخل مجاله الحيوي ،ووضعه التكويني؛ طلبا للفھم
واستزادة في اإليضاح واستھدافا لجعل آثار التأويل تظھر في حياة موضوعه ،أي في
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حياة التجربة الدينية ،ث ّم يتم بسط ھذه اآلثار ومدھا -عبر تأويل الحق -إلى باقي
التجارب العملية ،إلى األخالق ،السياسة ،القانون ،..وھو ما يعني أن المعاني الدينية
لتيولوجيا ريكور ستصبح مواضع حجاجية أساسية لخطابه الفلسفي وقراءاته
الھرمينوطيقية.
للنصوص التيولوجية -إذن -بالغتھا ،ولھذه البالغة استعارتھا وأشكالھا األسلوبية
ومخزونھا الرمزي ،فتكون ھذه النصوص مخططا خلفيا لمنظومة المفاھيم والدالالت
التأويلية التي توظفھا الھرمينوطيقا في مقاربة النصوص الفلسفية ،وبمعنى آخر تكون
نموذجا للقراءة وطريقة للفھم أكثر منھا تجربة ينبغي عيشھا والتفاعل معھا.
لقد اضطلع ريكور في الھرمينوطيقا األولى بمھمة تأويل الرموز ،والتي كان من آثارھا
األساسية تخليص النصوص الدينية من الطابع األسطوري؛ حتى تصبح خطابا
ولوغوسا يقدم مشروعا عقالنيا للفلسفة ،ويدفع بالتيولوجيا إلى عمق الحياة االجتماعية
من خالل عقلنة القيم والمعاني الدينية التي ينادي بھا النص الديني وھو ما يعني أن ھذه
التيولوجيا تتحول إلى فكر أو كما يسميه ريكور «الفكر اإلنجيلي» ،1وللفكر ھنا داللة
تأويلية بما أنه يقوم على جعل الرمز باعثا على التفكير من خالل المعنى المزدوج .
ولھذا سنجد في فلسفة ريكور تمفصال بين ھرمينوطيقا فلسفية وأخرى تيولوجية ،تنشأ
بينھما دائرة ليست بالفارغة؛ إذ تكون الھرمينوطيقا التيولوجية )اإلنجيلية( مصدرا لحياة
المعنى ،وقوة اإلقناع في الھرمينوطيقا الفلسفية ،وتكون ھذه األخيرة وسيلة لتطوير
الھرمينوطيقا التيولوجية وتفعيلھا تاريخيا.
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بالنسبة لريكور ستكون القيم الدينية بمثابة نماذج وبرديغمات للتفكير الفلسفي
الھرمينوطيقي؛ بل ستتحول ھذه القيم إلى منطق فلسفي يتحكم في االستدالالت األساسية
على جميع مستويات مشروع تشييد الذات والفعل من خالل الخطاب ،ويمكننا أن نضع
ھذا المنطق التيولوجي إلى جانب منطق اللغة في المسار الحجاجي لتأويلية ريكور
ضمن إطار «البالغة المتكاملة» بوصف ھذا المسار يجمع بين المستويات الثالثة
للبالغة المتكاملة من خالل اشتراك المنطقيْن اللغوي والتيولوجي ،فيقدم المنطق األول
المستوى النحوي والمعجمي ،ويقدم المنطق الثاني المستوى التداولي والقيمي ،ويقدم
اجتماعھما المستوى الداللي الذي يتوسطھما كمرحلة في مسار الحركة العقالنية للحجج
داخل اللغة الطبيعية.
 .1الخطاب الفلسفي والخطاب التيولوجي:
يمكننا أن نعالج طبيعة العالقة بين الخطاب الفلسفي والخطاب التيولوجي وأثر ھذه
العالقة في تكوين منظومة حجاجية لھرمينوطيقا ريكور ،منطلقين من وضع الخطاب
نفسه دون ارتباطه بمجال معرفي معين ،وذلك في ضوء اإلمكانات البالغية التي يُتيحھا
من خالل خصائصه الداخلية التي يستمدھا من خاصية الكبرى كخطاب؛ أي بوصفه
«مكانا لتداخل ثالث إشكاليات :
 الوساطة بواسطة السلطة الموضوعية للعالمات. -معرفة اآلخر واالعتراف به ،ال ُم َمار َسيْن في فعل التخاطب.
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 إشكالية العالقة مع العالم والوجود الظاھرة في خاصية اإلحالة المرجعية للخطاب»،2فإذا كانت الخطابات جميعھا تشترك في ھذه الخصائص؛ فإنھا تتقارب من خاللھا كما
تتمايز على أساسھا  ،وفي ھذا المعلم الخطابي يمكن -إذن -فرز العالمات ونسبتھا إلى
خطابھا األصلي ،كما يتم تمييز عالقات التخاطب وإظھار الفروقات الموجودة بين
أدوات التخاطب في الخطابات المتداخلة ،ث ﱠم فصل العوالم بعضھا عن بعض حتى
تظھر طبيعة اإلحالة ومصدرھا في الخطاب.
وانطالقا من ھذه اإلمكانات الخطابية يجتھد ريكور في البرھنة على إمكانية تفاعل
الخطاب الفلسفي مع الخطاب التيولوجي دون أن يؤثر أحدھما سلبا على اآلخر أو يغير
فيه خصائصه الجوھرية وسلوكه المميّز ،وھذا «بالبحث عن كيفية وضع الخطاب
الفلسفي في عالقة قرابة مع الخطاب التيولوجي؛ حيث يكون الفيلسوف -إذا كان
مسيحياُ -منصتا ومتلقيا دون التخلي عن استقاللية الفكر المسؤول» ،3وبھذا فإن عالقة
القرابة بينھما تتجلى أوال في مكان اإلنصات والتلقي؛ أي في القراءة.
فقراءة الفيلسوف للمتن التيولوجي )النص الديني أو نصوص التفاسير والشروح(
تتضمن مبدأ اإليمان انتما ًء إلى ثقافة المتن نفسھا أو تطبيقا للمبدأ الفينومينولوجي للتعليق
والوضع بين قوسين كشرط للفھم الموضوعي الواضح ،أو عمال بقاعدة باسكال التي
ساقھا بيرلمان« :عندما يكون كالم اإلله خاطئا بالمعنى الحرفي فھو صادق بالمعنى
الروحي» ،4وھذا يعني أن ھذه القراءة تقوم على شرط التعليق الفينومينولوجي
» «épochèالذي «يقتضي أن أشارك في اإليمان داخل واقعية الموضوع الديني،
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ولكن بشكل حيادي» ، 5وفي موضع التعليق يشتغل فعل التخاطب من خالل معرفة
اآلخر واالعتراف به؛ حيث االعتراف يمثل شرط الحوار والقراءة كما ھو شرط الفھم
والتأويل؛ إذ االعتراف مشاركة في اإليمان كذلك.
إن وضع القراءة بالنسبة للفيلسوف يجعل من التفكير في عالقة الخطاب الفلسفي
بالخطاب التيلوجي تفكيرا ھرمينوطيقا من خالل الحلقة التأويلية ،بوصفھا حلقة قراءة
ذات بُ ْع ٍد حجاجي؛ إذ ھي مستعصية على الدحض والتحطيم المعرفي ،فيعتبر ريكور أن
«الدين اليھودي والمسيحي مؤسسان على كالم ھو بمثابة كالم اإلله؛ لكن ھذا الكالم
ليس قابال لالستخدام خارج الكتابة ويظھر جيدا أن العالقة بين كالم اإلله والكتابة
المقدسة ھي عالقة دائرية ،حيث يُتناول الكالم من أجل اإللحاح األساسي للكتابة،
وتكون الكتابة من أجل المكان الذي يتجلى فيه الكالم» ،6ومنه فإن عمل ھذه الحلقة مبني
على سلطة العالمات في كلﱟ من الكالم -بوصفه جوھر الخطاب التيولوجي من خالل
العالمات التي يقدمھا اإلله عن نفسه في الكالم الذي ھو كالمه -كما في الكتابة بوصفھا
مطلبا تأويال لتثبيت العالمات التيولوجية داخل النصوص التي تصبح قادرة على نقل
ھذه العالمات إلى الحياة المعاشة.
بما أن النصوص سابقة على الحياة -بالنسبة لريكور -فإن «اختبار النصوص نفسھا
يرتفع بعيدا عن العالقة اإلقصائية الضيقة في الحوار بين اإلله واإلنسان ،وتأويل ھذا
الحوار أيضا» ،7وليس اختبار النصوص إال قراءتھا في ضوء خطاب الفلسفة الذي
يحيل إلى التجربة التاريخية باألساس ،وتتجلى ھذه القراءة في الھرمينوطيقا كتأويل
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يسمح بتحويل الرابطة الدينية الحوارية بين اإلله واإلنسان -في شكل النداء واإلجابة-
إلى رابطة معرفية في شكل السؤال والجواب كصيغة إبداعية مثمرة ليست من أجل
المتحاورين أو مضمون الحوار والخطاب؛ ولكنھا من أجل عالم تفتحه أمام النص ،عال ٌم
يمتلك فعاليته العملية والتاريخية.
والكتابة ھي الحامل األساسي لھذه الصيغة والقادرة على فتح ھذا العالم؛ ألنھا «وحدھا
التي لھا إمكانية اإلحالة إلى عالم ليس موجودا بين المتخاطبين ،إلى عالم النص ،ومع
ذلك ليس موجودا في النص ،إنه «شيء النص» الذي يمثل موضوع الھرمينوطيقا،
والذي ليس موجودا خلف النص في تخمين الكاتب وال في النص كبنية ،ولكنه مبسوط
أمامه» ،8ومن خالل ھذا الجھد الھرمينوطيقي يتم تفعيل العالقة المرجعية بين الخطاب
الفلسفي والخطاب التيولوجي ،حيث يمكن فھم الكتابة كقاعدة أنطولوجية لتثبيت شيء
النص الديني ،ومن ثم يتم دفع ھذا الشيء إلى خارج الخطاب من خالل نشاط القراءة
الھرمينوطيقية.
إن ھدف التأويل ھو تحويل الصيغة التيولوجية «النداء واإلجابة» إلى الصيغة الفلسفية
«السؤال والجواب» ،حيث تشكل «بنية «سؤال وجواب» البنية القاعدية للخطاب
خاطب والمخاطَب»9؛ ألنه في بنية السؤال والجواب تظھر اإلشكاليات
كممارسة بين ال ُم ِ
المتعلقة باإلنسان وواقعه وتاريخه ،وينفتح الحوار حولھا وتتجلى اآلراء ويندفع الفكر؛
أما بنية «النداء واإلجابة» فھي بنية متعالية ال يتحقق فيھا الفھم أو الخطاب والحوار؛
ألنھا مرتبطة بذوات المتخاطبين وليس بالخطاب.
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غير أن ريكور يُقيم وساطة حذرة بين الخطابين الفلسفي والتيولوجي بحيث ال يُفھَم من
نقده للتيولوجي ھجوم على اإليمان المسيحي؛ بل تعيين لوظيفة تاريخية للعقيدة المسيحية
ُ
كنت أدافع عن كتاباتي الفلسفية ضد االتھام
والنص اإلنجيلي كفكر ،ولذلك يُصرح«:إذا
الكنسي التيولوجي؛ فإني أتجنب -بنفس الحذر -تعيين وظيفة كنسيّة فلسفية للعقيدة
المسيحية» ،10ويعبّر ريكور عن ھذه الوساطة «بالحرية الدينية»؛ أي من خالل وعي
تاريخي مرتبط بمقدمات دينية ،فيكون ھذا الوعي ممارسة للحرية وفق العقل والفلسفة،
ويكون الالوعي في األفعال والذات جانبا دينيا قبليا ال ينفصل عن الوعي نفسه بالحرية
.
ولذلك يرى أن «الوعي تاريخ والالوعي قدر ،فاإلنسان مسؤول عن الخروج من
طفولته وتحطيم التكرار وبناء تاريخ قطبي بواسطة أشكال وصور قبلية و بواسطة
معرفة اليوم اآلخر ،حيث الالوعي أصلٌ ،والوعي نھاية األزمنة ونھاية العالم» ،11فمن
خالل الوعي بھذه الحرية -بواسطة التأمل الفلسفي* والفھم التيولوجي لحرية المؤمن في
عالقته باإلله -يتمكن ريكور من تقريب الخطابين الفلسفي والتيولوجي من بعضھما
البعض.
في مشھد تحكيمه للصراعات التأويلية يضع ريكور الخطوط الفاصلة بين الفلسفة
والدين ،عندما يساند الطرح الفلسفي حول إلحاد ھيغل مبررا ذلك «بأن الروح التي
متعال ،فحتى عندما يتحدث
كائن
تح ﱠدث عنھا ھيغل ھي روح إنسانية ،فقد قام باختزال
ٍ
ٍ
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عن اإلله ككائن منّا وفينا ،فھو يعني في الحقيقة اإلنسان» ،12وھو ما يعني أن الذات
التي تفھم نفسھا أمام النص ال تتماھى مع ذات النص ال ُمتكلمة.
ّ
إن ما يبحث عنه ريكور ليس الحرية التي تعني االنفصال الكلي لإلنسان عن اإلله؛
وإنما تأويل ھذه العالقة تأويال واعيا من خالل النص بوصفه نموذجا الختفاء الحوار
المواجھي بين المتخاطبين ،الذي يؤدي إلى اإلقصاء أو الھيمنة على الحرية وكبحھا،
وحضور الخطاب الذي يُنشئ عالمه الخاص بواسطة الكتابة ذات البنية الحوارية سؤال
وجواب ،والتي تعبّر عن حرية الخطاب بذاته المنعكسة على حرية الذات القارئة
والمؤ ﱢولة.
من خالل وساطة النص وفلسفة الخطاب يتضح أن فھم الذات أمام النص -كما تھدف
إليه تأويلية ريكور -يتجه في األخير إلى التأسيس التيولوجي لھرمينوطيقا النصوص،
فإذا كان «شيء النص» ھو العالم المخلوق في التاريخ ،فإن كاتب النص ھو الخالق
الذي يقول «شيء النص» ويخلقه« ،فاإلله الذي يُعيّن النصوص ،وتقوم رغبتي
)ريكور( في اإلصغاء إليھا بجعلھا مفتوحة ،ھذا اإلله ھو المرجع األخير لھذه
النصوص ،وباالتجاه نحو «شيء النص» عبر المحور الھرمينوطيقي لمنھجي التأملي،
أعترف بالتفاخر باستقصاء يدور حول كاتب النصوص يھدف إلى تحديد نوعية اإلله
« »Dieuكصوت خلف الصوت السردي أو النبوي» ،13وبھذا تصبح الفلسفة من خالل
الھرمينوطيقا في خدمة التيولوجيا؛ بل تصبح منطقا حجاجيا إلثبات المقوالت األساسية
للخطاب التيولوجي؛ حيث إن الطريق الطويلة لمنعطفات التأويل -والتي تبحث عن
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استعادة الذات )اإلنسان( في شموليتھا اإلرادية ،الواعية ،الفعلية و التاريخية -تتوازى
مع الطريق التأملية الھرمينوطيقية الستعادة الذات )اإلله( في إطالقيتھا وتعاليھا.
إن النص في فلسفة ريكور ھو مكان التقاء اإلله باإلنسان

**

في حوار فعّال ،وال يتم

تحرير ھذا الحوار إال عبر القراءة والقراءات المتعددة ،بفضل خاصية اإلحالة المرجعية
لخطاب ،أ ّما دفع ھذا اللقاء والحوار إلى الزمن التاريخي فيكون من خالل الطابع
السردي للخطاب ،حيث إن «اإلله يتعيّن في «الشيء المحكي» ،بالنظر إلى أولوية
النوع السردي ،فأثر اإلله يكون في التاريخ قبل أن يكون في الكالم ،فالكالم أمر ثانوي؛
إذ ھو يُثبت أثر اإلله في الحادثة» ،14ففي السرد يتم استرجاع «اإلله» من إحالته
المرجعية الالنھائية بالنظر إلى بنية الخطاب التيولوجي ،حيث السرد ھو إحالة النص
إلى الزمن ،وجعل الكالم ينخرط في صيرورة تاريخية.
ولھذا الغرض -أي دفع الخطاب التيولوجي إلى قول أشياء نصوصه ومنه اإلسھام في
ح ّل مشكالت الواقع -فإن ريكور «يعترف باألديان التي ال توظف كلمة «إله »Dieu
إذا توفرت فيھا ثالثة شروط محددة :أسبقية كالم مؤسﱢس ،وساطة الكتابة ،وتاري ٌخ من
التأويل» ،15والتي تجتمع في النھاية داخل نموذج النص الذي يُمثل انصھار ھذه
الشروط الثالثة ،ويحقق الطابع الديني لھا من خالل التأويل الذي يجعل شيء النص أمام
النص وليس خلفه؛ أي في التاريخ وليس في الميتافيزيقا.
يھدف ريكور من خالل ھرمينوطيقا تيولوجية إلى جعل النص الديني يُؤسﱢس للحياة ،فال
يكون ميتافيزيقيا أو إلحاديا ،وعبارة «المطلق يُعلَن ھُنا واآلن»
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1

تفسر ذلك بشكل

واضح ،فتأويل النص يجعل منه شيئا قابال للتطبيق كما يجعل منه قابال للكالم ،حيث
«إن اإليمان التوراتي ال يمكن أن ينفصل عن حركة التأويل الذي يعرفه إلى مستوى
الكالم ،سيبقى الشغل الشاغل أخرس إن لم يستقبل قوة كالم تأويل يُعاد باستمرار
للعالمات والرموز التي ربّت وك ّونت ھذا الشغل إبان القرون» ،17فما يھ ّم -إذن -في
التقارب الفلسفي التيولوجي ھو بسط عالم النص وشيء النص من خالل بنية السؤال
والجواب ،البنية الحوارية والحجاجية في الوقت نفسه ،18والتي تعمل في الوقت نفسه
على تجلّي صاحب النص وإفصاحه عن نفسه في التاريخ من خالل المسار السردي
للنص.
يعتمد ريكور مجددا على البنية الحجاجية للحلقة الھرمينوطيقية لتأكيد الرابطة غير
القابلة لالنفصال بين الخطاب الفلسفي والخطاب التيولوجي بوضع أحدھما شرطا لقيام
اآلخر ،حتى يتمكن من تخفيف حدة «التنافس بين الوفاء للنص األصلي وإبداعية العمل
في تاريخ التأويل» ،19حيث يكون جوھر ھذه الحلقة ھو «السؤال والجواب» ،فالفھم
سؤال واإليمان جواب ،واإليمان سؤال متض ﱠمن في النداء ) نداء اإلله أو الدعاء( ،والفھم
جواب متض ﱠمن في إجابة النداء ،أو بصيغة القديس أنسلم التي يرتكز إليھا ريكور«:آ ِمن
كي تفھم وافھ ْم كي تؤمن ،فاإليمان معقول؛ ألنه يؤ ﱠول؛ ولكنه إيمان؛ ألنه يبحث -من
ثان» ،20وبھذا فإن ھذه الحلقة ال تحيل إلى ذات أو شيء تتخذ
خالل التأويل -عن
ٍ
تسليم ٍ
مرجعا ومركزا لتحققھا ،وإنما ترتكز إلى البنية الحوارية للغة والنص والخصائص
األساسية للخطاب.
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.2المنطق التيولوجي للھرمينوطيقا:
إن ضعف التجذير الفلسفي لدى ريكور يجعلنا نجد صعوبة في اإلمساك بنقاط االرتكاز
األساسية لفلسفته التي تبدو مسارا من اإلشكاليات والھواجس المرتبطة بثالثية :الذات،
النص ،والفعل ،كما ال تثبت ھذه اإلشكاليات على خط معرفي واحد؛ بل تتقطع وتنحرف
من خالل منعطفات التأويل ،ومع أنه يذكرنا دائما بحياده بالنسبة لحديثه عن الخطاب
التيولوجي أمام القارئ ،حيث «يعتقد أنه لم يقدم حججا ُملز َمةً للقارئ برفض أو قبول أو
إرجاء اإليمان اإلنجيلي» ،21إال أنه يستند إلى مجموعة من التعاليم المسيحية بوصفھا
معايير وقواعد للعمل ،ومن ثمة ھي منطق تيولوجي؛ لتدعيم تأويالته أو لتحكيم
التأويالت المتصارعة ،معتبرا قيم الحقيقة لھذا المنطق إمكانات لترميم المعنى وإصالح
الكوجيتو المكسور والجريح.
المنطق التيولوجي ھو الخلفية الحجاجية المتعالية التي يريدھا ريكور أن تكون خلف
العمل الھرمينوطيقي لتبريره وإسناده في المنعطفات المختلفة؛ حيث إن «التعليل
الھرمينوطيقي ال يمكن أن يكون جذريا إذا لم نبحث في طبيعة الفكر التأملي نفسه عن
مبدأ لمنطق المعنى المزدوج ،مركبّا وليس اعتباطيا ،دقيقا في تمفصالته؛ ولكن غير
متعال ،إنه
مختزل إلى منطق رمزي ،ھذا المنطق ليس منطقا صوريا؛ ولكنه منطق
ٍ
ُمؤسﱠس على شروط اإلمكانية وليس على شروط موضوعية لطبيعة ما» ،22ومن ثم فإن
ھذا المنطق المتعالي يستمد تركيبه من التيولوجيا بوصفھا مجاال من التصور العقالني
الذي تتم فيه مجاوزة المنطق الصوري والمنطق الرمزي من خالل نظام حجاجي
1

مرتبط بذات المتلقي باعتباره مؤمنا ومنتميا إلى المجال التيولوجي والعقائدي نفسه ،فھو
ينطلق من كون ھذا المنطق التيولوجي يشتمل على مقدمات صحيحة بفضل االنتماء
المشترك للنص الديني )اإلنجيل( ،انتماء الفيلسوف وقارئه ومحاوره.
أما إن كان القارئ المحاور ال ينتمي إلى الدائرة اإليمانية التي ينتمي إليھا الفيلسوف،
فإن ھذا األخير -ومن خالل العمل الھرمينوطيقي -يقوم بقطع رابطة االنتماء لديه؛
ق عكسية إلى إثبات مقوالت
ليُظھر حياده والتزامه الموضوعي تجاه النص ،فيتجه بطري ٍ
النص الديني انطالقا من المقدمات العقالنية للخطاب الفلسفي ،وبھذا تَنتج الدائرة التي ال
يمكن دحضھا بسھولة؛ ألن «اإليمان يعني اإلصغاء إلى ال ُمساءلة )(interpellation؛
لكن لإلصغاء إلى المساءلة يجب تأويل الخطاب» ،23فالحلقة الھرمينوطيقية تصبح
الطريقة الوحيدة التي يتح ّول من خاللھا اإليمان إلى ممارسة واقعية ،ويبقى محافظا
على طابعه الروحي ،ففھم النص ھو تحويل معانيه إلى عالم ماثل وأشياء متجلية ،ولھذا
فاإليمان -في ھذه الحلقة -يتق ّدم على الفھم ،كشرط لقيام المعاني نفسھا في النص الديني،
ّ
فھي موضوعة أصال
للحث على اإليمان واالعتقاد بالرؤى الدينية للعالم ،وطبيعة حياة
اإلنسان ،ومستقبل الكون والبشرية.
تمثل ھذه الحلقة الھرمينوطيقية جوھر المنطق التيولوجي وشكله الحجاجي األساسي
الذي تتقارب فيه الفلسفة والدين ،وقد أشار ديكرو إلى أن «القواعد الحجاجية المعاصرة
تفرض صورة ھذا العصر كإعادة صياغ ٍة لكالم أرسطو وكالم اإلنجيل ،فاالقتراب من
وزن للخطاب المعاصر» ،24وتتأسس ھذه
الماضي والدين يبدو ضروريا إلعطاء
ٍ
1

الحجاجية على منطق السلطة الفلسفية والسلطة التيولوجية باالستناد إلى الفالسفة
ومواقفھم ومقوالتھم ،وباالستناد -أيضا -إلى كالم النص الديني )اإلنجيل وشروحه(؛
حيث تكمن السلطة في كون المقوالت الفلسفية والعبارات الدينية تأخذ وضع المقدمات
الصحيحة التي تتضمن في داخلھا المقدمات المتخفية التالية  :الفيلسوف ال يكذب وال
يخدع أبدا ،والنص الديني ال يخطئ وال يضل أبدا ،وبذلك ينشأ منطق خارج العقل؛ لكنه
ال ينفصل عنه في حركة دائرية ال تتوقف.
يمكننا فھم التبادالت الحجاجية بين الفلسفة والتيولوجيا من خالل مفھوم «السياق»،
فالفھم الھرمينوطيقي ھو إيمان في سياق الدين ،واإليمان الديني ھو فھم في سياق
الفلسفة ،وينعكس ھذا الجدل السياقي في اللغة حيث تتنكر المقوالت الدينية في اللغة
الفلسفية لخدمة سياق فلسفي وتاريخي ودعم حججه ،كما تنصھر المقوالت الفلسفية في
لغة التفاسير والشروح التيولوجية؛ لتُكسبھا مسوغات داللية وتداولية؛ حتى تتمكن من
اإلقناع والتأثير على القارئ فيؤمن أو يزداد إيمانا.
وبھذا فإن «تسميات المقوالت المختلفة ھي تسميات مؤقتة ،فمن المحتمل أن تح ﱠل محلھا
ق
تسميات أخرى ،وھي تابعة بوجه خاص لنمط الجدل أيضا ،ويتبع نمط الجدل السيا َ
ق الدليل أيضا» ،25ويلعب السياق في جدل المنطق التيولوجي والمنطق
المؤسﱢس ل َس ْو ِ
الفلسفي دور األداة التوضيحية التي يقوم عليھا تأويل النصوص الدينية وفق منطقھا
التيولوجي بوصفه سياقھا الطبيعي؛ حيث إن «وضوح النص أو المفھوم ال يكون تحقيقه
مضمونا بشكل كلي إذا لم نحدد السياق الذي نستطيع أن نؤ ﱠوله فيه» ،26وبھذا المعنى
1

يؤ ّول ريكور -مثال -كلمة «اليھود» -الموضوعة بين مزدوجتين في مؤلﱠف ليوتار
أصلي
كمنسي
)« :(Jean François Lyotardھيدغر و«اليھود»» -باعتبار «اليھود
ﱟ
ﱟ
للفكر الغربي» ،27فحضور كلمة اليھود كسياق ديني في السياق الفلسفي من خالل
القراءة الھرمينوطيقية ھو حضور حجاجي يوظفه ريكور للتدليل على اعتباره السلطة-
منسي فعالﱟ ليس له ماھية مختفية» ،28وھذا في سياق تأويله
ومنھا السلطة السياسية -كـ«
ﱟ
للنص الفلسفي «لحنّة أرندت».
وعلى مستوى ھرمينوطيقا الفعل ،فإن ريكور يوظف المنطق التيولوجي بشكل يھدف
من خالله إلى جعل مقوالت النص الديني «اإلنجيل» تتطابق مع األفعال المما َرسة في
عان مستحيلة الحضور وقيم غير
الواقع ،فال تكون ھذه المقوالت دون الواقع؛ أي ك َم ٍ
قابلة للعيش ،وال ھي فوق الواقع تتجاوزه كخوارق ومعجزات ال تتكرر وال تجد من
يُمارسھا ويقوم بتحقيقھا.
ينطلق ريكور من مقدمة يؤكد فيھا على «أنه حتى على المستوى األخالقي فإن اإليمان
اإلنجيلي ال يُضيف شيئا إلى قيم «جيد» و «إجباري» التي تستند إليھا ممارسة
الفعل» ،29وبذلك فإن نتيجة تأويل النص الديني -بالنسبة لريكور -تكون صحيحة بالنظر
إلى تعادل وتكافؤ سياق النص مع سياق الفعل والواقع؛ حيث تكون قيم النص الديني
صالحة للممارسة الفعلية واألخالقية بالخصوص.
يھدف ريكور إلى دفع النص )الديني( إلى الفعل؛ أي إلى تعايش الفلسفة والدين في
الحقل العملي بواسطة نشاط الھرمينوطيقا النصية بوصفھا نموذجا مسبقا لھذا التعايش،
1

حقل عملي للفعل اإلنساني عموما،
ولھذا فإن إسھامات ريكور التأويلية تتعلق «بخلق
ٍ
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كمكان متميز لقيام الجدل بين التفسير والفھم»

أي بين التفسير التيولوجي -الذي

يضطلع بمھمة الحفاظ على روح المقاصد الدينية للنص اإلنجيلي -والفھم الفلسفي في
بُ ْع ْد الھرمينوطيقي ،الذي يھدف إلى تأويل النص بشكل يجعله يقذف معانيه ودالالته إلى
ي عالما ممكنا لعيْش اإلنسان ،ومن ثمة بعث إنسان تتحقق أبعاده في
الحقل العملي ليبن ﱠ
واقع أكثر استيعابا لھذه األبعاد ،و يستطيع تجاوز الواقع المأساوي المنخور أخالقيا
والمف ﱠكك اجتماعيا ،وھذا يُفسر المشروع العام لريكور في استدعائه للنص الديني
لمجاوزة بؤس الحداثة من خالل تأويل ھذا النص لجعل قيمه ومعانيه مح ﱠل ممارسة
وتطبيق على المستويات :السياسية ،األخالقية ،االجتماعية ،والقانونية.
في َمعرض نقده لألسس األخالقية والقانونية التي يُبنى عليھا النظام االجتماعي
«الحداثي» المعاصر الذي يتخذ من الفلسفة الكانطية والھيغلية مرجعا عقالنيا له؛ يُقدم
ريكور تصوره وتأويله للفعل األخالقي والعملي عموما ،وفق قاعدة حجاجية تيولوجية
تتخذ من نص اإلنجيل مرجعا لھا ،وھو ما يعني مقاربته الھرمينوطيقية للمنطق
األخالقي واالجتماعي للمجتمع الحداثي المعاصر انطالقا من سلطة المنطق التيولوجي.
وفي مؤلفه «العادل ،العدالة وفشلھا» ،يمارس ريكور الھرمينوطيقا النقدية والتاريخية
في االنتقال واالنعطاف الكبير من النص إلى الفعل ،منطلقا من المفارقة بين العدالة
كمقولة فلسفية نصية والعادل كفعل إنساني وتجسّد لألخالقي ،وھي المفارقة القائمة في
القانون المعاصر ونظرته إلى الخطأ والجريمة بوصفھما مخالفة للقانون والعقاب
1

المترتب على ارتكابھا ،متسائال« :ماذا يعني أن يعاني كائن عقالني بطريقة مشروعة ؟
ففي عجز اإلجابات العقالنية عن ھذا السؤال تظھر الفضيحة الفكرية لمسألة العقاب؛
حيث تسقط العدالة عن قمة مجدھا الكبير» ،31فالعقاب مظھر من مظاھر استبداد الحداثة
وفشلھا السياسي في تحقيق العدالة المبنية نظريا على «مبادئ فلسفة الحق» لھيغل،
حيث تص ﱠور العقاب كحق للمجرم ينطلق من إراداته الخاصة.
وتھدف ھرمينوطيقا الفعل لدى ريكور إلى تجاوز التصور العقالني الھيغلي لمسألة
العقاب في عالقته بالقانون والمخالفة )أي مخالفة القانون( ،ونقد فكرة الحق المجرد التي
يعتبرھا «فضيحة فكرية» ،فيبحث في االختالل العقالني )االختراق والتجاوز( الذي
يتأسس عليه القانون المعاصر والمنظومة السياسية عموما ،والذي أدى إلى تفاقم
الجريمة والفقر الروحي للنظام االجتماعي وتفككه« ،فالعقاب مرتبط ديالكتيكيا
بالمخالفة -حسب عالقة النفي المزدوج -بنفس الطريقة التي ترتبط بھا المخالفة بالقانون
الذي يُفرزھا ،ويُحرض -في بعض جوانبه -عليھا» ،32فحسب ھذا المنطق
***

الديالكتيكي

فإن المخالفة والعقاب متساويان ومتعادالن في القيمة ،فالمجرم يستحق

العقاب؛ ألنه يحمل اإلرادة العاقلة الرتكاب المخالفة ،وبذلك يصبح العقاب حقا طبيعيا.
كثيف وممتلئ قانونيا؛
إن فكرة حق العقاب لدى ھيغل مبنية على تصور عقالني مغلق،
ٍ
لكنه فارغ روحيا وأخالقيا وغي ُر عادل واقعيا ،وھنا سيكون فشل العدالة كممارسة نتيجةً
لفشل العقالنية كتجريد ،وعليه يقدم ريكور قراءاته التأويلية كانط أو لھغيل ،معتمدا على
المنطق التيولوجي لنقد العدالة المبنية على فكرة العقاب والحق المجرد وطرح تصوره
1

عن العدالة حسب منطق مخالف للمنطق العقالني الديالكتيكي الذي يُشجع فكرة
«القصاص» كنموذج للعدالة بمعنى المساواة والتعادل بين الضرر الذي يُح ِدثه المجرم
والعقاب المترتب عن ذلك ،وھو ما يراه ريكور دعوة إلى الثأر.
ينظر ريكور إلى القانون المعاصر كقانون بربري ال يحمل أية قيمة أخالقية أو إنسانية؛
ألنه يُساوي بين العقاب والخطأ أو المخالفة؛ حيث يرى أن «قانون التعادل»
«« :»équivalenceالعين بالعين والسن بالسن» يَظھر لنا اليوم قانونا بربريا ،وقد ق ّدم
المسيح قانونا معكوسا ،كيف؟ إنه لم يتصرف كاألخالقيين معطيا قاعدة عامة؛ بل قال
«على العكس :إذا ضربك أحدھم على خدك األيمن ،أ ِدرْ له خ ّدك األيسرَ ،من أراد أن
يُحضرك أمام القاضي ألخذ سُترتك ،اترك له كذلك معطفك»،33»(Mt5, 39b-41).
ومنه فإنه يقابل المنطق العقالني المعاصر للعدالة بالمنطق التيولوجي الذي ال يعتمد
على مبدأ المساواة والتعادل بين الخطأ والعقاب ،ويقدم تصورا مغايرا لذلك من خالل
التماس العذر وطلب العفو والصفح كمبادئ لھذا المنطق.
تظھر تأويلية ريكور مبنية على قاعدة حجاجية تيولوجية ،تفترض أن العادل مشارك في
الدائرة اإليمانية نفسھا التي ينتمي إليھا المجرم ،معتبرا أن «منطق البشر ھو منطق
المساواة»  ««égalitéوالتعادل »»équivalence؛ لكن منطق اإلله -منطق المسيح،
منطق بولس  -Paulھو منط ٌ
ق مختلف ،ھو منطق الزيادة  ،excèsومنطق الفيض
»» ،34surabondanceومنطق الزيادة ھذا ال يُصبح مجرد تعاليم مسيحية يجب
اتباعھا وفق شرط اإليمان؛ وإنما ھو منطق يوافق النظرة الفلسفية إلى اإلنسان كتداخل
1

لإلرادي والالإرادي وفي عدم فھم الجوانب الالإرادية التي تغذي الرغبة والفعل
اإلنساني ،و تبقى مسؤولية اإلنسان عن الخطأ والجريمة مسؤولية محدودة ال تستوجب
العقاب؛ حيث يبدو ھذا العقاب جريمة أيضا وخطأ وشرا يقابل الشر.
يقوم ريكور إذن داخل ھذا المنطق بتحويل السياق القانوني والسياسي الدنيوي إلى سياق
ديني؛ ليتمكن من مقاربة مشكلة العدالة وفق المنطق التيولوجي ثم يُعيد نقل نتائج ھذا
المنطق إلى السياق القانوني والسياسي واالجتماعي كتاريخْ ،
كأن يحول الجريمة إلى
خطيئة والخطأ إلى إثم وذنب.
وبذلك يتمكن من الكشف عن المنطقة المظلمة والمعتمة التي تنطلق منھا إرادة الشر
والذنب والجريمة والتي ال تؤخذ بعين االعتبار في منطق العدالة وفق التصورين
المنطقيين :الترنسندنتالي الكانطي والديالكيتكي الھيغلي ،وال يكون ذلك إال بواسطة
«دراسة مختلف جوانب ال ُم َراد  Vouluالموجﱠه ،ودراسة جوانب اإلرادة ،وھو ما يقود
إلى وصف المناحي الالإرادية في حياتنا ،وھذا ما يشكل نظام حضورنا» ،35وھي
الدراسة التي تؤدي إلى الكشف عن فضائح الحداثة السياسية والقانونية وصور الالعدالة
فيھا ،مع أنھا موصوفة بالعقالنية والمنطقية .
إن ھذا يعني تصدع العقالنية نفسھا ،وظھور شروخ في جوھر العقل التي يكون
مصدرھا التجاوز التعسفي لجروح الذات وقيودھا الالإرادية ،وھو ما يعبر عنه ريكور
بالكوجيتو الجريح ،أو المحطم الذي يجب استرجاعه في شموليته ذات األبعاد الثالثية:
«أنا أرغب وأريد ،وأنا أستطيع ،وأنا أعيش وأحيا» ،والتي تقابل مستويات ذاتية ثالثة:
1

«استطاعة القول ،واستطاعة الفعل ،واستطاعة السرد واالنحكاء»؛ إذ في استعادة ھذه
األبعاد والمستويات داخل الكوجيتو تت ّم محاربة الشر والخطأ والجريمة.
إن مفھوم العدالة بالنسبة لريكور مرتبط بالكشف العميق عن الدوافع الحقيقية لإلثم
والجريمة ،وليس بحمل ھذه الدوافع في قوالب صورية وحركة ديالكتيكية منطقية ،وھذا
يعني تأسيس العدالة في العادل كذات تعرف نفسھا في ضوء اآلخر ،وليس تأسيسھا في
فاعل
منظومة تجريدية معزولة عن الذات وعمقھا الالإرادي ،ولذلك «فإن تجريم
ٍ
مسؤول ،يعزل الناحية األكثر إضاءة في تجربة اإلثم عن خلفيته المظلمة ،وھذا ما
يُظھر في عمقه الشعور بالوقوع تحت سحر القوى العليا ،والتي لم تجد الخرافةُ مشقة
في إظھارھا كشياطين ،ھكذا فإن الخرافة لم تفعل أكثر من التعبير عن الشعور باالنتماء
إلى تاريخ الشر المتربص لكل أحد ،النتيجة األكثر بروزا بأنه ضحية مع كونه مذنبا»
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ولذلك يريد ريكور ،من خالل الھرمينوطيقا وتأويل رموز الشر وعمقھا الذاتي -الكشف
عن الخلفية المظلمة للشر والجريمة في ضوء العقالنية التأويلية ال ُمطعﱠمة بالمنطق
التيولوجي ،وبھذا الكشف يمكن تحويل منطق العدالة في قانون المساواة والتكافؤ إلى
منطق الزيادة والفيض.
وعليه فإن التأويل القائم على حجاجية المنطق التيولوجي يھدف إلى وضع قاعدة قيمية
لمفھوم العدالة وربط ھذا المفھوم بجوھر الذات وتكوينھا األنطولوجي ،وبھذا المعنى
يضع ريكور «في جانب منطق التعادل قيم الخطيئة ،القانون والموت ،وفي جانب منطق
الفيض والزيادة :قيم العُذر ،العفو والحياة» ،37فيصبح بذلك منطق الفيض منطقا قيميا له
2

****

جذوره اإلبستمولوجية

من خالل نظرية التأويل واشتغال الھرمينوطيقا ،وھذا ما

يعكس التبادل الحجاجي بين الخطاب الفلسفي والخطاب التيولوجي؛ حيث يبحث ريكور
س للعقالنية المعاصرة في مستوياتھا النظرية والعملية على القيم التي تقدمھا
عن تأسي ٍ
األخالق المسيحية.
إن مسألة العقاب بالنسبة لريكور ليست إال تعبيرا عن اإلفالس الروحي للعقل ،والذي
ينعكس على الحياة االجتماعية ،وھو ما يعني أن المنعطف الھرمينوطيقي -في االنتقال
من النص كخطاب إلى الفعل كواقع -مبن ّي على حجاجية تيولوجية تستمد مشروعيتھا
من منطق الفيض والزيادة كمقولة دينية؛ ولكنھا قابلة للتحقق إذا ما نجح التأويل في
إثباتھا وإقناع اآلخرين بھا.
ولذلك يرى ريكور أنه «يجب معرفة أن العقاب يقع بطريقة معقولة بالتأكيد؛ ولكنه
ُوجد ھذا االنسجام االجتماعي الضعيف
بقيمة ضعيفة لالندماج والتكامل الجماعي ،أال ي ِ
والھش تأييدا غير متوقع لبعض أشكال اإلجرام في المجتمع المعاصر؟! أليس من خالل
انھيار الرابطة الجماعية القوية ،تكون قد تحررت القوى ال ُمد ﱢمرة وأفلتت من الرقابة
على المستوى الرمزي؟ أال يشھد ھذا اإلجرام على اإلفالس الروحي للرابطة السياسية
نفسھا» ،38وھو ما يعني أن منطق المساواة والتعادل ھو الذي يُنتج العقاب نفسه ويُشجع
على الثأر كجريمة مضا ّدة ،وبھذا فإن العادل في المنطق التيولوجي للزيادة والفيض ھو
عادل يمتلك اإلرادة الخالصة والواعية واالستطاعة والقدرة الكافيتين لتحقيق العدالة بقيم
العذر والعفو والحياة.
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وعلى ذلك فإن الذات في مسارھا الھرمينوطيقي تكون قد تجاوزت عتبتين :األولى عتبة
اإلرادة الواعية المنسلخة عن الالإرادة ،والثانية عتبة االستطاعة والفعل؛ لكن ماذا عن
حضور وتجاوز العتبة الثالثة ،عتبة العيش أو السرد كزمن لھذا العيش؟ ويستبق ريكور
ھذا االعتراض

*****

بقوله« :قد تسألون ع ّما إذا كان ممكنًا لنا العيش اليوم وفق منطق

الفيض ھذا ،وأجيبكم أن ما يمكننا فعله ھو إعطاء عالمات ملموسة لھذا االقتصاد
الجديد» ،39وتتحدد ھذه العالمات أساسا في صورة الذات نفسھا وعالقتھا باآلخر من
خالل عقد رابطة متماسكة وعادلة تقوم على احترام ھذا اآلخر ،واقتسام السلطة معه
بشكل ال يُھيمن فيه أحدھما على اآلخر.
فالعالمات الملموسة لمنطق الفيض التيولوجي ال تتجلى في قوانين صورية أو أنظمة
شكلية وعقالنية جوفاء ،وإنما تتمظھر في الفعل نفسه بارتباطه بالحقيقة ،حقيقة الكائن
والوجود وتكوين الذات ،ووضع اإلنسان في بُ ْع ِد الطبيعي؛ ألننا -كما يرى ريكور« -ال
،40

نرى اإلنسان ككائن من الطبيعة ،ولكن ككائن من الثقافة»

وعلى ھذا فإن عالمات

منطق الفيض تظھر في الوجود الطبيعي للكائن ،وليس في االصطناع القانوني
والسياسي لروابط المواطنة والحس المدني والمنظومة االجتماعية المعقدة ومعايير
الحق والواجب.
يشتغل المنطق التيولوجي بفعالية قيم الفعل التي تحقق العدالة في مضمونھا الطبيعي
الذي يراعي في الذات قصورھا الداخلي ونسبية الحقيقية فيما يُفھم من الحوادث
والوقائع ،ويطرح ريكور إحدى ھذه القيم في مفھوم الصداقة« ،فالصداقة ھي التي
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تجعلنا طبيعيين مع الغير» ،41فإذا كانت الصداقة بھذا المعنى مكانا طبيعيا وعقالنيا
لتحقيق العدالة على المستوى الملموس والواقعي وفق منطق الفيض حيث تتضمن
الصداقة تجاوز الخطأ والعفو -فإنھا على المستوى التجريدي -في الخطاب الفلسفي
والفكري عموما -مكان للحقيقة؛ حيث «ال حقيقة بدون صداقة» 42من خالل مبدأ التعليق
الفينومينولوجي الذي يقتضي وضع الذات بين قوسين ونسيانھا حتى تتمكن من التواصل
مع اآلخر وفھم الحقيقة بالتصالح معه؛ ألنه جزء من الوجود المشترك للذات وسلطتھا
المشتركة.
إن مشروع ريكور العملي ينطلق من مبدأ «إعادة بناء الخطاب بشكل مغاير لِما ھو
موجود عليه» ،43وھذا يفترض تغيير القواعد والنماذج التي يُبنى عليھا الخطاب
واستبدالھا بمنطق يسمح بالتغاير وخلق مكان جديد للخطاب ومستوياته ،وبھذا المعنى
قام ريكور بنقل مفھوم العدالة من خطابه السياسي والقانوني إلى الخطاب التيولوجي،
ومنه إلى الخطاب الفلسفي كمفھوم ُمع ﱟد للتطبيق والمشاركة االجتماعية .
لقد نظر إلى العدالة «كمكان للحقيقة والماھية وليس للدولة فقط» ،44وھو ما يمثل فعالية
حجاجية للخطاب الفلسفي في صورته الھرمينوطيقية ،حجاجية تستمد مواضعھا من
التبادالت الداللية والوظيفية بين المنطق الھرمينوطيقي المتض ﱢمن لحجاجية اللغة في
طابعھا البالغي وحركة المقوالت الدائرية وبنية القضايا التساؤلية الحوارية ،وبين
المنطق التيولوجي المتض ﱢمن لحجاجية السلطة بالنص الديني والقيم العملية األخالقية
ومبدأ الفيض والزيادة.
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إن الحجاجية وفق المنطق التيولوجي تمثل بالنسبة لريكور جانبا من استعادة الذات عبر
تأويل الخطاب ،كما ھي شكل من أشكال ترميم الذات المتصدعة بين الدين والفلسفة،
ولھذا رأى من الواجب طرح القضية التي تعالج «العالقة بين حجج الفلسفة ومصادرھا
غير الفلسفية ،وبدقة أكثر مسألة العالقة الصراعية االسترضائية بين فلسفتي الخالية من
المطلق ،وإيماني اإلنجيلي المسيحي» ،45وھذا يعني اتخاذ الھرمينوطيقا بُعْداً نقديا لجعل
النص الديني ينخرط بفعالية في التاريخ وح ّل مشاكله ،من خالل التأويل الذي يضع عالم
ھذا النص في مواجھة الحياة االجتماعية والدفع بالتجربة اإليمانية إلى تمثل قيم النص
وممارستھا بشكل يجعل قيم الخير والعدالة والصداقة والمسؤولية حاضرة أكثر من
النظم والقوانين واألعراف االجتماعية.
 -3الھرمينوطيقا النقدية للتجربة الدينية:
إن الھرمينوطيقا -ومع تطعيمھا الفينومينولوجي وعيشھا تجربة الظاھرة المدروسة ثم
قطع ھذا العيش لجعله داال ،والتماسف) Distanciationفن اتخاذ المسافة( مع الذات
واالنتماء إلى تراثھا -ال تكتفي بتحصيل الدالالت؛ وإنما تقوم بنقدھا؛ أي بوضعھا
مجددا مح ﱠل تساؤل واستفھام ،حيث السؤال تأويل والجواب تاريخ ،وبھذا المعنى فإن
«الھرمينوطيقا خاضعة لتاريخية التساؤل» ،46أ ّما ممارسة الھرمينوطيقا لنقدية السؤال
على التجربة الدينية -من خالل التيولوجيا كحامل فكري لھا -فإنھا تبدأ بتحويل الصيغة
الدينية للنداء واإلجابة إلى صيغة فلسفية للسؤال والجواب؛ ألنه من خالل ھذه الصيغة
يمكن فتح حوار مع النص الديني في شكل نقدي.
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تنظر الھرمينوطيقا إلى إنسان التجربة الدينية انطالقا من شروطه التاريخية وحدود
الوعي لديه ،ووضع الذات في مجالھا المشروط زمنيا وھو ما يُشكل بالنسبة لريكور
جانبا من اعتراف الذات الذي يسھم في بناء بُعدھا المعرفي كذلك« ،فالتأويل يُعلمنا
التخلّي عن الوثوقية المرابطة بفھم التعارض بين تراث حي وامتالكه الواعي ،وھذه
الفكرة ناتجة بالضرورة عن االعتراف بالمحدودية وعن كوننا محكومين بالصيرورة
التاريخية» ،47ولھذا فإن تأويلية ريكور تقوم على استعادة الدين -كتراث -استعادة نقدية
من خالل تأويل النص الديني من جھة ،والدفع بتجربة ھذا التأويل بين التأويالت
المتصارعة بوصفھا تشكل مجاال نقديا خصبا من جھة أخرى.
يرى ريكور أن بقاء النص الديني مختفيا عن أنظار الفھم التاريخاني ھو بمثابة منطقة
الوعي في الذات يجب كشفھا وتحليلھا؛ حتى نستطيع دفع التعارض بين ھذا النص
وامتالكه الواعي في القراءة والتأويل واالستخدام ،ولھذا فإن ھذه الھرمينوطيقا النقدية
تشتغل من خالل مسارين« :مسار تحليلي نحو الالوعي ومسار تركيبي نحو الوعي»،48
فالتحليل النقدي للدين ھو تحريره من جوانب الالوعي فيه ،والتي يُعبﱠر عنھا -توھما،
بالق َدر -وھو ما يعني أيضا خضوع الذات إلى الالوعي وتعطيلھا عن الفعل والفھم ،أ ّما
ما يت ّم تحليله في الالوعي الديني فيُعاد تركيبه؛ ليشكل في النھاية الوعي التاريخي؛ أي
الوعي مرتبطا بزمنيته وراھنية وجوده.
إن اللحظة النقدية للھرمينوطيقا تقوم على التماسف مع الذات وتعليق رابطة االنتماء ففي
ھرمينوطيقا الذات لدى ريكور ينتج عن التماسف وتعليق االنتماء ،بروز «اآلخر»
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كعامل نقدي من خالله ترى الذات عيوبھا وتقرأ تصدعاتھا بوضوح؛ ألن الرؤية
والقراءة ُمتعذرتيْن عندما تواجه الذات نفسھا بنفسھا؛ ألن ھذه المواجھة المباشرة-
كحدس أو تأمل من دون واسطة -ھي وعي دوغمائي ،تظھر نتائجه مزيّفة ومخادعة،
وھي نفسھا النتائج التي يصل إليھا الوعي اإليديولوجي أو الميتافيزيقي ،ومنه الممارسة
التحليلية للھرمينوطيقا النقدية ھي ممارسة شكية تھدف إلى كشف الزيف والخداع في
التجربة الدينية واللذان يَح ُْوالن دون تأسيس البعد التاريخي فيھا.
ليست نقدية ريكور إبستمولوجيةً فقط؛ بل أنطولوجية كذلك ،فھو يجمع بين المجال
النقدي للتأويالت المصارعة والرؤية التأملية لنقد الذات في لحظة انفھامھا أمام النص،
وبھذا يالحظ «تمفصال جوھريا بين نقد الدين على طريقة ماركس ،نيتشه ،وفرويد،
وفھم اإليمان الذاتي ،وقد تَك ﱠون ھذا النقد للدين -بالطبع -خارج الھرمينوطيقا تماما ،كنقد
لإليديولوجيات ،وكنقد للعوالم الخلفية وكنقد لألوھام؛ لكن بالنسبة لفھم ھرمينوطيقي ما،
ُمركز على النص يمكن لھذا النقد أن يظل في اآلن ذاته اعترافا بالخصم الخارجي ،الذي
ال نحاول استرجاعه وتعميده بالقوة ،وأن يصبح أداة نقد داخلي ،ينتمي حقيقة لعمل
ال ُمباعدة التي يلتمسھا كل فھم للذات أمام النص» ،49فالنص ھو بالنسبة للھرمينوطيقا
عتبة نقدية؛ ألنه يضع الذات في حوار مع نفسھا من خالل وساطة الرموز واآلخر،
ولھذا فإن ما يسميه ريكور «مقاربة ھرمينوطيقية ھي بالضبط رفضُ األقنوم «األدبي»
للنص ،واستبداله بالكالم الحواري»50؛ ألن ھذا الكالم الحواري ھو الطريقة التي يتجلى
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بھا واقع ممكن كرأي ممكن ،كما تظھر من خاللھا المعاني الدينية في فضاء التاريخي
والزمني.
إنه في البعد التاريخاني للھرمينوطيقا النقدية تتأسس الحجاجية كجھد معرفي لممارسة
النقد ودفع االعتراضات وإدارة حوار التأويالت الممكنة ،وتحويل ھذا الحوار إلى
مشروع عمل حقيقي باستخراج قيم الفعل وتطبيقھا على الواقع االجتماعي واألخالقي
حتى وإن كانت ھذه القيم قيما دينة؛ لذلك «فالتطبيق الذي يعمل على تحويل النصوص
إلى الحياة ليس موجودا خارج فھم نصوص اإليمان الديني ،فھذه النصوص ال تستنفذ
توظيف محض داخل النص» ،إنھا تس ﱢم ْي عالما ،وبھذا المعنى فإن التطبيق
معناھا «في
ٍ
ھو اللحظة األخيرة للفھم» ،51مثل اللحظة النقدية للخطاب الديني ،حيث على قدر ما
يكون اإليمان عمال يكون مفھوما ،وعلى قدر ما يكون مفھوما يكون عمال ،وبھذا تنشأ
دائرة ھرمينوطيقية نقدية رھانھا فھم اإليمان في الكالم والكتابة؛ ألن «اإليمان ھو الفعل
الذي ال يد ُ
ع نفسه يتقلص إلى مجرد كالم أو كتابة ،ھذا الفعل يمثل الحد لكل
ھرمينوطيقا؛ ألنه األصل لكل تأويل»

،52

وبھذا المعنى تمارس الھرمينوطيقا نقدھا

الذاتي من خالل المرآة التيولوجية لمسألة فھم اإليمان.
لقد ظھر أن اإليمان كوعي ديني يتأسس كجزء من الكوجيتو الھرمينوطيقي كلحظة
نقدية ومعرفية ،كجزء من ذات المؤ ّول التي ت َع ﱡد محور الفھم بكل ما تحمله من دوغمائية
أحكام مأخوذة من اإليمان الوثوقي بالدين؛ حيث «إن اللحظة النقدية
وأحكام مسبقة،
ٍ
المؤول ،والتي ليست غير قابلة
للھرمينوطيقا تقوم على إعادة االعتبار لدوغمائية
ﱢ
2

للتفادي فقط؛ بل ضرورية في عمل الفھم كذلك» ،53أي في جعل األحكام المسبقة
******

المستخلصة من التفسير

تشارك في عملية الفھم ،ومن ثمة ھي تشارك في

صيرورة تاريخية؛ ألنه وكما الحظ غادمير أن «التفسير ھو استخدامنا لمفاھيمنا
ھدف النص بشكل فعل» ،54وھو ما يعني في ھرمينوطيقا
المسبقة ،حتى تقدم لنا اللغة
َ
الذات لدى ريكور فَ ْت َح الذات على عالمھا من خالل النص ،وتحقق الفھم الذي لنفسھا
كذلك ،فھْما ً يشمل الحكم المسبق والدوغمائي والالوعي والفعل اإليماني بوصفھا جزءا
من عالمات النص ورموزه.
وبھذا المعنى تكون «اللغة الدينية لغة شعرية ،ليس باعتبار الشعري نوعا أدبيا مقارنة
بالنثر ،..ولكنه التوظيف الشامل لكل أنواعه ،بوصفه مكانا لإلبداع الداللي ،وافتراض
عالم ما ،وإثارة فھم جديد للذات» ،55وعليه فإن ممارسة التأويل النقدي على التجربة
الدينية للذات ھي استعادتھا في بُعْدھا األكثر ِغنا ً بالرموز واألكثر ارتباطا بتجربة الحياة
المعاشة.
تنخرط ھذه الھرمينوطيقا النقدية والتاريخية في مشروع عام للفلسفة« ،الفلسفة التي
تطالب بضم فكرة المطلق إلى تجربة المطلق» ،56وھي أيضا -في بعض جوانبھا-
مطَالَبة بالمعرفة المطلقة ،و«المعرفة المطلقة ھي ھذا المصير الكلي الذي يعني تماھي
الذات مع الوجود الذي يحتوي في داخله على من يتكلم وما يُتكلم عنهِ ،وحْ دته وتضا ّده،
ِوحْ دة وحدته ،واختالفه» ،57كما تتحقق ھذه المعرفة المطلقة بتماھي حجاجية الذات من
خالل إرادتھا ورغبتھا واستطاعتھا مع حجاجية الوجود من خالل اللغة ومنطقھا ،والفھم
2

وطابعه الجدلي ،واإليمان ووعيه التاريخي« ،فالمعرفة المطلقة ھي كذلك الحدس العقلي
المحايث للخطاب الجدلي الموجود في اللغة ،فھي الوجود كوعي كل ّي بالذات ،وبالذات
كوجود» ،58والھدف ھو الوصول إلى شفافية الموضوع من خالل االلتحام كليا باللغة
كوجود وبالوجود كلغة ،وھو ھدف من بين أھداف الھرمينوطيقا كذلك.
إن ما يھ ّم في مسارات الھرمينوطيقا الريكورية ومنعطفاتھا ھو البحث عن اإلنسان
المتآكل بين الخطابات والنصوص ،التي تمارس اللغة فيھا التھام الوجود وإخفاءه وراء
العالمات والرموز ،ثم يمارس الزمن سلطته في الدفع بھذه الرموز والعالمات إلى
الماضي والتراث كذاكرة ،ويقوم خطاب التيولوجيا بدفعھا إلى منطقة الالوعي
المغمورة؛ ليتراكم فوقھا الواقع بحوادثه ومشكالته وتاريخه فيردمھا ويحجبھا عن الفھم.
وعلى ھذا فإن المسيرة الطويلة لھرمينوطيقا ريكور تحاول استعادة اإلنسان في صورته
المكتملة ووجوده األصيل بتحرير الوجود في اللغة ،بتأويل النص وتفكيك رموزه
وعالماته ،وتحريره من ذاكرة التراث بالسرد واالنحكاء ،ثم قوله في الزمن وانتشاله
من الالوعي بتأويل رموز النص الديني وبناء عالمه؛ ليت ّم إنقاذه من تحت أنقاض الواقع
بتحرير الفعل من قوته الالإرادية ،وتخليص العقل من الشر الذي ينھشه والظلم الذي
يحطمه وتلك مسؤولية الذات األخيرة.
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اﻷﻣﺔ واﻟﻘﻳﺎدة
اﻟﺗوازن ﺑﻳن ّ

ﻣﺻدق اﻟﺟﻠﻳدي



ﻳطرح اﻟزوج اﻟﻣﻔﻬوﻣﻲ «اﻷﻣﺔ واﻟﻘﻳﺎدة» ﺳؤاﻝ اﻟﻌﻼﻗﺔ ,وﻋﻧﻪ ﺗﺗﻔرع أﺳﺋﻠﺔ ﻋدﻳدة ﺗﻧﺑﻊ ﻛﻠّﻬﺎ ﻣن
اﻟﺗﻔﻛﻳر ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻷﻣﺔ واﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻟﻣرﺗﺑطﻳن ﺑﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻌﻠﻣﻲ وﻗوﺗﻬﺎ

اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ ,واﻟﺑﺎﻋث اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ طرح ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻫو ﻣﺎ ﺗواﺟﻬﻪ اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ

اﻟﻳوم ﻣن ﺗﺣدﻳﺎت ﺗﻔرض ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺣﺳن اﺳﺗﻐﻼﻝ إﻣﻛﺎﻧﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟروﺣﻳﺔ واﻟﻣﺎدﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﻘﻳﺎم

واﻻﻧﺑﻌﺎث ﻣن ﺟدﻳد ،ﺑﻌد ﻗرون اﻟﺗﺧﻠف واﻟﺿﻌف اﻟﺗﻲ ﻋﺎﻧت ﻣﻧﻬﺎ ،واﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛﺎرﺛﻳﺔ ﻓﻲ
ﻣﺳﺗوى ﺣرﻳﺔ ﺷﻌوﺑﻬﺎ وازدﻫﺎرﻫﺎ ﺳواء ﻣن ﺟﻬﺔ وﻗوع أﺟزاء ﻋزﻳزة ﻣن أرﺿﻬﺎ ﺗﺣت وطﺄة

اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ,أو ﻣن ﺟﻬﺔ وﻗوع اﻟﺷﻌوب اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺑﺿﺔ اﻻﺳﺗﺑداد واﻻﺳﺗﻌﺑﺎد.

ﻣن ﻫﻧﺎ ﻳطرح ﺳؤاﻝ اﻟﻘﻳﺎدة اﻟرﺷﻳدة واﻟﻣﺧﻠﺻﺔ ﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻷﻣﺔ وطﻣوﺣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣرﻳﺔ واﻟﺗﺣرر واﻟﺗﻘدم

واﻟرﻓﺎﻫﻳﺔ واﻻزدﻫﺎر ,وﺑطرﻳﻘﺔ أﺧرى :ﻣﺎ ﻫﻲ ﺧﺻﺎﻝ ﻫذﻩ اﻟﻘﻳﺎدة؟ وﻫﻝ ﻣن أﻣﻝ ﻓﻲ وﺟودﻫﺎ؟ وﻣﺎ
اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻘﻳﺎدة :ﻫﻝ ﻫﻲ اﻟﻘﻳﺎدة اﻟروﺣﻳﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ أو اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ؟ أم اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ؟ أم اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ؟ أم

ﺟﻣﻳﻌﻬﺎ؟

ﻳﻔﺗرض ﻫذا اﻟﺳؤاﻝ وﺿوﺣﺎ ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم اﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﺳؤاﻝ ﻳرﺗﺳم ﻋﻠﻰ ﺧط زﻣﻧﻲ
ُﻳﻔﺗرض أﻧﻪ ﻣﺗواﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟوﺗﻳرة؛ ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﺣﺗﺎج اﻟﻣﻔﻬوم اﻷوﻝ إﻟﻰ ﺗوﺿﻳﺢ وﻳﺷﻬد اﻟواﻗﻊ
اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺑﺎﻳﻧﺎت ﻓﻲ اﻷﺣﻘﺎب واﻟﻌﻬود اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﺷﺗﻣﻠت ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻛﺑﻳرة ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم
اﻟﻘﻳﺎدة ،اﻟذي ظﻬر ﺗﺎرﻳﺧﻳﺎ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣن اﻟﺗﻌدد واﻟﺗﺟﺎذب وﺣﺗﻰ اﻟﺻراع ﺑﻳن ﻣﺧﺗﻠف اﻷطراف

اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻪ .وﻟﻘد ﺗﺑﺎﻳن ﻧوع ﻫذا اﻟﺻراع ﺑﺣﺳب درﺟﺔ ﻗوة اﻟطرﻓﻳن اﻟﻣﺗﻧﺎزﻋﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻳﺎدة ﻓﻲ ﻛﻝ
ﻣرة ,ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻝ اﻟﺗﻔوق اﻟﻣطﻠق ﻷﺣدﻫﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧر ﻧﺷﻬد ﺣﺎﻻت ِﻣ َﺣ ٍن ﻛﺑرى ﻛﺎﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﺗﻬﺎ ﺑﻌض
اﻟﻘﻳﺎدات اﻟروﺣﻳﺔ ﻟﻸﻣﺔ ,وﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﺗوازي اﻟﻘوى ﻧﺷﻬد اﻗﺗﺗﺎﻻ طﺎﺣﻧﺎ )اﻟﻔﺗﻧﺔ اﻟﻛﺑرى( ,وأﺣﻳﺎﻧﺎ ﺗﻣر
اﻷﻣﺔ ﺑﻔﺗرات ﻫدﻧﺔ ﻣﺗﻔق ﻋﻠﻳﻬﺎ )ﺑﻳن ﻣﻌﺎوﻳﺔ واﻹﻣﺎم اﻟﺣﺳن ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ,أو ﺑﻳن ﺳﻠطﺔ
ﻣﻌﻧوﻳﺔ ﻟﻠﺧﻼﻓﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ وﺳﻠطﺔ ﻣﺎدﻳﺔ ﻟذوي اﻟﺷوﻛﺔ ﻣن أﺻﺣﺎب اﻟﺳﻠطﺎﻧﺎت ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ( ،أو

ﻣﻔروﺿﺔ )ﺣﺎﻻت اﻟﺗﻘﻳﺔ ﻟدى ﻗﻬر وﺗﺻﻔﻳﺔ رﻣوز اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﺷﻳﻌﻳﺔ ،أو اﻟﻠﺟوء ﻟﻠﻌﻣﻝ اﻟﺳري ﻟﺣﻳن

وﺟود ﻓرﺻﺔ ﻟﻼﻧﻘﻼب أو اﻻﺳﺗﺳﻼم ﻟﻸﻣر اﻟواﻗﻊ ﻋﻧد اﻟﻳﺄس ﻣن اﻟﺗﻐﻳﻳر(.

ﻛﻝ ﻫذا ﻳواﺟﻬﻧﺎ اﻵن وﻧﺣن ﻧطرح ﻗﺿﻳﺔ اﻟﻘﻳﺎدة اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻷﻣﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر .ﻓﻬذا

ﺑﻧﻰ ذﻫﻧﻳﺔ وﻣﺧزون
اﻟﺣﺎﺿر ،ﻣﺛﻘﻝ ﺑﻣﺷﺎﻛﻝ وﻣﻌﺎﻧﻲ ورﻣوز وﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ً
 ﺑﺎﺣث وأﻛﺎدﻳﻣﻲ ﻣن ﺗوﻧس .
1

ﻧﻔﺳﻲ ،أو ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ﺑﻧﻰ ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ وﺗﺟﺎذﺑﺎت ﻣذﻫﺑﻳﺔ أو ﻏﻳرﻫﺎ ،وﻟذا ﻟﻳس ﻟﻧﺎ ﻣن ﺳﻠطﺎن ﻋﻠﻰ

ﺣﺎﺿرﻧﺎ إﻻ ﺑﻘدر ﻣﺎ ﻧﻣﺗﻠك ﺑﺻﻔﺔ واﻋﻳﺔ ﻣن ﻣﺎﺿﻳﻧﺎ ،ﻷن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻻ ﻳﻣﺿﻲ ﺑﺣﺳب ﻋﺑﺎرة أﺣد
اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ،وﻫو ﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺿر وﺟزء ﻫﺎم ﻣن ﻣﻔﺎﻋﻳﻠﻪ.

ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺿﻊ أﻣﺎﻣﻧﺎ اﻟزوج اﻟﻣﻔﻬوﻣﻲ «اﻷﻣﺔ واﻟﻘﻳﺎدة» ﻳطرح ﻋﻠﻳﻧﺎ ﻋﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﻳﺎت ﺧﻣﺳﺔ،
وﻫﻲ:
-1

ﻣﺎ اﻷﻣﺔ؟ وﻛﻳف ﺗﺷﻛﻠت ﺗﺎرﻳﺧﻳﺎ؟ وﻣﺎ ﻫﻲ اﻷطوار اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎ؟ وﻣﺎذا ﺗﺣﺗﺎج ﻟﺗﻛون ﻗوﻳﺔ
ﺣرة أﺑﻳﺔ ﻛرﻳﻣﺔ؟

 -2ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻘﻳﺎدة اﻟﺗﻲ رﺿﺗﻬﺎ اﻷﻣﺔ ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ ،وﺑﻧت ﺗﺣت إﻣرﺗﻬﺎ ﺣﺿﺎرﺗﻬﺎ اﻟﺷﺎﻣﺧﺔ؟ ﻫﻝ ﻫﻲ
روﺣﻳﺔ أم ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ أم ﻋﺳﻛرﻳﺔ؟ وﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﻧﺳﺟت ﺑﻳن ﻣﺧﺗﻠف ﻫذﻩ اﻟﻣﻣﻛﻧﺎت
واﻟﺗﻌﻳﻧﺎت اﻟﻘﻳﺎدﻳﺔ ﻟﻸﻣﺔ؟

 -3ﻣﺎ ﻫﻲ أﻧﻣﺎط اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﻋﻠﻰ اﻣﺗداد اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻳن اﻷﻣﺔ وﻗﻳﺎداﺗﻬﺎ أو ﻛﻳف
ﻳرﺗﺳم اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ ﻟﺗﺷﻛﻝ ﻣﻔﻬوم اﻟﻘﻳﺎدة وﺗطورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺿﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ؟

 -4ﻛﻳف ﻳرﺗﺳم ﻣﺷﻬد ﻋﻼﻗﺔ اﻷﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﺎدة اﻟﻳوم؟

 -5أﻳﺔ ﻗﻳﺎدة ﺗﺣﺗﺎج اﻷﻣﺔ اﻟﻳوم وﻷﻳﺔ ﻣﻬﺎم وطﻧﻳﺔ وﺣﺿﺎرﻳﺔ؟

أوﻻ :اﻷﻣﺔ وﺗﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟرﻣزي واﻟﻣﺎدي
 -1اﻷﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ

اﻷﻣﺔ ﻋﻧد اﻟﻌرب
اﻷﻣﺔ ﻟﻐﺔً ﺗﻌﻧﻲ اﻟدﻳن واﻟطرﻳﻘﺔُ ،
أﻣﺔ ﻟﻪ أي ﻻ دﻳن ﻟﻪ ،ﻛﻣﺎ ﺗدﻝ ّ
ﻓﻳﻘﺎﻝ :ﻓﻼن ﻻ ّ
ّ
اﻷﻣﺔ ﺗﻌﻧﻲ ﻛﻝ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﺷرﻳﺔ ،وﻛذﻟك ﻛﻝ ﺟﻧس ﻣن اﻟﺣﻳوان
ً
أﻳﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻌﻣﺔ واﻟﻌﻳش اﻟﺣﺳن ،و ّ
واﻟطﻳر ،ﻏﻳر أن اﻟﺷﻳﺦ اﻟطﺎﻫر ﺑن ﻋﺎﺷور رﺣﻣﻪ اﷲ ﻳرى أن إطﻼق ﻟﻔظ اﻷﻣﺔ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
وﻣﺎ ِﻣن َدآﱠﺑ ٍﺔ ِﻓﻲ اﻷ َْر ِ
طﺎﺋِ ٍر َﻳ ِط ُﻳر
ض َوﻻَ َ
اﻟﻌظﻳﻣﺔ ﻣن اﻟﺑﺷر ﺣﻳث ﻳﻘوﻝ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﻳر ﻗوﻟﻪ –ﺗﻌﺎﻟﻰَ } :-
ﺑِﺟﻧ ِ ِ ﱠ
ٍ
اﻟﻛﺗَ ِ ِ
طَﻧﺎ ِﻓﻲ ِ
ون{ )اﻷﻧﻌﺎم(38؛ أُ َﻣ ٌم:
َﻣﺛَﺎﻟُ ُﻛم ﱠﻣﺎ ﻓَﱠر ْ
ََ َ
ﺎب ﻣن َﺷ ْﻲء ﺛُﱠم ِإﻟَﻰ َرﱢﺑ ِﻬ ْم ُﻳ ْﺣ َﺷ ُر َ
ُﻣ ٌم أ ْ
ﺎﺣ ْﻳﻪ إﻻ أ َ

اﻷﻣﺔ أﺻﻠﻬﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺎس اﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﺎت ذاﺗﻳﺔ ﻣن ﻧﺳب أو ﻟﻐﺔ أو ﻋﺎدة أو
أﻣﺔ ،و ّ
ﺟﻣﻊ ّ
أﻣﺔ
ﺟﻧس أو ﻧوع...وأﺣﺳب أن ﻟﻔظ ّ
أﻣﺔ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻌظﻳﻣﺔ ﻣن اﻟﺑﺷر ،ﻓﻼ ﻳﻘﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ّ
أﻣﺔ اﻟﺳﺑﺎع .ﻓﺄﻣﺎ إطﻼق اﻷﻣم ﻋﻠﻰ اﻟدواب واﻟطﻳر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵﻳﺔ ﻓﻬو ﻣﺟﺎز أي ﻣﺛﻝ
اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ وﻻ ّ
اﻷﻣم ﻷن ﻛﻝ ﻧوع ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺟﺗﻣﻊ أﻓرادﻩ ﻓﻲ ﺻﻔﺎت ﻣﺗﺣدة ﺑﻳﻧﻬﺎ أﻣﻣﺎ واﺣدة وﻫو ﻣﺎ ﻳﺟﻣﻌﻬﺎ وأﺣﺳب
أﻧﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﺷر .وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻳﻪ ﺳﻧﻌﺗﻣد ﻫﻧﺎ ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻷﺧﻳر ﻟﻸﻣﺔ ﻣﻊ ﺗدﻗﻳق اﻟﻘوﻝ ﻓﻳﻪ ﻓﻠﺳﻔﻳﺎ
وﺗﺧﺻﻳﺻﻪ ﻻﺣﻘﺎ ﺑﺎﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ دون ﺳواﻫﺎ ﻣن اﻷﻣم؛ ﻷن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻫو اﻟذي ﻳﻌﻧﻳﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا

اﻟﻣﻘﺎم.

اﻷﻣﺔ ﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻘدﻳم
 -2ﻣﻧزﻟﺔ ّ
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ُﻳَﻧﱢزﻝ اﻟﻔﻳﻠﺳوف اﻟﻣﺳﻠم أﺑو ﻧﺻر اﻟﻔﺎراﺑﻲ اﻷﻣﺔ ﻣﻧزﻟﺔ وﺳطﺎ ﻣن ﺑﻳن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ:
«ﻓﺎﻟﻌظﻣﻰ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻣورة ،واﻟوﺳطﻰ اﺟﺗﻣﺎع أﻣﺔ ﻓﻲ ﺟزء ﻣن اﻟﻣﻌﻣورة،
اﻷﻣﺔ ﺟزء ﺟﻣﻠﺔ أﻫﻝ اﻟﻣﻌﻣورة ،ﻓﺎﻟﺧﻳر
أﻣﺔ...و ّ
واﻟﺻﻐرى اﺟﺗﻣﺎع أﻫﻝ ﻣدﻳﻧﺔ ﻓﻲ ﺟزء ﻣن ﻣﺳﻛن ّ
اﻷﻓﺿﻝ واﻟﻛﻣﺎﻝ اﻷﻗﺻﻰ إﻧﻣﺎ ﻳﻧﺎﻝ أوﻻ ﺑﺎﻟﻣدﻳﻧﺔ ﻻ ﺑﺎﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟذي ﻫو أﻧﻘص ﻣﻧﻬﺎ»)آراء أﻫﻝ
اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ،ص.(62 .
واﻟﻣدﻳﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ اﻟﻘدﻳم ﻳﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻌرف ﻋﻧدﻧﺎ اﻟﻳوم ﺑﺎﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ،ﻓﺗﺻﺑﺢ اﻷﻣﺔ
ﻣﻛوﻧﺔ إﻣﺎ ﻣن دوﻟﺔ ﻋظﻣﻰ )ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﺧﻼﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ(ٕ ،واﻣﺎ ﻣن
ﻣﺟﻣوﻋﺔ دوﻝ ﺗدﻳن ﺑﺎﻟدﻳن ﻧﻔﺳﻪ ،وﺗﺟﻣﻊ ﺑﻳن ﻣواطﻧﻳﻬﺎ وﺣدة ﺷﻌورﻳﺔ روﺣﻳﺔ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺧﺗﻠط ﺑﻘﺿﺎﻳﺎ

ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻛﺛﻳ ار ﻣﺎ ﺗﻬم ﻣواﺟﻬﺔ اﻷﻋداء اﻟﺧﺎرﺟﻳﻳن )ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎﻝ ﻋﻧد ظﻬور اﻟدوﻝ أو ﻛﻣﺎ ﻫو ﺣﺎﻟﻧﺎ
اﻟﻳوم(.

 -3ﺗﺷﻛﻝ اﻷﻣﺔ ﻣن ﻣﻧظور اﻟﻔﻛر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺣدﻳث

ﻳﺷرح اﻟﺷﻳﺦ اﻟطﺎﻫر ﺑن ﻋﺎﺷور ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ «أﺻوﻝ اﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم» ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﺷﻛﻝ
اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة روﺣﻳﺔ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ راﺑطﺔ اﻟدﻳن اﻹﺳﻼﻣﻲ ،اﻟﺗﻲ ﻫﻲ «راﺑطﺔ ﻣﻘدﺳﺔ

ﺗﺻﻐر أﻣﺎﻣﻬﺎ اﻟرواﺑط ﻛﻠﻬﺎ» )ص (108 .وﺳﻣﻰ اﻟﺷﻳﺦ اﺑن ﻋﺎﺷور ﻫذﻩ اﻟراﺑطﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﺔ اﻟﺗﻲ
ﻻ ﺗﺧﺗرﻗﻬﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺧرى} :أن أﻗﻳﻣوا اﻟدﻳن وﻻ ﺗﺗﻔرﻗوا ﻓﻳﻪ{ )اﻟﺷورى.(13 :

ﻫذﻩ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻻ ﺗﻌﺎدﻟﻬﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺧرى ﻓﻲ ﻧظر اﺑن ﻋﺎﺷور؛ ﻷن ﺟواﻣﻊ اﻷﻧﺳﺎب واﻟﻣواطن ﺟواﻣﻊ

اﺻطﻼﺣﻳﺔ ﻗﺎﺻرة ﻛﻣﺎ ﻳرى ،ﻛﻣﺎ ﻻ ﺗﺣﻝ ﻣﺣﻠﻬﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﺷرﻳﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ واﺳﻌﺔ ﺟدا ﻻ ﻳﻠﺗﺋم
ﺗﺣﺗﻬﺎ اﻟﺑﺷر؛ ﻷن اﻟﺑﺷرﻳﺔ ﻗد اﺧﺗﻠﻔت ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺋد واﻷﻋﻣﺎﻝ ،وﻷن اﻹﺳﻼم ﻧﺎﺑت ﻋﻠﻰ أﻋراق اﻟﻔطرة

«ﻛﺎﻧت ﺟﺎﻣﻌﺗﻪ ﻓطرﻳﺔ ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻔوس ﺳﻬﻠﺔ اﻟﺗﺳرب إﻟﻰ اﻟﻘﻠوب اﻟﻧﻳرة؛ ﻷن ﻣﺑﻧﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣق
ووﺿوﺣﻪ وﺑﺳﺎطﺗﻪ ،وذﻟك اﻟﻣﺑدأ ﻫو إﺛﺑﺎت اﻹﻟﻪ وﺗوﺣﻳدﻩ ٕواﺛﺑﺎت اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻋن اﷲ إﻟﻰ اﻟﺧﻠق» )ص.
.(110
ﻫذا اﻟﻣظﻬر اﻟﻧﻔﺳﺎﻧﻲ اﻟروﺣﻲ ﻟﺗﻛون اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣظﻬرﻳن ﻣﺷﺎﻫدﻳن ﻟﻳﻛون ﻓﺎﻋﻼ

ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﻳﺦ :أﻣﺎ اﻷوﻝ ﻓﻬو إﻳﺟﺎد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وأﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻬو راﺑطﺔ اﻷﺧوة اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ
)ص ،(115 .وﻫو ﻣﺎ ﻋﻣﻠت اﻟﻘﻳﺎدة اﻟﻧﺑوﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎﺋﻬﻣﺎ ﻣﻌﺎ ﺑﺗوﺟﻳﻪ ﻣن اﻟوﺣﻲ .وﻗﻳﺎم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻹﺳﻼﻣﻲ اﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗرﻛﻳز ُﻧظٍُم ﺗؤطرﻩ وﺗﻔﺻﻝ ﻓﻲ ﻧوازﻟﻪ ،وﻫذﻩ اﻟﻧظم ﻛﻣﺎ ﺷرﺣﻬﺎ اﺑن ﻋﺎﺷور

ﺗرﻋوي إﻟﻰ ﻓﻧﻳن أﺻﻠﻳﻳن :اﻟﻔن اﻷوﻝ :ﻓن اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﺿﺎﺑطﺔ ﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻧﺎس ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬم

)ﻛﺎﻟﻌداﻟﺔ واﻟﻣﺳﺎواة( ،واﻟﻔن اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻓن اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﺗﻲ ﺑﻬﺎ رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﻣراﺑﻊ اﻟﻛﻣﺎﻝ واﻟذود ﻋﻧﻬﺎ

أﺳﺑﺎب اﻻﺧﺗﻼﻝ )ﻛﺎﻟﻣﺳﺎواة واﻟﺣرﻳﺔ واﻟﺗﺳﺎﻣﺢ وﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺑﻳﺿﺔ وﻧﺷر اﻟدﻳن ٕوادارة اﻻﻗﺗﺻﺎد( )ص.
.(122
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وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻳﻪ ﻻ ﻣﻧﺎص ﻣن إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﻸﻣﺔ ﻟﻺﺳﻼﻣﻳﺔ ﻟﻠﺗﺻرف ﻓﻲ ﻫذﻳن اﻟﻔﻧﻳن ،ﻣﻊ أﻧﻬﻣﺎ

ﻳﻧطوﻳﺎن ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب أﺧﻼﻗﻲ وﻧﻔﺳﻲ ﻳﺗﺑﻊ ﻗﻧﺎﻋﺎت اﻷﻓراد ،وﻟﻛن «ﻳزع ﺑﺎﻟﺳﻠطﺎن ﻣﺎ ﻻ ﻳزع ﺑﺎﻟﻘرآن»
ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻝ اﻟﺧﻠﻳﻔﺔ ﻋﺛﻣﺎن ﺑن ﻋﻔﺎن ،وﻟذا ﻓﻘﻳﺎم ﻫذﻩ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻫو «أﻣر ﻓﻲ ﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺿروري؛ ﺣﻳث إﻧﻪ

ﻻ ﻳﺳﺗﻘﻳم ﺣﺎﻝ اﻷﻣﺔ ﺑدون ﺣﻛوﻣﺔ» )ص ،(122 .وﻫذﻩ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻻ ﻳراﻫﺎ اﻟﺷﻳﺦ اﺑن ﻋﺎﺷور إﻻ
ﺣﻛوﻣﺔ دﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳب اﻟﻘواﻋد اﻟدﻳﻧﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻣﻧﺗزﻋﺔ ﻣن أﺻوﻝ اﻟﻘرآن وﻣن ﺑﻳﺎن اﻟﺳﻧﺔ

اﻟﻧﺑوﻳﺔ وﻣﻣﺎ اﺳﺗﻧﺑطﻪ ﻓﻘﻬﺎء اﻹﺳﻼم ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﺻور»)ص ،(123.وﻣﻌﻠوم أن آﺧر ﻣﺎ اﻧﺗﻬﻰ
إﻟﻳﻪ اﻟﻌﻘﻝ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻫو اﻟﻔﻬم اﻟﻣﻘﺎﺻدي ﻟﻠﺷرﻳﻌﺔ ،وﻫو ﻣﺎ ﺧﺻص ﻟﻪ اﺑن ﻋﺎﺷور ﻛﺗﺎﺑﻪ

اﻟﻣﺷﻬور ،وﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﻛﺗﺎب «أﺻوﻝ اﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ» ﺑﻛﻝ وﺿوح ﻟدى ﻗوﻟﻪ« :ﻓﻘﺎﻋدة

اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻷﻣﺗﻬﺎ أﻧﻬﺎ إﺟراء ﻟﻣﻘﺎﺻد اﻟﺷرﻳﻌﺔ ﺑﺎﻟرﻏﺑﺔ واﻟرﻫﺑﺔ» )ص ،(221 .وﻗوﻟﻪ

«ﺑﺎﻟرﻏﺑﺔ» ﻳﺣﻳﻝ إﻟﻰ اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﺗرﺑوﻳﺔ واﻟﺗﺛﻘﻳﻔﻳﺔ واﻟﺗوﻋوﻳﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ )اﻟﻣدرﺳﺔ واﻹﻋﻼم واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ
واﻟﻣﺳﺟد( ،واﻟطﻣﻊ ﻓﻲ ﻧﻳﻝ رﺿﺎ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،أﻣﺎ «اﻟرﻫﺑﺔ» ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺣﻳﻝ إﻟﻰ ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﻧون واﻟﺧﺷﻳﺔ

ﻋز وﺟ ّﻝ.
ﻣن ﻏﺿب اﷲ ّ
وﻫﻛذا ﻓﻘد ﺗدرﺟﻧﺎ ﻣن اﻟراﺑطﺔ اﻟروﺣﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ )ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﺔ( إﻟﻰ اﻷﺧوة اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،ﻓﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻓﺎﻟﻧظم اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻪ ،ﻓﺎﻧﺿواء ﺗﻠك اﻟﻧظم ﺗﺣت إﺷراف اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،ﺗﻠك اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ

ﻻ ﻳﻛﺗﻣﻝ ﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ ﻟﻣﻘﺎﺻد اﻟﺷرع إﻻ ﺑﺄن ﺗﻘودﻫﺎ ﺣﻛوﻣﺔ دﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﺿﻣن اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻔﻠﺳﻔﺔ
اﻟﺗوﺣﻳد اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻧﺎﺑت ﻣن أﻋراق اﻟﻔطرة ،وﻫو ﻣﺎ ﻳﺻﻠﻧﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﻌﻧﺻر اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟذي ﻧروم
ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ وﻫو ﻣﻔﻬوم اﻟﻘﻳﺎدة.

ﺛﺎﻧﻳﺎ :اﻟﻘﻳﺎدة وﺗﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟرﻣزي واﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ

ﺳﻧﻧظر ﻣن ﺧﻼﻝ ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﻘﻳﺎدة ﻛﻣﺎ ﻋوﻟﺞ ﻓﻲ اﻷدﺑﻳﺎت اﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻟﺗﺣدﻳد
ُﺑ ْﻌ ِد ِﻩ اﻟرﻣزي ،ﺛم ﺳﻧﺗﻧﺎوﻝ ﺑﺎﻟدرس ﻣﻧزﻟﺔ اﻟﻘﻳﺎدة/اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻓﻲ أﻫم اﻟﻣدارس اﻟﻛﻼﻣﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ :اﻟﺳﻧﺔ
واﻟﺷﻳﻌﺔ واﻟﻣﺣ ّﻛﻣﺔ؛ ﻟﻧﺗﺟﺎوز ﺑذﻟك اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻧظرﻳﺔ اﻟﺑﺣﺗﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣﻔﻬوم إﻟﻰ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻧدﻣﺎﺟﻪ ﻓﻲ
اﻟرﻫﺎﻧﺎت واﻟﺻراﻋﺎت اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﺑﻳن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣذاﻫب اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟرﺋﻳﺳﺔ.

 -1اﻟﺑﻌد اﻟرﻣزي ﻟﻠﻘﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ

ﺳﻧﻔﺣص ﻣﻔﻬوم اﻟﻘﻳﺎدة )اﻟرﻳﺎﺳﺔ( ﻓﻲ ﻣدوﻧﺔ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻣﺎﻝ رﺋﻳﺳﺔ:

«ﻛﺗﺎب اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ» ﻻﺑن ﺳﻳﻧﺎ ،وﻛﺗﺎب «آراء أﻫﻝ اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ» ﻟﻠﻔﺎراﺑﻲ ،وﻛﺗﺎب «ﺗﻠﺧﻳص
اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ» ﻻﺑن رﺷد.

أ -ﻣن ﻫو اﻷﺟدر ﺑﺎﻟرﺋﺎﺳﺔ؟

ﻫﻧﺎﻟك اﺗﻔﺎق ﺑﻳن ﻫؤﻻء اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻔﻳﻠﺳوف ﻫو أﺟدر اﻟﻧﺎس ﺑﺎﻟرﻳﺎﺳﺔ؛ وذﻟك ﻟﻣﺎ

ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ ﻣن رﺟﺎﺣﺔ ﻋﻘﻠﻳﺔ ،وﻣن اﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك أن اﻟﺷﻳﺦ اﻟرﺋﻳس ﻳﻧﺑﻪ ﻓﻲ «إﻟﻬﻳﺎت اﻟﺷﻔﺎء» إﻟﻰ
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أن ﻣﻌﻳﺎر اﺧﺗﻳﺎر اﻟﺧﻠﻳﻔﺔ ﻫو ﻋﻘﻠﻪ ﻓﻘط ،ﻓﺻﺎﺣب اﻟﻌﻘﻝ اﻷﻋظم ﻫو اﻟذي ﻳﺳﺗﺣق اﻟرﻳﺎﺳﺔ ،وﻻ أﺣد

أﻋظم ﻋﻘﻼ ﻣن اﻟﻔﻳﻠﺳوف ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻋﺻور اﻟﻔﻛر اﻟﻘدﻳﻣﺔ ،وﺟﺎء ﻓﻲ ﻛﺗﺎب «ﺗﻠﺧﻳص اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ»
ﻻﺑن رﺷد أن «اﻟﺣﻛﺎم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﻫم ﺑﻼ ﺷك اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟذﻳن ﺗوﻓرت ﻓﻳﻬم -إﻟﻰ ﺟﺎﻧب

اﻟﺣﻛﻣﺔ -ﻛﻝ اﻟﻔﺿﺎﺋﻝ اﻟﺧﻠﻘﻳﺔ وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﻔﺿﺎﺋﻝ» )ص .(105وﺣﺳب اﺑن رﺷد ﻓﺈن «ﺣد
اﻟﻔﻳﻠﺳوف ﻫو ﺑﻌﻳﻧﻪ ﺣد اﻟﻣﻠك واﻟﺷﺎرع واﻹﻣﺎم ،ﻛﻠﻬﺎ ﺑﻣﻌﻧﻰ واﺣد ،ﻣﺎ دام اﻹﻣﺎم ﻓﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻌرب

وﻣ ْن ﻫذﻩ ﺻﻧﻌﺗﻪ ﻫو ﺑﺻورة ﺗﺎﻣﺔ ﻓﻳﻠﺳوف ،وﻫو
ﻳﻌﻧﻲ اﻟرﺟﻝ اﻟﻣﺗﺑوع ﻓﻲ أﻓﻌﺎﻟﻪ ،واﻟذي ﻳؤﺗم ﺑﻪَ ،
اﻹﻣﺎم ﺑﺻورة ﻣطﻠﻘﺔ»)ص .(140 .واﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻔﻳﻠﺳوف ﻫو اﻟﻌﺎﻟم؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳوﺟد ﻣن ﻫو أﻋﻠم ﻣن
اﻟﻔﻳﻠﺳوف ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟﻘدﻳﻣﺔ ،زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻛون ﻋﻠﻣﻪ ﻻ ﻳﺧﺗص ﺑﺄﻣور ﺟزﺋﻳﺔٕ ،واﻧﻣﺎ ﻳﺷﻣﻝ ﻛﻠﻳﺎت
اﻷﻣور ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟﻣدﻳﻧﺔ ،وﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن اﻟﻘﻳﺎدة ﺑﺣﺳب اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ

اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻣﺗﺄﺛرة ﺑﺄﻓﻛﺎر أﻓﻼطون ﻓﻲ «اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ» ﻳﺟب أن ﺗﻛون ﻟﻠﻌﻠﻣﺎء أي ﻟﻠﻌﻘﻝ اﻟذي ﻳﺟب
أن ﻳﺳود أﺻﺣﺎب اﻟﻘوة اﻟﻐﺿﺑﻳﺔ )اﻟﺣرس واﻟﺟﻧد( وذوي اﻟﻧﻔس اﻟﺷﻬواﻧﻳﺔ )أرﺑﺎب اﻷﻣواﻝ

واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت(؛ ﺣﻳث إن ﺗﻘﺳﻳم اﻟﻘوى اﻟﻣﺗﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﻫﻲ ﻋﻳﻧﻬﺎ اﻟﻣﺗﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔرد )اﻟﻧﺎطﻘﺔ

واﻟﻐﺿﺑﻳﺔ واﻟﺷﻬواﻧﻳﺔ( ﺑﺣﺳب ﻣﺎ ﺗﻘرر ﻟدى أﻓﻼطون واﺑن ﺳﻳﻧﺎ واﻟﻔﺎراﺑﻲ وﻣﻠﺧص أﻓﻼطون وﺷﺎرح

أرﺳطو اﺑن رﺷد.

ب -ﺧﺻﺎﻝ رﺋﻳس اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ
ﺟﺎء ﻓﻲ ﻓﺻﻝ «اﻟﻘوﻝ ﻓﻲ ﺧﺻﺎﻝ رﺋﻳس اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ» ﻣن «آراء أﻫﻝ اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ» ،أن

اﻟرﺋﻳس ﻫو «اﻹﻣﺎم ،وﻫو اﻟرﺋﻳس اﻷوﻝ ﻟﻠﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ،وﻫو رﺋﻳس اﻷﻣﺔ اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ،ورﺋﻳس
اﻟﻣﻌﻣورة ﻣن اﻷرض ﻛﻠﻬﺎ ،وﻻ ﻳﻣﻛن أن ﺗﺻﻳر ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻝ إﻻ ﻟﻣن اﺟﺗﻣﻌت ﻓﻳﻪ ﺑﺎﻟطﺑﻊ اﺛﻧﺗﺎ ﻋﺷرة

ﺧﺻﻠﺔ ﻗد ﻓطر ﻋﻠﻳﻬﺎ» )ص .(69 .وﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﻝ اﻻﺛﻧﺗﺎ ﻋﺷرة ﻫﻲ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﺟﺳدﻳﺔ ،وﺟودة اﻟﻔﻬم

واﻟﺗﺻور ،وﺟودة اﻟﺣﻔظ واﻟذﻛﺎء ،وﺣﺳن اﻟﻌﺑﺎرة ،وﻣﺣﺑﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم ،واﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺷﻬوات ،واﻟﺻدق،

واﻟﻛراﻣﺔ ،واﻟﻛرم ،واﻟﻌدﻝ ،وﻗوة اﻟﻌزﻳﻣﺔ .وﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﻝ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﻣن ﺧﺻﺎﻝ اﻟﻧﺑوة ،وﻟﻛن

ﻳﻣﻛن أن ﺗﺗوﻓر ﻛﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﻘدر ﻓﻳﻣن ﻳﺧﻠف اﻟﻧﺑﻲ )ﺧﻠﻳﻔﺔ رﺳوﻝ اﷲ( وﻫو اﻟرﺋﻳس اﻟﺛﺎﻧﻲ-
ﺑﻘطﻊ اﻟﻧظر ﻋن ﺗرﺗﻳﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺧﻼﻓﺔ -إن ﻛﺎن ﺣﻛﻳﻣﺎ وﺣﺎﻓظﺎ ﻟﻠﺷراﺋﻊ واﻟﺳﻧن واﻟﺳﱢﻳر اﻟﺗﻲ دﺑرﻫﺎ

اﻷوﻟون ﻟﻠﻣدﻳﻧﺔ ﻛﻣﺎ ﻳﺷﺗرط ﻓﻳﻪ ﺟودة اﻟروﻳﺔ وﻗوة اﻻﺳﺗﻧﺑﺎط وﺟودة اﻟﺛﺑﺎت ﺑﺎﻟﺑدن ﻓﻲ ﻣﺑﺎﺷرة أﻋﻣﺎﻝ

اﻟﺣرب )ص ،(71 .ﻓﺈن ﻟم ﻳوﺟد إﻧﺳﺎن واﺣد اﺟﺗﻣﻌت ﻓﻳﻪ ﻫذﻩ اﻟﺷراﺋط وﻟﻛن اﺛﻧﺎن أو أﻛﺛر أﻗﺎﻣوا

ﻣﺟﻠس رﺋﺎﺳﺔ .واﻟﻣﻬم أن ﻳﻛن ﺑﻳﻧﻬم ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ واﺣد ﺣﻛﻳمٕ ،واﻻ ﻓﺈن اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻠﻬﻼك )ص.

.(72

ج -اﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻘﻳﺎدة
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ﺗﻧﺷﺄ اﻻﻧﺣراﻓﺎت ﻟدى اﻟﺣﻛﺎم ﺑﺣﺳب اﺑن رﺷد ﻋﻧدﻣﺎ ﻳودون ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ رﻋﺎﻳﺎﻫم ﻓﻲ ﻣﻠك اﻟﺧﻳرات
واﻷﻣواﻝ واﻟﻘﺻور واﻟﺿﻳﻌﺎت ،وﻫذا ﺿﺎر ﺑﻬم وﺑرﻋﺎﻳﺎﻫم ﺣﻳث ﺳﻳﻠﺟؤون ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ «ﻗﻬر
أﻫﻝ ﻣدﻳﻧﺗﻬم ﺑﺎﺳﺗﺧداﻣﻬم اﻟﺳﻳﺊ ﻟﻘدراﺗﻬم وﻗوﺗﻬم» )ص ،(.106ﻣﻣﺎ ﻳﺟﻌﻠﻬم ﻣﺑﻐﺿﻳن ﻣن أﻫﻝ

ﻣدﻳﻧﺗﻬم « ٕوان أﻋﻠﻧوا ﺣرﺑﺎ ﻓﻠن ﻳﻌﻠﻧوﻫﺎ إﻻ ﻣن أﺟﻝ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻛﻳﺗﻬم ،وﻟﻳس ﻟردع ﻋدو ﺧﺎرﺟﻲ،
وﻟﻬذا ﺳﺗﻛون اﻟﻌداوة واﻟﺑﻐﺿﺎء واﻟﻛرﻩ واﻟﺧدﻳﻌﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﺗﺑﺎدﻝ ﺑﻳﻧﻬم وﺑﻳن أﻫﻝ ﻣدﻳﻧﺗﻬم ،ﻛﻣﺎ ﻳﺣدث
ﻣﻊ أﻫﻝ اﻟﻣدن اﻷﺧرى ،وﻫو ﺳﺑب ﻋداﺋﻬم وﻗﺗﺎﻟﻬم ﻷﻫﻝ ﻣدﻳﻧﺗﻬم»)ص.(121

وﻳﺣذر اﺑن رﺷد ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﻠﺧﻳﺻﻪ ﻵراء أﻓﻼطون ﻓﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻣن ذﻟك اﻟﺻﻧف ﻣن اﻟﺣﻛﺎم اﻟذﻳن

ﻳﺳطون ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم وﻳﺻدرون ﻛﺗﺑﺎ أو ﺧطﺑﺎ ﻳﺗظﺎﻫرون ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺣﻛﻣﺔ وﻫم أﺑﻌد اﻟﻧﺎس ﻋﻧﻬﺎ ،ﻓﻳﻘوﻝ

ﻋن ﻫذا اﻟﺻﻧف ﻣن اﻟﺣﻛﺎم« :وﻣن اﻟواﺿﺢ أن ﻫؤﻻء اﻟذﻳن اﻫﺗﻣوا ﺑﺎﻟﺗﻔﻠﺳف )اﻟﺗظﺎﻫر ﺑﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ
واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧظﻳر( دون أن ﻳﺳﻌوا إﻟﻰ ﺑﻠوغ اﻟﻛﻣﺎﻝ اﻷﻗﺻﻰ ﻓﻬم ﻟﻳﺳوا ﺑذي ﻓﺎﺋدة ﻟﻬذﻩ اﻟﻣدن

ﻓﺣﺳب؛ ﺑﻝ وﺳﻳﻛوﻧون وﺑﺎﻻ ﻋﻠﻳﻬﺎ وﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﺧﻠق ﻓﻠﺳﻔﻲ ﺣق؛ ﻷﻧﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﻳﻣﻳﻠون إﻟﻰ
اﻟﻠذات ﺑﻛﻝ ﺷرﻩ ،وﻛذﻟك ﻧﺣو اﻟﺷرور ﺟﻣﻳﻌﺎ ﻣﺛﻝ اﻟﻘﺗﻝ واﻟﺗﻌذﻳب ،وﻻ ﻳﻣﻠﻛون أﻳﺔ ﻓﺿﻳﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ

ﺑﻬم ﺗردﻋﻬم ﻋن ارﺗﻛﺎب ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻷﻓﻌﺎﻝ ،وﻻ ﻫم أﻳﺿﺎ ﺑﻣﻘﻧﻌﻳن ﺟﻣﻬورﻫم ﺑﺣﻛﺎﻳﺎت ﻛﺎذﺑﺔ ﺗﺑرر
ارﺗﻛﺎﺑﻬم ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺷﻧﺎﻋﺎت ،وﻫم إﻧﻣﺎ ﺳﻳﻠﺣﻘون ﺑذﻟك اﻟﻌﺎر واﻷذى ﺑﺎﻟﻔﻠﺳﻔﺔ وﺑﻛﻝ ﻓﻳﻠﺳوف ﺣق

ﻳﺳﺗﺣق ذﻟك اﻟﻠﻘب ،وﻫم ﻣوﺟودون ﻓﻲ زﻣﺎﻧﻧﺎ)ص.(146 .

 -2اﻹﻣﺎﻣﺔ اﻟﻘﺎﺋدة وﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣدارس اﻟﻔﻛر اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻘدﻳم
ﻟﻘد اﻋﺗﺑر اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻣﺗﺄﺧرون ﻣن أﻫﻝ اﻟﺳﻧﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﻣﺎﻣﺔَ ﻣن ﻓروع اﻟدﻳن ،واﻋﺗﺑروا اﻟﺻﻳرورة
إﻟﻳﻬﺎ اﺟﺗﻬﺎدا وﻟﻳس أﻣ ار ﺗﻌﺑدﻳﺎ؛ ﺑﻳﻧﻣﺎ اﻋﺗﺑرت اﻟﺷﻳﻌﺔ اﻹﻣﺎﻣﻳﺔ واﻹﺳﻣﺎﻋﻳﻠﻳﺔ اﻹﻣﺎﻣﺔ أﺻﻼ ﻣن
أﺻوﻝ اﻟدﻳن .1ﻳوﺿﺢ رﺿوان اﻟﺳﻳد ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺑﻘوﻟﻪ« :إن ﻣﺎ اﺧﺗﻠف ﻓﻳﻪ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺳﻧﺔ واﻟﺷﻳﻌﺔ
ﻫو ﻣوﻗﻊ اﻟزﻋﺎﻣﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻣن ﻣﺷروع اﻷﻣﺔ )اﻟﻣﻠﺔ ،اﻟﻧﺣﻠﺔ( اﻟﻌﺎم؛ ﻓﻘد رأت اﻟﺷﻳﻌﺔ أواﺧر اﻟﻘرن

اﻷوﻝ اﻟﻬﺟري أن اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻣن ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻟدﻳن أو ﺿروراﺗﻪ ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻗﻳﺎم ﻟﻠدﻳن ﺑدوﻧﻬﺎ ،أي أن

اﻟدﻳن ﻳﻘﺗﺿﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺋدة؛ ﻷن اﻹﻣﺎم ﻋﻧدﻫم ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﺷرع ،وﻻ ﺗﻘوم اﻟﺷرﻳﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم
ﺑدوﻧﻪ؛ ﺑﻳﻧﻣﺎ ظﻝ اﻹﻣﺎم ﻋﻧد أﻫﻝ اﻟﺳﻧﺔ -ﻓﻲ أﺣﺳن اﻟﺣﺎﻻت -ﺣﺎرﺳﺎ ﻟﻠﺷرع ،وﻟﻳس ﻣن ﻣﻘﺗﺿﻳﺎﺗﻪ.

وﻛﻼ اﻟﺗﺻورﻳن ﻻ ﻳﻘﺗﺿﻳﺎن اﻟدوﻟﺔ ،أي اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس؛ ﻷن اﻹﻣﺎم اﻟﺷﻳﻌﻲ
ﻣﻧﺻوب ﻣن اﷲ ورﺳوﻟﻪ ﻛﺟزء ﻣن اﻟدﻳن وﺿرورﺗﻪ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋﻧد أﻫﻝ اﻟﺳﻧﺔ طﺑﻳﻌﻳﺔ ﻣﺻﻠﺣﻳﺔ

ﻟﺣراﺳﺔ اﻟﺷرع ﻣن ﺟﻬﺔ )ﻣﻊ أﻧﻬم ﻧظروا طوﻳﻼ ﻓﻲ اﻟﻘرﻧﻳن اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟﺛﺎﻟث ﻷﻧﻔﺳﻬم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫم ﺣراس

اﻟﺷرﻳﻌﺔ ودﻋﺎﺗﻬﺎ!( ،وﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟدﻧﻳﺎ ،أي «ﻣﻧﻊ اﻟﻧﺎس ﻣن اﻟﺗﻐﺎﻟب» ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ»)ص.(16 .
ﻫذا ﻋن اﻟﺳﻧﺔ واﻟﺷﻳﻌﺔ ،أﻣﺎ ﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻘد رﻓﺿوا ﻓﻲ اﻟﻌﺎم

39ھ أو 40ھ

ﺿرورة اﻹﻣﺎم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺷروع اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺷﻌﺎرﻫم« :ﻻ ﺣﻛم إﻻ اﷲ»! ذﻟك أن ﻫذا
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اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ اﻋﺗﻘﺎدﻫم ﻣﺷروع إﻟﻬﻲ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳﻣﻛن ﻟﻸﻣﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋﻬﺎ أن ﺗﻘوم ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ظﻝ أﺣﻛﺎم
اﷲ ،وﻟﻛﻧﻬم اﺿطروا ﻫم أﻧﻔﺳﻬم ﻻﺧﺗﻳﺎر زﻋﻳم ﻟﻬم ﻓﻲ ﺻراﻋﻬم ﻣﻊ اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ ﻫو ﻋﺑد اﷲ اﺑن

وﻫب اﻟراﺳﺑﻲ؛ ﻟﻛﻧﻬم ﺳﻣوﻩ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد ﻓﻲ ﻧظرﻳﺗﻬم ﻟﻠﺳﻠطﺔ :إﻣﺎم اﻟﻘﺗﺎﻝ! ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﺳﻠطﺗﻪ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ

ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻣﻌﺎرك أو اﻟﺟﻬﺎد« ،وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن اﻟﻣﺻﺎدر ﺗذﻛر أن اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻳﺎ ﻋﻧدﻣﺎ رد ﻋﻠﻳﻬم رد

ﺑﻣﺎ ﻳﻔﻳد أﻧﻪ ﻳرى ﺿرورة اﻟدوﻟﺔ ،ﻻ ﻟﻠدﻳن أو إﻧﻔﺎذ ﺣﻛم اﷲ ﻓﻲ اﻷرض؛ ﺑﻝ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺷؤون اﻟﺣﻳﺎﺗﻳﺔ

ﻟﻠﻧﺎس ،ﻓﻘد ﻗﺎﻝ :اﻟﺣﻛم ﷲ وﻓﻲ اﻷرض ﺣﻛﺎم ،ﻻ ﺑد ﻟﻠﻧﺎس ﻣن أﻣﻳر ﺑر أو ﻓﺎﺟر ،ﻳﺿم اﻟﺷﻌث،
وﻳﺳﺗراح
وﻳﺟﻣﻊ اﻷﻣر وﻳﻘﺳم اﻟﻔﻲء ،وﻳﺟﺎﻫد اﻟﻌدو ،وﻳﺄﺧذ ﻟﻠﻘوي ﻣن اﻟﺿﻌﻳف ،ﺣﺗﻰ ﻳﺳﺗرﻳﺢ َﺑﱞر ُ
ﻣن ﻓﺎﺟر».2

 -3اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ ﻟﺗﺷﻛﻝ ﻣﻔﻬوم اﻟﻘﻳﺎدة وﺗطورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺿﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ

ﺳﻧﺣﺎوﻝ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ :ﻛﻳف ﺗم اﻟﺗﺣوﻝ ﻣن ﻧﻣط اﻟﺧﻼﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﻣط
اﻟﺳﻠطﻧﺔ واﻟﻣﻠك ﻓﻲ اﻟﺣﻛم اﻹﺳﻼﻣﻲ؟ ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻘﻳﺎدة اﻟواﺟب طﺎﻋﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻧظر اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن؟ ﻣﺎ

ﺗﻛرﺳت ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ؟ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺻراع
ﻫﻲ ﻣﻬﺎم اﻟﻘﻳﺎدة ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻛﺎﻧت أو ﻋﻠﻣﻳﺔ ﻛﻣﺎ ّ
ﺑﻳن ﺳﻠطﺔ اﻟﺣﻛﺎم اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ وﺳﻠطﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟرﻣزﻳﺔ؟
أ -اﻟﺧﻼﻓﺔ واﻟﻣﻠك

ﻳرﺳم ﻟﻧﺎ اﺑن ﺧﻠدون ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻪ اﻟﺷﻬﻳرة ﺑطرﻳﻘﺔ دﻗﻳﻘﺔ اﻟﻣﺳﺎر اﻟذي ﺳﻠﻛﺗﻪ ظﺎﻫرة اﻟﻘﻳﺎدة ﻣن اﻟﺧﻼﻓﺔ
اﻟراﺷدة «ﺣﻳن ﻛﺎﻧت اﻷﻣﺔ واﻟدوﻟﺔ ﻣوﺣدﺗﻳن ﻓﻲ ﻛﻳﺎن ﺻﻠب واﺣد» 3إﻟﻰ اﻟﻣﻠك اﻟﻣﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺧﻼﻓﺔ وﺻوﻻ إﻟﻰ اﻟﻣﻠك اﻟﺑﺣت )اﻟﺳﻠطﻧﺔ( اﻟﻣﻛﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﺗﺑرك ﺑﺎﻟﺧﻼﻓﺔ أو ﺑﺎﺳﺗرﺿﺎﺋﻬﺎ

اﺳﺗرﺿﺎء ﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ،وﻫذا ﻗوﻟﻪ ﻓﻲ ذﻟك ﻧوردﻩ ﻛﻣﺎ ﻫو؛ ﻷﻫﻣﻳﺗﻪ وﻟﻛوﻧﻪ ﺟﻣﻊ ﻓﻲ أﺳطر

ﻣﻌدودات ﺗﺎرﻳﺦ ﻗرون ﻋدﻳدة ﻟﺗطور ظﺎﻫرة اﻟﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺣﺿﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ« :ﻓﻘد رأﻳت ﻛﻳف ﺻﺎر

اﻷﻣر إﻟﻰ اﻟﻣﻠك وﺑﻘﻳت ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺧﻼﻓﺔ ﻣن ﺗﺣري اﻟدﻳن وﻣذاﻫﺑﻪ واﻟﺟري ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻬﺎج اﻟﺣق ،وﻟم

ﻳظﻬر اﻟﺗﻐﻳر إﻻ ﻓﻲ اﻟوازع اﻟذي ﻛﺎن دﻳﻧﺎ ﺛم اﻧﻘﻠب ﻋﺻﺑﻳﺔ وﺳﻳﻔﺎ ،وﻫﻛذا ﻛﺎن اﻷﻣر ﻟﻌﻬد ﻣﻌﺎوﻳﺔ

وﻣروان واﺑﻧﻪ ﻋﺑد اﻟﻣﻠك ،واﻟﺻدر اﻷوﻝ ﻣن ﺧﻠﻔﺎء ﺑﻧﻲ اﻟﻌﺑﺎس إﻟﻰ اﻟرﺷﻳد وﺑﻌض وﻟدﻩ ،ﺛم ذﻫﺑت

ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺧﻼﻓﺔ وﻟم ﻳﺑق إﻻ اﺳﻣﻬﺎ ،وﺻﺎر اﻷﻣر ﻣﻠﻛﺎ ﺑﺣﺗﺎ ،وﺟرت طﺑﻳﻌﺔ اﻟﺗﻐﻠب إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺗﻬﺎ،

واﺳﺗﻌﻣﻠت ﻓﻲ أﻏراﺿﻬﺎ ﻣن اﻟﻘﻬر واﻟﺗﻘﻠب ﻓﻲ اﻟﺷﻬوات واﻟﻣﻼذ.

وﻫﻛذا ﻛﺎن اﻷﻣر ﻟوﻟد ﻟﺧﻠف ﺑﻧﻲ ﻋﺑد اﻟﻣﻠك ،وﻟﻣن ﺟﺎء ﺑﻌد اﻟرﺷﻳد ﻣن ﺑﻧﻲ اﻟﻌﺑﺎس ،واﺳم اﻟﺧﻼﻓﺔ
ﺑﺎﻗﻳﺎ ﻓﻳﻬم ﻟﺑﻘﺎء ﻋﺻﺑﻳﺔ اﻟﻌرب ،واﻟﺧﻼﻓﺔ واﻟﻣﻠك ﻓﻲ اﻟطورﻳن ﻣﻠﺗﺑس ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﺑﻌض ،ﺛم ذﻫب رﺳم

اﻟﺧﻼﻓﺔ وأﺛرﻫﺎ ﺑذﻫﺎب ﻋﺻﺑﻳﺔ اﻟﻌرب وﻓﻧﺎء ﺟﻳﻠﻬم وﺗﻼﺷﻲ أﺣواﻟﻬم ،وﺑﻘﻲ اﻷﻣر ﻣﻠﻛﺎ ﺑﺣﺗﺎ ﻛﻣﺎ ﻛﺎن
اﻟﺷﺄن ﻓﻲ ﻣﻠوك اﻟﻌﺟم ﺑﺎﻟﻣﺷرق ﻳدﻳﻧون ﺑطﺎﻋﺔ اﻟﺧﻠﻳﻔﺔ ﺗﺑرﻛﺎ ،واﻟﻣﻠك ﺑﺟﻣﻳﻊ أﻟﻘﺎﺑﻪ وﻣﻧﺎﺣﻳﻪ ﻟﻬم،

وﻟﻳس ﻟﻠﺧﻠﻳﻔﺔ ﻣﻧﻪ ﺷﻲء ،وﻛذﻟك ﻓﻌﻝ ﻣﻠوك زﻧﺎﺗﺔ ﺑﺎﻟﻣﻐرب ﻣﺛﻝ ﺻﻧﻬﺎﺟﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺑﻳدﻳﻳن ،وﻣﻐراوة
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وﺑﻧﻲ ﻳﻔرن أﻳﺿﺎ ﻣﻊ ﺧﻠﻔﺎء ﺑﻧﻲ أﻣﻳﺔ ﺑﺎﻷﻧدﻟس ،واﻟﻌﺑﻳدﻳﻳن ﺑﺎﻟﻘﻳروان ،ﻓﻘد ﺗﺑﻳن أن اﻟﺧﻼﻓﺔ ﻗد وﺟدت

ﺑدون اﻟﻣﻠك أوﻻ ،ﺛم اﻟﺗﺑﺳت ﻣﻌﺎﻧﻳﻬﻣﺎ واﺧﺗﻠطت ،ﺛم اﻧﻔرد اﻟﻣﻠك ﺣﻳث اﻓﺗرﻗت ﻋﺻﺑﻳﺗﻪ ﻣن ﻋﺻﺑﻳﺔ
اﻟﺧﻼﻓﺔ واﷲ ﻣﻘدر اﻟﻠﻳﻝ واﻟﻧﻬﺎر» )اﻟﻣﻘدﻣﺔ ،ص.(263-262 .
ب -ﻣن ﻫﻲ اﻟﻘﻳﺎدة اﻟواﺟب طﺎﻋﺗﻬﺎ؟

ﺛﻣﺔ ﺷﺑﻪ إﺟﻣﺎع ﻓﻲ ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺻدر اﻷوﻝ أن ﻣن ﺗﺟب طﺎﻋﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺔ ﺑﻌد اﷲ واﻟرﺳوﻝ ﻫم

اﻷﻣراء أي اﻟﺧﻠﻔﺎء ،و ّأوﻝ ﻣن اﺗﺧذ ﻟﻘب اﻷﻣﻳر ﻫو اﻟﺧﻠﻳﻔﺔ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﻣر ﺑن اﻟﺧطﺎب اﻟذي ﻟﻘب
ﻧﻔﺳﻪ ﺑﺄﻣﻳر اﻟﻣؤﻣﻧﻳن ،وﻫﻧﺎك ﻣن ﻗﺎﻝ :إن اﻟﺗﺳﻣﻳﺔ اﻷوﻟﻰ أو اﻟﻠﻘب اﻷوﻝ ﻟزﻋﻳم اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻛﺎﻧت:

ﺧﻠﻳﻔﺔ رﺳوﻝ اﷲ ،وﻗد أطﺑق اﻟﻣﺗﺄﺧرون ﻣن اﻟﻔﻘﻬﺎء واﻟﻣؤرﺧﻳن أن ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ :اﻟذي ﺧﻠﻔﻪ أو ﺗوﻟﻰ
اﻷﻣر )اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ( ﺑﻌدﻩ؛ «ﻟﻛن ﻫﻧﺎك ﻧﺻوﺻﺎ ﻣﺑﻛرة ﻋﻠﻰ ﻗطﻊ ﻧﻘدﻳﺔ ،وﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﻳرد

ﻓﻳﻬﺎ ﻟﻘب :ﺧﻠﻳﻔﺔ اﷲ ،ﻓﻳﺑدو أن اﻟﺗﺻور اﻟﻛﺎﻣن ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺗﻳن ﻟﻳس اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺗﺑﺎدر ،أي اﻟﻣﺟﻲء
ﻋﻘﺑﻪ ،ﺑﻝ أﻧﻪ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷروع اﻹﻟﻬﻲ اﻟذي أوﻛﻠﻪ اﷲ ورﺳوﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻓﻲ اﻷرض».4

وﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﻔﺳﻳر اﻟطﺑري ﻓﻲ ﺗﻔﺳﻳر اﻵﻳﺔ }أطﻳﻌوا اﷲ وأطﻳﻌوا اﻟرﺳوﻝ وأوﻟﻲ اﻷﻣر ﻣﻧﻛم{ أن أوﻟﻲ
اﻷﻣر اﻟواﺟﺑﻲ اﻟطﺎﻋﺔ ﺑﻧص اﻟﻘرآن ،ﻫم ﻋﻧد ﻣﺟﺎﻫد اﺑن ﺟﺑر )104ھ( ،وﻋطﺎء ﺑن اﻟﺳﺎﺋب
)136ھ( ﻟﻳس اﻷﻣراء ﺑﻝ :أﻫﻝ اﻟﻔﻘﻪ واﻟدﻳن .واﻷﻣر ﻣن ﻣﻌﺎﻧﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﻘرآن :اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﻘوة واﻟﻘدرة

واﻟﺗﻣﻛن.

وﺟﺎء ﻓﻲ ﻛﺗﺎب اﻟﻔﻘﻳﻪ واﻟﻣﺗﻔﻘﻪ ﻟﻠﺧطﻳب اﻟﺑﻐدادي ) 463ھ( أن اﻟﺳﻠف ﻓﺳروا ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ} :وﻟو ردوﻩ
إﻟﻰ أوﻟﻲ اﻷﻣر ﻟﻌﻠﻣﻪ اﻟذﻳن ﻳﺳﺗﻧﺑطوﻧﻪ ﻣﻧﻬم{ وﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ} :أطﻳﻌوا اﷲ وأطﻳﻌوا اﻟرﺳوﻝ وأوﻟﻲ

اﻷﻣر ﻣﻧﻛم{ ﺑﺄﻧﻬم اﻟﻌﻠﻣﺎء» ،5وﻳﻧﺑﻪ رﺿوان اﻟﺳﻳد اﻟذي درس ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻔﺻﻝ ﻋﻠﻰ

ﻋدم وﺟود إﺟﻣﺎع ﺑﻳن اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻧﻲ وﻣﺎ ﺑﻌدﻩ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺄوﻟﻲ اﻷﻣر ﻫم –
ﺣﺻ ار -اﻟﻌﻠﻣﺎء ،ﻓﻘد ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﻣن اﺳﺗﻣر ﻋﻠﻰ اﻟﻘوﻝ :إﻧﻬم اﻷﻣراء ،وﺑﻌد ﺗراﺟﻊ اﻟﺗوﺗر ﺑﻳن

اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﻌﻠﻣﺎء أواﺳط اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻬﺟري ،ﺳﺎد اﻟﺗﻔﺳﻳر اﻟﺗﺻﺎﻟﺣﻲ اﻟﻘﺎﺋﻝ :إن أوﻟﻲ اﻷﻣر ﻓﺋﺗﺎن:
اﻟﻌﻠﻣﺎء واﻷﻣراء!
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وﻟذا ﺳﻧﻧظر ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻣواﻟﻲ ﻓﻲ وظﺎﺋف وﻣﻬﺎم أوﻟﻲ اﻷﻣر ﺑﻧوﻋﻳﻬم :اﻟذﻳن ﻟﻬم اﻟﺳﻠطﺔ
اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ،واﻟذﻳن ﻟﻬم اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻌﻧوﻳﺔ أو اﻟروﺣﻳﺔ.

ج -ﻣﻬﺎم اﻟﻘﻳﺎدة اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ

ﻻ ﺗﻌــرف اﻟﻣﺻــﺎدر ﻛﻠﻣــﺔ أﻗــدم ﻣــن ﺗﻠــك اﻟﻣﻧﺳــوﺑﺔ ﻟﻺﻣــﺎم ﻋﻠــﻲ ﻓــﻲ اﻟﻣﻬﻣــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ ﻟﻠﺳــﻠطﺔ
اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ،وﻗد ﻗﺎﻟﻬﺎ اﻹﻣﺎم ﻓﻲ ﻣﻌرض إﺛﺑﺎﺗﻪ ﻟﺿرورة اﻟﺳﻠطﺔ« :ﻻ ﺑد ﻟﻠﻧﺎس ﻣن أﻣﻳر َﺑـﱟر أو ﻓـﺎﺟر،
ﻳﺿ ــم اﻟﺷ ــﻌث وﻳﺟﻣ ــﻊ اﻷﻣ ــر )ﻳﻣﻧ ــﻊ اﻟﻔﺗﻧ ــﺔ اﻟداﺧﻠﻳ ــﺔ( ،وﻳﻘﺳ ــم اﻟﻔ ــﻲء )ﻳﺷ ــرف ﻋﻠ ــﻰ ﺗوزﻳ ــﻊ اﻟﻧ ــﺎﺗﺞ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ( ،وﻳﺟﺎﻫد اﻟﻌدو )اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻷرض واﻟﻧـﺎس ﻓـﻲ وﺟـﻪ اﻷﻋـداء اﻟﺧـﺎرﺟﻳن( ،وﻳﺄﺧـذ ﻟﻠﻘـوي
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ﻣن اﻟﺿﻌﻳف )اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ(» .ﻓﻧﺣن إذن ﺑﺣﺳب ﻫذا اﻟﻧص أﻣﺎم أرﺑـﻊ وظـﺎﺋف أﺳﺎﺳـﻳﺔ ﻟﻠﻘﻳـﺎدة:

ﺿﻣﺎن اﻟﻠﺣﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﺗﻣﺎﺳك داﺧﻝ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﻫﻠﻲ ،وﺗﺻرﻳف ﺷؤون اﻟدوﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﺑﻣـﺎ
ﻳﺿﻣن ﻣﻌﺎش اﻟﻧﺎس ﺑﺣﺳب اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﻳﻪ ،وﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺑﻳﺿﺔ :اﻟدﻓﺎع ﻋـن اﻷرض وﺣﻣﺎﻳـﺔ أﻋـراض

اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن وﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻬم ﻣن اﻟﻌدو اﻟﺧﺎرﺟﻲٕ ،واﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ،وﻫـذﻩ اﻟوظـﺎﺋف ﺗﺗـوزع ﻋﻠـﻰ أرﺑـﻊ
ﻣﺟــﺎﻻت :اﻟﻣﺟــﺎﻝ اﻟﻣــدﻧﻲ أو اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻷﻫﻠــﻲ -اﻟﻣﺟــﺎﻝ اﻻﻗﺗﺻــﺎدي -اﻟﺳﻳﺎﺳــﺔ اﻟﺧﺎرﺟﻳــﺔ واﻟــدﻓﺎع-
اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟﻘﺿﺎﺋﻲ.

د -وظﺎﺋف اﻟﻘﻳﺎدة اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ أو ﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺛﻘف ﻓﻲ اﻟﺣﺿﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ
ﻧذﻛر ﺑداﻳﺔ ﺑﺄن ﻫﻧﺎﻟك ﻣﻌﻧﻳﻳن ﻟﻠﻔﻘﻳﻪ:

 -اﻟﻔﻘﻳﻪ ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺧﺗص ﻓﻲ اﻟﺷرع ﻓﻳﺗﻘﻠد اﻟﻘﺿﺎء واﻟﺷﻬﺎدة واﻟوﻋظ واﻹﻓﺗﺎء اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻷﻓراد.

 واﻟﻔﻘﻳﻪ ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺗﻔﻘﻪ ﻓﻲ اﻟدﻳن ﻋﺎﻣﺔ ،واﻟﻧوع اﻟﺛـﺎﻧﻲ ﻫـو اﻟـذي ﻳﺗﻣﺗـﻊ ﺑﺳـﻠطﺔ ﻣﻌﻧوﻳـﺔ أﻛﺑـر ﻋﻠـﻰﺟﻣﻬور اﻟﻧﺎس ،وﻟﻪ وظﻳﻔﺔ اﻹﻓﺗـﺎء اﻟﻌـﺎم «اﻟـذي ﻫـو ﺿـرب ﻣـن ﻗﻳـﺎدة اﻟـرأي اﻟﻌـﺎم ،وﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﺣﺎﻟـﺔ
اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻳﻛون اﻟﻔﻘﻳﻪ ﺧﺻـﻳم ﻧﻔﺳـﻪ ﻓـﻲ وظﻳﻔﺗـﻪ ﺑﺻـورة ﺗﺗﻌـدى ﺣﻳﺎﺗـﻪ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﻓﻳﺑﺣـث ﻋـن إﻓﺗﺎﺋﻬـﺎ ﻓـﻲ
ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻣﻳﻳز ﺑﻳن اﻟﺣق واﻟﺑﺎطﻝ ،وﻋﻧدﻩ ﻳﻔﺗﻲ ﻧﻔﺳﻪ وﻳﻌﻠن ﻓﺗواﻩ ﻳﺻﺑﺢ ﻗﺎﺋـدا ﻟﻠـرأي اﻟﻌـﺎم ﺑﻣﻘﺗﺿـﻰ

وظﻳﻔــﺔ ﺟدﻳــدة ﻫــﻲ وظﻳﻔــﺔ اﻟﻌﻠﻣــﺎء اﻟﻌﺎﻣــﺔ أو ﻣــﺎ ﻳﻧﺎﺳــب ﺑﻠﻐﺗﻧــﺎ اﻟﺣدﻳﺛــﺔ وظﻳﻔــﺔ اﻟﻣﺛﻘــف ،وﻓﻳﻬــﺎ ﻳﻛــون
اﻟﺗﻧﺎﻓس ﻣﻊ اﻟﻣﺗﻛﻠم واﻟﻣﺗﺻوف ﻗدﻳﻣﺎ ووﺳﻳطﺎ وﻣﻊ اﻟﻔﻳﻠﺳوف واﻟﻣﺑدع ﺣدﻳﺛﺎ».7

ھ -ﺗﻧﺎزع اﻟﻘﻳﺎدة ﺑﻳن ﺳﻠطﺔ اﻟﺣﻛﺎم اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ وﺳﻠطﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟرﻣزﻳﺔ

وﺟد طواﻝ اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗوﺗر داﺋم ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﺗﻳن :اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻟﻣﻌرﻓﻳﺔ ،ﻣﻣﺎ أدى وﻳؤدي داﺋﻣﺎ
إﻟﻰ اﻟﺻراع واﻟﺗواطؤ ﺑﻳن اﻟﻣﺳﺗﺣوذﻳن ﻋﻠﻳﻬﻣﺎ ،وﻟﻌﻝ أوﻝ ﺻراع ﻣﻛﺷوف ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﺗﻳن ﻫو ذاك

اﻟذي وﻗﻊ ﺑﻳن اﻟﺧﻠﻳﻔﺔ اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺛﻣﺎن ﺑن ﻋﻔﺎن واﻟﺻﺣﺎﺑﻲ اﻟﺟﻠﻳﻝ «اﻟذي ﺣوى ﻋﻠﻣﺎ وأوﻛﺄ ﻋﻠﻳﻪ»
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أﺑﻲ ذر اﻟﻐﻔﺎري ،9وﻣﺎ ﻗﺻﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟك ﺑن أﻧس ﻣﻊ ﺟﻌﻔر ﺑن ﺳﻠﻳﻣﺎن ﻣن ذﻟك ﺑﺑﻌﻳد ،ﺣﻳث

وﻋزرﻩ ﻋﻠﻰ ظﻬر ﺣﻣﺎر أُوﺛق ﺑﻪ ،رﺟﻼﻩ ﻣن ﺟﻬﺔ رأﺳﻪ ،ورأﺳﻪ ﻣن ﺟﻬﺔ
ﺿرب اﻟﺧﻠﻳﻔﺔ اﻹﻣﺎم ّ
ذﻧﺑﻪ ،وذﻟك ﺑﺳﺑب ﻋدم ﻓﺗواﻩ ﻓﻲ طﻼق اﻟﻣﻛرﻩ ،ذات اﻟﺧﻠﻔﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ،وﻻ ﻧﻧﺳﻰ ﻛذﻟك ﻧﻛﺑﺔ اﺑن
َ
رﺷد اﻟﻔﻳﻠﺳوف واﻟﻔﻘﻳﻪ)ﻋﺎم 593ھ( ﻋﻠﻰ ﻋﻬد اﻟﻣﻧﺻور ﺑن أﺑﻲ ﻳﻌﻘوب ﻳوﺳف ﺑن ﻋﺑد اﻟﻣؤﻣن...
واﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺗطوﻝ...

وﻟﻛن ﻫذا اﻟﺗوﺗر ﻟم ﻳﺻﻝ داﺋﻣﺎ إﻟﻰ ﺣد اﻟﺻراع اﻟﻣﻌﻠن؛ ﺑﻝ ﻣﺎ ﺣﺻﻝ ﻓﻲ ﻏﺎﻟب اﻷﺣﻳﺎن ﻫو ﻗﻬر
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ -اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻟﻠﺣﻛﺎم -ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻌﻧوﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻟﻠﻔﻘﻬﺎء ،وﻟﻌﻝ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻫم اﻟذﻳن

ﻳﺗﺣﻣﻠون اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺂﻝ؛ «ﻟﻣﺎ ﻓﻌﻠوﻩ ﺑوظﻳﻔﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ؛ إذ ﺣﺻروا اﻟﻘﻳم اﻟﻣﻌﻧوﻳﺔ ﻓﻲ

ﻣوﺿوع اﺧﺗﺻﺎﺻﻬم أوﻻ )اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ واﻟﺗﺣرﻳم( ،وﻟﻣﺎ ﻓﻌﻠوﻩ ﺑوظﻳﻔﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺛﺎﻧﻳﺎ؛ إذ ﺣﺻروا اﻟﻘﻳم

اﻟﻣﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﺧﺗﺻﺎص اﻟﺳﺎﺳﺔ )اﻷﺧذ واﻟﻌطﺎء(؛ ﻓﻲ ﺣﻳن أن اﻟﺛورة اﻟﻣﺣﻣدﻳﺔ ﺗﻘﺗﺿﻲ أن
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ﺗﻛون اﻟﺳﻠطﺗﺎن وﺿرﺑﺎ اﻟﻘﻳم ﻣﺎدﺗﻲ اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻛﻝ اﻟﻣﺳﺗﺧﻠﻔﻳن ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻷﻣر ﺑﺎﻟﺗواﺻﻲ
ﺑﺎﻟﺣق ﺷرطﺎ ﻓﻲ اﻹﻳﻣﺎن اﻟﺻﺎدق ،واﻟﺗواﺻﻲ ﺑﺎﻟﺻﺑر ﺷرطﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺻﺎﻟﺢ».10

ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ «اﻟوﻋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﻘﺿﺎﻳﺎ اﻷﻣﺔ» ،ﻳﻘدم ﻟﻧﺎ أﺑو ﻳﻌرب اﻟﻣرزوﻗﻲ ﺗﻘﺳﻳﻣﺎ ﺧﻣﺎﺳﻳﺎ ﻟﺗﺎرﻳﺦ
ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺳﻠطﺎن اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ،ﻧﺧﺗﺻرﻩ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:

 -1ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻔﺻﻝ اﻟوظﻳﻔﻲ ﺑﺣﺳب اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﻳن اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻣؤﺻﻠﻳن واﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻣﻣﺎرﺳﻳن وذﻟك إﻟﻰ

ﺣدود ﺗﻛون اﻟﻣدارس اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ اﻷرﺑﻊ اﻟرﺋﻳﺳﺔ )إﻟﻰ ﺑداﻳﺔ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻬﺟري(.

 -2ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻔﺻﻝ اﻟوظﻳﻔﻲ ﺑﺣﺳب اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﻳن ﻓﻘﻪ اﻟظﺎﻫر وﻓﻘﻪ اﻟﺑﺎطن ﺑﻳن اﻟﻔﻘﻪ واﻟﺗﺻوف :ﻣﻧذ
ﺑداﻳﺎت اﻟﻘرن اﻟراﺑﻊ ﺑﻌد أن أﺻﺑﺢ ﺳﻠطﺎن اﻟﻣﺗﺻوﻓﺔ ﻣﻧﺎﻓﺳﺎ ﻟﺳﻠطﺎن اﻟﻔﻘﻬﺎء.

 -3ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻔﺻﻝ ﺑﻳن اﻷﻣر اﻟواﺟب واﻷﻣر اﻟواﻗﻊ أو اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺗﺑرﻳري اﻟﻣﺳﻳطر ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﻪ اﻟرﺳﻣﻲ
ﻗﺑﻝ ﺷروع اﻟﺻﺣوة ﻓﻲ اﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ ﻓرض ﺗطﺑﻳق اﻟﺷرﻳﻌﺔ ردا ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌﻲ اﻟﺗدرﻳﺟﻲ ﻟﻔرض
اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ.

 -4ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻔﺻﻝ ﺑﻳن اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﺎﻧون اﻟوﺿﻌﻲ أو اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺗﺛوﻳري ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،ﻣﻧذ
ﺷروع اﻟﺻﺣوة ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺄﺳﻳس اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ردا ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﺷﻣوﻟﻳﺔ.

وﻗد ﺗوﺳط ﺑﻳن اﻟﺣﻘﺑﺗﻳن ﺑﻣرﺣﻠﺗﻳﻬﻣﺎ ﺣﻘﺑﺔ اﻟﺻراع اﻟﻔﺻﺎﻣﻲ ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﺗﻳن ،وﻳﻣﻛن ﺣﺻر ﻣدﺗﻬﺎ

ﻋﻣﻠﻳﺎ ﺑﻳن ﺳﻘوط اﻟﺧﻼﻓﺔ اﻟﻌﺑﺎﺳﻳﺔ وﺳﻘوط اﻟﺧﻼﻓﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ :ﻣن ﻧﺻف اﻟﻘرن اﻟﺳﺎﺑﻊ إﻟﻰ ﻧﺻف
اﻟﻘرن اﻟراﺑﻊ ﻋﺷر اﻟﻬﺟرﻳﻳن .وﻣن ﺛم ﻓﻬﻲ ﺗﻣﺛﻝ ﻧﺻف اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﻘرﻳﺑﺎ ،ﻓﺎﻟﺣﻛم ﺻﺎر ﻛﻠﻪ
ﺳﻠطﺎﻧﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ وﻫو ﻟﻳس ﺧﻼﻓﻳﺎ إﻻ ﺑﺎﻻﺳم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﺑﺔ .وذوو اﻟﻣﺻداﻗﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﻘﻬﺎء

ﺻﺎروا ﻳﻣﺛﻠون اﻟرأي اﻟﻌﺎم اﻟﻧﺧﺑوي اﻟﻌﺎﺟز ﻓﻲ ﺛورﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﺣﺎﻟف اﻟﺿﻣﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب

واﻟﺻرﻳﺢ أﺣﻳﺎﻧﺎ.

 -5ﻣرﺣﻠﺔ ﻋدم اﻟﺗطﺎﺑق ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﺗﻳن اﻟروﺣﻳﺔ واﻟزﻣﺎﻧﻳﺔ وﻫﻲ اﻟﺣﻘﺑﺔ اﻟﺗﻲ آﻟت إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳوﺻف
ﺑﻌﺻر اﻻﻧﺣطﺎط؛ أي اﻟﻌﺻر اﻟذي ﺻﺎرت ﻓﻳﻪ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟروﺣﻳﺔ ﺑﻼ ﺣوﻝ وﻻ ﻗوة وﺻﺎرت ﻓﻳﻪ
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟزﻣﺎﻧﻳﺔ ﺑﻼ ﻣﻌﻧﻰ وﻻ ﻋﻘﻝ.11

 -4ﻋﻼﻗﺔ اﻷﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﺎدة ﻓﻲ وﻗﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﺿر :ﺣﺻﻳﻠﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻟو أردﻧﺎ ﺣﺳﺎب ﺣﺻﺎد اﻟﻘرون ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻷﻣﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواع ﻗﻳﺎدﺗﻬﺎ ،ﻟظﻬرت ﻟﻧﺎ ﺣﻘﻳﻘﺔ ﺑﺳﻳطﺔ
وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻗوﻳﺔ وﻣﻔﻌﻣﺔ ﺑﺎﻷﻣﻝ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺟراﺣﺎت اﻟﻣﺎﺿﻲ وﺗرﻛﺎت اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺛﻘﻳﻠﺔ وﺷدة وطﺄة

اﻟﺣﺎﺿر وﻗﺳوة اﻟواﻗﻊ.

ﺻﺣﻳﺢ أن دوﻟﺔ اﻹﺳﻼم اﻟﻌظﻳﻣﺔ -اﻟﺗﻲ ﺑﻠﻐت ﺣدود ﻓﺗوﺣﺎﺗﻬﺎ ﺣدود اﻟﺻﻳن وﺟﻧوب ﻓرﻧﺳﺎ وﺷرق

أوروﺑﺎ ،واﺳﺗﻣرت ﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﻗرون ﻓﻲ إﺳﺑﺎﻧﻳﺎ واﻛﺗﺳﺣت أﺟزاء واﺳﻌﺔ ﻣن آﺳﻳﺎ ،-ﻗد ﺗﻔﻛﻛت وآﻟت إﻟﻰ

دوﻳﻼت ﺗزداد أو ﺗﻧﻘص أﻫﻣﻳﺔ ،وﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣن أﻟﻘﺎب اﻟﺧﻼﻓﺔ إﻻ ﻟﻘب ﻻ ﻳﺗﻌدى ﺣدود اﻟﺗﺑرك ﺑﺎﻟﻧﺳب
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إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺷرﻳﻔﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻟم ﻳرث اﻟﺧﻼﻓﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ إﻻ دوﻟﺔ ﺗﻌﻠﻣﻧت ﺑﺻﻔﺔ ﺟذرﻳﺔ ..ﻛﻝ ﻫذا
ﺻﺣﻳﺢ ،ﻛﻣﺎ ﻻ ﻳﺧﻔﻰ ﻋﻠﻳﻧﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﻳﻪ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺷﻌوب اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣن ﻧﻳر اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر وﻋﺳﻔﻪ،

وﻟﻛن ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﺻﺎﻣدا ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺟراﺣﺎت واﻻﻧﻛﺳﺎرات ﻫو اﻟﻧواة اﻟﺻﻠﺑﺔ ﻟﻠوﺟود اﻹﺳﻼﻣﻲ

اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔح ﺑﻝ ازدادت ﺑﻣرور اﻟﺗﺎرﻳﺦ ﺣﺿو ار
اﻷﻣﺔ ﺑﺣد ذاﺗﻬﺎ؛ ﻟم ﺗﻧدﺛر ّ
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم ،وﻫو ّ
وﻗداﺳﺔ ﻓﻲ وﺟدان ﻛﻝ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن .ﺗم اﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﻗدﺳﻳﺔ اﻟﺧﻼﻓﺔ وﺗم ﺗﻌوﻳﺿﻬﺎ ﺑﻘدﺳﻳﺔ اﻷﻣﺔ؛ أي
ﻟﻸﻣﺔ ﻓرﺻﺔ ﻟﺗﺟﺳﻳد ﻣﻌﻧﻰ اﻻﺳﺗﺧﻼف ﻓﻲ اﻷرض
ﻟم ﺗﻌد ﻫﻧﺎﻟك ﻣن ﻗﻳﺎدة ﻣﻘدﺳﺔ وﻟﻛن ﺳﻧﺣت ّ
اﻟﺳر ﻓﻲ ذﻟك ﻫو ﺑﻘﺎء اﻷﺻﻝ اﻟذي ﻳﻣﺛﻝ ﻣﺻدر إﻟﻬﺎم
ﺑﻘﻳﺎدة ﺗﺻﻧﻌﻬﺎ ﻫﻲ وﻻ ﺗﻛون ﺻﻧﻳﻌﺔ ﻟﻬﺎ ،و ّ

ﻻ ﻳﻧﺿب ﻟﺗﺷﻛﻝ روح اﻷﻣﺔ وﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﺣﻳﺔ ،وﻫو ﻛﺗﺎﺑﻬﺎ اﻟذي ظﻝ ﻣن دون ﺗﺣرﻳف وظﻝ ﺑرﻧﺎﻣﺟﻪ

اﻟﺗﺛوﻳري واﻟﺗﻧوﻳري ﻛﺎﻣﻼ ﻣن دون ﺗﻘﺎدم؛ ﺑﻝ إﻧﻪ ﻳزداد ﻣﺷروﻋﻳﺔ ﺑﻣرور اﻷﻳﺎم ،ذاك ﻫو اﻟﻘرآن
اﻟﻛرﻳم اﻟذي وﻋد ﺑﺄن ﻧرى آﻳﺎت اﷲ ﻓﻲ أﻧﻔﺳﻧﺎ وﻓﻲ اﻵﻓﺎق ﺿﻣن أﻓق ﻓﻠﺳﻔﺔ ﺷﻬودﻳﺔ ﺗوﺣﻳدﻳﺔ راﺳﺧﺔ

ﻓﻲ اﻟﻔطرة اﻟﻧﻘﻳﺔ.

ﻧﺟد ﻟدى رﺿوان اﻟﺳﻳد ﺗﻌﺑﻳ ار ﻣﺻﻳﺑﺎ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧﻠﺻﻧﺎﻫﺎ ﻋن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻘﻳﺎدة

)اﻟﺧﻼﻓﺔ( ﺑﺎﻷﻣﺔ ،ﻓﻬو ﻳﻘوﻝ ﻓﻲ رؤﻳﺗﻪ ﻟﻠﺧﻼﻓﺔ وﺑﻧﻳﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم« :12ﻟﻘد ﻛﺎﻧت ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟدوﻟﺔ

ﻓﻲ اﻹﺳﻼم اﻟوﺳﻳط )واﻟﺧﻼﻓﺔ ﻫﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻷم( أﻧﻬﺎ ﺿﻌﻳﻔﺔ اﻟﺟذور ﻓﻲ أﺻﻝ اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ ،وأﻧﻬﺎ ﻟم

اﻟﺛر ﻟﻠﺷرﻋﻳﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ ،وﻣﺎ اﺳﺗطﺎﻋت اﻟﺗﺣوﻝ إﻟﻰ «دوﻟﺔ
ﺗﺳﺗطﻊ اﻟﺗﻐذي ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻣن ذﻟك اﻟﻧﺑﻊ ّ
ﺑﺣد ذاﺗﻬﺎ» ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ ،وﻫﻛذا ظﻠت اﻷﻣﺔ وﺟﻣﺎﻋﺗﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﻣﻘدس ،وﻫﻲ ﻣﻧﺎط اﻻﺳﺗﺧﻼف،
وﻫﻲ اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ اﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻳﺔ واﻟﻌﻠﻳﺎ ،ﺗﻬب ﻛﻝ ﻣﺎ ﻋداﻫﺎ ﻣﺷروﻋﻳﺔ ﻓرﻋﻳﺔ ﺑﻘدر ﻣﺎ ﻳﻧﺿوي ﺗﺣت
ﻟواﺋﻬﺎ .وﻗد زاﻟت اﻟﺧﻼﻓﺔ ﻣﻧذ أﻣد وﺑﻘﻳت اﻷﻣﺔ وﻛﺎرزﻣﺎﻫﺎ )إﺟﻣﺎﻋﻬﺎ ،وﻋدم اﺟﺗﻣﺎﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ

ﻓﺎﻷﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻫﻲ اﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻳﺔ ،واﻟﺷرﻋﻳﺎت اﻟﻔرﻋﻳﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ )ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ
اﻟﺿﻼﻟﺔ!(.
ّ
اﻟﺧﻼﻓﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ( ﺷرﻋﻳﺎت ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺗرﺗﺑط ﺑﺗﻠك اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ وﺟودا وﻋدﻣﺎ».
1
2
3
4
5
6
7
8

 -رﺿوان اﻟﺳﻳد ،رؤﻳﺔ اﻟﺧﻼﻓﺔ وﺑﻧﻳﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ،ﻣﺟﻠﺔ اﻻﺟﺗﻬﺎد ،اﻟﻌدد  ،13اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ،ص.16

 اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ﻧﻔﺳﻪ. رضوان السيد ،مسألة الدولة وصراع «الصور التاريخية» ،مجلة االجتھاد ،العدد  ،13السنة الرابعة ،ص.8 رضوان السيد ،رؤية الخالفة وبنية الدولة في اإلسالم ،مجلة االجتھاد ،العدد  ،13السنة الرابعة ،ص.25 -اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ص.26

 اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،ص.30 أبو يعرب المرزوقي ،الوعي العربي بقضايا األمة ،دار الفرقد ،دمشق ،2007 ،ص.143 -ﻻ ﻳﻌﻧﻲ ذﻟك أن أﺑﺎ ذر -رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ -ﻟم ﻳﻌﻣﻝ ﺑﻣﺎ ﻋﻠم؛ ﺑﻝ اﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟك ﺗﻣﺎﻣﺎ ﺳﻌﻰ ﺑﻠﻬﺟﺗﻪ اﻟﺻﺎدﻗﺔ إﻟﻰ

ﺗﻧزﻳﻝ ﻋﻠﻣﻪ –ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟوﻋﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ -ﻣﻧزﻝ اﻟﺗﻧﻔﻳذ ﺑﻛﻝ ﻣﺎ أوﺗﻲ ﻣن ﻗوة.
 - 9ﻳﻣﻛن اﻟﻌودة ﻫﻧﺎ ﻣﺛﻼ ﻟﻛﺗﺎب «اﻹﺳﻼم وأﺻوﻝ اﻟﺣﻛم» ﻟﻣﺣﻣد ﻋﻣﺎرة.
 -10المرزوقي ،المصدر السابق ،ص.145
 -11اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،ص.146-145
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 -12ﻣﺻدر ﺳﺑق ذﻛرﻩ ،ص.45-44
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مكونات االتصال األدبي بين البنيوية والتفكيك :مقارنة وتفسير
ھشام مكي
نھدف في ھذه المحاولة إلى درء االعتقاد السائد باالختالف الجذري بين مدرستي البنيوية والتفكيك،
وبيان أنھما تصدران عن نفس النموذج المعرفي؛ للوصول إلى حقيقة تنوع وثراء اإلنتاج األدبي عبر
الحضارات ،ومحو خرافة تعميم أدب أمة بعينھا على سائر أصقاع المعمور ،على أن ال يُفھم من ھذا
أننا من دعاة الخصوصية المنغلقة على الذات والنابذة لكل وافد ولو كان فتحا معرفيا أو إبداعا إنسانيا؛
بل على العكس من ذلك ،سيجد القارئ في ھذا البحث دعوة إلى االنفتاح على العالم ،إلى إدراك نعمة
االختالف والتمتع بالثراء اإلنساني المبثوث في ثنايا كل مجھود بشري.
وھكذا بدأنا بمدخل عرضنا فيه باختصار شديد مخطط االتصال األدبي عند رومان جاكبسون،
وخصصنا الجزء األول لدراسة التصور البنيوي لعناصر االتصال األدبي ،وفعلنا األمر نفسه مع تيار
التفكيك في الجزء الثاني ،ثم أعقبنا ذلك بمحاولة لتفسير ھذين التصورين ،تجاوزنا فيھا التعارض
الظاھر بين المدرستين ،وركزنا على النموذج المعرفي الكامن وراء مختلف إنتاجاتھما ،ثم ختمنا
بخالصة ركزنا فيھا ما توصلنا إليه من نتائج.
مدخل :خطاطة جاكبسون لالتصال األدبي
تعرض كثير من اللغويين إلى بنية االتصال األدبي 1وتحدثوا عن عناصره ومكوناته ،وقد اخترنا
الخطاطة التي قدمھا جاكبسون تعديال على نظام سوسير ،اخترناھا العتبارات منھا :أنھا تتوسط بين
البساطة والتعقيد ،وعناصرھا واضحة ومحددة تفي بالغرض من ھذا البحث ،وختاما ألنھا تمثل أكثر
الخطاب المكتوب باعتبار السھم/المسار األحادي االتجاه.
باحث من المغرب .
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وقد وردت ھذه الخطاطة بھذا الشكل:2
السياق
الرسالة

المستقبل

المرسل

االتصالعلى ھذا الشكل:
كما أن ھذه الخطاطة وردت أيضا
الشفرة

أوال :مكونات االتصال األدبي بين البنيوية والتفكيك.
أ -مكونات االتصال األدبي من منظور بنيوي:
يعتبر جاكبسون العالمة محور عملية االتصال ،فكيف تنظر البنيوية إلى عناصر االتصال الست؟
 -1المرسل:
ما دمنا في سياق الحديث عن االتصال األدبي المكتوب ،فسنعبر عن المرسل بكلمة المؤلف ،إن النص
األدبي البنيوي يتيم المنشأ؛ بل يعتريه اليتم ساعة الوالدة ،فالمؤلف ليس له وجود سابق قبل نصه؛ وإنما
يولد معه أثناء عملية الكتابة ،ويموت بمجرد انتھائھا ،وھو ما يؤكده  Roland Barthesعام 1967م
في معرض تأكيده على موت المؤلف« :يعتقد أن المؤلف يغذي الكتاب ،ومعنى ذلك أنه موجود قبل
الكتاب ،يفكر ويعاني ويعيش من أجله ،وھو على نفس عالقة السبق مع علمه كاألب مع طفله ،وعلى
النقيض من ذلك تماما ،فإن الكاتب الحديث يولد في نفس الوقت مع النص ،وليس له بأي حال من
األحوال وجود يسبق أو يتخطى النص»؛«فال ُكتّاب -من وجھة نظر بارت -أناس يملكون موھبة مزج أو

2

خلط كتابات موجودة بالفعل ،وھم ال يستخدمون الكتابة للتعبير عن أنفسھم أو ذواتھم؛ بل لالستفادة من
قاموس اللغة الذي كانت كتابته قد تمت بالفعل ،ومن مفردات الثقافة القائمة»..3
 -2الرسالة:
يقول روبرت شولز « :Robert Scholesإن لفظة الرسالة نفسھا يستخدمھا جاكبسون بمعنيين
مختلفين ،في بعض األحيان تبدو كلمة «الرسالة» مساوية «للمعنى» ،وفي أحيان أخرى مساوية
لـ«الشكل اللفظي»  Verbal formإن المشكلة أن لدينا نظاما كامال للداللة ينشط داخل أي تلفظ،
ويمكن وصف الرسالة باعتبارھا عالمة لھا صيغتھا اللفظية الدالة ومضمونھا المدلول ،ويمكن اعتبار
ھذه الرسالة/العالمة الصغرى جزءا من العالمة األكبر وھي المتلفظ بكامله ،ومرة أخرى فإن ھنا الكل
يقبل تحليل جوانبه الدالة والمدلولة».4
فالرسالة/النص ليست المعنى ،إنھا نسق من العالمات ،فكيف تتحدد العالمة؟
 -3الشفرة:
يتعلق األمر بشفرة اللغة التي استخدمھا الكاتب لكتابة نصه ،وتقتضي تواضعا مسبقا
وعفويا بين المرسل والمرسل إليه ،فكلمات النص تُع ّد وسيطا ال بد منه إلقامة التواصل؛ لكن كيف
يتحدد مفھوم «الكلمة»؟ تعتبر «الكلمة» أحد أشكال العالمة ،وإذا كان دي سوسير يَ ُع ّد العالمة كلمة
مفردة في خطاطته التي أشرنا إليھا سابقا ،فإن جاكبسون يعتبرھا نسقا؛ أي أن النص األدبي برمته قد
ينظر إليه كعالمة
يعرف  Charles Sanders Pierceالعالمة باعتبارھا «شيئا يمثل بالنسبة لشخص ما شيئا في جوانبه
أو صفاته» ،5ويزيد تعريفه تفصيال« ،فيميز بين ثالثة أنواع أو أنماط للعالمة؛ ھناك العالمة األيقونية
 ،iconicحيث تشبه العالمة المرجع الذي تشير إليه مثل صورة قطار ،والعالمة اإلشارية indexical
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التي ترتبط سببيا بمرجعھا مثل الدخان الذي يشير إلى الحريق ،ثم العالمة الرمزية  ،symbolicوھي
التي ترتبط عشوائيا أو عفويا arbitraryبمرجعھا».6
ما يجب التأكيد عليه :أن مفھوم العالمة الجديد ألغى طريقة النظر إليھا على أنھا تمثل شيئا موجودا
بالفعل في العالم الخارجي ،وھو ما يذھب إليه دي سوسير من أن العالمة ُعملة ذات وجھين :الدال وھو
الصوت ،والمدلول وھو المفھوم داخل العقل ،ويورد «آرت بيرمان» رأي ميشل فوكو الذي يتحدث
عن الموضوع نفسه فيقول »:وفي التبادل المعرفي التالي في نھاية القرن التاسع عشر...يختفي احتمال
النظر إلى اللغة باعتبارھا بنية تمثيلية )دالة( فقط ،كمجموعة من الرموز التقليدية التي تمارس معھا
آليات المنطق )األرسطي أساسا( نشاطھا لتصوير الواقع الذي يتم إدراكه من خالل الحواس .تكتسب
اللغة )في المرحلة الجديدة( تماسكھا الداخلي المنظم والخاص بھا والذي يختلف عن استخدام اللغة ،لم
تعد اللغة تتكون فقط من ممثالت وأصوات تقوم بدورھا بتمثيل الممثالت« ،لم تعد اللغة ترتبط بمعرفة
أشياء ال شك فيھا عن طريق التمثيل المباشر»« ،فاللغة أيضا تتكون من عناصر شكلية تجمع داخل
نسق يفرض على األصوات والمقاطع والجذور تنظيما ليس تمثيليا».7
في الختام نشير إلى أن العالمة اعتباطية ،وأن معناھا موجود داخلھا ،وليس داخل أو في أي شيء
خارجي ،وأن الداللة ال تتحدد فقط بالعالقة بين الدال والمدلول؛ بل بانتظام العالمة  -في شكلھا
األصغر :المفردة اللغوية -داخل نسق أصغر ھو الجملة وھو انتظام متأثر بعالقاتھا مع المفردات
األخرى داخل الجملة/النسق ،ثم عالقة الجمل/األنساق الصغرى فيما بينھا مكونة نسقا أكبر ھو النص
أو العمل األدبي.
 -4القناة:
االتصال في مخطط جاكبسون يتم عبر قراءة كلمات الرسالة عبر قناة بصرية.
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 -5السياق:
في االتصال الحسي تكون الرسالة شفوية ،وحينھا فإن المر َسل إليه يتلقى الرسالة مباشرة في
المرسل والمر َسل إليه،
سياقھا؛لكن االتصال المكتوب ھو اتصال مؤجل بين الكاتب والقارئ ،بين
ِ
يتحقق بانطالق عملية القراءة ،نشير إلى أن ھناك من يعبر عن السياق بكلمة «مرجع» ،والسياق ھو
الذي يمكن من ترجمة العالمة وتعيين داللتھا،ما دامت ھذه الداللة داخلية ،ومرتبطة أيضا بموقع
العالمة داخل النسق األصغر.
وللحديث عن ذلك ،نورد ما قاله د.الزواوي بغورة متحدثا عن تطبيق ليفي ستروس للمنھج البنيوي في
دراسة األساطير« :وھذا في الواقع ما قام به ليفي ستروس في عمله الضخم حول
)أسطوريات( Mythologies؛ حيث استطاع أن يدرس أكثر من  800أسطورة ،ويرجعھا إلى بنياتھا
األساسية ،خاصة بنيتھا اللغوية وذلك بعد سلسة من التحويالت واالستبداالت لعناصر تلك األساطير؛
وترتبط قاعدة االستبدال والتحويل -كذلك -بميزة أساسية في المنھج البنيوي ،وھي اھتمامه بالوضع
 Positionوالمكان  ،Espaceفداللة عنصر ما تؤخذ من موقعه؛ لذلك يمكن تبديل وتحويل أي عنصر
مادام الموقع ھو المھم« ،فالصور والرموز ليس لھا معنى؛ وإنما وضعيتھا ھي التي تحدد معناھا،
وليس العكس»؛ ولذلك فإن قاعدة التحويل ال تفھم إال من خالل مبدأ السياق» 8الذي يعطي ويحدد شكل
اشتغال وانتقاء العالمة على المحورين العمودي واألفقي.
لتفسير ھذا األمر نقول بأن البنيوية أعلت من شأن اللغة وجعلتھا المرجعية الوحيدة ،بمعنى أن
السياق/المرجع لغوي صرف ،ال يتحكم فيه إال موقع العالمة داخل النسق؛ ألن ذلك الموقع ھو الذي
يكسبھا الداللة.

5

وھكذا؛ ما دام ذلك الموقع ثابتا فيمكن استبدال المفردة بمفردات أخرى سواء من المحور األفقي أو
العمودي .
 -6المرسل إليه:
«معتمدا المنھج البنيوي يستطيع الناقد أن يضيء بنية النص ،أن يرى حركة العناصر ،وأن يصل إلى
الداللة فيه» ،9فالقارئ البنيوي يحل محل المؤلف ،فھو الذي يتولى إنارة النصوص ،عبر محاولة
استجالء بنيتھا الكامنة في تنظيم عالماتھا ،وھذا ما تؤكده سيزا قاسم«:فال بد من تحليل تلك العناصر
والكشف عن ماھيتھا ،وقد يؤدي ھذا التحليل إلى استخالص العالقات التي تربط ھذه العناصر بعضھا
ببعض؛ أي إلى معرفة النظام الكامن وراء النص األدبي»10؛ لكن القارئ -في إنارته للنص وبحثه عن
الداللة -ال ينبغي له النظر إلى العالم من خالل اللغة ،أو البحث عن قيم توجيھية داخل النص؛ وذلك ألن
«النص نوع من الكرنفال اللفظي ،تكون فيه اللغة في إجازة من مھام الحياة اليومية الصاخبة ،إن العمل
اللغوي ينتج مشھدا لغويا ،والمطلوب من القارئ أن يستمتع بذلك المشھد أو المنظر في حد ذاته بدال من
النظر إلى العالم من خالل اللغة.
إن النص ينتج في الواقع عن الداالت وترك المدلوالت تھتم بنفسھا ،ذاك ھو شعر الفكر».11
ونضيف أن القارئ يقدم تحليله للنص من خالل لغة نقدية مبدعة؛ إنھا «اللغة الشارحة» أو
«الميتالغة»،فيتحول النص النقدي إلى عمل إبداعي بدوره ،األمر الذي يؤكده،Geoffery Hartman
وھو وإن كان تفكيكيا ،فھذه الفكرة مشتركة بين المدرستين« :يمكن للتعليق األدبي أن يعبر الخط
ويصبح ملحا ،له نفس حقوق األدب ،إنه لون ال يمكن التنبؤ به وغير ثابت ،لون ال يمكن تحديد تبعيته
بصورة مسبقة لوظيفته المرجعية أو التعليقية؛لكن يجب أن تصل قوة النقد إلى درجة ال يصبح معھا
المقال النقدي مكمال لشيء آخر؛ يجب أن يحدث انقالب يصبح معه ھذا العمل الثانوي عمال أوليا».12
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فإن شئنا أن نركز ما أوردناه بخصوص وظيفة القارئ نقول:
 وظيفة القارئ استخراج الداللة ،وإنارة النص ،واستخراج بنيته الكبرى. القارئ يستمتع بجمالية النص دون البحث عن قيم غائية فيه. وھو ينجز ويصوغ قراءته من خالل لغة تتحول بدورھا إلى نص مبدع.ب -مكونات االتصال األدبي من منظور تفكيكي:

 -1المرسل:
نفس موقف البنيوية؛ فالكاتب ليس له وجود سابق على النص.
 -2الرسالة:
إذا كانت الرسالة/النص تتحدد بنيويا بإحالتھا على الشكل؛ فإن التفكيك ينظر إلى النص باعتبارين:
 -1باعتباره بناء من الحيل األسلوبية والمناورات البالغية ،لعبة موضوعھا وأداتھا اللغة ،وھو ما يشير
إليه آرت بيرمان قائال« :إن التفكيكية -كممارسة نقدية أدبية -تفكك النص لتكشف أن ما يبدو عمال
متناسقا وبال تناقضات ھو بناء من اإلستراتيجيات والمناورات البالغية .إن فضح ذلك البناء ينسى
االفتراض بوجود معنى متماسك غير متناقض ومفھوم».13
 -2باعتباره بينصا؛ أي نصا معتمدا على نص ،اعتمد وتأثر بدوره بنصوص سابقة ،وممھدا لنص
الحق«يتضح أن كل نص ھو مستقر لنصوص أخرى من خالل عملية استيعاب بالغة الذكاء ،شكلھا
موضوع دراسة التحليل النفسي والنقد البالغي .إن كل ما اعتبرناه روح النص ،أو معنى يمكن فصله
عن حرف النص يظل داخل «مجال بينصي» ،لقد أظھر النقد دائما أن النص المقروء يعني أكثر مما
يقول ،أو أنه ينسف كل المعاني الممكنة عن طريق المعارضة .14»irony

7

وھذا ما يؤكده داريدا بدوره فيقول« :ما حدث -إذا كان قد حدث -ھو عملية اجتياح ،أبطلت كل ھذه
الحدود والتقسيمات ،وأرغمتنا على توسيع المفھوم المتفق عليه لما استمر في تسميته «نصا» ألسباب
إستراتيجية«،نص» لم يعد منذ اآلن جسما كتابيا مكتمال ،أو مضمونا يحده كتاب أو ھوامشه؛ بل شبكة
مختلفة ،نسيج من اآلثار التي تشير بصورة ال نھائية إلى أشياء ما غير نفسھا ،إلى آثار اختالفات
أخرى ،وھكذا يجتاح النص كل الحدود المعينة له حتى اآلن»

15

وعوض أن يكون بنية ،يصبح

«سيرورة مفتوحة النھاية من االبتناء».16
 -3الشفرة:
رأينا أن النظر البنيوي في الشفرة/اللغة يتمحور حول العالمة باعتبارھا عملة ذات وجھين دال/مدلول'
غير أن التفكيك رغم احتفاظه بمحورية «العالمة» فإن الرؤية تختلف ,وللتعرف على ھذا االختالف
سنستعيد نص آرت بيرمان الذي أوردناه في عنصر «الرسالة» ،مستطردا في حديثه عن اللغة« :ليس
معنى ذلك بالطبع أن الكاتب أفاق' إنھا اللغة التي ال جذور لھا في اإلدراك المباشر لحقيقة خارجية،
ومن ثم فھي تتكون -بحجم طبيعتھا -من سلسلة من الدوال الھائمة « ,.17»ungroundedويذھب
«الكان» إلى القول بأنه ال توجد مدلوالت في الواقع ،ال توجد إال داالت فقط' إذ إن ما يحدث في ظل
وجود تلك الفجوة )بين الدال والمدلول( والمدلوالت المراوغة أن المدلول نفسه ال يكتسب داللة إال إذا
أحلناه على مدلول آخر ،وھكذا يصبح المدلول األول داال ،ويحدث الشيء نفسه مع المدلول الثاني،
فيتحول ھو اآلخر إلى دال ،وھكذا ،ال يمكن االستمرار في الداللة إال عن طريق اإلشارة إلى داللة
أخرى»

،18

وھكذا يتحول النص إلى «فضاء من اللعب الحر بالدوال والمدلوالت» ،19ويبتكر داريدا

مصطلحي «االختالف» و«اإلرجاء» )التأجيل في بعض الترجمات األخرى( للداللة على اختالف
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الدوال فيما بينھا من جھة ،ثم اختالف المدلوالت من جھة ثانية ،وتأجيل حصول الداللة والمعنى إلى
أجل غير مسمى.
 -4المرسل إليه:
أعلى التفكيك من شأن القارئ ،ومنحه صالحيات مطلقة ،فھو الذي يضفي الحياة على النص وليس
مؤلفه ،وھذا ما يراه بارت« ،فھو يميز بين نص قابل للقراءة -وھو النص المستھلك -ونص قابل
للكتابة ،وھو ما يتطلب من القارئ تعاونا فعليا ومشاركة في إنتاجه وكتابته»20؛ لكن ال مجال لالعتقاد
بأن مشاركة القارئ في إنتاج النص تتم عبر قيام ھذا األخير بعملية التفسير وإيجاد معنى نھائي ،إنه
أمر مستحيل عند التفكيكيين ،فكل قراءة ھي مجرد محاولة ،إنھا إساءة قراءة ،وھي على حد تعبير -
ھارولد بلوم« :-نسق من االنحرافات يتبع عمليات فذة من سوء الفھم الخالق»

،21

ويرى )دي مان(

«أن الحوار بين العمل والمفسر ال نھائي ،وأنه يمكن القول باكتمال فھم )النص( حينما يدرك ذلك الفھم
ورطته المؤقتة ،وأن األفق الذي يمكن أن تتحقق فيه تلك الكلية  Totalisationھو الزمن نفسه .إن
عملية الفھم عملية مؤقتة لھا تاريخھا الخاص؛ لكن ذلك التاريخ يراوغ الكلية أبدا ،فحينما يبدو كأن
الدائرة على وشك االنغالق ،يكون المرء قد صعد أو ھبط درجة أخرى فوق سلم ما يسميه )ماالرمي(
الدوامة الحلزونية» .22وحتى نتمكن من الخروج بخالصة مركزة نورد ھذا النص لـ William
« : Spanosإن القراء ال يلتقون بالشكل ،إن سيل الكلمات والكيان المؤقت للنص يتطلب من القارئ
تدخال نشطا واستكشافيا جادا ،وعليه فإن النص حدث ،حدث يحدث داخل األفق المؤقت للقارئ ،حدث
نخبره بالضرورة باعتباره تفسيرا».23
تلخيصا لما سبق نقول بأن المرسل إليه يتحدد من خالل نقطتين:
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 -1المرسل إليه/القارئ ھو الذي يعيد كتابة النصوص ويفعلھا ،ونكتفي ھنا بما ذھب إليه أمبرتو إيكو:
«إن نصا في حال ظھوره من خالل سطحه )أو تجليه( اللساني ،يمثل سلسلة من الحيل التعبيرية التي
ينبغي أن يفعلھا المرسل إليه» ،24ورغم أن إيكو ينتقد مغاالة التفكيكيين ،فإنه بدوره يعتبر «أن النص
يعني أي شيء يرغب القارئ في أن يعنيه».25
-2ال يقدم القارئ معنى نھائيا؛ فالنص يتعدد بتعدد قرائه**.26
وتجنبا لإلطالة نذكر بأن القارئ يقدم تفسيره بلغة نقدية مبدعة الفتة لنفسھا ،األمر الذي أوضحناه سابقا
مع القارئ البنيوي.
 -5السياق:
الستخراج طبيعة النظر التفكيكي في السياق نحتاج إلى بعض التأمل ،وسنميز فيه بين سياقين :سياق
داخلي للنص ،وسياق خارجي ينتظم من خالله النص في سياق النصوص األخرى:
 السياق الداخلي/الخاص :المؤلف في التفكيك ال وجود له ،والقارئ فقط يعيد كتابة النص من خاللقراءته ،فال مجال للحديث عن مرجعية مشتركة بين المؤلف والقارئ؛ لكن أيضا ال بد من حد أدنى من
المرجعية المشتركة بينھما تمكن القارئ من فك شفرة النص وإشعال فتيل عملية القراءة/الكتابة ،ويتعلق
األمر ھنا بمرجعية اللغة ،لكن كيف تتحدد ھذه اللغة؟ إنھا لغة عائمة ،رقص للدوال يؤدي إلى تفسيرات
ال نھائية للنص تبعا لسياقات ال نھائية ينجز من خاللھا كل قارئ قراءته أو قراءاته ،ومن ثم ال نھائية
القراءات تحيل إلى ال نھائية السياقات ،وبالتالي ال سياق ثابت للنص؛ بل يتعدى األمر ذلك إلى
«تشظي» النص إلى فقرات متماثلة من حيث األھمية ،فليس ھناك سياق داخلي ينظمھا ،فيحدد فقرة
رئيسة وأخرى ثانوية وثالثة مكملة ..فالقارئ «يجب أن يقوم برقصة تفسير على األجناب ليفسر فقرة
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بعينھا ،دون أن يصل أبدا -في حركته على الجانبين ھذه -إلى فقرة رئيسة ،أو أولى ،أو ينشئ مبدأ ذاتيا
للشرح».27
 السياق الخارجي :نعود في ھذه الفقرة إلى مفھوم التناص أو البينصية ،كل نص ھو تركيب لنصوصمتعددة ،وھو بدوره سيغدو رافدا لنص الحق؛ إذن ھناك سياق عام يجمع كل النصوص ،وھو ما حاول
بارت تحديده فأسماه «الكتاب األكبر» " ،"The Bookوھو الكتاب الذي يضم كل ما كتب بالفعل؛ أي
أن النص الحاضر يحمل في شفراته بقايا وآثارا وشذرات من ذلك الكتاب األكبر ،وأنه جزء من كل ما
تمت كتابته .إن عناصر الكتاب المشفرة -من منظور بارت« -عبارة عن شظايا متعددة لشيء كانت قد
تمت قراءته ورؤيته وفعله وتجربته» وفي إشارة الشفرة إلى ما تمت كتابته بالفعل؛ أي إلى الكتاب
األكبر )للثقافة ،وللحياة كافة( فإنھا تحول النص إلى ملخص لھذا الكتاب» ،28فھل نستطيع القبض على
مالمح ھذا الكتاب األكبر؟ وھل يحيلنا إحالة واضحة على السياق األكبر؟
نحاول تحديد ھذا السياق ،فنجده يتسع اتساع ذلك النص األكبر،إنه مفھوم عائم ،ال مجال لحصره أو
اإلمساك به.
السياق في إستراتيجية التفكيك موجود ،نتحدث عنه ،لكنه كائن ھالمي رخو ،ال شكل ثابت أو محدد له،
نحاول اإلمساك به فيتفلت من قبضة اليد ،قد نستعير المعجم التفكيكي فنعبر عن السياق بأنه ذلك
الحاضر/الغائب في الوقت نفسه.

موقفنا نفسه يعبر عنه عبد الرحمن محمد القعود -وإن كان تحليله للتفكيكية أقل عمقا– فيقول« :ال اعتبار في التفكيكي

ألي سياق عام أو خاص ،خارج النص أو داخله؛ إذ ليس المقصود الوصول إلى حقيقة أو يقين ،فھذا يخالف واحدا من
مميزات االتجاه التفكيكي ،وھو الشغف بالاليقين والالغلق».29
 -6القناة:
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ما ذھبنا إليه نفسه في الجزء المخصص للبنيوية.
ثانيا :محاولة للتفسير.
أ -في النموذج المعرفي الغربي:
نعتمد في ھذا المقام على النموذج التفسيري الذي أبدعه د .عبد الوھاب المسيري

،30

ويميز فيه بين

´العلمانية الجزئية´ التي تعني «فصل الدين عن مؤسسات الدولة المختلفة» ،و´العلمانية الشاملة´ ،التي
«ال تعني فصل الدين عن الدولة فحسب ،وإنما فصل كل القيم الدينية واألخالقية واإلنسانية عن كل
جوانب الحياة العامة في بادئ األمر ،ثم عن كل جوانب الحياة الخاصة في نھايته ،إلى أن يتم نزع
القداسة تماما عن العالم )اإلنسان والطبيعة(؛ بحيث يصبح مادة استعمالية قابلة للتوظيف ،وتصبح
الطبيعة والمادة ھي المرجعية الوحيدة لسلوك اإلنسان ورؤيته في الكون.
ونحن نذھب إلى أن التحديث والحداثة وما بعد الحداثة ھي مراحل ثالث في متتالية العلمانية الشاملة؛
فالعلمانية الشاملة ليست جوھرا ثابتا ،وال برنامجا فكريا محددا يبتدئ كله في عالم التاريخ دفعة
واحدة ،وإنما ھي متتالية تتحقق تدريجيا عبر الزمان».31
كما أن ھذه المراحل الثالث ال يبدو التدرج فيھا واضحا عبر الزمان فال نستطيع أن نحدد مثال فترة
زمنية دقيقة نخصھا بمرحلة الحداثة ،ونحدد سنة بعينھا تصلح النطالق مرحلة ما بعد الحداثة )وإن
كانت سنة 1968م تبدو مغرية( ،فھذه المراحل عبارة عن متتالية نموذجية للتفسير ،وتعينھا في الزمن
يكون متداخال ومتزامنا ،ويستغرق مسلسل التحديث والعلمنة خمس مراحل:
تتميز المرحلتان :األولى والثانية بمركزية اإلنسان )مركزية إنسانية فإمبريالية( ،ثم مرحلة ثالثة تطبعھا
ثنائية اإلنسان والطبيعة الصلبة ،ومرحلة رابعة يرد فيھا اإلنساني إلى الطبيعي وتصبح الطبيعة/المادة
مركز الحلول والمرجعية النھائية
1

ولعل  Basteson Gregoryقد أفلح في التعبير عن االنتقال من مرحلة مركزية اإلنسان إلى مرحلة
مركزية الطبيعة/المادة؛ إذ يقول« :في فترة الثورة الصناعية ربما كانت أھم الكوارث ھي الزيادة
الضخمة في الغطرسة العلمية ،كنا قد اكتشفنا كيف نصنع القطارات واآلالت األخرى ،ورأى اإلنسان
الغربي نفسه كأوتوقراطي يملك قوة السيطرة على عالم مكون من الفيزياء والكيمياء ،وفي النھاية كان
مقدرا للظواھر البيولوجية أن يتم التحكم فيھا مثل عمليات في أنبوبة اختبار )واإلنسان أيضا في بعده
البيولوجي( .كان التطور ھو تاريخ تعلم الكائنات العضوية لحيل متزايدة للتحكم في البيئة ،وكان
اإلنسان يملك حيال أفضل من أي مخلوق آخر،لكن تلك الفلسفة العلمية مضى عليھا الزمن اآلن ،وحل
محلھا اكتشاف أن اإلنسان ليس سوى جزء من أنظمة أكبر ،وأن الجزء ال يمكن أبدا أن يتحكم في
الكل».32
في المرحلة األخيرة «تتصاعد معدالت الحلول والتفكيك ،وتتعدد مراكز الحلول إلى أن تصبح
الصيرورة ھي مركز الحلول ،ويصبح النسبي ھو المطلق الوحيد ،ويصبح التغير ھو نقطة الثبات
الوحيدة .حينئذ تفقد الطبيعة/المادة مركزيتھا ،باعتبارھا المرجعية النھائية ،ويغيب في نھاية األمر كل
يقين ،وتسيطر النسبية تماما ،وتتعدد المراكز ،ويسقط كل شيء في قبضة الصيرورة الكاملة» .33يبقى
أن نشير إلى أنه مع االختالف الواضح بين المرحلتين األخيرتين؛ فإنھما تشتركان في «تغييب اإلنساني
وتفكيكه وتقويضه ،وتذويبه إما في عالم مركزه الطبيعة ،أو في عالم ال مركز له».34
ب -محاولة للتفسير:
الحظنا -في سياق حديثنا عن مسلسل التحديث والعلمنة -أن ذلك المطلق المفارق )ﷲ في سائر األديان
السماوية( قد تم االستغناء عنه في الفلسفات الحلولية الكمونية،فأصبح المطلق كامنا في المادة،
وأصبحت ھي المرجعية الوحيدة ،وھكذا تتم علمنة كل المجاالت،وحينما تصل العلمانية إلى مجال
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معين ،فإنه ينغلق على ذاته ،يستمد مرجعيته منھا ،فتصبح المعايير في المجال السياسي سياسية ،وفي
المجال االقتصادي اقتصادية...
وھكذا ينغلق األدب على ذاته ،يستمد مرجعيته وشرعيته منھا ،وتصبح اللغة مرجعية نفسھا ،ال تحتاج
إلى شيء خارجھا ،وھكذا يبدأ الحديث عن الفن من أجل الفن ،واألدب لألدب ،فالمھم ھو محاولة
َ
موت
اكتشاف القوانين )البنية( الداخلية للنصوص دون الحاجة إلى أية نقطة خارجية ،وھكذا نعلن
المؤلف باعتباره شيئا خارجا عن بنية األدب الكامنة فيه ،ويختفي الحديث عن المعنى ،ألنه يعني وجو َد
ق ثابت خارجي ،وھو إله قد تم قتله فلسفيا من قبل ،ونُ ِشر نعيه!
مطل ٍ
وحتى المؤلف/اإلنسان ھو كائن أحادي البعد جزء من الطبيعة/المادة  ،بعيد كل البعد عن التسامي أو
االرتباط بأية قيمة عليا إنسان وظيفي إلى أبعد الحدود ،دفع به «الترشيد»

إلى أقصى كفاءاته

العملية ،ومن ثم ھو يختفي كمؤلف؛ ألن ذلك الشكل من الوجود يسلم له بصنع المعنى وإنتاج القيمة،
وھذا ال يستقيم مع المرجعية الداخلية للغة،وھكذا يظھر قارئا فقط ،قارئا حداثيا/بنيويا ،يصطحب معه
رفيق غروره الكوني :العلم؛ إلنارة النص ،واستخراج بنيته الكامنة فيه دون أن يتجاوز ما يوجد داخل
اللغة المنغلقة على نفسھا ،وكأنه ناقل محايد لمحتوى النص ،وقد يتبدى قارئا «ما بعد-حداثيا» ،يصول
ويجول في أرجاء النص ،يمكن له أن يقول ما يشاء؛ لكنه حتما يُجانب الصواب ،و أبدا لن يستطيع
الوصول إلى تفسير صحيح ،ليس لعلة في ذاته ،ولكن ألن العالم أصبح مسطحا ،ليست ھناك حقيقة
ثابتة ،أو قيمة مطلقة أو معنى .ال وجود لمطلق مفارق يصنع نظام القيم.
ولعل «واالس مارتن» قد تنبه إلى ذلك ،وھو يعرض أفكارا تقترب مما وصلنا إليه؛ إذ يحكي« :كان
ھناك وقت اشترك فيه اإلنسان والطبيعة واللغة كل في اآلخر ،وكانت القصيدة تجسد األشياء التي
تسميھا ،ثم حدث انفصام أو انشطار في الوحدة الثقافية لإلنسان وﷲ والطبيعة واللغة ،وھو السبب في
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سقوط رمزية العصور الوسطى )التي ارتبطت بمركزية ﷲ/الدين ثم اإلنسان( ،وما تال ذلك من تشرذم
،وقد يتفق دريدا مع ذلك ،إن السيناريو التاريخي أعيدت كتابته مرات كثيرة ،بمفردات وأنظمة مختلفة..
وسوف يوافق دريدا أيضا على أن معظم تفسيرات ھذا السقوط غير كافية ،فبذلك االنفصام بين الكلمة
والشيء ،بين الدال والمدلول ،بين الذات والموضوع ،يأتي صندوق باندورا للذاتية والعدمية واإلنسية
والنسبية التاريخية».35
المعنى نفسه يورده المسيري في نص أوردناه سابقا ونتابعه « :ويفضي بنا كل ھذا إلى عالم مفكك ال
مركز له ،ويتحول العالم إلى كيان شامل واحد تتساوى فيه األطراف تماما بالمركز ،عالم ال يوجد فيه
قمة أو قاع ،أو يمين أو يسار )أو ذكر أو أنثى( ،وإنما يأخذ شكال مسطحا تقف فيه جميع الكائنات
اإلنسانية والطبيعية على نفس السطح ،وتصفى فيه كل الثنائيات ،وتنفصل الدوال عن المدلوالت،
فتتراقص بال جذور وال مرجعية وال أسس ،وتصبح كلمة «إنسان» داال بال مدلول ،أو داال متعدد
المدلوالت ،وھذا ھو التفكيك الكامل ،وھو أيضا االنتقال من عالم التحديث والحداثة واإلمبريالية إلى
عصر ما بعد الحداثة والنظام العالمي الجديد».36
من المصطلحات التفكيكية الشائعة نجد :الحضور ،الغياب ،االختالف والتأجيل ،وقد أشرنا إليھا
سابقا،فكيف نفسرھا؟
«الحضور  ،Presenceمصطلح استخدمه ھايدجر وأشاعه دريدا ،و«الحضور» ھو ماال يستند وجوده
)حضوره( إلى شيء إال نفسه ،والحقيقة ھي التمييز بين الحضور والغياب ،كما عرفه دريدا بأنه
الصلب الثابت ألي نسق فلسفي».37
وھكذا فعبارة «ال يوجد شيء خارج النص» تعني موت اإلله ،وموت النص ،ومولد القارئ ؛ لكن ھناك
عددا كبيرا من القراء ،فنصل إلى تعددية مفرطة؛ «ألن وجود المعنى والقيمة يرتبط بوجود المدلول

1

المتجاوز )الحضور( ،وھو النقطة المرجعية النھائية التي توجد خارج األنساق الداللية وعالم
الصيرورة ،وھي نقطة يدركھا الوعي مباشرة؛ ذلك ألنه معطى مباشر للذات بال وسيط داللي» ،38وھذا
يتعارض مع مشروع ما بعد الحداثة؛ لذا يتبنى دريدا مفھومي التأجيل واالختالف لضمان عدم تحدد أي
معنى ،عبر لعب ال نھائي للدوال والنصوص،وحتى وجود الغياب وحده ھو شكل من أشكال الوجود
يستدعي الحضور ضمنيا؛«ولذا ال بد من الوصول إلى نقطة ليس فيھا حضور أو غياب ،نقطة «بينية»
مثل االختالف والتأجيل الذي ليس بحضور أو غياب».39

خاتمة:
كان ھمنا في الصفحات الماضية درء االعتقاد السائد باالختالف الجذري بين مدرستي البنيوية
والتفكيك ،وبيان أنھما تصدران عن النموذج المعرفي نفسه ،وھذا ما عمق لدينا اإلحساس بوھم الدعوة
إلى أدب «عالمي» يتغذى من رافد واحد فقط ،فتكون النتيجة تعميم أدب أمة بعينھا على باقي أصقاع
المعمور ،واستبعاد الثراء الكبير الذي تجود به التجربة اإلنسانية المتنوعة ،وال أعني ھنا األدب الغربي
فقط؛ بل أقصد كل إبداع تعوزه الدھشة التي يخلفھا جوالن الفكر عبر حضارات مختلفة ،تقدم رؤى
مختلفة للعالم والوجود ،وتصدر عن أنماط متباينة للوعي والتفكير.
وإن اللقاء الواعي بين الحضارات المختلفة وحده يستطيع تفجير مكامن اإلبداع العالمي الناھل من
الثراء الھائل للتنوع اإلنساني.
وفي الختام نشارك روجي جارودي دعوته فنقول معه« :وليس من ريب في أن حوار حضارات حقيقيا
قد يساعد في تحقيق فرضيات العمل التالية وييسر حدوث ھذا الوعي بوحدة اإلنسان وھو كائن يولد
دوما ،وينمو دائما ،في ماضيه وفي مستقبله

1

إن كل انفجار ثقافي مسبوق بتعبئة ،أي بتقارب روافد ثقافية متعددة في نقطة متميزة ،إن حوار
ُ
اإلنسان اآلخر ،والثقافة األخرى جزءا من ذاتي ،يعمر
اعتبرت
حضارات حقيقيا ليس بجائز إال إذا
َ
كياني ،ويكشف لي عما يعوزني.
ونحن ال نحل المشكالت التي نضطلع بمسؤوليتھا إال بلقاء جديد ،وبحوار مع ضروب الحكمة والتمرد
القائمة في آسيا وأفريقية والبلدان اإلسالمية وأمريكا الالتينية ،وعلى ھذا المنوال وحده يمكننا التوصل
إلى أن نتصور ونحيا عالقات جديدة أغنى بين البشر والطبيعة ،وھي عالقات تباين عالقات التقنية
والغزو».40
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فكرة الھوية واالنتماء عند اآلسيويين )اليابان(
مسعود ضاھر
الخصوصية الملتبسة للھوية اليابانية
تعرضت النھضة اليابانية بشكل متواصل إلى مزيج من المدح والذم في آن واحد ،فكال لھا
المديح مثقفون رفضوا مقولة المركزية الغربية في الحداثة والتحديث الكوني ،ونسجوا
حولھا األساطير التي تبرز خصوصية الھوية اليابانية وابرز تجلياتھا :األرض المقدسة التي
لم تطأھا أقدام الغزاة عبر التاريخ حتى سقوطھا تحت االحتالل األميركي عام 1945م,
واإلمبراطور المقدس سليل اآللھة واألب الروحي لجميع اليابانيين ,والثقافة اليابانية
المتميزة ,والشعب الياباني المتجانس ,وقيم العمل ,والعلم ,واإلنتاج ,والتضامن ,والتنظيم
الجماعي ,والقيم الخلقية.
بالمقابل ,قدمت دراسات أخرى رؤية سلبية للھوية اليابانية قامت على المشاھدات العيانية,
والمقاالت الصحفية ,وتقارير السفراء والقناصل األميركيين واألوروبيين وغيرھم ،وشدد
دعاتھا على رفض خصوصية التجربة اليابانية في التحديث ،فبدت اليابان في كتاباتھم دولة
تفتقر إلى الھوية والخصوصية ،وأنھا كانت مجرد دولة آسيوية تعيش في عزلة تامة عن
العالم الخارجي إلى أن أجبرھا الغرب على فتح موانئھا لرياح التغيير ،فخضعت لكل أشكال
التغريب ,واالقتباس السھل لمقوالت الغرب ،فقلد اليابانيون مؤسسات الغرب ,وصناعاته,
وسلعه لسنوات طويلة ،ورأى بعضھم أن ما يسمى بخصوصية الھوية اليابانية ليست سوى
باحث وأكاديمي من لبنان .
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تعبير عن مقوالت القوميين اليابانيين المتطرفين الذين تذرعوا بحجج واھية لحجب الجنسية
اليابانية عن آالف الكوريين والعمال اآلسيويين وغيرھم ممن أجبرتھم القيادة العسكرية
اليابانية أو ظروف العمل على الھجرة إلى اليابان ،فعملوا لدى الحكومات واالحتكارات
اليابانية في ظروف صعبة للغاية ,وتعرضوا ألسوأ أشكال االستغالل دون الحصول على
ضمانات صحية أو اجتماعية أو ثقافية ،ثم حرموا من الجنسية اليابانية رغم انقضاء عدة
عقود تعاقبت خاللھا أجيال متالحقة داخل اليابان ،فالحرص على نقاوة الھوية اليابانية ھو
حرص زائف؛ ألنه يعبر عن ھوية يابانية منغلقة على ذاتھا ,وتخاف على المجتمع الياباني
من التفكك في مواجھة رياح التغيير التي حملتھا الحداثة الوافدة من الغرب ،وزادت العولمة
والدعوة إلى ھوية عالمية جديدة من حدة أزمة الھوية اليابانية ,وعدم قدرتھا على مواجھة
الثقافة الكونية أو ثقافة القرية الواحدة ،فالمجتمع الياباني ليس بالمجتمع المثالي كما يزعم
دعاة الھوية اليابانية؛ الخاصة بل تسيطر عليه جماعات الياكوزا ,أو المافيا اليابانية ،وتعج
ضواحي المدن اليابانية الكبرى بآالف المنبوذين في الوقت الذي يرفض فيه النظام الياباني
تلبية مطالب الھويات التقليدية التي أخضعھا بالقوة خاصة جماعة اإلينو ,وھي الھوية
التاريخية للسكان األصليين في جزيرة ھوكايدو بشمالي اليابان ,والتي تبلغ مساحتھا قرابة
ربع مساحة البالد.
لكن ھذه اآلراء المتناقضة حول خصوصية الھوية اليابانية تتطلب قراءة مكثفة لتاريخ
اليابان ,وآدابھا ,وعاداتھا ,وتقاليدھا ,ونھضتھا ,في محاولة لفھم خصوصيتھا الملتبسة

2

كمزيج من التقاليد والثقافات اآلسيوية والغربية في إطار دول آسيوية تزعم لنفسھا ثقافة
آسيوية واحدة ،وتسعى إلى الوحدة السياسية على غرار ما قامت به دول االتحاد األوروبي.
يعتبر الجنرال ماك آرثر األب الروحي للدستور الياباني الجديد للعام 1946م ،ففاخر به
أمام اإلدارة األميركية ,واعتبرته اليابان دستورا سلميا مفيدا جدا لتطورھا ،فقد حظر عليھا
إعادة التسلح ,وسھل نھوضھا االقتصادي بسرعة ,واندماجھا الطبيعي في محيطھا اآلسيوي.
ومدحته الصحافية البارزة روث بنديكت في كتابھا المعروف« :اإلقحوانة والسيف» الذي
القى رواجا كبيرا في اليابان وأمريكا منذ صدوره عام  ،1946ونشر أدوين ريشاور -الذي
ولد في اليابان ثم تولى منصب السفير األميركي فيھا ودفن في أرضھا -كتابات منصفة عن
اليابان خاصة كتابه «اليابانيون» الذي ترجم إلى العربية ونشر في سلسلة «عالم المعرفة»,
وكتابه باإلنكليزية «تاريخ أمة» ،واعتبر كتاب الباحث األميركي المشھور إيرزا
فوغل«اليابان في المرتبة األولى» من الكتب األكثر مبيعا لسنوات عدة في اليابان ،وصنف
كقصيدة مدح في تجربة النھضة اليابانية وخصوصية الھوية اليابانية.
ليس من شك في أن عدد الكتب التي امتدحت خصوصية الھوية اليابانية يقدر بالمئات ,وھو
على تزايد مستمر وفي مختلف اللغات ،وتَ َربﱠى على تلك المقولة النظرية آالف الباحثين
المھتمين بالنھضة اليابانية في مختلف دول العالم .بالمقابل برز سيل من الكتب التي تنكر
وجود ھوية يابانية خاصة وتعتبرھا مجرد أحالم رومانسية ,داخل اليابان وخارجھا ،ويُ َع ﱡد
كتاب باتريك سميث« :اليابان ,رؤية جديدة» ,الصادر باإلنجليزية عام 1998م ,وبترجمة
عربية عن سلسلة «عالم المعرفة» عام 2001م من الكتب األكثر تطرفا في ھذا المجال ،فقد
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سار في االتجاه المعاكس زاعما تصويب الرؤية عن حقيقة الھوية اليابانية ،ورأى أن ما قام
به الجنرال ماك أرثر في اليابان يستحق اإلدانة وليس الشكر ،وأن كتابات بنديكت,
وريشاور ,وفوغل وغيرھم حملت الكثير من الخداع للشعب الياباني؛ ألنھا أسھمت في
تجميل صورة «المحتل األميركي» من جھة ,وصورة «الياباني المخادع» من جھة أخرى.
فدستور  -1946برأيه -لم يجعل من اليابان بلدا ديمقراطيا كما توھم كثيرون؛ بل قطع
الطريق على كل أشكال الممارسة الديمقراطية الحقيقية فيھا ،وھذا يفسر ھيمنة الخواء
الديمقراطي في اليابان بعد أن صفحت اإلدارة األميركية عن غالبية مجرمي الحرب
السابقين ،وسلمتھم مقاليد الحكم في اليابان ،وبعد أن أوصلت القوميين المتطرفين إلى سدة
الحكم شجعتھم على قمع المظاھرات الشعبية المعادية للوجود األميركي في اليابان ،والتي
بلغت ذروتھا في مطلع الستينات من القرن العشرين ضد القاعدة األميركية في جزيرة
أوكيناوا ,ومرابطة أكثر من أربعين ألف جندي أميركي على أرض اليابان وفي موانئھا
البحرية؛ لذلك ندد بما أسماه صفقة مشينة عقدت بين اإلدارتين األميركية واليابانية لتنشيط
االقتصاد الياباني مقابل إبقاء اليابان تحت المظلة العسكرية األميركية ،فحققت تلك الصفقة
نجاحا باھرا حتى انفجرت على شكل أزمات متالحقة ما زالت تعصف باليابان منذ العام
1993م.
وسرعان ما تكشفت «المعجزة االقتصادية» عن «اقتصاد الفقاعة» غير المؤھل لالستمرار
طويال بسبب غياب االستقرار السياسي الناجم عن غياب الديمقراطية السليمة ،فقد دعم
األميركيون الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي حكم اليابان منفردا منذ العام 1955م حتى
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عام 1993م ،ثم شاركت أجنحة منه الحزب االشتراكي في الحكم في الفترة الممتدة ما بين
1996 – 1993م والتي انتھت بتفكك الحزب االشتراكي وزواله ليعود الحزب الليبرالي
الديمقراطي إلى التفرد بحكم اليابان .وبعد أن خرج ھذا الحزب من الحكم في نھاية 2009م
لم يصمد زعيم الحزب االجتماعي الياباني ھاتوياما -وھو حفيد رئيس وزراء سابق كان من
أركان الحزب الليبرالي الديمقراطي -ألكثر من ثمانية أشھر في رئاسة الحزب والوزارة،
فاضطر إلى االستقالة تاركا وراءه حزبا مرتبكا تعرض لھزيمة قاسية في االنتخابات
النصفية التي جرت في أواسط تموز 2010م ،فاحتل الحزب الليبرالي الديمقراطي وحلفاؤه
 132مقعدا مقابل  110للحزب الديمقراطي االجتماعي الحاكم .وھو يستعد للعودة المظفرة
إلى حكم اليابان مجددا ،وھي ظاھرة خاصة في ممارسة الديمقراطية على المستوى
العالمي ،فقد تحكم حزب واحد بمقدرات اليابان من طريق الممارسة الديمقراطية المعتمدة
بأجلي مظاھرھا ،وھو المدافع األول عن مقولة فرادة اليابانيين وخصوصية الھوية اليابانية.
مما يؤكد على أن مقوالت المركزية الغربية -بجناحيھا األميركي والياباني -لم تستطع نفي
الخصوصية اليابانية ومقوالتھا النظرية عن الھوية ,والفرادة ,واألرض المقدسة,
واإلمبراطور اإلله ,والشعب المتجانس ,وإبدال الصراع االجتماعي بالتعاون والتضامن بين
اليابانيين ,والتركيز على العمل الجماعي وليس الفردي .وھي لم تبد االھتمام الكافي بتحليل
السياسة البراغماتية المتأصلة في نفوس اليابانيين -أفراداً ومؤسسات -وقدرة الياباني على
اإلنتاج الكثيف في مرحلتي السلم والحرب ،ونجحت اليابان فعال في تجاوز األزمات الحادة
بالوحدة الوطنية ,وتغليب مصالح اليابان العليا على المصالح الفردية ,وتعزيز القيم اإليجابية
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في المجتمع كقيم العمل ,واإلنتاج ,والتعاون ,والتضامن ,والتكافل ,والمشاركة في األمن
الذاتي ,والخدمات الجماعية التطوعية ,ودعم األسرة ,والخدمة الصادقة في الشركة أو
المصنع ,وتعزيز العيش المشترك بين اليابانيين ,وغيرھا ،باإلضافة إلى االبتعاد عن
األعمال التي تسيء إلى سمعة اإلنسان الياباني كالجريمة ,والسرقة ,والكذب ,والغش,
واإلساءة إلى العائلة ,وتعريض مصالح الشركة للخطر ,وتھديد أمن اليابانيين ,والمشاركة
في أعمال في الخارج تسيء إلى صورة اليابان واليابانيين وغيرھا.
نخلص إلى القول بأن مشكلة تحديد الھوية اليابانية تكمن في تغييب الباحثين اليابانيين أنفسھم
للسمات الثابتة الدالة عليھا ،فلدى اليابانيين تقاليد خاصة وليس ھوية خاصة كما يقول
الروائي الياباني المشھور موراكامي ،فتحديد الھوية ينطلق من التميز بين األنا واآلخر ,و
»نحن« و »ھم« .وھذه مسألة صعبة التحديد في المجتمع الياباني الذي تأسس على مقولة
«الشعب المتجانس» وليس المختلف ،ففي اليابان جميع الناس متشابھون ,ويتبعون تقاليد
موروثة توحد في ما بينھم .وباستثناء دراسات الماركسيين اليابانيين -التي تروج للصراع
االجتماعي ,أو صراع الطبقات -يتعالى غالبية الباحثين اليابانيين عن االنقسام االجتماعي،
ويروجون للمجتمع الموحد.
وقد تمسكوا ببعض مبادئ الفلسفة الكونفوشية التي ركزت على السلم االجتماعي ,ونبذ
الحرب ,والتمسك بالقيم األخالقية ،واعتمدت مبادئ بسيطة وواضحة في العالقات اإلنسانية
بنيت على احترام الصغير الكبير ,والمرأة للرجل ,والتلميذ للمعلم ,والخادم للسيد ,والمواطن
لإلمبراطور بصفته الحاكم األعلى أو من يمثله ،وبعد انخراط اليابان في عالم الحداثة من
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موقع الفاعل فيھا وليس المتلقي لسلبياتھا ,حافظت قدر المستطاع على تقاليدھا اإليجابية,
وجمعت بين خصوصية الھوية الموروثة وموجبات الھوية الجديدة المنفتحة التي كانت من
أبرز ثمرات مجتمع المعرفة ،وتبنت الحريات العامة والخاصة في إطار نظام ديمقراطي
تأسس على دستور سلمي ,وعلى مقوالت االنفتاح ,والتسامح ,واالعتراف بحق االختالف,
والتنوع,

وبناء المواطنة المسؤولة .وشاركت بفاعلية في نشر العلوم العصرية,

والتكنولوجيا المتطورة ,وثورات العلم واإلعالم واإلعالن والتواصل .وانخراطت بشكل
مدروس في الثقافة الكونية ,ونجحت في حماية ثقافتھا وتقاليدھا الموروثة من االنھيار تحت
وطأة المبالغة في التقوقع على الذات والخوف من االنفتاح على اآلخر ,أو االقتباس السھل
المفضي إلى التغريب واالستيالب وغياب الخصوصية الوطنية والھوية الثقافية أو
الحضارية ،ولعبت اللغة اليابانية دور صمام األمان في حماية خصوصية الثقافة اليابانية،
فاللغة وعاء الثقافة والفكر والمعرفة ,وعنصر مساعد في بناء التنمية البشرية واالقتصادية
المستدامة ,وأداة للتواصل الثقافي مع التراث اإلنساني في جميع تجلياته ,ومع الثقافات
األخرى .وتنبه اليابانيون منذ بداية نھضتھم األولى إلى أن إھمال اللغة األم ,أو تغليب لغة
أجنبية عليھا في مجالي التعليم والتواصل ,يقود بالضرورة إلى تبعية ثقافية تفقد اليابانيين
تراثھم القديم وھويتھم الثقافية المميزة.
إشكالية الفرادة والخصوصية في الھوية اليابانية
رغم سنوات االحتالل األميركي لليابان ما بين 1951-1945م ،لم تستطع اإلدارة
األميركية أن تفرض على اليابانيين ثقافة التغريب المفضي إلى االستيالب وفقدان الھوية
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والخصوصية ،وجل ما قبلوا به من اإلصالحات األميركية كان مما اعتبروه ثمرة نضاالت
طويلة قام بھا اليابانيون قبل حروبھم غير المبررة ضد جيرانھم اآلسيويين ،والتي أدت إلى
سقوط اليابان تحت االحتالل األميركي ،فقد ناضل اليابانيون طويال لتعديل الدستور
اإلمبراطوري لعام 1989م بعد إن شكل غطاء لالحتكارات اليابانية والنزعة التوسعية
للعسكر تاريا اليابانية ،وقدموا وثائق دامغة تؤكد على أن معظم بنود الدستور السلمي الذي
فاخر بوضعه ماك آرثر منشورة في المقترحات التي تقدمت بھا القوى الديمقراطية اليابانية
لتعديل الدستور القديم ,ودفعت الثمن غاليا من القتل والتشريد والسجن في ظل حكومات
اإلمبراطور مايجي وخلفائه من بعده ،وما زالت ھذه القوى تتمسك بتلك التعديالت بعد أن
تنكر األميركيون لدستور اليابان السلمي وساندوا الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم
وأحزابا أخرى في معركة تعديل المادة التاسعة من دستور 1946م الذي حول اليابان من بلد
تقوده ھوية قومية متطرفة إلى بلد مسالم ومنفتح على جميع التيارات اآلسيوية والكونية،
فإلغاء تلك المادة أو تعديلھا يسمح بعودة اليابان إلى التسلح ,واستخدام السالح خارج
حدودھا ،وھو ما رفضته بشدة القوى الديمقراطية اليابانية ونجحت في حمايته حتى اآلن.
وبالتالي ,فالدستور الجديد لم يفقد اليابان ھويتھا ليجعلھا محمية أميركية كما يزعم معارضو
الھوية اليابانية؛ بل حمى اليابان من تجدد النزعة العسكرية اليابانية ,وتحويل ثمرات الحداثة
مجددا لصالح االحتكارات اليابانية ،فوظفت ثمرات التحديث في خدمة الشعب الياباني
والمجتمع الياباني طوال الستين سنة الماضية ،ويناضل الديمقراطيون اليابانيون لتطوير
دستورھم وفق إرادتھم القومية المستقلة ،على أن يسمح لھم بالدفاع عن أنفسھم بالوسائل
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التي يرونھا مناسبة ,ومنھا الوسائل العسكرية ,مع رفض صارم لعسكرة الدولة والمجتمع
في اليابان ،وال يجوز أن تبقى اليابان قزما عسكريا بعد أن تحولت إلى عمالق اقتصادي
احتل المرتبة الثانية في االقتصاد العالمي ,ويحتل المرتبة األولى في صناعة الروبوت
وسلع إلكترونية أخرى .واليابان ھي الدولة الوحيدة التي ما زالت تحكمھا اتفاقيات الحرب
العالمية الثانية المجحفة ،وما زالت تخضع لھا بعد أن تخلصت منھا ألمانيا التي كانت في
مشابه.

وضع

لكن المأزق الراھن للھوية اليابانية ينبع من صعوبة الجمع بين األصالة والحداثة ،وھي
مسألة بالغة التعقيد يصعب تطبيقھا على المدى الزمني الطويل ،فقد حولت إصالحات
اإلمبراطور مايجي اليابان إلى دولة عسكرية قوية ,وصناعية متطورة ،فَ َر ﱠد األميركيون
بإصالحات موازية على النمط الغربي كان ھدفھا إلزام السلطات اليابانية بتنفيذ حق
االقتراع ,ونشر الحريات األساسية للمواطن الياباني ,وتحرير المرأة ,وتخفيف قيود العمل,
والمساواة بين الجنسين ,وتحويل فقراء األرياف إلى ﱠ
ٌمالك وغيرھا ،فرفض اليابانيون تنفيذ
القرارات األميركية التي كانت تتعارض مع تقاليدھم المووثة ,وجاراھم األميركيون في
مراعاة شعورھم الوطني احتراما للخصوصية اليابانية ,ونظرا لحاجتھم المستجدة إلى
اليابان.
فتخلوا عن الحكم العسكري المباشر لليابان بسبب التبدالت اإلقليمية المتسارعة في تلك
المنطقة ,خاصة بعد انتصار الثورة الشيوعية في الصين عام 1949م ,وانفجار األزمة
الكورية في العام 1950م .وتحولت اليابان من عدو األمس في نظر األميركيين إلى صديق
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دائم ثم حليف استراتيجي ،وأبدلوا االحتالل بمعاھدة عسكرية وضعت اليابان تحت الحماية
العسكرية األمريكية المستمرة حتى اليوم .مع ذلك ,تحرر اليابانيون من ضغوط اإلمالءات
األميركية وعادوا إلى تمجيد صيغتھم السابقة في التركيز على خصوصية الھوية الثقافية
المميزة ,وفرادة تجربتھم في التحديث التي أقامت التوازن بين األصالة والمعاصرة؛ لكن
الصراع ما زال محتدما داخل الھوية اليابانية بين المقوالت التي نشرتھا إصالحات مايجي،
وشددت فيھا على خصوصية الھوية اليابانية القائمة على العمل الجماعي واحترام التقاليد
الموروثة ,وبين القيم الجديدة التي دخلت اليابان مع اإلصالحات األميركية ،وتم التركيز
فيھا على استقاللية الفرد لتحريره من ضغوط العائلة أو الجماعة ،وقد عبر أوسكار وايلد
عن خصوصية اليابان المتخيلة منذ العام 1889م بقوله« :الحق أن اليابان كلھا ليست إال
اختراعا خالصا ،ال يوجد بلد كھذا ,وال يوجد أناس كھؤالء» .فالشعب الياباني كغيره من
شعوب العالم ,يعاني من مشكالت يومية ,ونفسية ,واقتصادية ,واجتماعية ,وسياسية.
لكنه تميز عن الشعوب األخرى بقدرة فائقة على الصمود في مواجھة األزمات ,والرد
اإليجابي على التحديات ,والقدرة على التضامن الجماعي واإلنتاج الكثيف في حالتي السلم
والحرب ،وھنا تكمن خصوصية الھوية اليابانية ،فاليابان -قبل االحتالل األميركي وبعده-
تحولت إلى ند حقيقي للغرب .ويشعر اإلنسان الياباني بأن نظامه السياسي يسمح له بإشباع
حاجاته األساسية كمواطن حر في دولة قوية وغنية ،وذلك يتطلب تحليل خصوصية الھوية
اليابانية على ضوء تاريخھا ,وتعرية العالقة الوثيقة بين السلطة التي قادھا إمبراطور واحد
أو غالبا ما تزعمھا حزب حاكم واحد ,وبين التطرف القومي لدى اليابانيين .باإلضافة إلى
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تحليل التناقض المستمر بين ذھنية سكان المدن اليابانية الذين يميلون إلى االنفتاح على
الخارج مقابل تمسك الريفيين بالتقاليد الموروثة ،وأصرت اإلدارة اليابانية على رفض
الجنسية الملتبسة من خالل عدم منحھا للوافدين الجدد إلى اليابان ,مما ساعد على انطواء
الياباني على ذاته دون رفضه لآلخر ،وھي سمة خاصة بسكان الجزر اليابانية الذين عانوا
من العزلة عن العالم الخارجي ألكثر من قرنين ونصف القرن ,ولم ينفتحوا على العالم
الخارجي إال مكرھين وتحت التھديد األميركي لھم بفتح موانئھم بالقوة العسكرية.
نخلص إلى القول بأن اليابانيين بمقولة الخصوصية أو الفرادة اليابانية ,واالستمرار في لعبة
التاريخ المؤدلج بين القيادتين األميركية واليابانية نظرا لكثافة المصالح المشتركة بين القوى
المسيطرة والشركات العابرة للحدود في كل منھما .وأظھرت اإلدارتان األميركية واليابانية
طوال نصف قرن مضى عن حرص شديد على حماية الحرية الفردية ,والديمقراطية,
والحقوق األساسية للمواطن الياباني .وبعد أن نجح اليابانيون في نھضتھم األولى على خلفية
إصالحات اإلمبراطور مايجي وتقاليدھم الموروثة ,وفي نھضتھم الثانية على خلفية
إصالحات ماك آرثر واالنفتاح القسري على قيم الثقافات الغربية ,حافظت اليابان على
فرادتھا ,وتقاليدھا ,وتجانس شعبھا ,وھويتھا الثقافية المتميزة ،وذلك يتطلب وقفة مطولة
إلبراز فرادة الھوية اليابانية في كلتي المرحلتين.
خصوصية الھوية اليابانية
شھدت اليابان مخاضا عسيرا في تحولھا من دولة فيودالية تحكمھا عادات وتقاليد
الساموراي -وھي القوى العسكرية الوحيدة التي كانت تمتلك السالح في المجتمع الياباني
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التقليدي -إلى دولة مركزية عصرية يحكمھا إمبراطور من ساللة اآللھة ,ويحميھا جيش
قوي ,ولديھا شرائح واسعة من كبار التجار والصناعيين ,وطبقة وسطى عريضة ,وأعداد
كبيرة من العمال والفالحين والمنبوذين أو المھمشين .تبلورت الھوية اليابانية عبر مقوالت
سياسية ذات خصوصية واضحة المعالم ،واستعادت الدراسات اليابانية على الدوام مقوالت
ثابتة تعبر عن تلك الھوية وفق نظرية الكوكوتايokutai

أو قداسة األرض اليابانية

واإلمبراطور الياباني من جھة ,ومقوالت النيھون جين رون  Nihon Jin Ronأو القومية
اليابانية المتشددة التي كانت ترفض إعطاء الجنسية اليابانية ألي أجنبي من جھة أخرى.
وعلى خلفية إصالحات اإلمبراطور مايجي 1912-1868م وخلفائه من بعده عرفت اليابان
سلسلة طويلة من االقتباسات النظرية عن مقوالت الثقافة الغربية التي كادت تعرضھا
لمخاطر التغريب عبر تبني مفاھيم الھوية المنفتحة السائدة في الواليات المتحدة األميركية
والدول األوروبية ،وبرزت أحيانا تيارات يابانية تدعو إلى التخلي عن التراث الياباني
التقليدي بكامل رموزه أي اللغة ,واآلداب ,ونظام التعليم ,ونمط الحياة االجتماعية وغيرھا،
ودعا بعض المفكرين اليابانيين صراحة إلى تبني الحرف الالتيني ,وأشكال السكن والطعام
واللباس السائدة في الغرب ،واعتبر بعضھم أن الحداثة تراث غربي محض ال تترسخ في
دولة حديثة خارج أصولھا الغربية إال إذا تخلت تلك الدولة بالكامل عن موروثھا القديم،
واعتمدت األشكال الغربية بحذافيرھا ,وفي مختلف المجاالت ،فتعرضت محاوالت التغريب
النتقادات شديدة من جانب القوى األساسية الفاعلة في المجتمع الياباني .فقد آمنت بأن
التحديث شيء والتغريب شيء آخر ,وأن بإمكان اليابان االستفادة من جميع العلوم العصرية
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مع االحتفاظ بكامل تراثھا اللغوي ,والثقافي ,والفني باإلضافة إلى عاداتھا وتقاليدھا
الموروثة ،فانتھت عملية االقتباس عن الغرب بتبني الكثير من نتاجه التكنولوجي والقليل من
أنماطه السلوكية واالجتماعية والسياسية والثقافية والفنية.
صمدت اليابان في مواجھة إغراءات الھوية المنفتحة بعد سلسلة طويلة من اإلصالحات
الداخلية على مختلف الصعد ,وتحولت إلى واحدة من أقوى دول جنوب وشرق آسيا؛ مما
سمح لھا بتعديل االتفاقيات التجارية القديمة المجحفة أو المذلة لسنوات 1857 -1854م،
وتوقيع اتفاقيات جديدة من موقع الندية ,وكانت أولھا اتفاقية جديدة للتجارة والمالحة بين
اليابان وبريطانيا في  19تموز 1894م ,والتي فتحت الباب واسعا أمام اليابان؛ لكي تتعامل
مع أقوى الدول العالمية من موقع المساواة والندية ,مع االحتفاظ بھويتھا اليابانية وتقاليدھا
الموروثة ،ويعود الفضل في تحقيق تلك الخصوصية إلى تبني مقولة التوازن الدقيق بين
األصالة والمعاصرة التي عبرت عنھا انتصارات الجيش الياباني ،الذي استوعب األسلحة
الحديثة وطورھا بسرعة مذھلة بعد أن حافظ على تقاليده الموروثة في االنضباط الصارم,
والتضحية في سبيل الوطن ،وعلى خلفية تقاليد الساموراي واالنفتاح على التكنولوجيا
الحديثة في مختلف المجاالت العسكرية واالقتصادية واإلدارية تحول الجيش الياباني على
مشارف القرن العشرين إلى واحد من أكثر جيوش العالم كفاءة قتالية ،وباتت اليابان قبيل
الحرب العالمية الثانية الدولة صاحبة النفوذ الواسع في منطقة جنوب وشرق آسيا ,وزادت
مناطق سيطرتھا مرات عدة عن حجم مساحتھا الجغرافية المعترف بھا دوليا.
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لكن اليابان سقطت تحت االحتالل األميركي بعد قصفھا بقنبلتين نوويتين ما زالتا حتى اآلن
االختبار الوحيد لھذا السالح المدمر والمشوه للجنس البشري وللبيئة الجغرافية وقد تعلم
اليابانيون الكثير من تجربتھم األولى في التحديث ,الغنية بالدروس والعبر ونجحوا في بناء
نھضة جديدة بعد الحرب العالمية الثانية أكثر غنى وتنوعا من األولى ،ولعبت الھوية
اليابانية المتميزة الدور األساسي في النھضتين.
وبدا واضحا أن محاكاة المثال الياباني في التحديث مسألة صعبة للغاية ,ال بل مستحيلة؛ ألنه
نتاج نظام من القيم اليابانية الموروثة ,والمؤسسات المتطورة ذات الكفاءة العالية ,والقيادة
المتميزة ,والقدرة على التصدي لتحديات التحديث ,وقبول حتمية التغيير وما يترتب عليه من
نتائج ,واالنفتاح على العلوم العصرية والتكنولوجيا المتطورة ,وإقامة التوازن بين األصالة
والمعاصرة ,وتوليد نوع من المؤسسات القادرة على المنافسة والتعاون في آن واحد ,وتبني
ثقافة سياسية تقوم على التوافق والتجانس والمشاركة الداخلية وتغليب لمصلحة اليابان
العليا على مصالح الشركات واألفراد ،مما أضفى على التجربة اليابانية طابع الفرادة ,أو
الخصوصية التي بنيت على مقوالت تمجد الھوية اليابانية المتميزة ,والشعب الياباني
المتجانس ,وقداسة أرض اليابان وإمبراطورھا .ولعل أبرز سمات الھوية اليابانية التقليدية
التي استمرت بقوة بعد إصالحات المايجي وحتى نھاية الحرب العالمية الثانية ھي التالية:
أ  -بناء الوحدة الداخلية المتينة على أساس قدسية األرض اليابانية وااللتفاف حول
اإلمبراطور كرمز مقدس لوحدة اليابان في مختلف الحقب التاريخية ,ورفض الحروب
األھلية ،وھي السمات األساسية لنظرية الكوكوتاي .Kokutai
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ب – التشديد على تجانس الشعب الياباني كشعب واحد منذ أقدم العصور دون االلتفات إلى
الفوارق العرقية والدينية واالجتماعية ،وھذا ما عرف بنظرية  Nihon Jin Ronأو
التعصب الشديد للقومية اليابانية.
ج – تبني شعار اإلمبراطور مايجي في اإلصالح ،والذي يمكن إيجازه بنداء اإلمبراطور
إلى اليابانيين« :الحقوا بالغرب وتجاوزوه».
د –التمييز بين تكنولوجيا وعلوم الغرب من جھة ,وفلسفته وآدابه وتقاليده وثقافاته من جھة
أخرى ،وھذا ما عبرت عنه السياسة اإلصالحية في عھد المايجي بشعار« :العلوم غربية
أما الروح فيابانية» ،وتجلت مفاعيله العملية باالنفتاح الكامل على العلوم والتكنولوجيا
الغربية ,مع التمسك بأسس وتقاليد الثقافة اليابانية الموروثة ،كذلك حرص اإلمبراطور
مايجي على تعميم فكرة المساواة بين اليابانيين دون تجاھل الموروث التاريخي الذي بقي
حيا في أذھان أبناء الساموراي وأحفادھم ،فعين حكام المقاطعات الجدد من مختلف الشرائح
االجتماعية متوخيا في التعيين تعزيز وحدة اليابان المركزية ,والوالء لإلمبراطور ,والكفاءة
الشخصية دون األخذ بعين االعتبار النسب الرفيع أو االنتماء ألسر عريقة من الساموراي،
فأحدثت التعيينات ارتياحا كبيرا لدى غالبية اليابانيين ,وأيقنوا أن الجميع باتوا متساويين في
الحقوق والواجبات بعد أن وافقت جميع أسر الساموراي طوعا على التخلي عن كثير من
امتيازاتھا ومظاھرھا التقليدية السابقة ،ووضعت نفسھا تحت تصرف اإلمبراطور الذي
استفاد إلى الحد األقصى من طاقاتھا الثقافية واإلدارية واالقتصادية ,وتم توظيفھا لمصلحة
اليابان العليا عبر بناء وحدة داخلية متينة وقادرة على مواجھة التحديات الخارجية.
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نتيجة لذلك لم تشھد اليابان في تاريخھا الحديث ثورات دموية بين الطبقات االجتماعية،
خاصة بين القديمة منھا التي تعود بأصولھا إلى عائالت الساموراي والحديثة كالبورجوازية
التي نشأت من أصول تجارية وحرفية ،وأسھم التداخل السلمي بين الطبقات على قاعدة
إصالحات المايجي في والدة وحدة اجتماعية صلبة كما سھل والدة بورجوازية وطنية من
أصول الساموراي أكثر من باقي الشرائح االجتماعية .علما أن أسر الساموراي
األرستقراطية ضمت األفراد األكثر ثقافة آنذاك في المجتمع الياباني التقليدي ،وأبناء ھذه
األسر ھم الذين احتضنوا طوعا أوالد الفقراء اليابانيين ,وأسھموا في تعليمھم ,وأرسلوا
المتفوقين منھم في بعثات علمية للتخصص في الخارج ,وأفسحوا المجال أمام أصحاب
الكفاءة لتولي أعلى المراكز اإلدارية في الدولة ,ورحبوا بتزويج بناتھم من المتفوقين من
أبناء الفقراء دون االلتفات إلى نسبھم االجتماعي ,باستثناء فئة المنبوذين الوضيعة،
وتضمنت اإلصالحات مبادئ أساسية أبرزھا :أن جميع القرارات تتخذ بعد نقاش جماعي
مع توخي الدفاع عن المصلحة العليا لليابان بالدرجة األولى ،وانه ال فرق بين أعلى وأدنى
في صفوف الشعب الياباني؛ بل الجميع متساوون مع الحفاظ بدقة على التراتبية االجتماعية
السائدة ،وكان من الضروري توحيد السلطتين العسكرية والمدنية في يد اإلمبراطور ,بھدف
حماية حقوق جميع الطبقات االجتماعية والمصلحة اليابانية العليا معا ،وكان عليھا التخلي
عن التقاليد القديمة والعمل على إظھار مساواة طبيعية وحقيقية بين جميع اليابانيين دون
تمييز ,واكتساب العلوم العصرية في أي مكان بالعالم واستخدامھا في بناء دولتھا القوية.
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القت تلك األفكار اإلصالحية الترحيب الحار في مجتمع كانت تسوده التراتبية المتزمتة في
كل أشكال االنقسام االجتماعي في المسكن ,واللباس ,والتعليم ,والسلوك ،واعتبر قرار
المساواة بين جميع اليابانيين بمثابة ثورة اجتماعية حقيقية قادھا اإلمبراطور من األعلى
إلضفاء طابع جديد على الھوية اليابانية ،وقد ضمن والء شرائح الساموراي المختلفة
ومشاركتھا في حكم الدولة المركزية العصرية على أسس جديدة ،فتخلوا طوعا عن الكثير
من امتيازاتھم السابقة ,وشاركوا بحماس في بناء دولة حديثة عصرية تعطى األفضلية في
قيادتھا للكفاءة ,والعلم ,واإلخالص في العمل ,والتفاني في خدمة اإلمبراطور واليابان،
وطبقت تلك اإلصالحات في القطاعين العام والخاص على حد سواء ،ولم يظھر تعارض
تناحري بينھما؛ بل تنافسٌ مشروع ھاجسه األساسي الحفاظ على مصلحة اليابان العليا,
وتغليبھا على ما عداھا من المصالح الفردية والطبقية ،ووجدت الھوية اليابانية الجديدة سندا
قويا لھا بقيام التكتالت االقتصادية والمالية الكبيرة كركيزة للنھضة اليابانية ،في ھذا السياق
تشكلت «الزايباتسو» كمنظمة اقتصادية ومالية تضم االحتكارات اليابانية الضخمة منذ
أواخر القرن التاسع عشر ،وكان قادتھا على عالقة مباشرة ووطيدة مع اإلمبراطور مايجي.
ولعبوا الدور األساسي في التحديث االقتصادي والصناعي والعسكري والمالي في اليابان،
ويعود الفضل إلى ھذا الكارتل االقتصادي الضخم في إنشاء سكك الحديد ,وخطوط المترو,
والنقل البحري ,واستغالل المناجم ,وتأسيس البنوك ,والمصانع الحديثة ,وشركات التأمين
والتسليف ,وغيرھا ،ولعبت كذلك دورا كبيرا في تمويل البعثات العلمية إلى الخارج,
واستقدام الخبراء األجانب إلى اليابان ,وتمويل األبحاث العلمية لتطوير اإلنتاج الصناعي,
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واستغالل الموارد الزراعية بالطرق الحديثة ,وتطوير وسائل النقل بين األرياف والمدن.
لكن قادة االحتكارات حرضوا إمبراطور اليابان على القيام بأعمال عسكرية ضد الصين
وكوريا لتوسيع السوق أمام السلع والرساميل اليابانية ،وكان لھا الدور األساسي في تحديث
الجيش واألسطول واألسلحة اليابانية ،وضمت جزيرة ھوكايدو بكاملھا وألحقتھا باليابان منذ
أواخر القرن التاسع عشر ,إلى جانب عدد كبير من جزر الكوريل وغيرھا ،وساعدت
االنتصارات السريعة التي أحرزھا الجيش الياباني على الجيوش المجاورة اليابان على
فرض نفوذھا العسكري واالقتصادي على دول الجوار ،وحدت من تحرك األساطيل
األجنبية في بحار جنوب وشرق آسيا ,وطوت جميع المخططات االستعمارية الغربية التي
كانت قد تم تحضيرھا الستكمال الھيمنة على كامل دول المنطقة ،فأصبحت اليابان خصما
عنيدا وواحدة من أعتى اإلمبرياليات العالمية على مشارف القرن العشرين ،وازدادت فيھا
النزعة العسكرية حدة ،واتسمت الھوية اليابانية الجديدة بالقسوة والعنف ضد الديمقراطيين
اليابانيين ,وضد الدول والشعوب المجاورة لليابان.
ھوية يابانية مسالمة ومرتبكة بعد الحرب العالمية الثانية
سقطت اليابان تحت االحتالل األميركي في نھاية الحرب العالمية الثانية بعد تصدع الجبھة
الدولية التي كانت تشكل اليابان جزءا منھا طوال سنوات الحرب ،ومن موقع سيطرتھا
العسكرية المباشرة على اليابان وضعت الواليات المتحدة في رأس أھدافھا ضرب ركائز
القوة في النھضة اليابانية ,والتعصب الشديد للقومية اليابانية ،وبادرت إلى إحداث تبدالت
جذرية في بنية الفكر السياسي الياباني أبرزھا :إلغاء طابع القداسة عن اإلمبراطور وإجباره
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على االعتراف بذلك ,وتحويله إلى سلطة رمزية في نظام سياسي جديد بعد نقل جميع
الصالحيات الدستورية إلى البرلمان المنتخب من الشعب ,والصالحيات التنفيذية إلى حكومة
ديمقراطية تخضع لرقابة البرلمان وليس إلرادة اإلمبراطور ،وحلت جميع التنظيمات
السياسية التي تمجد اإلمبراطور ,أو تقدس األرض اليابانية ,أو تتبنى نظرية الكوكوتاي
ومقوالت التعصب القومي الياباني .لم يكن بمقدور اليابانيين مقاومة ضغط القوى المنتصرة
بزعامة الواليات المتحدة األميركية التي رفعت شعار« :تجريد اليابان من سالحھا ,وإدخال
مبادئ الديمقراطية إلى المجتمع الياباني» ،فقبلوا بھذين المبدأين إال أنھم رفضوا بشدة تنفيذ
أي بند ينتقص من سيادة اليابان واستقاللھا ,أو يسيء إلى تراثھا الثقافي أو الحضاري،
وتظھر الوثائق األميركية مقاومة اليابانيين الشرسة ما بين 1949-1947م إلدخال تعديالت
جذرية على بنية اللغة اليابانية بھدف تبسيطھا ,أو كتابتھا بالحرف الالتيني ,أو تعديل نظام
التعليم السائد في اليابان وتحويله إلى النمط الغربي ،ورفضت نقابات المعلمين التعاون مع
اللجان األميركية المكلفة بالتعديالت ,ووافقت فقط على تعديالت رأتھا مفيدة لتطوير نظام
التعليم الياباني .كانت صالبة البيروقراطية والنقابات اليابانية في الدفاع عن مصلحة اليابان
العليا ال تقل عن صالبة الجيش الياباني في المعارك واستعداده الدائم للقتال حتى النفس
اآلخر وصوال إلى االنتحار رافضا االستسالم ،كما أن مؤسسات المجتمع المدني اليابانية
لعبت الدور األساسي في تحصين المجتمع الياباني ،ومنع تنفيذ أية تنازالت قد تضطر
القوى السياسية اليابانية لتقديمھا تالفيا للضغوط الخارجية ،وأصر اليابانيون على إدخال
تعديالت مھمة على الدستور الياباني الجديد الذي نشر معدال في  3أيار 1947م .رحب
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اليابانيون بالدستور الجديد وما زالوا يتمسكون ببنوده حتى اآلن ،فقد أعطى اليابان ھوية
مسالمة بدل الھوية العسكرية التي أرعبت -ولسنوات طويلة -الديمقراطيين اليابانيين من
جھة ،وجميع الشعوب اآلسيوية المجاورة من جھة أخرى ،وساعدھم الدستور السلمي على
التخلص من صيغة حكم أوتوقراطي كما جسده اإلمبراطور بصالحياته المطلقة ،ورحبوا
بمبدأ تحويل اإلمبراطور إلى رمز لوحدة اليابان وسيادتھا دون أن تكون له صالحيات
سياسية أو إدارية مطلقة كما في السابق ،وضمن الدستور الجديد مبدأ سيادة الشعب المطلقة,
والحريات األساسية على أنواعھا ,وحقوق اإلنسان في العلم ,والعمل ,والنشر ,واالجتماع,
والتظاھر ,وتأسيس األحزاب والجمعيات والمنظمات السياسية والنقابية والثقافية .أكدت
مقدمة الدستور على أن الشعب الياباني وحده ھو مصدر كل السلطات وال وجود ألي سلطة
تعلو سلطة الشعب ،وجاء فيھا« :نحن -الشعب الياباني -نرغب بالسالم الدائم إلى األبد
ونؤمن عميقا بالمبادئ العليا التي تضبط العالقات بين جميع الشعوب ،نحن نرغب في أن
نحتل موقعا مشرفا في المجموعة الدولية التي تناضل بثبات من أجل السالم العالمي ،ونحن
نؤمن بحق جميع شعوب العالم في العيش بسالم متحررة من كل أشكال الخوف والقھر»...
بقي اإلمبراطور بالوراثة الشرعية رمزا للدولة ولوحدة الشعب الياباني ،وحافظ على
صالحيات واسعة منھا تسمية رئيس مجلس الوزراء بعد أن يحظى بثقة البرلمان ,وتعيين
رئيس مجلس القضاء األعلى ,وإصدار القرارات المعللة بحل مجلس النواب أو مجلس
الشيوخ ,وإعطاء األوسمة الرفيعة باسم اليابان ,واستقبال أعضاء السلك الدبلوماسي
وغيرھا ،ونجح اليابانيون في مجابھة مشاريع التأديب األميركية ,ورفضوا معاقبة الشعب
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الياباني ,وأطلقوا مجددا االحتكارات والتجمعات المالية واالقتصادية الكبيرة
)كاريئيتسو(التي لعبت الدور األساسي في نھضة اليابان مجددا ،وفي حين طالب
األميركيون بمحاكمة مائتي ألف ياباني كمجرمي حرب ,لم يتم إعدام سوى أربعة عشر
قائد ,ونال أقل من ألفين منھم أحكاما مختلفة ،ثم أعيد االعتبار لھم بعد سنوات قليلة ،واستغل
اليابانيون الحرب الكورية لتخفيف قبضة األميركيين عن بالدھم ،ونقلوا رماد القادة
البارزين الذين أعدموا كمجرمي حرب من الفئة األولى إلى معبد ياسوكوني, Yasukuni
وھو من أبرز المعابد المقدسة لدى اليابانيين ,متجاھلين احتجاج األميركيين وحلفائھم ،وقام
رئيس وزراء اليابان بزيارة أضرحتھم كتقليد موروث لديھم بتمجيد كبار قادتھم وإعادة
التواصل بين مراحل التاريخ الياباني ،وفي ذلك تأكيد واضح على خصوصية الھوية
اليابانية واحتفاظ اليابانيين بتقاليدھم الموروثة.
مالحظات ختامية :ھوية يابانية مسالمة بأبعاد آسيوية لمواجھة تحديات العولمة
في الغالب ,كانت الدراسات العلمية تعالج مسألة الھوية باعتبارھا نتاج الجغرافيا والتاريخ
والتراث والثقافة والعادات والتقاليد المشتركة بين جماعة متجانسة داخل دولة واحدة أو
منتشرة في عدة دول ،وتلعب اللغة الجامعة ,ونظام القيم األخالقية ,والتقاليد الموروثة دورا
أساسيا في تحديد خصوصية كل ھوية وتمايزھا عن الھويات األخرى.
لكن النظرة الشمولية للھويات اآلسيوية تحتمل الكثير من التأويل والتفسير بحيث باتت
مسألة تحديد الھوية اآلسيوية الجامعة من جھة ,والھوية الخاصة بكل دولة من جھة أخرى
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موضوع خالف حاد بين الباحثين ،وھو خالف إيجابي يحض الباحثين على طرح المزيد
من التساؤالت المنھجية بأفق مستقبلي لتجاوز الكثير من المسلمات السائدة والموروثة حول
مسألة الھوية.
طرحت مسألة تحديد الھوية اآلسيوية بين مفكري الغرب -بجناحيه األوروبي واألميركي-
من زاوية وجود كتلة بشرية ضخمة متواجدة في منطقة جنوب وشرق آسيا ,يبلغ تعدادھا
نصف سكان العالم تقريبا .وكان ينظر إليھا ككتلة بشرية خامدة ,تعيش حالة مريعة من
الفقر ,والمرض ,واألمية ,واستغالل أو تھميش المرأة والشباب ,وغياب الحراك االجتماعي
واالقتصادي ،وكانت تقود ذلك الكم البشري الھائل قوى داخلية تسلطية تقوم على الوراثة,
وترفض كل أنواع التحديث والحداثة وتتمسك بأشد أنواع التراتبية تخلفا وقمعا ،وساعدت
تلك القوى على نشر األفيون بين الجماھير الشعبية ،وتقاعست عن حمايتھا إلى أن باتت
جميع دولھا عرضة لكل أشكال االحتالل بسبب «قابليتھا لالستعمار» وفق مقولة المفكر
اإلسالمي مالك بن نبي الشھيرة.
وحدھا اليابان أسست لھوية جديدة بين الدول اآلسيوية بعد إصالحات اإلمبراطور مايجي
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ،فحظيت بجاذبية كبيرة في الدول اآلسيوية أوال؛
ألنھا أعطت الھوية اآلسيوية بُ ْعدًا مستقبليا بعد أن حاربت الغرب بعلومه العصرية وتقنياته
المتطورة ،فتعلمت منه الكثير كتلميذ وضع نصب عينيه أن يتجاوز معلمه حيثما استطاع
إلى ذلك سبيال ،وفرضت ھويتھا اآلسيوية بسمات معاصرة على المستوى الكوني دون أن
تتنكر لھويتھا اآلسيوية الموروثة ،واستفادت الصين ,والھند ,ودول النمور اآلسيوية من
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مقولة الخصوصية اليابانية لتبني لھا تجارب تحديث خاصة بھا على قاعدة إقامة التوازن
بين األصالة والمعاصرة التي أسست لھا اليابان في نھضتھا األولى ،ولم تتنكر لھا في
نھضتھا الثانية المستمرة منذ أواسط القرن العشرين .لذلك تبدو الھويات اآلسيوية متنوعة
بتنوع التركيبة السكانية والمشكالت البنيوية لدولھا بحيث يصبح التعميم في ھذا المجال
ضربا من الكسل الفكري السائد في النظرة الشمولية إلى الدول اآلسيوية وتجارب التحديث
فيھا ،وھي نظرة تفتقر إلى العقالنية الثقافية؛ ألن مشكالت الھوية معقدة جدا وذات
خصويات واضحة .فھي تختلف في الصين بصورة جذرية عما ھي عليه في الھند ,واليابان,
وكوريا ,وتايالند ,وإندونيسيا ,وماليزيا ,والفيليبين ,وفيتنام ,وسنغافورة ,وغيرھا من الدول
اآلسيوية.
مع ذلك ,يمكن التأكيد على وجود نوع من السمات المشتركة بين الھويات اآلسيوية التي
تبلورت عبر نماذج متنوعة من التحديث الناجح في عصر العولمة ،وھي تؤكد على الطابع
المشترك لتجارب التحديث اآلسيوية انطالقا من خصوصية ھوياتھا وثقافاتھا وقيمھا
الموروثة ،تمحورت السمات اآلسيوية المشتركة في إطار منظومة القيم الثقافية الموروثة
من جھة ,ومنظومة القيم الثقافية المكتسبة في عصر العولمة من جھة أخرى ،وتأسست على
قاعدة صلبة من اإلصالحات الداخلية المستمرة والطويلة األمد ,وأبرزھا:
 نشر التعليم على نطاق واسع والتركيز على العلوم العصرية والتكنولوجيا المتطورة. -إرسال البعثات الثقافية والفنية إلى مراكز التحديث الغربية لالستفادة منھا وليس لتقليدھا.
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 دور مجموعات الصفوة أو النخب الثقافية ذات الموقع المتقدم في اإلدارات اآلسيوية. احترام التراتبية داخل المجتمعات اآلسيوية وفق التقاليد الموروثة. الحرص الشديد على إقامة التوازن بين األصالة والمعاصرة. إعطاء األولوية لألمن االقتصادي واالستفادة العقالنية من الموارد الطبيعية المتوفرة. اعتماد اإلصالح الزراعي كركيزة أساسية للتحديث والتنمية المستدامة. تطوير المدن بصفتھا الحاضن األساسي للتنمية المستدامة والمولدة للقيم الجديدة. رفع مستوى المعيشة لدى جميع شرائح المجتمع وفي جميع المناطق دون استثناء. اتخاذ قرارات التغيير واإلصالح وتنفيذھا عبر إدارة ذات كفاءة عالية لحماية النھضة. العمل على بناء الوحدة اآلسيوية على أسس متدرجة وبصورة سلمية. عدم اللجوء إلى العنف في حل المشكالت المزمنة داخل الدول اآلسيوية وفيما بينھا. االعتقاد الراسخ بأن القرن الواحد والعشرين سيكون قرنا آسيويا بامتياز. العمل على بناء عولمة أكثر إنسانية باالستناد إلى القيم اإليجابية ,خاصة اآلسيوية منھا.أخيرا ,تعتبر اليابان من البلدان اآلسيوية المثيرة لالھتمام بخصوصيتھا بعد نجاحھا في بناء
النھضة اآلسيوية األولى والمستمرة منذ قرن ونصف القرن ،فكانت الدولة الوحيدة التي
أقامت تجربة تحديث ناجحة خارج مقوالت التحديث الغربية ،ونجحت في الحد من سلبيات
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االحتالل األميركي لليابان بالتعاون مع األميركيين أنفسھم ،وقد وضعت القيادتان األميركية
واليابانية إستراتيجية طويلة األمد لنزع روح االنتقام من نفوس األميركيين إثر معركة بيرل
ھاربر التي اعتبروھا طعنة يابانية غادرة بأسطولھم البحري ھناك ,ونزع روح اإلنتقام من
نفوس اليابانيين إثر إلقاء القنبلتين الذريتين على ھيروشيما وناغازاكي ،والتي اعتبرھا
اليابانيون جريمة بشعة ضد اإلنسانية جمعاء ،فتعاون اإلمبراطور ھيوھيتو مع الجنرال ماك
آرثر بصدق على تحويل روح العداء المستحكم في نفوس األميركيين واليابانيين إلى نوع
من التعاون اإليجابي المستمر منذ أكثر من نصف قرن ،فلم يطلق اليابانيون رصاصة
واحدة ضد األميركيين الذين حكموا اليابان ,وحاولوا تغيير الكتابة من الحرف الصيني أو
«الكانجي» إلى الحرف الالتيني أو «الرومنجي» ،كما حاولوا إدخال تعديالت مھمة في
نظام التعليم ,وفي ذھنية اليابانيين المفعمة بروح العداء لتقاليد الغرب التي تتنافى مع تقاليد
اليابان .وبعد تھدئة روح االنتقام لدى الجانبين ,تحولت اليابان من عدو شرس لألميركيين
إلى صديق حميم ،فبنى الجانبان إستراتيجية مشتركة في جنوب شرق آسيا؛ لخدمة المصالح
العليا لليابان والواليات المتحدة في آن واحد ،واعتبر رئيس وزراء اليابان آنذاك يوشيدا أن
حرب كوريا كانت بمثابة ھدية السماء إلى اليابان .آثر اليابانيون استخدام أسلوب اإلدانة لكل
األعمال غير اإلنسانية ,مھما كانت جنسية مرتكبيھا ،وبات الجيش الياباني غير مؤھل للقيام
بأعمال عدوانية ضد اآلخرين .فھو ال يتمتع بمواصفات الجيش النظامي التقليدي ,وال يمكن
وصفه بالمؤسسة العسكرية المعروفة في الدول األخرى ،وبموجب دستور اليابان السلمي,
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يحظر عليه امتالك أسلحة دمار شامل أو أسلحة ھجومية ,أو المشاركة في أعمال عسكرية
خارج اليابان.
ختاما ,عمل اليابانيون على كبح النزعة العسكرية في بالدھم حتى ال تتكرر مأساة
ھيروشيما وناغازاكي ،وتعلموا الكثير من دروس تلك المأساة ومثيالتھا في التاريخ
المعاصر ،وعملوا على نزع روح االنتقام من نفوسھم ,ورفضوا المبدأ القائل بحل النزاعات
الدولية من طريق الحرب .وأقاموا نصبا رائعا يجسد الطفولة ,كتبت في أسفله العبارة
التالية« :نحن نصرخ ونصلي من أجل السالم :أطفال ھيروشيما» .ولوحة ثانية كتب عليھا:
«ناموا بسالم؛ ألننا لن نكرر الخطأ» ،ولوحة ثالثة كتب عليھا« :سيعمل الشعب الياباني
ويصلي من أجل سالم دائم في العالم» ،واستوعب اليابانيون جيدا مخاطر وضع التحديث
في خدمة النزعة العسكرية ،فنددوا أوال بالعسكر تاريا اليابانية التي أنزلت الدمار والخراب
بالشعوب المجاورة ,واستدرجت دمارا مشابھا على اليابان واليابانيين ،وھم يخوضون
معركة ديمقراطية قاسية داخل البرلمان الياباني لمنع تعديل الدستور السلمي ,أو مشاركة
قوات يابانية خارج إطار قوات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة .وبنوا ھوية آسيوية
مسالمة لمنع تجدد النزعة العسكرية اليابانية ،وھي خصوصية متميزة تفتقدھا معظم تجارب
التحديث األميركية واألوروبية ،فباتت تجربة التحديث اليابانية نموذجا يحتذى لكثير من
تجارب التحديث الراھنة ،وھي أكثر جاذبية من تجارب التحديث الغربية التي تعيش اليوم
مأزقا بنيويا يصعب الخروج منه بسبب تنكرھا للقيم التي بشرت به في عصر األنوار,
وإصرارھا على فرض ثقافة كونية واحدة ذات طابع استھالكي ,وال تعير االھتمام الكافي
26
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أبو مسلم وشارلِمان
ريتشارد بوليت
برفيسور ومفكر أمريكي ،جامعة كولومبيا .
"لوال اإلسالم ما كانت اإلمبراطورية اإلفرنجية موجودة ،و لوال محمد فإن شارلمان
ص ﱠورًا".
لم يكن ُمتَ َ
ت -و ھي تُغلّ ُ
ف األطروحةَ المركزيةَ الكالسيكية محمد
إن ھذه الكلما ِ

وشارلمان1

ِ

لھينري بيرنيه  -Henri Pirenneلَ ْم تثر اتفاقا عالميا؛ لكنﱠھا أثارت أسئلة
المتوسط في
ت التاريخيةَ حول البحر األبيض
ِ
وأطروحات مضادة ط ّورت الدراسا ِ
العصور الوسطى .طرح الباحثون وعلما ُء اآلثار تساؤالت مثل :ما المنتجات التي
وجر بھا عبر البحر؟ و في أي األزمان؟ و ما الكميات؟ و ما تأثير انكماش التجارة؟
تُ ِ
ْ
و ھَلْ أنھ َى تو ّس ُع اإلسالم وحدةً سابقة بين األراضي الساحلية؟ أَو ھَلْ
اختفت وحدة
المرحلة الرومانية قبل فترة طويلة؟
دون إعادة للنقاش القديم حول أطروحة بيرنيه ،من الممكن أن نلحظ دورا لعبه
أثارت األطروحة أسئلة تَعلّ ْ
ْ
قت بحوض البحر
التاريخ االقتصادي إليران في ذلك،وقد
األبيض المتوسط بشكل ُمح ّدد -و في الغالب بجزئِه الغربي -الوقائع التي حدثت على

1

Mahomet et Charlemagne (Paris, 1937). Trans. As Mohammed and Charlemagne, B. Miall
.((London, 1956
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جبال زاغروس ،و التي تشكل حدو َد إيران َمع العراق،
الھضب ِة العليا إليران ما بعد
ِ
الثمين-
تدفق المعدن
ِ
من المستبعد أن تكون ذات عالقة ،و لكن الباحثين المھتمين ب ِ
سواء المسكوك منه أو غير المسكوك -قدموا استثناءات لھذه القاعد ِة أحيانا ً .بشكل
خاص ،فإن استرو بولين  - Sture Bolinفي مقالته المنشورة سنة " 1952محمد،
و شارلِمان ،و روريك " ،2طالب بتَفسير الكميات الھائلة من العمالت المعدني ِة
الفضّي ِة اإليراني ِة التي ُو ِج ْ
دت في السويد والمنطقة الشمالية الشرقية من أوروبا.
ت في النحاس اإليراني كان
ت التالي ِة ھو أن التﱠطَ ّورا ِ
المقترح الذي سأقدمه في الصفحا ِ
لھا تأثير عميق على منطق ِة البحر األبيض المتوسط بجانبيھا الشرقي و الغربي ،في
الشرق إلسْقاط الخالف ِة
سنة 750م حين قاد المتمرد اإليراني أبو مسلم حركة ِم ْن
ِ
األموية و إحالل عائلةَ ع ﱢم محمد -العباس -مكانھا ،لم تكن النتيجة مجرد نقل عاصم ِة
الخالفة ِم ْن دمشق إلى المدينة العباسية الجديدة بغداد؛ بل كانت بِداية ھيمنة سياسية
واقتصادية إيرانية دامت حتى القرن الحادي عشر؛ حيث نتج عن تحول الطقس إلى
نتاج الزراعي في شمال إيران ،وبالد ما
شتاءات قارسة في سيبيريا ھبوطٌ حا ﱞد في اإل ِ
بين النھرين الشمالية ،وشرق األناضول ،ھذا التدھور المناخي -الذي بَدأ في العق ِد
األول ِم ْن القرن الحادي عشر ودا َم ألكثر من قرن -قا َد في النھاية إلى إعادة توجي ِه
ِ
المتوسط .ال ُمدن العظيمة مثل مرو ،و نيسابور،
المركز اإلسالمي نحو البحر األبيض
ِ

2

.Scandinavian Economic History Review 1 (1952), pp. 5‐39
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و الري ،و ھرات ،و أصفھان انھارت جميعھا ،بينما القاھرة ،و دمشق ،و حلب،
وتونس َك ْ
سبت أھمية لم يسبق لھا مثيل.
المتوسط -واألندلس بشكل خاص -فإن السؤال الذي
فيما يتعلق بغربي البحر األبيض
ِ
الشرق لحوالي
ب لمصلحة
ت الخالفة بالغر ِ
يطرح نفسه :ھل أسھم انحسار عالقا ِ
ِ
ت
ثالثة قرون و نصف -تقريبا ً ِم ْن 775م إلى 1125م -بشكل ملحوظ في العالقا ِ
الديني ِة واالجتماعية المشتركة ال ُمتميّز ِة في األندلس التي نَ ْدعوھا اليوم التعايش
مثال مدروس
 ،convivenciaأَو ھَلْ التعايش في األندلس -ببساطة -ھو أفضل
ٍ
لطريقة عيش مشترك ،كانَت خاصيةَ
اإلسالم في القرون الوسطى ُعموماً؟
ِ
ْ
ليست مفتوحة لل ﱠش ّ
ك:
الحقائق السياسية األساسية
 (1بعد حوالي سنة 740م عندما ُمن َي الجيشُ السوري المبعوث إلى شمال غرب
أفريقيا؛ لقَ ْمع تم ّرد السكان األصليين بھزيم ٍة وتَراج َع إلى إسبانيا ،فإن األراضي التي
ْ
فقدت االتصال السياسي بالخالف ِة .التفاصيل الدقيقة
نعتقد اآلن بأنھا المغرب والجزائر
القصص الموجودةَ عن العصور اإلسالمي ِة المب ّكر ِة
ال يمكن االعتماد عليھا دائماً؛ ألن
َ
في شمال أفريقيا تنتمي لقرون متأخرة ،وتَحتوي على مقدار كبير من الخيال -و يبدو-
ت المحليّة التي تُج ّس ُد أفكار العلويين ،أو
على أية حال -أن األنظمة أَو الحركا ِ
ْ
عادت بسرعة لل ّس ْيطَ َرة على رقعة األرض العظيم ِة الممتدة بين
الخوارج ،أَو البربر
السھول الساحلي ِة التونسي ِة والمحيط األطلسي.
ِ
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 (2في سنة 800م َمن َح الخليفة العباسي ھارون الرشيد حكومةَ تونس و طرابلس إلى
االعتراف بالسياد ِة العباسي ِة و
أسرة األغالبة على أساس وراثي ،و قد واص َل األغالبة
َ
التعزيز
المعاكس لم يتدفق شيء من
إرسا َل الضرائب السنوية الثابت ِة؛ لكن في االتّجا ِه
ِ
ِ
العسكري أَو السياسي.
 (3بعد الھزيم ِة العباسي ِة لألمويين في سنة 750م ،وقعت سوريا في حالة من
ْ
ت الحملة الصليبي ِة األولى في نھاي ِة
ت العشائري ِة التافھ ِة التي
دامت حتى وق ِ
المشاجرا ِ
القرن الحادي عشر.
 (4الدولة الفاطمية التي ظَ ْ
ھرت في تونس سنة 909م ،و سيط َرت على مصر سنة
969م ،و استولت على جزء كبير من فلسطين ،لم تستفز العباسيين بأي َر ّد عسكري
ھا ّم ،و ھذا أمر من الصعب تفسيره إذا كانت األراضي التي التھمھا التوسع الفاطمي
ْ
كانت
تمثل إسھاما أساسيا للقوة العسكرية و االقتصادية للخالفة ،و في الوقت ذاته
التمرّدات المحليّة بمناطق مختلفة من إيران قد َد ْ
فعت الخالفة إلى ردود أفعال قوية
مراراً وتكراراً حتى سنة 945م ،عندما تمكن أسياد الحرب البويھيون اإليرانيون من
السيطرة على بغداد و الخليف ِة نفسه.
إن تَعزيز ھذه الصور ِة لإلمبراطورية اإلسالمية التي لم يُ ِعرْ ُح ﱠكا ُمھا أدنى اھتمام بما
حدث غرب العراق لھو حقيقة بسيطة بأن إيران و العراق -خالل فترة بني أمية -كان
يحكمھما نواب الخليفة المتمركزون في الكوفة أَو البصرة ،لم يضع أي خليفة أموي
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قدمه في إيران أبدا ،و على النقيض من ذلك ،فقد دخل الخلفاء العباسيون مصر
والمراكز الحضرية لسوريا  /فلسطين في فترات قصيرة و نادرة.
ھذه الرواية حول التوجھات الجغرافية المختلفة لألمويين و العباسيين ال تحمل جديدا؛
لكن المؤرخين أخذوھا بشكل عام على أنھا عادية ،لقد كانت ھي كذلك؛ بغداد الناطقة
بالعربية تبعد فقط مسافة  450ميال ِم ْن دمشق الناطقة بالعربية؛ بينما يَ ْخف ُ
ق الغراب
لون
شاقا طريقه عبر الصحراء ،والبدو على كال الجانبين للصحرا ِء الفاصل ِة يُش ّك َ
المزيج القديم نفسه من القبائل القاطنة في المنطقة الخاضعة للبيزنطيين و الساسانيين،
ت اإلسالمي ِة.
والقبائل الجديدة التي ھاجرت ِم ْن شب ِه الجزيرة العربي ِة أثناء الفتوحا ِ
على الرغم من ھذا ،فإن بَعْض المؤرخين مرتاحون لفكرة أن األمويين كانوا يميلون
خصوصا ً نحو القبائل السورية؛ بينما كان العباسيون أقرب إلى العرب الذين َكانوا قَ ْد
أرسلوا إلى إيران في فتر ِة الغزو ،وإلى اإليرانيين الذين اعتنقوا اإلسالم؛ و عليه فإن
األمويين نظروا إلى الغرب ،و العباسيين نظروا إلى الشرق ،و يرى بعض
المؤرخين ّ
بأن نفوذ التقلي ِد البيزنطي غرب الصحرا ِء السوري ِة حل محله إعجاب حكام
الجغرافي متساو
الشرق بالتقاليد الساسانية .إن مقدار و عواقب التغيير في التوجه
ِ
تماما لنتائج تحول الساللة الكارولينجية من البحر األبيض المتوسط إلى التوجه
األوروبي الشمالي ،الفكرة التي انطلقت منھا نظرية بيرنيه التفسيرية.
أي تحقيق أعمق في إعادة توجي ِه الخالف ِة يَتطلّبُ االنتباه إلى ثالثة مجاالت:
االقتصاد ،و الثقافة الدينية ،والتجارة .لنبدأ أوالً باالقتصاد؛ حيث يشير البحث الذي
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النظام
أجريتُه مؤخرا حول إيران -و ھو قيد النشر اآلن -إلى تحول رئيس في
ِ
الزراعي للسفوح و الھضاب الداخلية إليران 3،ال يوجد دليل مؤ ّكد يثبت أن القطن
ِ
كان معروفا كمحصول بسيط
كان ينتج في ھذه المنطقة قبل الفتح العربي ،مع أنه َ
نِسْبيّا في بالد ما وراء النھر بحلول سنة900م -على أية حال -يبدو أن زراعة القطن
و بيع أقمشته أصبحا الركن االقتصادي األساس لنسبة أربعين في المائة من علما ِء
إيران .و بِالمقارنة ،فإن أكثر من عشرين بالمائة فقط ِم ْن علما ِء األراضي العربي ِة
كانوا مشتركين في كل مجاالت تجارة النسيج ،بضعة منھم كانوا يتعاملون بالقطن في
سوريا واليمن؛ بينما كانت مصر في َذلِك ال َوقت بشكل خاص تنتج الكتّان.
لتَبْسيط ھذه السلسلةَ المعقدة من الجدال فإني أقول بأن رجال القبائل العربية الذين
مناطق السفوح الداخلية إليران -خصوصا ً أولئك الذين قدموا ِم ْن اليمن
استقرّوا في
ِ
حيث القطن كان له تاريخ طويل -استعملوا الخبرةَ اإليرانيةَ المحليّةَ في ھندسة وحفر
القنوات األرضية )األفالج( ل َج ْلب الما ِء إلى رقع غير مزروعة ِم ْن الصحرا ِء .التقنية
ْ
كانت غاليةَ؛ لكن العرب ج ّمعوا مبالغ كبيرة من المال من غنائم الحرب ،وإعادة
ب الزراعي ِة ِم ْن الساسانيين إلى والة الخلفاء .القانون اإلسالمي -كما
توجيه الضرائ ِ
لألرض "الميت ِة"
تشكل في الفتر ِة العباسي ِة المب ّكر ِةَ -منح ھؤالء المزارعين تملكا حرا
ِ
التي استصلحوھا على ھذا النحو ،و ھكذا فإن المبادرة الزراعية الجديدة أعطت
ريفيين في بالد واسعة حيث
أراض
ك
َ
العرب فرصة نادرة في أَ ْن يصبحوا ُم ّال َ
ٍ
3
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بالمطر الطبيعي ،و األنھار الموسميّة ،أَو الينابيع ،و كان يمتلكھا
الھكتارات تُسقى
ِ
صغار األرستقراطيين من اإليرانيين األصليين ،الذين لم يكن باإلمكان ترحيلھم
قانونيا.
كان المحصول الرئيس للمزارعين األصليين الحنطة و الشعير الشتائي ،و كانت
فصول الصيف الحارة الطويلة جافّة وغير صالحة للزراع ِة الشامل ِة ،و مع ذلك،
وفرت األفالج تدفقا مائيا ثابتا طوال العام ،و قد جعل ھذا محاصي َل الصيف ممكنة،
المصادر اإليراني ِة
وأصب َح القطن المحصو َل األكثر شعبية .المعلومات ال ُمفصّلة في
ِ
المب ّكر ِة تُشي ُر إلى ّ
أن نسبةَ الضريبة على القطن -حوالي سنة 800م -كانت ضعف
والشعير ،و بحلول سنة  900تقريبا ،كان الفارق أعظ َم
النسبة المخصصة للحنط ِة
ِ
ب
القطن حافظت على مستواھا؛ بينما ضرائب
؛ألن الضريبة على
محاصيل الحبو ِ
ِ
ِ
انخفضت كثيرا .إن العبء الثقيل للضريبة يوض ُح ّ
بأن األربا َح التي جناھا مزارعو
القطن َك ْ
انت أعظم بكثير ِم ْن تلك المكاسب التي حققھا منتجو الحبوب ،يضاف إلى
دن
ھذه القيمة األربا ُح التي حققتھا مصان ُع ال َغ ْزل و النسيج ،التي تمركزت في ال ُم ِ
دن ال ُمز َدھر ِة غي ْ
ّرت نسبةَ منتجي
ال ُمز َدھر ِة حديثا ً .على أية حال ،فإن الھجرة إلى ال ُم ِ
الغذا ِء الريفيين إلى مستھلكي الغذا ِء الحضريين ،و قد َسبّب ھذا ضغطا ً على الحكوم ِة
ب.
لتَشجيع
إنتاج األغذية ،و من ثم تخفيض الضريب ِة على الحبو ِ
ِ
القطن اإليراني كان الحُكم الديني ال ُمعت ِم َد على حديث نبوي ينص
السبب في ازدھار
ِ
مسلمين األتقياء ينبغي أال يلبسوا الحرير ،و ھو نسيج كان مفضال
على أن الرجال ال
ِ

‐‐7

عند النﱡ َخب الساسانية .إن المثالية اإلسالمية أجبرت اإليرانيين الذين اعتنقوا اإلسالم
ب -أردية ،و عباءات ،و عمائ َم ،بيضاء أو
على أن يلبسوا -مثل المستوطنين العر ِ
سوداء ،بسيطة ،و فضفاضة .في مصر والغرب اإلسالمي ُعموما ً كان الكتّان
مستخ َد ًما لصنع ھذه المالبس ،و في إيران و العراق استُع ِم َل القطن ،ھذا الشكل ِم ْن
اللباس صُودق عليه رسميا من الخالفة؛ حيث أُ
ْ
نشئت مصان ُع حكومية متخصصة
ِ
القطن أَو الكتان -مزركشة بأشرطة من
لصنع "طراز" من العباءات الفضفاضة -من
ِ
الحرير ،طولھا بوصتان أو ثالث ،يمنحھا الخلفاء كرمز للشرف و الوجاھة.
نظرا ألن نھري دجلة و الفرات كانا يفيضان بقوة و بشكل غير متوقع ُك ﱠل ربيع
عندما كانت تذوب ثلوج األناضول ،فإن المزارعين في العراق لم يكونوا يستطيعون
مزاولة الحصاد في الصيف بسھولة؛ ولذلك ،فإن مصانع القطن اإليرانية كانت
تاجھا إلى العراق ،و بالطبع فإن سوق المنسوجات القطنية نَ ْ
مت
تُصدﱢر ُمعظم إن ِ
التاسع الميالدي.
البلدين في القرن
بسرعة نتيجة انتشار اإلسالم في كال
ِ
ِ

4

المناطق األخرى ،فأثناء فتر ِة
إن تعمير إيران كان مختلفا عما كان يحصل في
ِ
الساسانيين -التي سبقت الفتح العربي -انتشرت في السھول اإليرانية بعض الحواضر
الصغيرة ،و كانت قوية ،مس ّورة و ُم َحصﱠنة ،لقد ق ّد ْ
ّار ،خصوصا ً أولئك
مت حماية للتُج ِ
الذين سلكوا "طريق الحرير" الذي امتد عبر آسيَا الوسطى إلى الصين ،لكن يبدو أنھا
4
حول تاريخ التحول إلى اإلسالم في إيران ،انظرRichard W. Bulliet, Conversion to Islam in the Medieval :
.Period: An Essay in Quantitative History (New York, 1979), ch. 3‐4
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لم تمثل أھمية كبيرة للتصدير؛ فمن النادر أن تجاوز عدد سكانھا عشرة آالف نسمة.
ازدھار القطن ونزعة
حافز
على أية حال بين عامي 800م و1000م ،و تحت
ِ
ِ
ْ
انتفخت ال ُمدن
النشاط اإلسالمي،
مراكز
اإلسالم للھجْ رة إلى
المتح ّولين اإليرانيين إلى
ِ
ِ
ِ
اإليرانية الكبرى لتستوعب مدى يتراوح بين  200,000-100,000نسمة ،جاعلة
إيران واحدة من أكبر المجتمعات المتمدنة في العالم.
المناطق األخرى أيضا ً ،لكن العراق ،و ھذه
َحفﱠز الحك ُم اإلسالمي النم ﱠو الحضري في
ِ
ون ببساطة موضوعة من بقايا مخطوطات؛ ّ
المعلومات ي ُ
ت
ُمكن أَ ْن تَ ُك َ
لكن مصنفا ٍ
شاملة ِم ْن السير الذاتي ِة العلمي ِة أُلﱢ ْ
فت في القرون السابقة -أحدھا في القرن الرابع
عشر الميالدي )الذھبي( واآلخر في القرن السابع عشر )ابن عماد( -تُظھر غالبية
مماثلة ِم ْن األسما ِء اإليراني ِة والعراقية ،و ھذا يُشي ُر ّ
بأن المصاد َر المتوفرة لدينا اليوم
ُ
ال تَ
ختلف بشكل ملحوظ في المحتوى عن تلك المصادر المتوفرة في القرون السابقة.
ت الواردة في مصنف العالم السوري ابن عماد ،التي
بالنظر بشكل ُمح ّدد في البيانا ِ
ت الديني ِة البارزة
تَغطّي ألف سنة ،و ُمرتّبة حسب تاريخ الوفاة ،فإن نصيب الشخصيا ِ
من كل من مصر وسوريا ،و التي َجم َعھا في وصفه لعلوم المسلمين السنة ،ال تَتجاو ُز
أبدا  20بالمائة قبل فتر ِة السالجقة المتأ ّخرة؛ بينما إيران وحدھا تختص بنسبة
متوسطھا  40بالمائة في الفترة ِم ْن 855م241/ھـ إلى 1097م491/ھـ ؛ و نصيب كل
من إيران والعراق معا على األقل  70بالمائة ِم ْن األسما ِء خالل الفترة ِم ْن 758م
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القرون فھي
إلى 1073م .أما النسب التي تمثل كال ِم ْن األندلس والمغرب أثناء ھذه
ِ
نسب ال تكاد تذكر.

5

التمثيل اإلقليمي بين العلما ِء الدينيين المسلمين
دول أخرى

مصر+سوريا

سوريا

مصر

العراق

إيران

المجموع

التاريخ

27%

18%

12%

6%

46%

9%

161

709/91

14%

17%

13%

4%

61%

8%

180

734/116

8%

18%

12%

6%

62%

12%

199

758/141

8%

14%

10%

4%

54%

24%

213

782/166

4%

19%

13%

6%

39%

38%

133

806/191

9%

11%

4%

7%

48%

32%

136

831/216

8%

14%

10%

4%

39%

38%

186

855/241

7%

17%

12%

5%

39%

37%

185

879/266

11%

13%

10%

3%

36%

40%

184

903/291

8%

14%

8%

6%

42%

36%

173

928/316

12%

15%

10%

5%

32%

41%

168

952/341

11%

19%

12%

7%

31%

39%

144

976/366

13%

14%

10%

4%

22%

51%

123

1000/391

5
تم وضع ھذا الجدول من كتاب Abu al‐Fath ‘Abd al‐Hayy Ibn al‐‘Imad, Shadharat al‐dhahab fi akhbar
 ، .man dhahab, 8 v., Cairo: Maktaba al‐Qudsi, 1931‐32كما تم إرجاع التواريخ إلى ستين سنة للوراء كي تقارب تواريخ
الميالد بدال من تواريخ الوفاة.

‐ ‐ 10

1025/416

154

49%

29%

3%

6%

9%

13%

1049/441

127

39%

34%

4%

8%

12%

15%

1073/466

159

36%

33%

4%

11%

15%

16%

1097/491

151

32%

32%

5%

15%

20%

16%

1122/516

189

23%

37%

6%

20%

26%

14%

1146/541

193

23%

39%

7%

19%

26%

11%

1170/566

228

14%

29%

9%

38%

47%

10%

1194/591

192

6%

17%

11%

49%

60%

17%

1219/616

219

8%

12%

10%

60%

70%

10%

709/91

161

9%

46%

6%

12%

18%

27%

734/116

180

8%

61%

4%

13%

17%

14%

758/141

199

12%

62%

6%

12%

18%

8%

782/166

213

24%

54%

4%

10%

14%

8%

806/191

133

38%

39%

6%

13%

19%

4%

831/216

136

32%

48%

7%

4%

11%

9%

855/241

186

38%

39%

4%

10%

14%

8%

879/266

185

37%

39%

5%

12%

17%

7%

903/291

184

40%

36%

3%

10%

13%

11%

928/316

173

36%

42%

6%

8%

14%

8%
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12%

15%

10%

5%

32%

41%

168

952/341

11%

19%

12%

7%

31%

39%

144

976/366

13%

14%

10%

4%

22%

51%

123

1000/391

13%

9%

6%

3%

29%

49%

154

1025/416

15%

12%

8%

4%

34%

39%

127

1049/441

16%

15%

11%

4%

33%

36%

159

1073/466

16%

20%

15%

5%

32%

32%

151

1097/491

14%

26%

20%

6%

37%

23%

189

1122/516

11%

26%

19%

7%

39%

23%

193

1146/541

10%

47%

38%

9%

29%

14%

228

1170/566

17%

60%

49%

11%

17%

6%

192

1194/591

10%

70%

60%

10%

12%

8%

219

1219/616

ت بين الثقاف ِة الديني ِة اإلسالمي ِة في
ببساطة ،إن األرقام ال ُم َ
ضاعفة الدالة على التفاو ِ
ب متكررة بشكل واضح .و إنه لمن الصعب تجنب
الشرق و نظيرتھا في الغر ِ
ِ
الشرق -الذي بَدأَ بثورة أبي مسلم المؤيد للعباسيين ض ّد
االستنتاج بأن التحول إلى
ِ
ُح ُك ِم األمويين -لم يكن سياسيا فقط ،و إنما كان اقتصاديا و ثقافيا أيضا ً ،إن انفجار
النشاط التجاري في إيران الذي أشعله ازدھار القطن َجع َل ترحال العلماء التجار أمرا
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طبيعيا ،كما أن ھذا التالقح بين وجھات النظر الدينية و الثقافية أثمر عنه نمو
ت العلمي ِة في المدن اإلسالمية اإليرانية ،المزدھرة بشكل متزايد و مطرد.
المؤسسا ِ
التفاصيل التي تَتعلّ ُ
ازدھار إيران يتضمنھا كتابي القادم .إن تدھور
ق بنھاي ِة فتر ِة
ِ
ت التاريخية -و استخدام "تحليل
المناخ -الذي أثبتته تقارير حالة الطقس في السجال ِ
ِ
حلقات األشجار" الذي نُفّ َذ مؤخراً في منغوليا ،قد أدى إلى تدمير االقتصاد الزراعي
لشمال إيران ،و قد أدى أيضا ً مباشرة إلى ھجر ِة األتراك األوغوز ِم ْن آسيَا الوسطى
ِ
إلى إيران .بنھاية فترة السالجقة ،و على نحو أكثر في فتر ِة خوارزم شاه التي
أعقبتھا ،كانت إيران تَعاني من انحدار حاد ونزوح جماعي للنخب العلمية إلى أقل
المناطق تأثرا مثل سوريا ،و األناضول ،والھند ،و كما يثبت الجدول أعاله بشكل
واضح ،انتق َل مركز جاذبية الثقافة الدينية اإلسالمي ِة بشكل مثير نحو سوريا في القرن
الثاني عشر.
و للتطرق سريعا ً إلى السم ِة الثالث ِة في مسألة توازن الشرق الغرب و ھي التجارة،
وينبغي التنويه ببساطة إلى أن عصر السالجقة شھد أيضا ً مقدارا جيدا من التعامل
األحمر وإلى مصر ،ھذا التحول مثّله
التجاري في الخليج الفارسي تحول إلى البحر
ِ
الزلزال الذي حصل في سنة
اختفاء مينا ِء خليج سيراف كمركز تجارة رئيس بعد
ِ
للسلع المستورد ِة كان قد دعم نم ﱠو سيراف؛ لكن
السوق اإليراني ِة
977م .إن دينامية
ِ
ِ
ْ
تلك الدينامية تَ
ق االنكماشُ الناتج عن
ضاءلت بعد فترة قليلة من دما ِر الميناء ،وأعا َ
االقتصا ِد اإليراني تطوير مخزن بديل بنفس المستوى ،و يجب مالحظة أن ھجرة
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المتوسط
األحمر التي سبقت نم ﱠو تجار ِة البحر األبيض
الخليج إلى البحر
التجار ِة ِم ْن
ِ
ِ
ِ
ر ّك ْ
دن في جنوب أوروبا ،و التي كانت بارزة تجاريا في القرن الثاني
زت على ال ُم ِ
عشر.
تاريخ أوروبا يتطلب عصر الحمالت الصليبي ِة انتباھا خاصّا ،و لكن في أغلب
في
ِ
ْ
األحيان يُالحظُ ّ
كانت
ب اإلسالمي
ت التاريخي ِة ال ُمعاصر ِة على الجان ِ
بأن التَطَ ّورا ِ
ُ
وقت تحول عظيم يَعُو ُد إلى البحر
بالتأكيد أقل تألقا ،رغم ذلك فإن ھذا بالضبط
قرون ِم ْن التركيز على الشؤون الديني ِة واالقتصادي ِة
األبيض المتوسط بعد أربعة
ٍ
والثقافي ِة والسياسي ِة إليران ،منذ اآلن المشرق َسيَ ُك ُ
العالم اإلسالمي الشرق-
ون مرك َز
ِ
أوسطي باإلضافة إلى األندلس و المغرب ،مكتسبا أھمية عظمى أكثر ِم ْن ذي قبل.
ث التي تمركزت في إيران.
جميع ھذه
األمور نشأت -إلى مدى بعيدِ -م ْن األحدا ِ
ِ
السؤال الذي طرحته منذ البداية :ھل كان التعايش في
ختا ًما ،أ َو ﱡد أَ ْن أَ ُعو َد إلى
ِ
األندلس ناتجا بشكل جزئي عن السمة المتفق عليھا نِسْبيا ً ،و التي ميزت المجتمع
القرون التي كانت فيھا التَطَ ّورات الدينامية و المثيرة للنزاع
الديني اإلسالمي خالل
ِ
تَحْ ُ
اإلسالم إلى البحر
الشرق؟ أَعتق ُد بأنّه كذلك ،و أعتقد أن عودة
دث بعيداً ،بعيداً في
ِ
ِ
المتوسط في القرن الثاني عشر ق ّد َمت اتجاھات جديدة إلى النسيج االجتماعي
األبيض
ِ
ب الذي لم يكن مثبتا بما فيه الكفاية قبل ذلك الوقت ،و سواء أكان ھذا
المتعدد للغر ِ
التاريخ األندلسي أو ال يتفق ،فإني أترك لآلخرين تقرير
ت
الحدس يتفق مع مفردا ِ
ِ
الواسع
للتاريخ
ذلك؛ لكن بغض النظر عن حك ِمھم ،فإن االستكشافات المستقبلية
ِ
ِ
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لمناطق البحر األبيض المتوسط اإلسالمية يجب أال تُجرى دون األَ ْخذ في الحسبان
المتوسط
تاري َخ إيران والتيارات الم ّدية التي أَخذت اإلسال َم بعيداً عن البحر األبيض
ِ
الثامن ،وأرج َعته ثانيةً في القرن الثاني عشر.
في القرن
ِ
إن أبا مسلم لَ ْم يَجْ علْ شارلِمان ممكنا أكثر مما فعله محمد؛ لكن كال االسمين يُمثّ ُل
تحوالت واسعة النطاق في المركزي ِة الثقافي ِة والسياسي ِة واالقتصادي ِة.
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دور الجامعة في أوروبا الجديدة
تشكيل الجامعة في أوروبا الدينية والعلمانية
دﻳﻔﻳد ﻓورد



المقدمة :تحديان عظيمان
من أھم التحديات الت ي تواج ه عالمن ا ف ي الق رن الواح د والعش رين ھ ي كي ف يمك ن لك ل م ن
الدين والجامعات اإلسھام ف ي تش كيل المجتم ع ،وس وف ت ؤثر وس ائل مواجھ ة ھ ذه التح ديات
على المليارات من البشر.
نحن نعيش في عالم ذي قوى علمانية ودينية متعددة مع وجود مناطق عدي دة تتس م ب التوترات
والصراعات  .وقد شھد أواخر القرن العشرين تح ول ال دين ليص بح ش يئًا ب ار ًزا ف ي الوس ائل
الحديثة على الص عيد الع ام ولطالم ا ك ان ممزوج ا بق ًوى ومص الح أخ رى ،وھن ا ف ي البوس نة
لديكم تجربة مريرة من المآسي التي نتجت عن ذلك المزج .لقد توسع التعليم الجامعي بسرعة
كبي رة ف ي الق رن العش رين وم ازال مس تمرًا ف ي التوس ع .ف ي ع الم تك ون في ه المعلوم ات
والمعرف ة وال تعلم ش يئًا أساس يًا لالقتص اد باإلض افة لمج االت الحي اة األخ رى؛ تص بح
المجتمعات معتمدة بصورة أكبر على الجامعات والمعاھد ذات الصلة لقدرتھم عل ى الت دريس
والبح ث والمعرف ة ،وف ي معظ م البل دان حالي ا اس تطاعت نس ب متزاي دة م ن ع دد الس كان
الوصول للجامعات ،كما أن األعداد المتزايدة من األدوار الرئيسة تتطلب مس ت ًوى م ن التعل يم
الجامعي.
ماذا عن أوروب ا ف ي ھ ذه الص ورة العالمي ة؟ ق د تك ون الجامع ة أھ م إس ھام مؤسس ي ت اريخي
ألوروبا في العالم في القرن الواحد والعشرين،وتعد الجامعة األوروبية في العصور الوس طى
السلف الرئيس لجامع ات الي وم ،وج دير بالمالحظ ة أن رموزھ ا التراثي ة مازال ت فعال ة حت ى
الي وم؛ فم ازال ھن اك ق يم أكاديمي ة أساس ية مش ابھة مث ل أھمي ة االستقص اء العقل ي للع الم؛
والح وار الع ام ال دقيق ال ذي ينش د المعرف ة المثبت ة ،وق وانين البرھ ان ،واحت رام حري ة الف رد
 أستاذ الكرسي الملكي لإللھيات بجامعة كيمبردج .
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وكرامته والحاجة للنقد الذاتي المستمر بغرض تحس ين معرفتن ا وإدراكن ا ،وإدراك أن الس عي
للمعرفة عامل عام جيد ال يمك ن اختزال ه ف ي أي ة مص لحة اقتص ادية ،كم ا أن ھن اك مص ادر
جوھري ة مش ابھة مثي رة للقل ق فالت اريخ ال رئيس لجامع ات أوروب ا يس جل من ذ البداي ة وج ود
مصادر للتوتر بين ثالث غايات أساسية :األولى ھي السعي للمعرف ة م ن أج ل المعرف ة؛ ألن ه
من الجيد أن تستفسر عن الحقيق ة وتكتش فھا وتتعلمھ ا وتفھمھ ا وتعرفھ ا وتختبرھ ا م ن خ الل
عدة فروع من المعرفة .ثانيًا :التشكيل التربوي للط الب ،م ع االھتم ام بك ل م ن الق يم الفكري ة
والتشكيل األخالقي الالزمين ليتناول موضوع في قوة المعرفة والعلم .وثالثًا :إفادة المجتمع،1
ولطالما كانت محاولة الموازنة بين الثالث غايات صعبة؛ ولكن إذا تم تجاھل واحد منھا
فسوف تعاني الجامعة بشدة.
أما فيما يتعلق بالدين فلقد أص بحت أوروب ا ف ي الق رون األخي رة واح دة م ن األم اكن الرئيس ة
الت ي ت م فيھ ا ح ل المش اكل الديني ة عل ى الص عيد الع ام ،أجب رت الح روب الديني ة الت ي تبع ت
حركة اإلصالح الديني كل شعب على إيج اد وس ائل لض مان ع دم ت دمير مجتمع ه بس بب ھ ذا
الص راع ال ديني ,ولق د اس تنتجوا حل وال مختلف ة ) انظ روا كي ف عالج ت البلق ان ھ ذه المس ألة
بصورة مختلفة مقارنة بفرنسا وبريطانيا وھولندا وألمانيا والسويد وبولندا وسويسرا( تس تحق
ھذه الحلول أن تدرس من جديد؛ لنأخذ عنھا الحكمة الت ي حص لوا عليھ ا بش ق األنف س؛ ولك ن
المشكلة اليوم تتلخص في أن ھذه الحلول والتسويات المتنوعة -التي جعلت البشر م ن ديان ات
مختلف ة ،وم ن ليس ت ل ديھم ديان ة يس تطيعون التع ايش بس الم مع ا -ل م تع د مالئم ة اآلن .لق د
تغيرت الخريطة الدينية ألوروبا إل ى ح د م ا بس بب الزي ادة الكبي رة ف ي أع داد المس لمين بھ ا؛
ولك ن أيض ا بس بب عوام ل أخ رى مث ل ت دفق المس يحيين 2عل ى نط اق واس ع بجان ب وج ود
حركات المسيحية الجديدة والحركات العلماني ة .وھك ذا ف إن أوروب ا تعي د النظ ر ف ي تس وياتھا
وھناك جدل مكثف حول ماھية الحلول التي يمكن أن تالئم القرن الواحد والعشرين.
وأنا أرغب في تقديم اقتراحين:
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أوال :تحتاج أوروبا إلى إيجاد مخرج بين التطرف الديني والعلماني ال ذي يج ري الت رويج ل ه
في الوقت الحاضر ،وذلك ي دعو إل ى تح الف ب ين ھ ؤالء األف راد العلم انيين والمت دينين ال ذي
يجمعھم مجتمع متعدد يمكن أن يكون علمانيا ودينيا بشيء من التعقيد والحكمة.
ثاني ا :إن جامعاتن ا -الت ي تع د حاليً ا علماني ة غالبً ا ف ي مج االت تتجاھ ل أو تس تبعد ال ديانات-
تلعب دورًا حيويًا غير معترف به إل ى ح د كبي ر ف ي ازدھ ار أوروب ا الديني ة والعلماني ة؛ إنھ ا
تحتاج إلى كال الطرفين لتشكيل مجتمعاتھا من خالل استخدام وسائل حديثة لتصبح مجتمعات
دينية وعلمانية م ًعا ،وسوف يتطلب ذلك عمل حوار ُمجْ ٍد ح ول إع ادة التفكي ر ف ي العدي د م ن
جوانب الجامع ات ،والتأك د م ن أن األس ئلة الت ي تطرحھ ا ال ديانات وم ا ب ين ال ديانات وح ول
ال ديانات تؤخ ذ بجدي ة عب ر ك ل ف روع المعرف ة األكاديمي ة ،بجان ب أن تك ون مح ور اھتم ام
األقسام المتخصصة بت دريس العل وم الديني ة والالھوتي ة ،وزي ادة إدراج المع ارف الديني ة ف ي
المجتمعات ،واتخاذ مسؤولية أكبر تجاه التعليم والفھم العام ،وعمل مخط ط لمص ادر التموي ل
العلمانية والدينية لتحقيق كل ما سبق.
إذا اتبع ت أوروب ا ھ ذا المنھ اج فيمكنھ ا أن تق ود الع الم ف ي مواجھ ة إبداعي ة لھ ذين التح ديين
العظيمين؛ فكيف يمكن للدين بجانب الجامعات اإلسھام بحكمة ومسؤولية في تشكيل وازدھار
أوروبا العلمانية والدينية في ھذا الق رن ،وأوروب ا تمتل ك العدي د م ن الممي زات ف ي محاولتھ ا
لتك ون األول ى لمواجھ ة ھ ذه التح ديات ،ويمك ن لب اقي الع الم االس تفادة بص ورة كبي رة م ن
النماذج الجيدة التي يمكنھا تحقيقھا.
التحالف الحيوي بين الدراما العلمانية والدينية:
في البداية سوف أق وم باختص ار باس تعراض اقتراح ي الش امل لالتج اه ال ذي يج ب أن تس لكه
أوروبا في سعيھا لعمل تسويات جديدة بشأن الدين على الصعيد العام ،أنا ال أتوق ع ب أي ش كل
من األشكال أن تتماثل التس ويات عب ر أوروب ا كامل ة ،ولك ن عل ى العك س يختل ف ك ل موق ف
ويتطلب مناھج مصممة خصيصًا له ،وھذا التنوع يمك ن أن يق دم مس اعدة كبي رة لب اقي الع الم
ولكن من المھم رؤية ما إذا كان األوروبيون يوافقون على ھذا االتجاه العام.
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إن االتجاه المقترح يمك ن اختص اره بس ھولة؛ فف ي وض ع حي ث يوج د في ه مواق ف للعلم انيين
كأحد المتط رفين ال ذين يروج ون للتش كك الص ارم وال تحكم ف ي ال ديانات واس تبعاد ال دين م ن
المح يط الع ام ب أكبر ق در ممك ن ،ومواق ف للمتط رفين اآلخ رين المت دينين ال ذين يروج ون
لسيطرة ديانة واحدة )عادة ما تك ون المس يحية أو اإلس الم( .إن ه ألم ر ُملِ حﱞ أن يجتم ع معتنق و
التي ار ال ديني والتي ار العلم اني مع ا للت رويج لحل ول تعددي ة تخ دم ازدھ ار ك ل المجتمع ات.
ويتش ابه ك ال المتط رفين ف ي ق درتھم عل ى تص ور إلط ار عمل ي كام ل تمش يًا م ع م وقفھم
الشخصي ،ويمكنھم حينذاك تشكيل تحالفات بينھم في بعض األحي ان )مث ل :ال دين والقومي ة(.
لق د اض طرت أوروب ا ل تعلم دروس مري رة م ن خ الل مح اوالت ف رض الحل ول إذا م ا كان ت
دينية )كاثوليكية وبروتستانتية وأرثوذكسية( ،أو علمانية )فاشية وشيوعية وأنواع مختلف ة م ن
القومية والجمھوريات( أو مزيج من كليھما ،ويتمثل ال درس اإليج ابي ف ي أن م نھج الش مولية
)ما إذا كان دينيا أو علمانيا أو كليھم ا( يحت اج إل ى أن يفس ح المج ال للمفاوض ات الت ي تھ دف
إلى الحلول السلمية وغير القھرية.
ربم ا يك ون ذل ك م ا يطل ق علي ه)) ال دراما الديني ة والعلماني ة(( ألوروب ا ف ي الق رن الواح د
والعشرين ،3وھي عب ارة ع ن درام ا ال ي تحكم ف ي حبكتھ ا أي مجموع ة خاص ة؛ ولك ن يوج د
فيھ ا مش اركات ومفاوض ات وتع اون حقيق ي ب ين المجموع ات بھ دف إيج اد حل ول جي دة
للمصلحة العامة ،ويتطلب ذلك بعض اإلرشادات والقواعد –أنماط من الت دريب الجي د بجان ب
أحك ام قانوني ة ودس تورية رس مية -وذل ك لك ي يس مح لھ ذه ال دراما ب أن تح دث بالفع ل؛ ولك ن
معظ م ھ ذه الحل ول ق د تح دث ف ي ع والم متنوع ة م ن المش اركات ،ل يس فق ط سيا ًس يا 4ولك ن
إعالميًا وقانونيًا وتربويًا وصحيًا وعمليًا ،بجانب كل مجال آخر م ن مج االت الحي اة والعم ل.
سيكون ھناك بالطبع أوضاع محدودةيمكن لألفراد والمجموعات فيھا باالنس حاب م ن ال دراما
وأدوارھا الصغيرة يكونوا في حاجة لكبت جماحھم أو حتى إكراھھم ،ھ ؤالء ال ذين يخت ارون
العنف سعيًا وراء تحقيق أھدافھم ھم أفضل مثال على ذلك؛ ولك ن الب د أال يس مح الخ وف م ن
تل ك العناص ر بتعطي ل ال دراما لمص لحة دول ة ذات س يطرة نظامي ة ،وتبري ر ذل ك م ن خ الل
نظرة عامة شاملة ودعمه بواسطة التقنيات الحديثة للمراقبة واإلكراه.
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أنا أقترح أن ازدھار المجتمعات ف ي الق رن الحاض ر س وف يعتم د بص ورة كبي رة عل ى م دى
ج ودة العم ل ض من منظ ور))ال دراما الديني ة والعلماني ة(( ،وكي ف س يكون ذل ك ق ابالً للح وار
والتعاون عبر ح دود التقالي د وااللتزام ات؟ ھ ل س يوجد الق در الك افي م ن العلم انيين لينظ روا
لق يمھم وممارس اتھم عل ى أنھ ا ال تھ دف إل ى رف ض أو القض اء عل ى ال ديانات؛ ولكنھ ا تھ تم
بإيجاد طرق للتعاون مع المتدينين من األف راد والمجموع ات م ن أج ل المص لحة العام ة؟ ھ ل
سيوجد عدد كاف من المتدينين يمكنھم بالمثل االلت زام بخ وض الح وار والتف اوض والتع اون؟
إن رؤيتي تشتمل على مجتمع مركب ديني وعلماني ،5مع وجود كثافة ص حية م ن المش اركة
الدرامية في الحياة العامة وكل مجاالت الحياة الطبيعية والعمل .ھناك أشياء عظيمة في خطر
بسبب ذلك؛ ولكن ازدھار المجتمعات يمكن تحقيقه فقط إذا وج دت ح دود لم دى اس تطاعة أي
مجموعة السعي لفرض طريقتھا الخاصة.
حول جامعات دينية وعلمانية مركبة:
ماذا عن الجامعات التي تتضمن الدراما الدينية والدنيوية؟ إنھا تمثل إشكالية كبيرة ،كم ا أنھ ا
تشتمل على إمكانيات عظيمة.
لم اذا تش كل ھ ذه الجامع ات إش كالية كبي رة؟ لق د أص بحت الجامع ات ھ ي واجھ ة التفكي ر
والنشاط العلماني ،ولقد أصبح ذلك مفھو ًم ا ،وف ي أغل ب األحي ان محببً ا ،أص بحت العدي د م ن
الجامعات معاقل للسيطرة الدينية ،وغالبًا يمارس فيھ ا مقاوم ة قوي ة وقس رية للمواق ف الديني ة
وغير دينية األخرى ،ھناك أمثلة على ھذه الجامعات ذات الس يطرة الديني ة ف ي بع ض البل دان
ف ي الوق ت الحاض ر ،فالحرك ات الت ي تھ دف لتحوي ل الجامع ات إل ى علماني ة باس م الحري ة
األكاديمي ة غالبً ا م ا تج د تبري راً ك امالً لھ ا .تمثل ت المش كلة ف ي الرغب ة ف ي تحوي ل الحري ة
األكاديمية إلى سيطرة علمانية ،وف ي بع ض األحي ان ص احبتھا مش كلة تجاھ ل ال دين والتحي ز
ض ده والعن ف الموج ه ل ه .لق د وج دت عقلي ة علماني ة تفت رض أن ال دين كك ًّل غي ُر حقيق ي،
وعلى وشك االختفاء بسبب التقدم العلمي ،وبعدما أصبح الناس أكثر تعل ًما .ولقد أصبحت ھذه
العقلية شائعة للغاية في الجامعات ويستمر البعض في الترويج لھا من خالل العديد من ف روع
المعرفة.6
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لصياغة المسألة بوضوح نقول :ليس من الن ادر إيج اد أك اديميين مم ن ل م يق رؤوا ف ي حي اتھم
عمالً أدبيًا معاصرًا جادًا كتبه شخص متدين ف ي مس توى ق دراتھم العقلي ة والتربوي ة والثقافي ة
الرفيعة ،واقتنعوا بأنه ال يوجد حالة فكري ة مقنع ة ليك ون اإلنس ان مت دينًا ،لق د وج دوا أن ه م ن
المس تحيل تص ور أن أذكي اء الق رن الواح د والعش رين ال ذين ھ م عل ى وع ي ب العلوم الحديث ة
ومجاالت المعرفة األخرى يمكنھم بكل أمانة أن يكونوا متدينين ،ويستحقوا كل احت رام بس بب
تمسكھم بموقف دفاعي عقالني؛ ولكن ھناك بالفع ل مالي ين م ن ھ ؤالء األش خاص المت دينين.
ويفس ر الت زامھم ال ديني ب أكثر م ن طريق ة؛ حي ث إن العدي د م نھم عمل وا بنج اح ودرس وا ف ي
الجامع ات ،وھن اك وف رة لمث ل ھ ذه التفس يرات ف ي الفلس فة والعل وم اإلنس انية ) خاص ة عل م
النفس وعلم االجتماع( ،والعلوم الطبيعية ) حي ث إن عل م األحي اء التط وري مفض ل لھ م( .إن
عدم وجود احترام لألمانة الفكرية بالعقيدة الديني ة ،وع دم وج ود مش اركة م ع مؤي ديھا األكث ر
تطورًا فكريًا بجانب وجود عناصر أخرى مثل :االختصاص المحدود واالعتم اد عل ى ال رأي
العام الذي يتشكل غالبًا بواسطة ما يخرج من الجامعات ،والتسليط اإلعالمي على أقل أش كال
التفكير والجذب للعقيدة الدينية ،وذلك لخلق افتراض بأن الدين غير حقيقي بالمرة ،وف ي أس وأ
األحوال أنه سام وخطير للغاية .عند وجود دليل على أن أھمية انتشاره وعودته للظھور على
الصعيد العام غالبًا ما تزداد ردود الفعل من التشكك والخوف والعدائية تجاھه ،فاحتمالية عدم
اختفائه يمكن أن تحث الجھود المبذولة في محاولة جعله يختفي؛ ألن ذلك ما يجب أن يحدث.
م ن نت ائج ذل ك أن ال دين ينظ ر إلي ه كم ادة تس تحق الدراس ة ب المرة ) وھن اك ع دد كبي ر م ن
الجامعات التي ال تشتمل حتى على قسم واح د مك رس ل ذلك( ول ن يح دث ذل ك إال عن د النظ ر
إليه كظاھرة البد من البحث فيھ ا تاريخي ا واجتماعي ا ونفس يا وھك ذا ،وتع د مث ل ھ ذه الدراس ة
ض رورية ومناس بة؛ ولك ن ھ ذا االش تغال بال دين ال يع د ك امالًإذا اس تبعد البح ث ك ون ال دين
حقيقيا وعظيم الشأن ،أو كونه وسيلة واقعية للحياة اليوم ،أو أن ه يتض من إس ھاما مھم ا لص نع
فكر وثقافة وازدھار مجتمعاتنا .لألسف مثل ھذه المش كالت الت ي انبعث ت م ن خ الل ال ديانات
وما بين الديانات غالبً ا م ا يك ون م ن المس تحيل استكش افھا أكاديمي ا ف ي العدي د م ن جامعاتن ا؛
ولكن مليارات من الناس في عالمنا -ويتخللھم العديد من ذوي التعليم الع الي -مم ن يش اركون
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بص ورة مباش رة ف ي مجتمع اتھم وتقالي دھم الديني ة ،وھك ذا فإن ه تط ابق ب ين الع الم العلم اني
والديني المركب وبين العديد من الجامعات العلمانية حصرًا أو الدينية حصرًا.
ولكن ھذا الموقف أيضًا به اإلمكانيات الضخمة ،إن عودة ال دين للظھ ور عل ى الص عيد الع ام
وإدراك أن الدين في الحقيقة لطالما كان ودائما سيستمر في األغلب في تواجده بق وة ف ي حي اة
الماليين من الناس حتى ولو تم شطبه من السيناريوھات العلمانية المستقبلية س وف يت يح ذل ك
احتمالية إعط اء ال دين حق ه ف ي الجامع ات .كم ا ك ان ھن اك ش يئ م ن خيب ة األم ل فيم ا يتعل ق
بجوان ب وجھ ات النظ ر العالمي ة العلماني ة مث ل اإليم ان بالعق ل والعل م والتق دم واالس تقالل
اإلنساني والتحكم في الطبيعة .يدرك العديد من العلمانيين أنه من الحكمة امتالك أماكن يمك ن
فيھا طرح األسئلة بواس طة األدي ان وبينھ ا ،باإلض افة لط رح األس ئلة عنھ ا ،ويمك ن لك لﱟ م ن
المت دينين والعلم انيين متابعتھ ا بك ل ص راحة ،وھك ذا ف إن م ن الجي د التوص ل لنق اش مھ ذب
وعقالني ومنظم حول مواض يع رئيس ة مث ل الحقيق ة والممارس ة والجم ال ،وھك ذا ف إن ھن اك
احتمالية أن تتالقى المجتمعات الدينية والعلمانية بواسطة الجامعات الدينية والعلمانية.
يوجد بالفعل جامعات يمكن وصفھا بأنھا دينية وعلمانية مركبة معًا ،وعل ى م ا أظ ن ق د تمث ل
جامعة كامبريدج -التي تخرجت فيھا دليالً على ذل ك ،باإلض افة لع دد م ن الجامع ات األخ رى
في بريطانيا وفي قارة أوروبا وأمريكا الجنوبية وفي أماكن أخرى ،أن ا ال أدع و لل تخلص م ن
أي م ن الجامع ات الديني ة حي ث إن ع الم التعددي ة ال ذي نعيش ه يحت اج إل ى العدي د م ن أن واع
الجامعات؛ ولكني أرى بالفع ل أن م ا نحتاج ه أكث ر م ن أي ش يء ھ ي الجامع ات الت ي تعك س
المزيج المركب للعالم كما ھو ،جامعات يمكن فيھ ا دراس ة األدي ان ،والكش ف ع ن المش كالت
التي تتضمنھا وتنبعث منھا ،ليس فقط بواسطة أفراد متدينين وعلمانيين؛ ولكن أيضا بواس طة
أف راد ق د ال يكون وا متأك دين أي ن ھ م واقف ون؛ ولك نھم متأك دون ب أن األس ئلة الب د أن تع الج
بواسطتھم ،ومن خالل جامعات القرن الواحد والعشرين.
واآلن سوف أقوم بعرض برنامج من ست نقاط للجامعات ،ويھ دف ھ ذا البرن امج إل ى تأھي ل
الجامع ات؛ لتك ون أم اكن يمك ن للمجتمع ات التعددي ة المش اركة فيھ ا عل ى إخ تالف أبع ادھم
الدينية والعلمانية من خالل سبل تحترم كال الجانبين.
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برنامج من ست نقاط لتشكيل الجامعات في أوروبا الدينية والعلمانية
-1

مناقشة المشكالت:

ھناك مناقشة مكثفة حول الدين في أوروبا ومناقشة متزايدة حول أنظمة الجامعة األوروبي ة؛
لكنه من النادر ربط الموضوعين بعضھما ببعض فھناك عالمات قلق في كال المناقشتين كم ا
يتضح من خالل مقالتين حديثتين.
) ت دريس ال دين ف ي أنظم ة الم دارس األوروبي ة :قض ايا واتجاھ ات سياس ية( بواس طة ل وس
بيبي ان ،7وتع د تل ك واح دة م ن سلس لة م ن الدراس ات الت ي ترعاھ ا ش بكة مب ادرة المؤسس ات
األوروبية حول الدين والديمقراطية في أوروبا8؛ وتتضمن أربعة كتب يمكنني أن أحك م عل ى
اثنين منھما كتابان رائعان أحدھما عن الدين والثقافة الصحية في االتحاد األوروبي 9،والثاني
ح ول الص راعات عل ى المس اجد ف ي أوروب ا10؛ بينم ا الكتاب ان اآلخ ران الل ذان يتح دثان ع ن
ال دين واالنحيازي ة ،11وع ن ال دين ف ي الم دارس يثي ران الكثي ر م ن المش اكل ،وق د تض منت
دراسة بيبيان 12الكثير من البحث واالستطالع حول ما يحدث في أوروب ا فيم ا يتعل ق ب التعليم
الديني؛ ولكنھا مشوشة فيما يتعلق بأنھا تبدو وكأنھ ا تتب ع بش كل م َس ل ﱠم ب ه إط ارًا علماني ا دون
إدراك البدائل؛ مما يثير االنتقادات حولھ ا ،ويمك ن للف رد أن يع ّدھا تفس يرًا للتعل يم ال ديني ف ي
ك ل أوروب ا م ن منظ ور أو عقلي ة علماني ة .ال يوج د أي إق رار بالمش اكل المتعلق ة بتعريفاتھ ا
الس ائدة )مث ل تعريفھ ا لل دين عل ى أن ه ق يم وت اريخ وع ادات( أو تص نيفاتھا )مث ل الحيادي ة
والموضوعية والحقائق الدينية والعلوم الدينية( ،وافتراض اتھا ) تفص ل السياس ة ع ن ال دين(،
كما أنھا ال تبدو وأنھا قد أدركت الخيارات التي تكمن وراء التوج ه االعتراف ي مقاب ل التوج ه
الحيادي في التعليم الديني ،في تصورھا أن المدرس ة مس احة ديمقراطي ة يس ھل عل ى الجمي ع
الوصول إليھا،كما أنھا مقر لتبادل المعرفة الموضوعية التي تعتمد على التص ورات العلمي ة،
وليست الدينية ،ويب دو أن ذل ك يتض من أن المس احة الديمقراطي ة ال تتض من مكان ا للمعتق دات
الدينية ،واألھم من ذلك أن المعرفة الموضوعية والعلمية للدين سوف تتناقض ،وتكون أرق ى
عقلي ا وعلمي ا م ن ال دين ال ذي ينب ع عل ى س بيل المث ال م ن س نوات م ن الممارس ة الذكي ة ل ه،
وترغ ب بيبي ان ف ي اتب اع مس احة تعليمي ة حيادي ة ديني ا يمك ن للمدرس ين والط الب عل ى ح د
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سواء فيھ ا حج ب أي معتق دات خاص ة ت م تش كيلھا م ن الناحي ة الديني ة ،أو أي ممارس ات م ن
أجل التعامل مع ))الحقائق الدينية((التي قام بوصفھا دخالء ي دعون الموض وعية .وكم ا يق ول
تشارلز تايلور)) :إمالء المبادئ ع ن طري ق س لطة أعل ى تس مو افتراض ا عل ى الن زاع(( ف إن
ذلك يؤدي إل ى بع ض المخ اطر م ن أن ه بع ض الن اس)) غي ر م درجين ف ي العملي ة المس تمرة
لتحديد ماھية المجتمع وكيف يسير إلدراك أھدافه(( 13في مجال الجامعات ،ت دعو بيبي ان إل ى
اتجاه علماني محض في الدراسات الدينية ،وسوف أن اقش الحق ا م دى كفاي ة ھ ذا التوج ه ف ي
صالح الدراسات الدينية التي يمكن أن ينش أ عنھ ا بع ض األس ئلة ح ول الحق ائق والممارس ات
دون أن يتظ اھر أي ف رد بالحيادي ة تجاھھ ا ،كم ا أن النق اش ح ول ال دين ف ي الم دارس س وف
يستفيد من التوسع فيه وصوال للجامعات.
الوثيقة التالية تتعلق بالجامعات في أوروبا ،وھي إجماال نموذج مشجع ومبش ر ،ف ي 16-15
يونيو 2010م التقى وفد من الخب راء م ن الجامع ات األوروبي ة ف ي بروكس ل وأص دروا بيان ا
رسميًا 14يُدعى ))تقوية سلطة الجامعات األوروبية(( ،وھ ذا البي ان يتح دث ع ن أزم ة فكري ة
ستصبح عقدة العالم الحالي ،وكيف يمكن التأقلم معھا ،وأن ھذه األزمة سوف يتم نقلھ ا بش كل
كاف من خالل العملية التدريسية للجيل التالي،
غير
ٍ
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كم ا أن ھ ذه البي ان يح وي الكثي ر مم ا

يمكن قوله حول االختالفات ف ي الرس الة ) أح د أھ م المالم ح الت ي ين تج عنھ ا تش جيع مراك ز
التميز الدولي( ،واالستقاللية ،والحكم ال ذاتي ،والحاج ة إل ى تموي ل خ اص والكثي ر م ن ذل ك؛
ولك ن ض من ذك ر التعل يم الع ام والمس تفيض؛ ف إن تعزي ز اإلدراك الثق افي والمواطن ة
الديمقراطية والتعامل مع التغيرات التي تحدث في المجتمع فال يوج د ش يء يتعل ق بال ديانات.
دائم ا م ا ي تم وص ف أوروب ا بالعلماني ة بش كل كبي ر ،كم ا يب دو أن ال دين يص نف ض من فئ ة
الثقاف ة ،إن ه مج رد أح د أع راض الحقيق ة بأن ه ال يوج د أي ج دل ح ول كي ف أن الجامع ات
األوروبية تتعلق بالديانات ،وأنھه في الغالب لم يخطر بب ال الب احثين الممي زين أن ذل ك يج ب
أن يصبح بندا في جدول أعمالھم.
ھل سيكون من الكثير أن نتوقع أن ه م ن الممك ن أن يتغي ر ذل ك؟ يق وم منت دى البوس نة ال دولي
حاليًا بتصعيد األمر ،وأتمنى أن يتخذ اآلخرون خطوة نحو ھذا الجدل.
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 -2االعتماد على حكمة كثير من التقاليد
من المعروف بشكل عام أن الجامعات تواجه مشاكل معقدة يت داخل معظمھ ا ،ول ذلك تتطل ب
الكثير من التفكير ،وإصدار أحكام تتعلق بكثير من المجاالت ،وعلى مدى فترة طويل ة ،وكم ا
أفاق العلماء وبقية المجتمعات ببطء في القرن الماضي عل ى أبع اد القض ايا البيئي ة؛ ل ذلك ف إن
البيئة الفكرية بمجتمعنا تطرح الكثير من األسئلة طويلة األج ل وذات النط اق الواس ع .ونظ را
ألن الجامعات لديھا الكثير من المناھج ،فھ ي تع د المؤسس ات الوحي دة المھي أة لل رد عل ى ھ ذه
التساؤالت ،ولذلك فھي ذاتھا التي تحتاج لتولي ھذه المسئولية جديا ،وإذا لم تستطع الجامعات
الت أقلم بص ورة جي دة ،فس وف تتك ون فيم ا بع د مش اكل خطي رة عل ى حض ارة تعتم د بص ورة
كبيرة على التعليم والمعرفة التي تقدمھا .وفيم ا يل ي سأوض ح لك م س بعة م ن التس اؤالت الت ي
تواجھھا الجامعات.16
أوال :ھل يمكن أن تكون ھناك أشكال مناسبة للتداخل بين المناھج والتواصل :عبر المج االت
في ظ ل تزاي د التقس يم م ع زي ادة ع دد المن اھج والمن اھج الفرعي ة؟ ثانيً ا :ھ ل يمك ن للت دريس
والبحث أن يجتمعا مع ا ف ي المؤسس ة نفس ھا بحي ث يس تفيد الطرف ان؟ ثالث ا :إذا ك ان ھن اك أي
شيء يمكن القيام به فما ھو ھذا األمر الذي يمكن أن نحاول فعله ف ي س بيل التش كيل التعليم ي
الكلي للطالب؟ رابعًا :ما نوع الكليات المفضلة والمحبوبة بين األكاديميين والطالب؟ خامسًا:
م ن ي تحكم ف ي الجامع ة ،وم ا ھ و ن وع األداة والسياس ة الت ي ت تحكم فيھ ا؟ ساد ًس ا :م ا ھ ي
اإلس ھامات المناس بة ف ي المجتم ع س واء عل ى المس توى المحل ي أو الع المي الت ي نتج ت ع ن
الجامعة؟ سابعا :كيف يمكن تعريف الجامعات بحيث تزيد من إسھاماتھا في كل من المصادر
العامة والخاصة؟
تل ك ھ ي األس ئلة الت ي ال تتطل ب فق ط المعلوم ات والخب رة؛ وإنم ا تتطل ب الفطن ة والحك م
الصحيح .إن الحكمة الخاص ة ب أي تقلي د خ اص س واء أكان ت علماني ة دنيوي ة أو ديني ة س وف
تمتد كثيرا لتجد إجابات عملية وكافية ،إن المفكرين النصارى للعصور الوسطى الذين عمل وا
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على تطوير ھذه المؤسسة غير المعتادة كانوا يس عون بش كل ع اطفي وراء الحكم ة والمعرف ة
أيضا ،كما تجاوز العديد منھم بجرأة شديدة الحدود الت ي وض عتھا لھ م تقالي دھم الخاص ة حت ى
يستطيعوا االنخراط فيما يقوله الملحدون واليھود والمسلمون ،وقد أصبح نطاق التح دي الي وم
كبيرا للغاية ،نحن في حاجة لالعتماد على الحكمة العميق ة لتقالي دنا ،وف ي الوق ت نفس ه نتج رأ
على الوصول بھا لمستويات أبعد.
فيم ا يتعل ق بالجامع ات ،يكم ن قلق ي ال رئيس ل يس ف ي ع دم إتاح ة الفرص ة لكثي ر م ن اليھ ود
والمسلمين والمسيحيين والھندوس والملح دين وآخ رين ف ي اإلس ھام بتش كيل الجامع ات خ الل
القرن القادم؛ يكمن خ وفي ف ي أن ه ح ين تت اح لن ا الفرص ة س وف يك ون ل دينا نق ص ف ي الفھ م
والمعرفة والفطنة والحكم ة المطل وبين فعليً ا؛ ل ذلك ف إن النقط ة الثاني ة ف ي برن امجي ھ ي أنن ا
أثناء خلق ھذا الجدل سوف نسعى جميعا نح و الحكم ة ف ي ھ ذه األم ور أينم ا توج د ،يج ب أن
نتعمق أكثر في تقاليدنا وتقاليد اآلخرين حيث؛ إننا نعمل معًا لتش كيل جامع ات المس تقبل .م اذا
سيحدث على سبيل المثال إذا ما تعاونت مجموعة صغيرة من اليھود والمسلمين والمس يحيين
في محاولة لتصور رؤية الجامعات فيم ا يتماش ى م ع حكم تھم الرئيس ة ث م محاول ة العم ل م ع
المنتفعين الكثر اآلخ رين ف ي إيج اد طريق ة يمك ن أن يس اعد بھ ا ذل ك عل ى اإلجاب ة عل ى ھ ذه
األسئلة السبعة؟
 -3تطوير أقسام للدراسات الدينية
إذا ما كان من الممكن إيجاد نوع من الحكمة القائمة على الدين والمتعلق ة بتش كيل الجامع ات،
فمن المھم أن يكون ھن اك أم اكن حي ث يمك ن التفك ر بش أن الفھ م األك اديمي لمختل ف الع ادات
الدينية وتفاعالتھ ا م ع بعض ھا ال بعض ،إن األك اديميين الم ؤمنين المتخصص ين ف ي مج االت
الفن ون والعل وم اإلنس انية والعل وم والتكنولوجي ا يحت اجون للقي ام ب بعض المح اوالت؛ ليكون وا
عل ى مس توى ال ذكاء نفس ه ف ي إيم انھم ،كم ا ھ و مس توى ذك ائھم ف ي تدريس ھم وأبح اثھم
ومسئولياتھم تجاه الجامعة ،وإذا كانوا بالفعل كذلك ،فسوف يتبع ذلك المزيد م ن الحكم ة الت ي
تحتاجھا جامعاتنا.
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ولكن ال يكفي للباحثين ع ن الحكم ة أن ي تم ت وزيعھم عل ى الجامع ات؛ ب ل يحت اج األم ر م نھم
المزي د م ن التركي ز ف ي األقس ام المخصص ة بالبح ث ح ول التقالي د الديني ة إن العدي د م ن
الجامعات ليس لديھا مثل ھذه األقسام ،كما أن األمر يستحق التحدي فيم ا يتعل ق بم ا إذا ك انوا
سيستطيعون إنجاز مس ئولياتھم نح و المجتم ع إذا م ا أغفل وا أو عل ى األق ل فش لوا ف ي التعام ل
بشكل متناس ق م ع ھ ذا الم ْعلَ م الب ارز لمجتمعن ا .أم ا بالنس بة لم ن يقوم ون ب ذلك فعليً ا ،فھن اك
الكثي ر م ن التوجھ ات المختلف ة؛ فأح د االتجاھ ات يمي ل نح و األقس ام االعترافي ة الت ي تع رف
بتقالي د إيماني ة خاص ة ،واآلخ ر يمي ل نح و دراس ة األدي ان م ن منطل ق سلس لة م ن المن اھج
ورف ض أي تعري ف ذات ي فيم ا يتعل ق باإليم ان ،أم ا بخص وص مناقش ة الجامع ات الديني ة
والجامعات العلمانية ،فأنا ال أرغب في إثارة الج دل بش أن أي أقس ام دراس ات ديني ة اعترافي ة
)والت ي تس مى بھ ذا االس م ع ادة إذا كان ت مس يحية( أو أي دراس ات ديني ة علماني ة؛ ولكنن ي
أرغب في جعل ھذه القضية من نوع ثال ث ،باإلض افة إل ى تل ك الت ي ت دمج الدراس ات الديني ة
والالھوت.
وقد عملت عل ى تط وير المنط ق ال رئيس للالھ وت والدراس ات الديني ة ف ي مك ان آخ ر بش كل
أكثر توسعًا ،17أما ھنا فمن الصعب تلخ يص م ا ت م اقتراح ه مس بقا ،ف ي ع الم دين ي وعلم اني
معقد سنجد أنه م ن الحكم ة بالنس بة للجامع ات أن ي تم تط وير أقس ام يمكنھ ا أن تت أقلم م ع ھ ذا
التعقيد ،ومع األسئلة التي تم إثارتھا من جانب الديانات وبين ال ديانات وح ول ال ديانات أيض ا.
بمعنى آخر ،إذا ما كان سينبغي عليھا إنجاز المسئوليات األكاديمي ة نح و الجامع ة ومناھجھ ا،
ونحو التقاليد الدينية ونحو المجتمع ككل ،إذاً فھم في حاجة ألن يكونوا قادرين على التص ارع
م ع األس ئلة الت ي ت دور ح ول الحقيق ة والممارس ة ،وح ول الوص ف والتس اؤالت التجريبي ة
والتحلي ل والمعن ى ،وأن تمك ن م ن قي ام الح وارات المنھجي ة ب ين الن اس ذوي التص ورات
المختلف ة .مث ل ھ ذه الح وارات تع د أم را مھم ا ف ي الخط اب ال ذكي بش أن األم ور الديني ة ب ين
ھؤالء األشخاص المؤمنين وغير المؤمنين أيضًا ،وبالتالي تكون النقطة الثالثة في ج دلي ھ ي
أن مجتمعاتن ا ف ي حاج ة ماس ة إل ى أم اكن يمك ن فيھ ا التفكي ر والتح دث بش أن اإليم ان ال ذكي
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وفھم ه والج دل بش أنه واختب اره ،وأن نم وذج أقس ام الالھ وت والدراس ات الديني ة ھ و أفض ل
طريقة ألي جامعة تقوم بتطوير مثل ھذه األماكن.

 -4زيادة المعرفة والثقافة الدينية داخل الجامعات
تن اقش الجماع ات القض ايا الديني ة ف ي ع دة مج االت بجان ب الت دريس والتعل يم األك اديمي
والبحث ،على سبيل المثال ،أثناء مرحلة قبول الطالب ودعم الطالب والعالقات داخل الح رم
الج امعي ،والطع ام وتوري ده وإلقام ة والص حة ،والم نھج الترب وي وج دول المواعي د،
واالستش ارات والمجتمع ات الطالبي ة وموض وعات المس اواة والتن وع والتفرق ة والعب ادات
واإليمان وأماكن العبادة ،كما أن لديھا توجھات مختلف ة ج دًا ف ي ھ ذه المج االت ،وأح د ط رق
وصف ھذه التوجھات يتعلق بالثقافة الدينية.
في أحد المشروعات الحماسية التي تُدعى قيادة الثقافة الدينية في التعليم العالي )الت ي ي دعمھا
مجلس تمويل التعليم العالي ب إنجلترا ،ويرأس ھا دكت ور آدم دنھ ام ف ي ھيئ ة األدي ان والمجتم ع
الم دني بجول د س ميث ،جامع ة لن دن( اجتم ع عش رة وك الء  18مستش ارين م ع ع دد م ن الق ادة
والمديرين اآلخرين؛ حتى يص لوا إل ى معن ى مح دد للثقاف ة الديني ة بالنس بة للجامع ات ،وح ول
فكرة الثقافة الدينية يقول المشروع ))نقترح أن الثقافة الدينية تكمن في أن يكون لدينا المعرف ة
والمھارات إلدراك اإليمان والدين كمج ال ش رعي وھ ام لل رأي الع ام ،باإلض افة إل ى ام تالك
درج ة م ن المعرف ة العام ة ح ول بع ض التقالي د الديني ة عل ى األق ل ،واإلدراك والق درة عل ى
اكتش اف اآلخ رين ،والغ رض م ن ھ ذا المش روع االبتع اد ع ن األش كال النمطي ة ،واحت رام
اآلخرين والتعلم منھم ،وبناء عالقات طيبة عب ر االختالف ات .ف ي ھ ذا الش أن ،يع ّد ھ ذا األم ر
مسع ًى حضاريا وليس دينيًا أو الھوتيا ،كم ا أن ه يس عى ل دعم مجتم ع ق وي ومتماس ك ومتع دد
األديان ،في الوقت نفسه يشمل أشخاصا من جمي ع الفئ ات اإليماني ة ،وال يتض من م ن يتواج د
في بيئة كثيرة التشكك والقلق بشأن الدين واإليمان ،ربما يمكنن ا تلخ يص الھ دف المجم ل بأن ه
الس عي إلض افة التوجھ ات الذكي ة والمتعمق ة والمتفك ر فيھ ا إل ى اإليم ان ال ديني والت ي تقاب ل
ردود األفعال الضارة التي تعتمد على الخوف والنمطية((.
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إن الثقافة الدينية من شأنھا التأثير على روح الجامعة بشكل كلي ،كما يح دد المش روع خمس ة
نماذج مستفيضة وموسعة لشكل القيادة الذي يمكن إيجادھا :األول من ناحية ھو:
 قي ادة الجامع ة))العلماني ة(( أو الحيادي ة؛ حي ث تق وم الجامع ة ب اعتراف مت ﱟ
دن بال دين إل ى
الحد الذي يتوجب عليھا فيه أن تحتفظ بالقانون ف ي مث ل ھ ذه األم ور عل ى أن ه مس اواة وع دم
تفرقة عنصرية.
أما الخامس من الناحية األخرى فھو:
 قيادة جامعة))تطويرالحياة((
ھذه الجامعة تأخذ ف ي اعتبارھ ا الخب رة الواس عة لطالبھ ا وھيئتھ ا التدريس ية ،ورؤي ة تعلمھ م
وعملھم بشكل يتعلق بنموھم وتطورھم البشري ككل ...أما اإليمان أو الدين فال يتم النظر إليه
بصورة مبسطة فيما يتعلق بـ))المتطلبات(( أو ))االحتياجات(( الت ي يتمت ع بھ ا بع ض الطلب ة؛
بينما ال تتواجد لدى طلبة آخرين .عوضا عن ذلك ،فإن وجھ ات نظ ر جمي ع الن اس ف ي الع الم
س واء أك انوا ديني ين أو علم انيين ي تم اعتبارھ ا مظ اھر ھام ة للھوي ة والثقاف ة عل ى أنھ ا أبع اد
مثمرة في التعليم ونمو الشخصية ،كما أنھ ا تؤك د عل ى الفوائ د الشخص ية والفكري ة للحص ول
عل ى تعل يم ج امعي بالنس بة إل ى أن اس م ن ع ادات مختلف ة باإلض افة إل ى الفوائ د االقتص ادية
والمادية ...كما أن العالقات الطيبة داخل الحرم الجامعي يضمنھا المحاولة الفعال ة لخل ق بيئ ة
يك ون فيھ ا اإليم ان أو ال دين كم ا ل و ك ان ف ي موقع ه المناس ب داخ ل الجامع ة ،م ع فعالي ات
وأش كال ديني ة للتعبي ر يتمت ع بھ ا اآلخ رون أيض ا ،وأس ئلة موجھ ة ديني ا وت راث يتواج د ف ي
األجندة األكاديمية للمناھج والتدريس والتعليم ،كما أن ھناك اتصاال بالمجتمعات المحيطة بم ا
فيھا المجتمعات اإليمانية التي تعد من الضرورات التي تثري الخبرة الجامعية داخ ل وخ ارج
جدران الحرم الجامعي.
وما بين ھذه النماذج القصوى والدنيا ،يوجد ثالثة نماذج أخرى:
 القيادة من أجل)) الممارسات الجيدة(( فيما يتعلق بالدين.
 قيادة من أجل جامعة))مستجيبة دينيا((.
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 القيادة من أجل االنضمام للدين بصورة مستفيضة كنوع من ))العدالة االجتماعية((.
نقطتي الجدلية الرابعة ھ ي أن معظ م الجامع ات األوروبي ة تع ّد أق رب للنم وذج األول؛ ولك ن
ازدھ ار مجتمعاتن ا الديني ة والعلماني ة س يزداد دعم ا وتعزي زا إذا م ا توجھ ت نح و النم وذج
الخامس.
 -5زيادة الثقافة والوعي الديني في المجتمعات بمساعدة الجامعات:
النقط ة الخامس ة ھ ي ببس اطة امت داد للرابع ة :إذا ك ان ال وعي ال ديني أم رًا مس تحبًا بالنس بة
ض ا ف ي المجتمع ات كك ل .م ع أن الجھ ل والمعلوم ات
للجامع ات ،فس وف يك ون مس تحبًا أي ً
الخاطئ ة والعنص رية واالنحي از والعدائي ة بص ورة كبي رة فيم ا يتعل ق بال ديانات منتش رة ف ي
مجتمعاتنا؛ ولكن ھناك مس تقبل أفض ل بوج ود التعل يم الش يق ،والخب رات الجذاب ة ،والعالق ات
المجتمعية األفضل ،والثراء الروحاني والثقافي ،والعالقات طويلة األجل عبر االختالفات في
الديانات .يمكن للتعليم العام الجيد أن يس اعد ف ي عك س الس لبية وتعزي ز اإليجابي ة ،ويج ب أن
تتحمل الجامعات بعض مسئولية ذلك.
ومن ذ أن أص بحت م دير برن امج ح وار األدي ان بجامع ة كامبري دج ،فبالنس بة ل ي أح د أھ م
التطورات الجديرة بالذكر كان التعاون مع مؤسسة كوإكزس ت بلن دن ،وال ذي أص بحنا ن رتبط
م ن خاللھ ا ف ي جامع ة كامبري دج بع دة أنش طة ت ربط دراس اتنا األكاديمي ة لل ديانات اليھودي ة
والمس يحية واإلس الم )بم ا ف ي ذل ك عالق ة بعض ھم ب بعض وبالع الم كك ل( م ع الكثي ر م ن
التحديات التي نواجھھا في تحسين الفھم العام واالشتراك في حوار بين األديان وخلق ش راكة
طويلة األجل عبر اختالف األديان ،وتشكيل الط الب ال ذين )غالب ا كق ادة تعليمي ين أو ديني ين(
سيستمرون في ھذا العمل حول العالم ،ونتمنى أن يتوج ذلك المؤسسة بالتعاون م ع مؤسس ات
أخرى ب أن يك ون مرك ز ح وار األدي ان بلن دن ،حي ث يمك ن أن تق ام فيھ ا مع ارض ومحاض ر
تدريس ية وح وارات عالي ة الج ودة ،19وليس ت جامع ة كامبري دج وحي دة ف ي مس عاھا لتحم ل
مس ئوليات أكب ر نح و المجتم ع بش كل أكث ر جدي ة ،وف ي الواق ع ،وم ع نظرت ي ح ول أوروب ا
بأكملھ ا ،أج د أن ه م ن المش جع أن أرى تل ك الوس ائل الت ي تت داخل م ن خاللھ ا الجامع ات،
وتتكامل معا؛ لتصبح متكاملة في أساليبھا االستراتيجية للمھام الخاصة بخدمة الصالح العام.
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 -6االعتماد على مصادر التمويل الدينية والعلمانية
آخ ر نق اط ھ ذا البرن امج الجدلي ة ھ و الج زء المتعل ق بالتموي ل ،وق د أوض ح البي ان الرس مي
))تقوية سلطة الجامعات األوروبية(( الذي ذكرناه سابقا نقاطًا قوية تتعلق بالحاج ة الس تقطاب
المزيد من تمويل القطاع الخاص في الجامعات األوروبية ،ومقارنة بغيرھ ا م ن ال دول يوج د
العديد من جامعات الدرجة األولى في بريطانيا أكثر منھا ف ي أي بل د آخ ر ،كم ا أن ه ل يس م ن
سبيل الصدفة أن تكون بريطانيا تتمتع بأعلى مستوى من دعم لجامعاتھا من خارج الحكوم ة،
ويبدو أن أفضل الطرق لزيادة االستقاللية ،وتقوية القدرة على التحديث والتجرب ة والحص ول
عل ى اس تقرار طوي ل األج ل تقدم ه الم نح )حت ى م ع الس ماح بع دم االس تقرار ف ي س وق
البورصة( ھو اقتصاد مختلط اختالطا ذكيًا بين للدولة والممولين اآلخرين.
كما من المھ م أيض ا أن ه ربم ا تك ون أق وى ال دوافع لألعم ال الخيري ة الخاص ة ف ي الع الم ھ ي
دوافع دينية ،فإذا أص بح ال دين والجامع ة أم ورا مھم ه ف ي الق رن الح ادي والعش رين بق در م ا
أر ّجح ،إذاً فيجب أن يجتمع قادتھما معًا لتشجيع المتبرعين الدينيين والعلمانيين في مس اعدتھم
عل ى إدراك ماھي ة البرن امج ال ذي أوض حته اآلن ،وأن ا أث ق أن ه إذا أص بح ھ ذا األم ر ش ائعا
بش كل كبي ر ،فس وف يك ون ھن اك العدي د م ن المفاج آت الرائع ة ،ح ين يحل م محب ي الخي ر
والجامعات معا بوسائل يمكنھم من خاللھ ا التع اون مع ا ف ي خدم ة ازدھ ار مجتمعاتن ا الديني ة
والعلمانية.
صلب الموضوع :الزمالة ،الصداقة و))من أجل الموسيقى((
ُ
أود أن أنھي بنقطة شخصية؛ لقد أصبح لي في الجامع ة -كطال ب وم درس -أكث ر م ن أربع ين
عاما ،وقد حصلت عل ى الفرص ة المتمي زة للدراس ة بأيرلن دا وإنجلت را وأمريك ا وألماني ا ،وأن
أنضم إلى العديد من الجامعات في أماكن أخرى بأوروب ا وأمريك ا الش مالية وأفريقي ا والش رق
األوسط والھند والصين ،وكلما رجعت بذاكرتي إلى ھذه السنوات ،أعلم بال شك أن أھم شيء
كان التواصل والعالقات المباشرة وجھا لوجه.
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وأرك ز بش كل خ اص عل ى أس اتذتي وطالب ي وزمالئ ي األك اديميين؛ حي ث إن تل ك العالق ات
التي ربطتنا معا كونت شكل الزمالة ،والتي تعد أھم عنصر في جودة الحياة األكاديمي ة؛ فھ ذه
الزمال ة تَ ْعب ر ح دود اإليم ان وال ديانات والمن اھج واألجي ال واألم م واللغ ات ،كم ا أنن ي أفك ر
أيضا في الكثير من العالقات المھم ة الض رورية م ع محب ي األعم ال الخيري ة والرع اة )م رة
أخرى نعبر الحدود حيث نعبر الجغرافيا من عم ان إل ى أمريك ا( ،م ع الم ديرين وغي رھم م ن
موظفي الجامعة ومع مجموعة من الوكالء بجامعة كامبريدج ،وال ذين أدرك ك ل م نھم أھمي ة
أن تأخ ذ الجامع ة بجدي ة أم ر الالھ وت والدراس ات الديني ة ،ل يس فق ط لكون ه مج االً أكاديميً ا؛
ولكن أيضا لمسئوليتھا طويلة األجل نحو المجتمعات الدينية والمجتمع ككل .ومنذ عش رة أي ام
استضاف دوق إدنب رة – رئ يس جامع ة كامبري دج – حف ل وداع رائ ع ألع رق ال وكالء ال ذين
ْ
عملت طاقته ورؤيت ه عل ى خل ق
عر ْفتھم في حياتي ،وھو األستاذ دام أليسون ريتشارد والذي
تغيير رائ ع وواض ح ف ي برن امج كامبري دج لح وار األدي ان ،وق د أص بحت أق ﱠدر بش دة القي ادة
واإلبداع االستراتيجي والمؤسسي ْ
الذين يعدان من األمور المھمة إليجاد زمالة إبداعي ة داخ ل
وبين الجامعات.
 ‐1راجع والتر راج  ‘Themes’ in Universities in the Middle Ages:تحرير آيتش دي ريدر-سيمونز الجزء
األول من ))تاريخ جامعات أوربا(( لمحرر العام والتر راج )كامبريدج 1992م.( -
 ‐ 2انظر كتاب إفليب جيركنز)قارة ﷲ(..
 ‐ 3للمزيد حول ما يلي راجع الفصل الثالث في كتابي القادم من سلسة ويلي بالكويل مانيفيستو مستقبل الالھوت المسيحي
وھو واحد من مجموعة تتكون من ثالثة أجزاء الجزءان اآلخران ھما ))مستقبل الالھوت اليھودي لستيفن

كيبنز((

و))مستقبل عقيدة اإلسالم لعارف على نايد((.
4

‐ ھناك عدة مواقف سياسية تبع من تقاليد مختلفة تقترب من الموقف الذي أحاول أن أصفه ھنا ،فمن وجھة النظر

العلمانية ھناك اقتراح جيفري ستوت الذي يعد واح ًدا من أكثر االقتراحات إقناعًا في كتاب الديمقراطية والتقاليد ) دار
نشرجامعة برينستون نيوجيرسي 2004م( ومن بين المفكرين المسيحيين راجع خاصة لوم
والسياسة الحديثة :شروط وإمكانات الذكاء الديني )ويلي بالكويل أكسفورد 2010م(.
 ‐ 5قارن فورد ))تشكيل الالھوت(( سبق ذكره الصفحات .129:134
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بريثرتون»

المسيحية

 ‐6لمناقشة مفيدة حول المعاني المختلفة للعلمانية والطريق الذي سلكته أوروبا الغربية عبر  500عام حتى وصلت
لوضعھا الحالي انظر تشارلز تايلور ))العصر

العلماني((

)دار نشر جامعة ھارفارد مدينة كامبريدج بوالية

ماسيتشوستس األمريكية ولندن 2007م(.
 ‐7دار نشر أليانس ،لندن 2009م.
 ‐8أنا شاكر ج ًدا إلميليو روي فايلررئيس مؤسسة جلبينكيان إحدى مؤسسات شبكة المؤسسات األوربية لتعريفي بھذه
السلسلة.
 ‐9الدين والرعاية الصحية في االتحاد األوربي ،مسائل واتجاھات سياسية لديميترينا بتروفا وجارالث كليفورد )دار نشر
أليانس ،لندن 2009م.
 ‐10الصراع حول المساجد في أوروبا ،مسائل واتجاھات سياسية لستيفانو آلييف )،دار نشر أليانس ،لندن 2009م(
 ‐11الدين واالنحيازية في أوروبا ،اكتاشفات تجريبية جديدة لبيت كوبر وأندري زيك) ،دار نشر أليانس ،لندن 2009م(
 ‐12أنا شاكر لجوديث جاردوم المدرسة الخبيرة بشئون تعليم الدين لمشاركتھا نتائج ھذه الدراسة معي.
 ‐13تشارلز تايلور عصر علماني سبق ذكره ،صفحة .13
 ‐14أنا شاكر ألحد الموقعين إدورادو جريلو وزير التعليم البرتغالي السابق لتعرفي بھذا البيان وشرحه الخلفية التي يقوم
عليھا.
 ‐15انظر www.merit.unu/archive
 ‐16اإلشارة التالية للفصل السابع صفحة  134في كتاب ديفيد إف فورد ))تشكيل الالھوت .التداخالت في عالم ديني

علماني((

)بالكويل أكسفورد 2007م( .للمزيد انظر كتاب ديفيد إف فورد الحكمة المسيحية :االتجاه إلى ﷲ والتعلم بحب

)دار نشر جامعة كامبريدج2007 ،م ،الفصل التاسع.
 ‐17مثال :تشكيل الالھوت سبق ذكره الفصول  1و  7 ,2الحكمة المسيحية سبق ذكره الفصل  ;9الالھوتية :مقدمة قصيرة
جدا )مطبعة جامعة أكسفورد 1999م أكسفورد( الفصل  ;2الكتاب المرتقب :مستقبل الالھوت المسيحي )ويلي بالكويل
أكسفورد 2010م ( الفصل  10دراسات الھوتية ودينية جديدة :التشكيل والتدريس والتمويل.
 ‐18انظر religiousliteracyhe.org
 ‐19انظر .www.interfaith.cam.ac.uk

18

اإلسالم ومشكالت الدولة الحديثة
رضوان السيد
I
يبدو ھذا العنوان للوھلة األولى شديد التفاوُ ت واالفتراق؛ ذلك أنّ اإلسالم دينٌ يتضمن
ت وأخالقاً ،تش ّكل ثوابت في حياة الفرد ،ومشتركا ٍ
بالنسبة للفرد المؤمن عقائد وعبادا ٍ
ت
بين الجماعات المؤمنة؛ بينما المفھوم من الدولة فكرة أو رؤية وتنظيم وإدارة للمصالح
العامة المشتركة بين أبناء المجتمع الواحد ،والذين قد يختلفون في الدين واإلثنية واللغة؛
لكنھم حتى لو اتفقوا في كل ھذه األمور؛ فإنّ الشأن السياسيَّ أو إدارته ال عالقة له
بالشان الديني؛ الختالف الموضوع ،فضالً عن اختالف المنطلقات والنتائج.
على أنّ ھناك من علماء الدين والسياسة من ال يقول باالفتراق -بالطريقة السالفة الذكر-
بين الشأنين الديني والسياسي .فاإلنسان بقواه الروحية والذھنية والجسدية وحدةٌ واحدةٌ،
وإذا كان أرسطو قد اعتبر اإلنسان حيوانا ً أو كائنا ً ناطقاً ،وكائنا ً سياسيا ً ،أي أنه ال
منتظم في شأنه السياسي والعام؛ فھو أيضا ً كائنٌ دينيٌ  ،في
مجتمع
يستطيع العيش إال ّ في
ٍ
ٍ
الرؤية والممارسة ،أو في الرؤية بالح ّد األدنى ،وال ننسى أنه في المجتمع اليوناني -أي
مجتمع أرسطو -فإنّ سقراط -وھو شيخ شيخ أرسطو -إنما حوكم وأُعدم؛ ألن الجمھور
األثيني اعتبر أنه تح ّدى عقائد العامّة ،وھكذا فإنّ الناس يريدون من سلطتھم السياسية أو
القانونية حماي َة دينھم أيضاً ،كما تحمي مصالحھم العامّة ،وھكذا فإنّ الشأن العا َّم ليس
منفكا ً عن الدين كما يبدو ألول وھلة؛إنما ھناك مشاھد تزيد األمر تعقيداً ،فالجمھور
ِّ
المنظرين من أمثال
طالب «العدالة» بالتدخل لحماية عقائد العامة من فذلكات وشكوك
َ
نفسھا رأت أنّ العقيدة في
سقراط والسوفسطائيين
اآلخرين .إنما ماذا لو أنّ السلطة َ
خطر وأرادت حمايتھا؟ ھل يكونُ ذلك من حقّھا أو صالحياتھا ،وماذا يكونُ موقف
المؤسسة الدينية من التدخل السلطوي بني ٍة َح َسن ٍة )فرض العقيدة الصحيحة مثالً( أو بنية
السيطرة الستتباع المؤسسة ،واستخدامھا في الشرعنة وإخضاع الجمھور؟ لدينا ثالثة
ُّ
التدخل السلطوي في الشأن الديني ،وقد اختلفت ردود أفعال رجاالت
أمثل ٍة على
المؤسسة عليھا :ھناك -مثاالً أولُّ -
تدخ ُل اإلمبراطور البيزنطي ليو اإليسوري لتحطيم
الص َُور واإليقونات في الكنائس األرثوذكسية في بيزنطية والكنائس األرثوذكسية بديار
اإلسالم ،وقد قوبلت ھذه «السياسة» -التي كان مقص ُدھا التنزيه ،وإبعاد المسيحية عن
ُ
شبُھات الوثنية -بمعارض ٍة صارمة من كثر ٍة من رجال المؤسسة الدينية األرثوذكسية؛
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لكنھا استمرت لحوالي المائة عام ،ولقي خاللھا رجا ُل الدين المُعارضين لسياسة تحطيم
الص َُور َع َنتاً ،وما نفعت احتجاجاتھم الالھوتية وال الجماھيرية في تغيير إجراءات
السلطة ،إلى أن زالت األُسرة اإليسورية كلّھا ،وحلّت محلَّھا سياسة تحطيم الص َُور،
وأظھرت تقديسا ً شديداً لأليقونات! وبغضّ النظر عن سالمة ھذه السياسة أو الممارسة
ُّ
أم ال ،ھل كان من ّ
التدخل في الشأن الديني؟ نعم ،لقد كان من
حق السلطة اإلمبراطورية
ح ّقھا ذلك؛ ألنّ اإلمبراطور ھو رأس الكنيسة منذ رفع قسطنطين االضطھاد عن الطائفة
الجديدة )=المسيحيين( ،وأعلن ھو وأ ُ ُّم ُه الدخو َل في المسيحية .وقد كانت المجام ُع
ٌ
الكنسية تنعقد برئاسته ،وتح ُد ُ
عقدية ي ُْدلي اإلمبراطور برأيه المرجِّ ح فيھا،
ث فيھا أمو ٌر
قرارات المجمع بالقوة اإلمبراطورية ،وقد كان ھناك من قال :إنّ ْ
ُ
رأي
و ُتن َّف ُذ
اإلمبراطور ھنا ال يستحق الطاعة؛ ألنه لم يعقد مجمعا ً كنسيا ً أو غير كنسي للتشاور
قبل إعالن سياسة تحطيم الصور؛ لكنّ ھذا تفصيل ،مادام اإلمبراطور على رأس
الكنيسة .ومع ذلك ،فإنّ المؤسسة وقفت في وجھه ونجحت في َم ْنع السلطة الدينية من
ُّ
التدخل وإنْ بعد حين .ولدينا من الفترة نفسِ ھا مرسوم أو رسالة من الخليفة االُموي
يزيد بن عبد الملك يمن ُع فيه الرسوم خارج ُدور العبادة أو مط َلقاً ،وال نعرفُ أحداً
اعترض عليه أو أيَّد الص َُور والرسوم ،ولذا فقد نجح أمر منع التصوير؛ لكنْ يعرض
ھنا سؤاالن :ھل كان التصوي ُر موجوداً في الممارسة اإلسالمية قبل مرسوم أو أمر
الخليفة ،وھل كان ھناك موقف إسالمي من الموضوع؟ وما عالقة أمر الخليفة بأمر
اإلمبراطور؟ والسؤال الثاني :في القرن الثامن الميالدي كانت ھناك مؤسسة دينية قوية
في المسيحية أو المسيحيات ،وكان مسلَّما ً لھا بتحديد العقيدة الصحيحة من خالل
المجامع ،فماذا كان الوضع في المجال اإلسالمي؟ في اإلجابة على السؤال األول،
اختلفت اآلراء ،ولدينا من الصحاح أحاديث نبوية في تحريم التماثيل والص َُور ،ولذا فقد
يكونُ أمر الخليفة تأكيداً لالتجاه السابق ،الذي بدأ بعض الناس يخالفونه ،ونجد بالفعل
في القصور األُموية قبل يزيد بن عبد الملك ص َُوراً كثير ًة ومشاھد َم َلكية .ومع ذلك فقد
كان ھناك من قال :إنه لم تكن في اإلسالم آنذاك مخاوف عود ٍة للوثنية بخالف المسيحية
التي ظھر فيھا تقديسٌ كبي ٌر للص َُور؛ فربما كان الخليفة األُموي ّ
متأثراً باألمر البيزنطي؛
إذ ما دام ھؤالء األباطرة حريصين على التوحيد والتنزيه ،فينبغي أن يكون المسلمون
حرْ صا ً! بيد أنّ السؤال َ
اآلخر أكثر أھمية :ھل كانت ھناك مؤسسة دينية إسالمية،
أش َّد ِ
ً
استقاللية وصالحيات في تحديد المجال الديني؟ نحن نعرفُ من ذلك العصر
تملك
القضاة والقرّ اء وبدايات الناشطين في الفُ ْتيا ،ونعرف أنّ السلطات كانت ُتعيِّن القُضاة،
وتتدخل في بعض األقضية؛ لكنھا ما كانت تنج ُح دائما ً في فرض ما ُتريد .فقد كان
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المصريون م َثالً مُتعارفين على الو ْقف؛ لكنّ األُمويين والعباسيين األوائل عينوا َقضا ًة ما
كانوا يرون أو يصحِّ حون تأبيد الوقف ،فما نجحوا في فرض ْ
رأيھم ،ونعرفُ من جھ ٍة
ُ
ُ
مور كثيرةٍ،
أخرى أنّ أواخر االُمويين وأوائل العباسيين كانوا يستفتون العلماء في أ ٍ
أنفسھم كانوا قد انقسموا أو توزعوا في
فيوافقونھم أو يخالفونھم وبخاص ٍة أنّ العلماء
َ
اتجاھات بين الحجاز والعراق ومصر والشام ،ولذا فقد أُث َِر عن عمر بن عبد العزيز أنه
أراد أن يجعل «قضا َء األجناد واحداً» ،ثم أعرض عن ذلك؛ ألنه تعذر عليه إرغام
القضاة على مخالفة أعراف المصر .وھكذا ما كانت ھناك مؤسسة دينية؛ بل كانت
ھناك «بدايات» ،وبدايات محلية أو متعلقة باألمصار؛ ولذلك أمكن للسلطة التدخل في
ً
ً
لمصر من األمصار يسو ُد فيه تقلي ٌد معيَّن،
قوية
مصلحة
حدود معينة ما لم يمسّ ذلك
ٍ
وكان معروفا ً عن األُمويين تفضيل تقاليد أھل المدينة ،وعن العباسيين األوائل تفضيل
تقاليد أھل العراق .والسؤال من جھ ٍة أخرى يتناول مدى قدرة المؤسسة الدينية في
اإلسالم على بلوغ مراتب «القُ ْدسية» التي بلغ ْتھا المؤسسة الديني ُة في المسيحية؛ إذ عُھد
لتلك المؤسسة في المسيحية أو أُنيط بھا تحديد «الدين الصحيح» ،وھو ما لم يتيسَّرْ
الدين الصحيح ُتح ّد ُدهُ النصوص ،واألعراف العام ُة
للمؤسسة المُماثلة في اإلسالم؛ ألنّ
َ
للمسلمين أو إجماعا ُتھُم.
ُّ
لتدخل السلطة في الدين يجعلُنا نترد ُد قبل الحكم على
ومع ذلك؛ فإنّ ال َم َثل الثالث
المؤسسة الدينية بالضعف رغم عدم قداستھا ،فقد أراد الخليف ُة المأمون فرض عقيدة
َخ ْلق القرآن ،ووافقه على ذلك علما ُء وفقھاء ومتكلمون ،وما اعترضت على ذلك غير
طائفة من المح ِّدثين )= رُواة الحديث النبوي( ،فاضطھدت الخالف ُة المعارضين على
مدى خمسة عشر عاماً ،ثم انتھى األمر بالخليفة المتو ِّكل إلى إعالن التخلّي عن ذلك،
ونھْي الناس عن الجدال في الدين ،ففاز أحمد بن حنبل ومُشايعوهُ .واألھ ُّم من ذلك أنه
ٌ
ٌ
تاريخية بين المؤسسة السياسية والمؤسسة الدينية على تحديد مجالين،
ُصالحة
ظھرت م
ُّ
تدخ ٍل من األُخرى فيه ،وظلّت ھناك بعض
تعم ُل ُك ٌّل منھما في مجالھا ،ودون
ك أنّ المؤسسة السياسية الخليفية والسلطانية
المناوشات على أطراف المجالين ،وال ش َّ
ظلّت أقوى؛ لكنھا كانت تتجنب التدخل في الشأن الديني حتى ال يح ُد َ
ث تمر ٌد أو تمرُّ دات
باسم الدين )حدثت في المغرب اإلسالمي( يمكن أن تھ ّدد السلطات أو ُتسھم في تغييرھا.
ْ
تنامت قوةُ المؤسسة الدينية حتى
وما حدث في الغرب األوروبي عكس ذلك فقد
سيطرت على الشأن السياسي أيضاً ،ونتيجة ذلك فقد نشب نزا ٌع طويل المدى )بين
ُّ
تحطم الوحدة المسيحية )أرثوذكس-
القرنين الخامس عشر والثامن عشر( أفضى إلى
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كاثوليك-بروتستانت( ،وقيام الدولة الوطنية األوروبية التي فصلت الدولة والشأن
السياسيَّ عن الكنيسة وسطوتھا.
وھكذا فإنّ سبب الصدام في الغرب بين الكنيسة والدولة ھو الصراع على السلطة ،وقد
انح َّل ذلك الصراع بتراجع الكنيسة بعد طول مقاومة إلى قواعدھا الدينية البحتة .وألنّ
الواليات المتحدة األميركية نشأت على أثر االنقسام المسيحي ،وكثير من الذين ھاجروا
إليھا جاءوا نتيجة االضطھاد الديني ،فإنھم منعوا التدخل في االتجاھينَ :م ْنع ُّ
تدخل
الكنائس في الشأن السياسي ،وم ْنع تدخل المؤسسة السياسية في الشأن الديني.
وألنّ الصراع بين المؤسستين في المجال اإلسالمي توقف منذ القرن الثالث الھجري/
ٌ
التاسع الميالدي؛ فإنه ما بدت ھناك
حاجة للصراع أو الفصل ،وإن قال بذلك مثقفون
وسياسيون وأنظمة؛ بيد أنّ العقود األخيرة من السنين شھدت ظھور اتجاھا ٍ
ت قوي ٍة في
ُ
يتعلق بتوجھاته العلمانية الكبرى،
اإلسالم تش ّدد على أمرين :مكافحة التغريب ،وكل ما
وأحيانا ً رؤاه السياسية والثقافية .والدعوة إلى إقامة الدولة اإلسالمية التي ُتطب ُّق
الشريعة ،والتي ھي جز ٌء من النظام اإلسالمي الشامل والكامل ،وبذلك فقد انتھت
المصالحة التاريخية بين الدين والدولة أو الدولة والمؤسسة الدينية)؟( ،ولسببين:
الصراع على السلطة بين رؤيتين :الرؤية الحديثة ،والرؤية الدينية أو اإلسالمية
الجديدة ،وعودة النزاع على مكامن السلطة والمرجعية في اإلسالم من طريق التأويالت
ومن طريق الجماھيرية ،ومن طريق السياسات الدولية.
ٌ
مشكالت بين التوجُّ ھات اإلسالمية ،وبين ُدعاة الدولة الحديثة،
وبسبب ھذا ُكلِّه ،برزت
وصار من الضروري العودة لمراجعة األساسيات :لجھة معنى الدولة الحديثة
وشروطھا ،ولجھة القيم اإلسالمية الكبرى والتأسيسية وقابليتھا لدعم مشروع الدولة
الحديثة أو مُعارضته.
II
قامت الدولة الحديثة في أوروبا والواليات المتحدة بين القرنين السابع عشر والتاسع
ُ
ّ
والحق الطبيعي ،والعقد
ُس أو مبادئ :شمولية العقل ومرجعيته،
عشر على أربعة أس ٍ
االجتماعي ،والحقوق الفردية .وتعني شمولي ُة العقل أنه قاس ٌم مشتر ٌ
ك بين البشر وھم
مُتساوون فيه ،وأنه المرج ُع األوحد للتفكير اإلنساني ،وللتصرف اإلنساني .وما كان
األمر كذلك لدى اليونان والرومان في األزمنة القديمة والوسيطة؛ إذ كان الفالسف ُة
والمفكرون والقانونيون يعتقدون أنّ العقل جوھ ٌر فر ٌد وأنّ البشر يتفاوتون فيه؛ فالرقيق
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أق ُّل عقالً من األحرار ،وضمن األحرار ھناك سادةٌ وأتبا ٌع بسبب التفاوُ ت في العقول،
وعلى أساس ھذا االعتقاد انقسم المجتمع إلى طبقات تقوم ُك ٌّل منھا بوظيفتھا أو وظائفھا
أعطي لھا ،فانفردت الطبقة العليا بالسيادة لتفوقھا العقلي ،وعلى
بحسب العقل الذي
َ
أساس من ذلك قال أفالطون بزعامة الحكيم أو الفيلسوف الذي أُعطيت له بالطبيعة في
ٍ
ح ُْكم المدينة .وفي قراءته ألشكال الحكومات ،قال أرسطو بإمكانية قيام حكومة العامة
الرعاع ،ولذا فقد فضَّل عليھا سائر
أو الشعب أو الديمقراطية؛ لكنه اعتبرھا سيطرة ِ
ُ
أوالتماثل في العقول قبل األزمنة
األنظمة األُخرى ،وكان ھناك بالطبع َمنْ قال بالتساوي
الحديثة؛ لكنّ ھذه «الفكرة» ما تحوَّ لت إلى فكر ٍة سائد ٍة إال ّ في «عصر األنوار» ما بين
القرنين السابع عشر والتاسع عشر .وقد أسھم فيھا كثيرون مثل ديكارت وكانط وھيغل
وھيوم ولوك وسبينوزا وفوليتر...إلخ .وعلى سواد فكرة التساوي في العقل ،ترتبت
الفكرتان األُخريان :التساوي في إدراك المصالح المشتركة ،والتساوي في التمثيل؛ بيد
أنّ الطرف َ
اآلخر للمقولة :أي مرجعية العقل إلى جانب شموليته ،واجه تحديا ً من جانب
المرجع في سائر الشؤون ،ولدى األفراد كما لدى
نفسھا
الكنيسة التي اعتبرت
َ
َ
الجماعات والدول ،وقد تفاوتت آراء آباء الكنيسة في تعليل مرجعيتھا ،فمنھم من قال:
إنّ المرجعية سببُھا قيامُھا على الشأن الديني ،وھو رأسُ الشأن اإلنساني الذي استخلفھا
السي ُد المسي ُح عليه من أجل رسْ م طريق الخالص للبشر ،ومنھم من قال :إنّ مرجعيتھا
قائمة على أنھا رو ٌح وعق ٌل ال ي ُ
ٌ
ُخالطھُما ھوىً أو ضعف )العصمة(؛ ولذا
باإلضافة لذلك
ال يصلح أمر البشر الذين يخالط تصرفاتھم الھوى وال ِخفّة والمصالح الخاصّة ،إالّ
بسيادة الكنيسة أوالعقل المسيحي .ولذا فإنّ المف ّكرين السالفي الذكر -في الوقت الذي
كانوا يصارعون إلى جانب الفئات االجتماعية الجديدة لتثيبيت فكرة التساوي في
يسعون أيضا ً لتثبيت فكرة السلطة المدنية أو العقل المدني المرجعي ح ّتى
العقول -كانوا َ
في المجال الديني ،وكان من أثر ذلك قيام الحركة البروتستانتية التي قالت بالتديُّن
الفردي والتفسير الفردي للدين وللكتاب المق َّدس ،فمھَّدت السبيل )بسبب نجاحھا(
للمفكرين والسياسيين للقول باستقالل األفراد ومرجعيتھم في الشأن الدنيوي فضالً عن
الشأن الديني.
ٌ
أمّا فكرةّ ) :
قديمة حتى لدى الكنيسة؛ لكنھا لم تنضُجْ ح ّتى
الحق الطبيعي( فلھا أصول
القرن التاسع عشر ،وھي تقو ُم على أنّ اإلنسان يولد مُزوَّ داً بميزات تتعلق بضروراته
في الحرية فكراً وتصرفا ً وعيشا ً وانتقاالً وقدر ًة على الترقّي وال ُتسامي والكرامة .وھذه
ٌ
أنظمة
الضرورات المترتبة على العقل والحرية ُتصب ُح حقوقا ً ُتجاه ك ّل اآلخرين تضم ُنھا
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وقوانينُ ،تم ّكن األفراد والجماعات من حمايتھا وتطويرھا بما ال يمسُّ فكرتي المساواة
والتكافؤ.
ولعبت فكرةُ «العقد االجتماعي» دوراً خطيراً في قيام الدولة الحديثة والديمقراطية،
ٌ
والفكرةُ
قديمة في العقل اإلغريقي والروماني ولھا فرعان أحدھما اجتماعي واآلخر
سياسي؛ فاإلنسانُ الفر ُد ال يستطيع القيا َم بك ّل ضرورياته بنفسه أو وحده؛ ولذلك ينض ُّم
إلى آخرين من بني جنسه لألُنس وتبا ُدل المنافع ،أو االشتراك في اكتمالھا .بيد أن
البشر تحكمھم غرائز ودوافع وأھواء وحُبٌّ لتجاوُ ز الضروريات إلى الكماليات التي
يمل ُكھا اآلخرون ،فيريدون انتزاعھا ،ولذا ظھرت مب ّكراً في الجماعات اإلنسانية س ٌ
ُلطة
أو سلطات لمنع االعتداء وتنظيم الحقوق والواجبات ،واالنتصار للضعيف على
ُ
َ
والفرق بين الفكر األوروبي القديم
القوي.
واآلخر الحديث في ھذا المجال أنّ
األوروبيين القُدامى كانوا يعتبرون «العقد» جاريا ً بين ال ُن َخب العاقلة من الرجال ،كما
كانوا يعتبرون السلطة حقا ً وواجبا ً على ال ُن ْخبة العاقلة ،باعتبار أنّ أفراد الطبقات الدنيا
ناقصو العقل والتدبير ،ويحتاجون إلى السلطة القوية والضابطة .وقد ظ َّل بعضُ ھذه
األفكار والتصورات موجوداً ح ّتى القرن السابع عشر؛ إذ قال بھا الفيلسوف المعروف
توماس ھوبز؛ أي السلطة المطلقة للملك لمنع النزاعات بين األفراد والفئات ،وإخماد
الحروب األھلية؛ بينما رأى أمثال رو ّسو وكانط ولوط أنّ العقد الحقيقيَّ أو المفترض
أحرار عقالء لتنظيم شؤونھم العامة ،فھو عق ٌد اختياريٌّ وعا ٌّم
إنما جرى بين أفرا ٍد
ٍ
يتعاق ُد من خالله أُناسٌ أحرا ٌر فيما بينھم ومع حكومتھم من خالل االنتخاب،
الرجوع عنه باالنتخاب واالقتراع أيضا ً باتجاه خيا ٍر أفضل ،وإدراكٍ َ
آخر
ويستطيعون
َ
للمصالح العامة وإنفاذھا.
وعلى ھذه المبادئ الثالثة يتر ّتب المبدأ الرابع؛ أي الحقوق الفردية التي يجري النصُّ
َ
والخ ْلق ،ظھرت مخاوفُ
عليھا في القوانين ،فمع زوال أفكار ال ُن َخب المختارة بالعقل
من ُنصرة أو غلبة النزوع الجماعي على الحقوق والمصالح الفردية ،كما ظھر في
ٌ
ك في ذلك؛ لكنھا
األنظمة الشمولية في القرن العشرين .فاألنظم ُة ھذه م
ُساواتية ال ش َّ
ُتغلِّبُ المصالح العامة لألُمّة والشعب -في عصر الدولة القومية واألُخرى االشتراكية-
على حريات األفراد ومصالحھم .وبعد التجارب السلبية للناحيتين الفردية والجماعية،
ظھر نو ٌع من التوا ُزن بين األمرين لدى األنظمة الحديثة المتقدمة.
III
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عندما نتحدث عن الفكرة اإلسالمية والتجربة اإلسالمية؛ فإننا نعني بھا ھنا التجربة
في األزمنة الوسيطة ،ولتلك التجربة أصولُھا وتطوراتھا المحدودة بحدود الزمان
والمكان ،ولذا فإننا عندما نتفحَّ صُ إمكانيات التالؤم أو عدم التالؤم أو القابلية أو عدم
القابلية مع تجربة الدولة الغربية الحديثة؛ ينبغي أن تبقى الفوارق ملحوظة؛ ألنّ
متصورين.
التطابُق أو التناقُض على إطالقھما غير مكنين أو
َّ
أساس
فالبنسبة للمبدأ األول -مبدأ شمولية العقل -نجد أنّ القرآن الكريم يع ّد العقل
َ
اإليمان ،ويع ّد البشر متساوين فيه تساو َي ُھ ْم في َ
الخ ْلق .ومنذ القرن الثالث الھجري
ظھر صرا ٌع بشأن طبيعة العقل اإلنساني بين الفقھاء والمتكلمين من جھة ،والفالسفة
المقلِّدين لليونان من جھ ٍة ثانية؛ كان الفالسف ُة يقولون :إنّ الناس ال يتساوون في
العقول؛ ألنّ العقل جوھ ٌر فر ٌد فيه جز ٌء إلھيٌّ يختصُّ به بعض البشر ،فيتأھَّلون للسيادة
على اآلخرين؛ بينما كان المتكلمون والفقھاء -تبعا ً للقرآن -يقولون :إنّ العقل غريزة،
يتساوى في أصله جميع البشر ،وھو َي ْقوى ويزداد بالتعلُّم والتجارب .وألنّ الناس
يشتركون فيه على قدم المساوة؛ فإنھم يقفون على قدم المُساواة أيضا ً في إدارة
وصونھا ،وقد كان في ذلك أساسٌ متينٌ للقول باالشتراك في
مصالحھم ورعايتھا
َ
التدبير ،انعكس مباشر ًة في قول أكثري ٍة كاثر ٍة باالختيارية في اإلمامة أو إدارة
ٌ
فريق من
المصالح العامة ،ثم ظھر نو ٌع من االختالف في مرجعية العقل :فقال
المتكلمين والفقھاء :إنّ العقل ينفرد بإدراك الحُسْ ن والقُبح في األشياء والتصرفات.
ّ
ٌ
المتأخرة جرى
بينما قال
فريق آخر :بل إنّ الحُسْ ن والقُبحْ شرعيان؛ لكنْ في األزمنة
ُ
االتفاق على أنّ الحُسْ ن والقُبح ھما من ُ
ص ْنع العقل ،أو أنه ينفرد بھما باستثناء ما
يترتب عليه ثوابٌ أو عقابٌ ؛ فإنّ الحكم يكون حينئ ٍذ شرعيا ً أو من صْ نع الشرع ،كما
في العبادات وبعض المُعامالت .وألننا إنما نتحدث في شأن إدارة المصالح العامّة؛
فإن ھذا االختالف ال ّ
دور أساسيٍ للعقل اإلنساني في إدراك
يؤثر فيما نحن بسبيله من ٍ
المصالح وتدبيرھا أو إدارتھا.
ّ
الحق الطبيعي لإلنسان؛ فالقرآن الكريم يتحدث في
واألمر كذلك في شأن رؤية
مناسبا ٍ
ت متعدد ٍة عن الكرامة والتسخير واالستخالف ،ويرى الفالسف ُة المسلمون في
الكالم القرآني دليالً على أولوية إنسانية اإلنسان في ال َن َظر القرآني؛ بينما يرى فيه
المتكلمون والفقھاء تكليفا ً وتكريماً ،وقد ظ َّل ھذا االختالف في التعبير ساريا ً حتى
األزمنة الحدثية؛ إذ آثر اإلسالميون في مجال المالحظة على اإلعالن العالمي لحقوق
الحق الطبيعي القول بالتكليف اإللھي لإلنسان؛ باعتبار أنّ « َّ
ّ
الحق
اإلنسان على تسمية
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الطبيعي» فيه تألي ُه زائفٌ إلنسانية اإلنسان .والذي أراه أنّ االختالف يظ ُّل اختالفا ً في
العبارة وليس في المضامين .ومنذ القديم تجاوز الفقھا ُء المسلمون ھذا االختالف
الشكلي أو التعبيري عندما ذھبوا إلى أنّ الشرائع اإللھية إنما أُنزلت لصون المصالح
الضرورية للناس ،وح َّددوھا بأنھا خمس :العقل والنفس والدين والنسل والم ِْلك ،وبذلك
ً
ُتصبح ھذه الضرورات في معرض التأسيس حقوقا ً
طبيعية ُتميّز اإلنسان على ك ّل
ماعداه من الكائنات والمخلوقات.
وال إشكا َل بالطبع في مسألة «العقد االجتماعي»؛ فالقرآن الكريم يتحدث عن قيام
المجتمعات اإلنسانية على الذكورة واألُنوثة والشعوب والقبائل ،وغاي ُتھا أو تعاقُ ُدھا -
ُ
المجتمعات -إنما ھو التعارُفُ أو تبا ُد ُل االعتراف بالوجود والحرية
لكي تستمرَّ
والكرامة والمصالح؛ أما المف ّكرون المسلمون وبينھم الفقيه والفيلسوف والمتكلّم
واألديب؛ فإنھم تح ّدثوا عن التعاقُد أو التوافُق بين البشر على إقامة المجتمعات ،وعلى
إقامة السلطات أو الدول .وكما اختلف قُدامى اليونان والرومان ھل التعاقُد إلزامي أو
ميل إلى اختيارية التعاقُد في المجال
اختياري؛ فكذلك تفاوتت آرا ُء المسلمين؛ مع ٍ
السياسي .وقد كان منھم من قال بالتفويض والتمثيل عندما اعتبروا أنّ «أھل الح ّل
والعقد»  -وإن لم يجر تحديدھم بدقة -ھم وكالء عن األمة في ترشيح اإلمام؛ لكي
تجري مُبايع ُت ُه بعد ذلك .وما قال أو توصَّل أح ٌد منھم إلى فكرة أو ممارسة االنتخاب
أو االقتراع؛ بل اكتفوا بالبيعة بعد ترشيح أو اختيار أھل الح ّل والعقد أو كما سمَّوھم
أحيانا ً :أھل الشورى أو االختيار.
ئ بما
وفي مجال الحقوق والممارسات الفردية؛ فإنّ القرآن يؤ ّكد على أنَّ ك َّل امر ٍ
كسب رھين ،وأنه ال تز ُر وازرةٌ ِو ْز َر أُخرى ،وكما سبق القول فإنّ الفقھاء تحدثوا
عمّا يُشب ُه الحقوق الطبيعية لإلنسان في صيغة «الضروريات الخمس» .ومن المُناسب
تطورت كثيراً ،وإن يكن القضا ُء
ھنا التسليم بأنّ بحوث الحقوق الفردية وضماناتھا ما َّ
اإلسالمي والفقھاء المسلمون قد أظھروا حرصاًعلى العدالة مبادئ وممارسات .وعلى
حال؛ فإنّ فكرة «فصل السلطات» ما ظھرت لديھم بوضوح رغم الحريات
أيٍّ
ٍ
الواسعة للقضاء في العمل ،ورغم حرية الفقھاء )= السلطة التشريعية من بعض
الوجوه( ُتجاه السلطة السياسية.
***
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وبعد ھذا االستعراض الموجز لمدى التالؤم أو التعارُض بين التجربة اإلسالمية
والتجربة الحديثة للدولة والنظام ،يحسُنُ اإلدال ُء ببعض المالحظات:
أوالً :ھناك اختالف في الثقافة والفكر واالجتماع والسياسة بين التجربة الغربية القديمة
والتجربة اإلسالمية الوسيطة ،وعل ُت ُه الرئيس ُة اختالف طبائع المجتمعات ،والتقدم
الشاسع الذي أحدثه القرآن الكريم في دفع مسألة اإلنسان إلى األمام.
دينية مق َّد ً
ً
ثانيا ً :ال يملك اإلسال ُم مؤس ً
سة ،وما سيطرت المؤسس ُة الديني ُة على الشأن
َّسة
العام؛ لكنھا كانت تتولَّى السلطة التشريعية والقضائية مثلما كانت عليه الكنيسة في
العصور الوسطى.
ثالثا ً :ما اصطرعت السلطة الدينية مع السلطة السياسية كما حصل في الغرب
الوسيط؛ ألنّ المجال الديني كان متمايزاً عن المجال السياسي ،وألنَّ المؤسسة الدينية
اإلسالمية ما ا ّدعت َّ
حق اإلمْ رة في المجال العا ّم.
رابعا ً :كانت الخالف ُة اإلسالمية )فالسلطنات( ّ
تمثل قيادة المشروع السياسي لألمة،
وكانت المؤسسة الدينية جزءًا من ھذا المشروع؛ بينما كانت الكنيسة الكاثوليكية تقود
المشروعين الديني والسياسي؛ أو تقو ُد المشروع السياسيَّ  ،بمقتضى سيطرتھا في
المجال الديني؛ ولذلك اصطرعت المؤسستان في المجال الغربي ،وما اصطرعتا في
المجال اإلسالمي.
وإذا كان األمر كذلك؛ أي أنّ المبادئ الدينية والفكرية العامة في المجال اإلسالمي ال
ُتصاد ُم المبادئ الحديثة للدولة؛ فلماذا ُتعاني فكرة الدولة الحديثة من مُشكال ٍ
ت في
مجالنا الحديث ،بعضُھا آ ٍ
ت من القوى اإلسالمية الجديدة؟
يرجع ذلك من وجھة نظري إلى أربعة أسباب:
 -1أنّ التجربة السياسية للدولة الوطنية ما تطورت با ّتجاه حماية المصالح الوطنية
والقومية على الوجه المرجوّ والمرغوب.
استعمار وھيمن ٍة
 -2وأنّ العالمين العربي واإلسالمي عانيا في القرن العشرين من
ٍ
غربيين ،فجرى استتبا ُع المجالين الثقافي والسياسي بطرائق أساءت إلى عالقة الناس
بالغرب والحداثة ،وإلى عالقتھم بأنظمتھم في الوقت نفسِ ه.
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 -3وأنّ الحركات اإلسالمية التي ظھرت في صورة حركات ھوية واحتجاج على
االستعمار والھيمنة والتغريب ،ما لبثت أن طوَّ رت مشروعا ً سياسيا ً ذا وج ٍه دينيٍ،
قُصِ دَ به أن يُصاد َم ك َّل وجوه «التغريب» ،ومن ضمن ذلك مبادئ الدولة الحديثة.
 -4وأنّ رجاالت المؤسسة الدينية اإلسالمية ،ورجاالت الفكر والثقافة ،ما
ونھوض قوية ،وال استطاعوا التأثير كما يجب في
استطاعوا قيادة حركيات تجدي ٍد
ٍ
السياسات وفي الجمھور؛ لالفتقار إلى األُطروحات السلمية ،وإلى المشروعات
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ﺳﺆال اﻵﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻨﻬﻀﻮي
ﻗﺮاءة ﻓﻲ واﻗﻊ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت اﻟﻮاﻗﻊ
وﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
1

مريم آيت أحمد
مقدمة

ﻓــﻲ ﺑﻳﺋــﺔ ﻣﺷــﺣوﻧﺔ ﺑﺎﻷﻓﻛــﺎر واﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت وﺗﺣــوﻻت ﺗﻔـ ّـوق ﻋﺎﻣــﻝ اﻟــزﻣن ﻋﻠــﻰ ﻋﺎﻣــﻝ اﻟﻣﻛــﺎن،
وﺗﻘدم اﻟﻌﻠم ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻐراﻓﻳـﺎ؛ ﻳﺗﺄﻛـد اﻟﺣـدﻳث ﻋـن اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟﻣﻔﺗرﺿـﺔ ﺑـﻳن اﻟﺣﺿـﺎرات ﻓـﻲ ﻫـذا
اﻟﻌــــﺎﻟم ،اﻟﺗــــﻲ ﻻ زاﻟــــت ﺗﺣــــﺗﻔظ ﻟﻧﻔﺳــــﻬﺎ ﺑﻣﻘوﻣــــﺎت اﻟﺑﻘــــﺎء واﻻﺳــــﺗﻌداد ﻟﻠﻧﻣــــو واﻟﻧﻬــــوض.
وﺗﺑدو ﻗﻳﻣﺔ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﺑﻌدﻣﺎ دأب ﻣﻔﻛرو اﻟﻐرب واﻹﺳـﻼم ﻋﻠـﻰ ﺣـد ﺳـواء ﻋﻠـﻰ اﺳـﺗﻌﺎدة
طــرح ﺳ ـؤاﻝ ﻛﺑﻳــر ﻣرﻛــب ﻣــن أﺳــﺋﻠﺔ ﺗﻔﺻــﻳﻠﻳﺔ ﻋﻘــب ﻛــﻝ ﺗﺣــوﻝ اﺳــﺗراﺗﻳﺟﻲ ﻳﺑــدو ﻓﻳــﻪ اﻟﻌــﺎﻟم

ﻣﺗﺟﻬ ـﺎً ﻧﺣــو ﻣرﺣﻠــﺔ ﺟدﻳــدة ،ﻳﺗﻌﻠــق ﺑﻣﺎﻫﻳــﺔ طﺑﻳﻌــﺔ اﻟﺻ ـراع ﺑــﻳن اﻷﻣــم واﻟﺷــﻌوب؟ وﻣــﺎﺑﻳن

اﻟـــرﻓض اﻟﻣطﻠـــق أو اﻟﻘﺑـــوﻝ اﻟﻣطﻠـــق ﺗﻌـــددت اﻟﻣﻧـــﺎﻫﺞ وﺗﺑﺎﻳﻧـــت اﻟـــرؤى واﺧﺗﻠﻔـــت اﻟﻣﺷـــﺎرﻳﻊ

واﻟﻣــدارس .وﻣــﻊ اﻟﻌدﻳــد ﻣــن اﻹﺧﻔﺎﻗــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺷــﻬدﻫﺎ اﻟﻌــﺎﻟم اﻹﺳــﻼﻣﻲ أﻣــﺎم اﻟﺧﻠــﻝ اﻟﻌــﺎﻟﻣﻲ

اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن أﺣﺎدﻳﺔ اﻟﻘطـب وازدواﺟﻳـﺔ اﻟﻣﻌـﺎﻳﻳر ﻓـﻲ ﺗطﺑﻳـق اﻟﻣواﺛﻳـق اﻟدوﻟﻳـﺔ,وطرح ﻣﺧططـﺎت

ﻓﻲ اﺧﺗراق ﺟدار اﻷﻣن اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﻬوﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﻘﻠـق ،وﻟﺷـدة اﻟﻐﻣـوض اﻟﻣﺣـﻳط ﺑﺎﺣﺗﻣـﺎﻻت ﺗطـور اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟدوﻟﻳـﺔ اﻟﻣﻘﺑﻠـﺔ

وﺑﺻﻳرورة اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺿطرب؛ ﺧرج اﻹﺳﻼم ﻣـن داﺋـرة ﻣـﺎ أرﻳـد ﻟـﻪ ﻣـن ﻋزﻟـﺔ واﻧﻘطـﺎع ﺷـﺎﻫ ارً
ﻣﺷـــروﻋﻪ اﻟﻧﻬﺿـــوي ﻓـــﻲ ﻛـــﻝ اﺗﺟـــﺎﻩ وﺑﻠﻐـــﺎت ﻣﻣﺎﻧﻌـــﺔ ﻣﺗﻌـــددة ،وأﻋﻠـــن ﺑﻌـــزم روادﻩ ﻣﺷـــﺎرﻳﻊ

ﺣﺿﺎرﻳﺔ ﺑدت وﻛﺄﻧﻬﺎ ﺗﻧطق ﺑﺧطﺎب ُﺧّﻳﻝ إﻟﻰ ﻣﺻـﻧﻌﻲ ﻋﻘﻠﻳـﺔ اﻟﺻـدام واﻟﻣـؤاﻣرة أﻧـﻪ ﻗـد دﻓـن
ﺗﺣت رﻛﺎم اﻟﺧﺻوﺻﻳﺎت واﻟﻔوارق اﻟﺗﻲ اﺟﺗﺎﺣﺗﻬﺎ ﺣﻣﻰ اﻟدﻋوات اﻟﻌوﻟﻣﻳﺔ.
وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﺟﺎء اﺧﺗﻳﺎر ﻫذا اﻟﻣﺣـور ﻣـن ﻣﺣـﺎور اﻟﻣﺷـروع اﻟﻧﻬﺿـوي ﻛﻣﺣﺎوﻟـﺔ ﻟﻺﺟﺎﺑـﺔ
ﻋﻠــﻰ ﺳـؤاﻝ اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳــﺔ ﺑــﻳن اﻟــداﺧﻝ واﻟﺧــﺎرج ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫــﺎ ﻟﻳﺳــت وﻟﻳــدة أﺣــداث ﺗﺎرﻳﺧﻳــﺔ
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ﻣﺎﺿــﻳﺔ ،أو اﻟﻠﺣظــﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳــﻳﺔ اﻟراﻫﻧــﺔ؛ ٕواﻧﻣــﺎ ﺗﻔﺎوﺗــت ﻓــﻲ ﻣﺳــﺗواﻫﺎ ﻟﻳﺗﺷــﺎﺑك اﻟﻣﺎﺿــﻲ ﻣــﻊ
اﻟﺣﺎﺿر اﻟذي أﺿﻳﻔت ﻟﻪ ﻋﻧﺎﺻر ﺟدﻳدة ﺑﺣﻛم اﻟﺗﻐﻳرات اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ .
وارﺗﺄﻳﻧﺎ أن اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺟدﻟﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻻﺗﻧﻔك ﻋن ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻧﻘد آﻟﻳﺎت ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ

ﺛﻘﺎﻓﺗﻧـــﺎ اﻹﺳـــﻼﻣﻳﺔ؛ إذ ﻳﺻـــﻝ اﻟﺧﻠـــط اﻟﻔﻛـــري أﺣﻳﺎﻧـــﺎ ﻟﺗﺣدﻳـــد ﻣﻌـــﺎن ﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ وﻣﺗﺑﺎﻳﻧـــﺔ اﺗﺟـــﺎﻩ

اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣـﻊ اﻵﺧـر ،وﻫـذا ﻳﺗطﻠـب ﺗﺣدﻳـد ﻣﺿـﻣون اﻟﻣﻔﻬـوم وﺗﺄﺻـﻳﻠﻪ إﺳـﻼﻣﻳﺎ،ﻋﺑر

طــرح ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﺧﻳ ـﺎرات اﻟﻣﻌروﺿــﺔ اﺗﺟــﺎﻩ ﻫــذﻩ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﻣــﺎذا ﺑﻌــد اﻻﻋﺗ ـراف اﻹﺳــﻼﻣﻲ

ﺑــﺎﻵﺧر ،وﺳـــرد ﻧﺻــوص ﻗرآﻧﻳـــﺔ وﺷــواﻫد ﺗﺎرﻳﺧﻳـــﺔ ﻷوﺟـــﻪ ﻫــذﻩ اﻟﻌﻼﻗـــﺔ؟ ﻣــﺎذا ﺑﻌـــد ﺗﺄﺻـــﻳﻝ

اﻟﻣﺳــﻠﻣﻳن ﻓـــﻲ اﻟﺳـــﻳر ﻟﻣﻔـــﺎﻫﻳم ﻟﻠﻌﻼﻗـــﺎت اﻟدوﻟﻳـــﺔ ﻓــﻲ اﻹﺳـــﻼم؟ ﻣـــﺎذا ﺑﻌـــد اﻟﻐـــزو اﻟﺻـــﻠﻳﺑﻲ

ﺻﻝ ﻟﻔـﺗﺢ
واﻻﺳﺗﻌﻣﺎري اﻻﺳﺗﻳطﺎﻧﻲ واﻟﻔﻛري؟ ﻣﺎذا ﺑﻌد اﻟﻌوﻟﻣﺔ وﺻراع اﻟﺣﺿﺎرات؟ ﻣﻊ َﻣ ْن ُﻧ َؤ ّ
ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺧﺎرج اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ؟ وﻣن اﻟﻣؤﻫﻝ ﻟرﻋﺎﻳﺔ وﺗرﺷـﻳد وﺗوﺟﻳـﻪ ﻫـذا اﻟﺣـوار وﺗﻠـك

اﻟﻌﻼﻗﺎت؟ أي ﻋﻼﻗﺔ ﻧﻘﺻد :ﻫﻝ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑﻣﻔﺎﻫﻳﻣﻬﺎ وﻣوازﻧﺎﺗﻬـﺎ أم ﻋﻼﻗـﺎت ﻓﻠﻛﻠورﻳـﺔ

ﺗرﻓﻳﻬﻳﺔ ﻧزﻳن ﺑﻬﺎ ﻣﺳرح اﻟﺳـﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳـﺔ؟ ﻫـذﻩ ﺑﻌـض اﻷﺳـﺋﻠﺔ وأﺳـﺋﻠﺔ أﺧـرى ﺳـﻳﺄﺗﻲ ذﻛرﻫـﺎ
ﻣﻊ ﻣﺳﺎرات ﻣﺣﺎور ﻫذا اﻟﺑﺣث .

اﻟذات ﻣدﺧﻝ ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻵﺧر:

ﻛﺛﻳرون ﻫم اﻟذﻳن ﻳطرﺣون ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﻣـﻊ اﻵﺧـر ﻋﻠـﻰ طﺎوﻟـﺔ اﻟﺑﺣـث اﻟﻌﻠﻣـﻲ ﻧﺎﺳـﻳن أو

ﻣﺗﻧﺎﺳﻳن اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟذات أوﻻ ،واﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ واﻟﻣدﺧﻝ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ

اﻵﺧر ،وﺳوف ﻧﺷﻳر ﺑﺈﻳﺟﺎز إﻟﻰ أﻫﻣﻳﺔ اﻟوﻋﻲ ﺑﺄﺑرز ﻣداﺧﻝ اﻟذات ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻵﺧر ،وﻣﻧﻬﺎ:

اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺨﻄﻮرة اﻟﺸﻌﻮر اﻻﻧﻬﺰاﻣﻲ:

ﻣن ﻋواﻣـﻝ ﺗﺧﻠّـف اﻟﻣﺳـﻠﻣﻳن وﺗـﺄﺧرﻫم اﻟﺣﺿـﺎري ﻣـﺎ ﻳﺳﺗﺷـﻌرﻩ اﻟﻔـرد اﻟﻣﺳـﻠم ﻓـﻲ ﻧﻔﺳـﻪ ﻣـن

ﺑﺎﻟدوﻧﻳﺔ واﻟﺿﺂﻟﺔ ﺑﺣﻛم اﻟﻣﻐﻠوﺑﻳﺔ اﻟﺣﺿﺎرﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻫو ﻓﻳﻬﺎ ،ﻓذﻟك اﻟﺷﻌور ﻣن ﺷـﺄﻧﻪ
إﺣﺳﺎس ّ
إرﺧﺎء إرادﺗﻪ وﺗﺛﺑﻳط ﻋزﻣﻪ ،ودﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻛﺎﻧﺔ واﻟﻘﻌود ،ﻓﻣن ﺣﻣﻼت اﻟﻣﺳﺗﺷرﻗﻳن ٕواﻓراﻏﻬﺎ

أن ﻛـ ّﻝ
ﻟﻣﺿــﺎﻣﻳن اﻟﺛـرات اﻟﺣﺿــﺎري اﻹﺳــﻼﻣﻲ ،إﻟــﻰ اﻟﺣﻣــﻼت اﻹﻋﻼﻣﻳــﺔ اﻟراﻫﻧــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗظﻬــر ّ
أن ﻛ ـ ّﻝ ﺧﻳــر وﻛﻣــﺎﻝ إﻧﻣــﺎ ﻫــو ﻣــن ﻗﺑــﻝ اﻟﻐــرب
ﻧﻘــص وﺷـ ّـر إﻧﻣــﺎ ﻫــو ﻣــن ِﻗﺑــﻝ اﻟﻣﺳــﻠﻣﻳن ،و ّ

وﺣﺿــﺎرﺗﻪ ،ﻓﻬــﻝ ﺣﻘــﺎ ﺳﺗﺳــﺗﻔﻳد اﻷﻣــﺔ ﻣــن ﺣ ـوار اﻵﺧــر ﺧﺎرﺟﻳــﺎ إذا ﻛﺎﻧــت ﻫــذﻩ اﻟﻌﻘﻠﻳــﺔ ﻫــﻲ

اﻟﺳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﺋدة ﺑـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻳن أﺑﻧﺎﺋﻬـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎ داﺧﻠﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎ؟.

ﺑﺑـث
إن ﺗﻔﺎدي ﻫـذﻩ اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﻣـن اﻻﻧﻬزاﻣﻳـﺔ واﺳـﺗﻧﻘﺎص اﻟـذات ﻻ ﻳﻛـون إﻻ ﺑﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ اﻟ ّﻧﻔـوس ّ
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ـﺄن إﻳﻣﺎﻧــﻪ ﺑﺎﻹﺳــﻼم ،واﻧﺗﻣــﺎءﻩ إﻟــﻰ أﻣﺗــﻪ ﻫــو ﻣﺑﻌــث ﻋـ ّـزة
ﻳﺑﺻــر اﻟﻣﺳــﻠم ﺑـ ّ
روح اﻟﻌـ ّـزة ،ﺑــﺄن ّ
واﺳﺗﻌﻼء و اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻛراﻣﺔ واﻟﻌزة وﻗﻳﻣﺔ اﻟذات ،واﻟـﺗﺧﻠّص ﻣـن ﻣرّﻛـب اﻟـ ّﻧﻘص واﻻﻧﻬزاﻣﻳـﺔ،

وﻟﻌـﻝ ﻫــذﻩ اﻟﻣﻌــﺎﻧﻲ ﻫــﻲ اﻟﻛﻔﻳﻠــﺔ ﺑﺻــﻧﻊ ﻣرﻛزﻳــﺔ ذات اﻷﻣــﺔ ﻓــﻲ ﻣواﺟﻬــﺔ اﻟﺗﺣــدﻳﺎت ,وﺑﺗﺣوﻳــﻝ
اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻬوان واﻟدوﻧﻳﺔ إﻟﻰ ﺷﻌور اﻟﻌزة واﻟﻌطﺎء واﻟﺷﻣوخ1.
اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ:

ﺣــﻳن ﻻ ﻳﺗﺣﻘــق ﻣﻔﻬ ـوم اﻟوﺣــدة واﻟﻣواطﻧــﺔ ﺑــﻳن ﻣﻛوﻧــﺎت اﻷﻣــﺔ ﺗﺻــﺑﺢ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﻳن اﻷﻓ ـراد
ﻣﺧﺗﻠــﺔ ،وﻛـــذﻟك ﺗﺧﺗـــﻝ اﻟﻌﻼﻗـــﺔ ﺑـــﻳن اﻟﺣﻘـــوق واﻟواﺟﺑـــﺎت ،وﻣـــن ﻫﻧـــﺎ ﺗﺷـــﻌر ﻓﺋـــﺔ ﻣـــﺎ ﺑـــﺎﻟﻐﺑن

واﻻﺿطﻬﺎد واﻟﺗﻣﻳﻳز ،وﻫـو ﻣـﺎ ﻳﻘـود إﻟـﻰ اﻻﻧﻔﺟـﺎر اﻟـداﺧﻠﻲ ﻋـﺎﺟﻼ أو آﺟـﻼ ،وﻣـن ﺛـم ﺗﺻـﺑﺢ

ﻫﻧــﺎك ﺣﺎﺟــﺔ ﻣﺎﺳــﺔ إﻟــﻰ إﻳﺟــﺎد إﺻــﻼح ﺳﻳﺎﺳــﻲ داﺧﻠــﻲ ﻋﻧــد اﻟﺗﻔﻛﻳــر ﻓــﻲ أي ﺗواﺻــﻝ ﻋﻠــﻰ
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺧﺎرﺟﻲ
اﻟﻮﻋـ ـﻲ اﻟﺜﻘـﺎﻓﻲ:

وﺗﺗﻣﺛﻝ أﻫم ﻋﻧﺎﺻرﻩ ﻓﻲ اﻧﻌدام ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﺳـﺎﻣﺢ ،وﻫـو ﻣـﺎ ﻳﻣﺛـﻝ ﻋﺎﺋﻘـﺎ ﻓـﻲ اﻧﻔﺗـﺎح ﻛـﻝ إﻧﺳـﺎن

ﻋﻠﻰ اﻵﺧر ،ﻓوﺟود اﻻﻧﻐﻼق ﻳﺧﻠق ﻣﺑر ار ﻟﻺﺳﺎءة إﻟﻰ اﻵﺧر واﻻﻋﺗـداء ﻋﻠﻳـﻪ وﻋﻠـﻰ ﺣﻘوﻗـﻪ،

وأﻛد اﻟﺻﻔﺎر أن ﻫﻧـﺎك "ﺛﻘﺎﻓـﺔ ﺗﻌﺑوﻳـﺔ ﺗﺣرﻳﺿـﻳﺔ" ﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ أوﺳـﺎط ﻣﺗﻌﺻـﺑﺔ ،وﻫـذﻩ اﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ
اﻟﺗﻌﺑوﻳﺔ اﻟﺗﺣرﻳﺿﻳﺔ ﻫﻲ ﺟزء ﻣن ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻷﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ؛ ﻓﺎﻟﺣرب أوﻟﻬـﺎ ﻛـﻼمٕ ،واﺻـﻼح اﻟﺧﻠـﻝ
اﻟﺛﻘــﺎﻓﻲ اﻟــذي ﻳﺷــﻌﻝ اﻟﻧﻳـران اﻟداﺧﻠﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻷﻣــﺔ ﻣــدﺧﻝ رﺋــﻳس ﻹﺻــﻼح اﻟﺧﻠــﻝ اﻟﺛﻘــﺎﻓﻲ ﻋﻠــﻰ
ﻣﺳﺗوى اﻵﺧر ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج.

اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺤﻀ ـ ـﺎري:
أﻣﺔ أﺳﻬﻣت ﻓـﻲ اﻟﺑﻧـﺎء اﻟﺣﺿـﺎري
ﻳﺑﺻر اﻟﻣﺳﻠم ّ
وذﻟك ﺑﺄن ّ
ﺑﺄن ّ
اﻷﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻧﺗﻣﻲ إﻟﻳﻬﺎ ﻫﻲ ّ
أﻣــﺔ ﺗﺣﻣــﻝ ﻣــن
ﻟﻺﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ ﺑﻘﺳــط واﻓــر ،ﻣــن ﺷــﺄﻧﻪ أن ﻳﻛــون ﺳــﺑﺑﺎً ﻟﻼﻋﺗـزاز واﻟﻔﺧــر ،وﻫــﻲ ّ

اﻟﻘدرة ﻓﻲ ﻛ ّﻝ زﻣـن ﻣـﺎ ﺗﺳـﺗطﻳﻊ ﺑـﻪ أن ﺗﺳـﻬم ﻓـﻲ
طـﻝ
اﻟﺗﺣﺿـر اﻹﻧﺳـﺎﻧﻲ ﺑﺎﺳـﺗﻣرارٕ ،وان ﺗﻌ ّ
ّ
ﻋطﺎؤﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷ زﻣﺎن؛ ﻓﺈﻧﻣﺎ ذﻟك ﻟظروف ﻋﺎرﺿﺔ ،ﻣﺎ إن ﺗﻧﻘﺿـﻲ ﺣﺗـﻰ ﺗﻌـود ﺑﻔﺎﻋﻠﻳـﺔ
أﺑﻧﺎﺋﻬــﺎ ودورﻫــم اﻹﻧﺟــﺎزي إﻟــﻰ اﻟﻌطــﺎء ﻓــﻲ اﻷﻣــﺔ؛ وذﻟــك ﻷ ّﻧﻬــﺎ ﺗﺗــوﻓّر ﻓــﻲ ﺑﻧﺎﺋﻬــﺎ اﻟـ ّـدﻳﻧﻲ
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ﻣﻘوﻣــﺎت ﺛﺎﺑﺗــﺔ إذا ﻣــﺎ اﺳﺗﻧﻬﺿــت
ﻣﻘوﻣــﺎت أﺳﺎﺳــﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧــﺎء اﻟﺣﺿــﺎري ،وﻫــﻲ
واﻟﺛﻘــﺎﻓﻲ ﻋﻠــﻰ ّ
ّ
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺛﻣر ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻹﻧﺟﺎز اﻟﺣﺿﺎري ﻓﻲ ﻛﻝ ﺣﻳن2.
اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺨـ ـﻼﻓﻲ:

إن ﻣن دواﻋﻲ ﻗﻌود اﻟﻔرد اﻟﻣﺳﻠم -وﻗﺻورﻩ ﻋن اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺗﻌﻣﻳري ﻓـﻲ اﻟـداﺧﻝ اﻹﺳـﻼﻣﻲ ﻗﺑـﻝ
ّ
ﺑﻣﻬﻣﺗــﻪ ﻓــﻲ اﻟﺣﻳــﺎة وﻏﺎﻳﺗــﻪ ﻣــن اﻟوﺟــود ،ﻓﻐﻳــﺎب ذﻟــك اﻟــوﻋﻲ ﻳﺟﻌﻠــﻪ
اﻟﺧــﺎرج -ﻋــدم وﻋﻳــﻪ
ّ
ﻣﻛﺗﻔﻳﺎ ﺑﻣﺎ ﻳﻛﻔﻳﻪ ﻣن ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳـﺗﻬﻼك ﻟﺣﻔـظ اﻟوﺟـود,ﻻ ﻟﺧﻼﻓـﺔ اﻷرض ٕواﻋﻣﺎرﻫـﺎ؛ ﺑﻳﻧﻣـﺎ

ﺗﺣﺗـــﺎج ﺧﻼﻓـــﺔ وﻋﻣـــﺎرة اﻷرض إﻟـــﻰ ﻓﺎﻋﻠﻳـــﺔ اﻷﻣـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﻻ ﻳﻣﻛـــن أن ﺗﺗﺣﻘـــق إﻻ ﺑﻔﺎﻋﻠﻳـــﺔ
أﻓرادﻫﺎ،ﻓﺎﻷﻣﺔ ﺑﻘﻳﻣﻬﺎ وﻣﺑﺎدﺋﻬﺎ وأﻫداﻓﻬﺎ واﻗﻊ ﻳﺟب أن ﻳﺗﻼﺣم ﻣﻊ ﻗدرات اﻟﻔرد ﻟﺗﻘـدﻳم ﻓﺎﻋﻠﻳـﺔ

اﻟدور اﻹرادي اﻻﻧﺟﺎزي اﻟﺣﺿﺎري ﻷﻣﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة) ﻛﻝ ﻣﻧﻛم ﻋﻠﻰ ﺛﻐـر ﻣـن ﺛﻐـور اﻹﺳـﻼم،
ﻓﻠﻳﺣم ﻛﻝ ﻣﻧﻛم ﺛﻐرﻩ( ﻣن ﻣﻧطﻠـق اﻟﺟﺎﻫزﻳـﺔ اﻟﻣﻌرﻓﻳـﺔ واﻟﻌﻘﻠﻳـﺔ واﻟﻧﻔﺳـﻳﺔ واﻟوﺣـدة اﻻﻗﺗﺻـﺎدﻳﺔ
واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻹﻋﻼﻣﻳﺔ واﻟﺗرﺑوﻳﺔ3.

ﻣــن ﻫﻧــﺎ ﻧﺳــﺗﻧﺗﺞ أن اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﻣــﻊ اﻵﺧــر ﻻ ﻳﻣﻛــن أن ﺗــﺗم إﻻ ﺑﻔﺎﻋﻠﻳــﺔ داﺧــﻝ اﻟــذات اﻻﻳﺟﺎﺑﻳــﺔ

اﻟﻣﺗﺣﻠﻳﺔ ﺑﻌزة دﻳﻧﻬﺎ وﻫوﻳﺗﻬﺎ و ﺑﻘدراﺗﻬﺎ ٕواﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻬـﺎ وﻣﻬﺎراﺗﻬـﺎ ﻹدارة ﻣﺎﺋـدة اﻟﺣـوار ﻣـﻊ اﻵﺧـر
ﻣن ﻣوﻗﻊ اﻟﻣﺑﺎدرة ﻟﻠدﻋوة ،ﻛﻣﺎ أرادﻫﺎ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ )ﻗﻝ ﻳﺎ أﻫﻝ اﻟﻛﺗـﺎب ﺗﻌـﺎﻟوا

إﻟﻰ ﻛﻠﻣﺔ ﺳواء ﺑﻳﻧﻧﺎ وﺑﻳﻧﻛم أﻻ ﻧﻌﺑد إﻻ اﷲ وﻻ ﻧﺷرك ﺑﻪ ﺷـﻳﺋﺎ وﻻ ﻳﺗﺧـذ ﺑﻌﺿـﻧﺎ ﺑﻌﺿـﺎ أرﺑﺎﺑـﺎ

ﻣن دون اﷲ ﻓﺈن ﺗوﻟوا ﻓﻘوﻟوا اﺷﻬدوا ﺑﺄﻧﺎ ﻣﺳﻠﻣون( ،وﺧﺗﻣﻬﺎ ﺑﺎﺣﺗﻣﺎﻟﻳﺔ رﻓض اﻵﺧـر ﻟﻣواﺋـد

اﻟﺣــــوار ﻋﻠــــﻰ أﺳــــس اﺳــــﺗﻛﺑﺎرﻳﺔ اﺳــــﺗﻌﻼﺋﻳﺔ ﻣؤﻛــــدا ﻋﻠــــﻰ دور اﻟﺷــــﻬود اﻟﺣﺿــــﺎري ﻟﻸﻣــــﺔ
اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ ،وﻋﻠــﻰ ﻫــذﻩ اﻷﺳــس ﻳﻧﺑﻐــﻲ ﺗﺄﺻــﻳﻝ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﻣــﻊ اﻵﺧــر ،ﻻ ﻣــن ﺟﺎﻧــب اﻻﻧﻌ ـزاﻝ

واﻻﻧﻐﻼق ﻋﻠﻰ اﻟذات واﻟﻐﻳﺎب ﻋن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﻊ ٕواﻧﺟﺎز ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻣﺻـﻳرﻧﺎ ﻓـﻲ
دواﺋر ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ،اﻟﻠﻬم ﻓﻳﻣـﺎ ﻳﻛـون ردا ﻋﻠـﻰ ﻧظرﻳـﺎت اﻵﺧـر أو اﺳـﺗﻬﻼﻛﺎ وﺗﺳـوﻳﻘﺎ

ﻟﻣﻧﺗوﺟــﻪ ،أو اﻋﺗــذا ار ﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺗــﻪ أو ﻗﺑــوﻻ ﻟﻣﺑﺎدراﺗ ـﻪ ودﻋواﺗ ـﻪ اﻟﺗــﻲ ﻏﺎﻟﺑــﺎ ﻣــﺎ ﺗرﺳــم ﺧططﻬــﺎ

وﺗﺣدد ﻣﺣﺎورﻫﺎ وأﻫداﻓﻬﺎ ﻣؤﺳﺳﺎت وﻣﻧظﻣﺎت وﺣﻛوﻣﺎت اﻵﺧر.

ﺗﺄﺻﻴﻞ ﻣﻔﻬﻮم اﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺤﻀﺎري اﻹﺳﻼﻣﻲ
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ﻟم ﺗﻛن ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ -اﻟﺗﻲ واﻛﺑت اﻟﻧﻬوض اﻟﺣﺿﺎري اﻟذي ﺑﻠﻎ أوﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﻘرن

اﻟﺧـــﺎﻣس اﻟﻬﺟـــري -ﻧﺎﺟﻣـــﺔ ﻋـــن ﻋﻣﻠﻳـــﺔ ﺗﻠﻔﻳـــق ﺑـــﻳن ﻗـــﻳم اﻟﺷـــﻌوب اﻟﺗـــﻲ ﺷـــﻛﻠت اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ
اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟذي اﺳﺗوﻋب اﻟﻘﺎرات اﻟﺛﻼث اﻟﻣﻌروﻓﺔ آﻧذاك ،ﻛﻣﺎ أﻧﻬـﺎ ﻟـم ﺗـﻧﺟم ﻋـن ﺗوﻓﻳـق ﺑـﻳن

اﻟﺗﺻــورات اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ واﻟﻧﺻـراﻧﻳﺔ واﻟﻳﻬودﻳــﺔ؛ ﺑــﻝ ﺣﺎﻓظــت -ﻋﺑــر ﺗﺎرﻳﺧﻬــﺎ -ﻋﻠــﻰ ﺷﺧﺻــﻳﺗﻬﺎ

اﻟﻣﺗﻣﻳــزة اﻟﻣﺳــﺗﻘﺎة ﻣــن اﻟرؤﻳــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ ﻓــﻲ ﺗﺣدﻳــد اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﻣــﻊ اﻵﺧــر ،وﻫــﻲ ﻧﺎﺑﻌــﺔ ﻣــن

اﻟﺧطﺎب اﻟﻘرآﻧﻲ اﻟذي أﻛد ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺎوي اﻟﻧﺎس ﻓﻲ وﺣدة اﻟﻌﻧﺻر اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓـﻲ ﻗوﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻰ}:

ﻳﺎأﻳﻬﺎ اﻟﻧﺎس اﺗﻘوا رﺑﻛم اﻟذي ﺧﻠﻘﻛم ﻣن ﻧﻔس

واﺣدة{.4

وأﻛد ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ ﺗﺳـﺎوي اﻟﻧـﺎس ﻓـﻲ اﻟﻛراﻣـﺔ ،واﻟﺗﻔﺎﺿـﻝ ﺑﺎﻟﻌﻣـﻝ ﻓـﻲ ﻗوﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻰ} :وﻟﻘـد ﻛرﻣﻧـﺎ
ﺑﻧﻲ آدم وﺣﻣﻠﻧﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺑر واﻟﺑﺣر ورزﻗﻧﺎﻫم ﻣن اﻟطﻳﺑـﺎت وﻓﺿـﻠﻧﺎﻫم ﻋﻠـﻰ ﻛﺛﻳـر ﻣﻣـن ﺧﻠﻘﻧـﺎ
ﺗﻔﺿﻳﻼ{ ،5وﻋﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟرؤﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﺗﺄﻛﻳد اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﺣـق اﻹﻧﺳـﺎن ﻓـﻲ اﺧﺗﻳـﺎر
اﻟﺷرﻳﻌﺔ واﻟﻌﻘﻳدة اﻟﺗﻲ ﻳؤﻣن ﺑﻬﺎ} :ﻟﻛﻝ ﺟﻌﻠﻧﺎ ﻣﻧﻛم ﺷرﻋﺔ وﻣﻧﻬﺎﺟﺎ وﻟو ﺷﺎء اﷲ ﻟﺟﻌﻠﻛم أﻣﺔ

واﺣدة وﻟﻛن ﻟﻳﺑﻠوﻛم ﻓﻲ ﻣﺎ آﺗﺎﻛم ﻓﺎﺳﺗﺑﻘوا اﻟﺧﻳرات{ ،6وﻫﻲ ﻧﺎﺑﻌﺔ أﻳﺿـﺎ ﻣـن اﻟـدﻋوة ﻟﺿـرورة
اﻟﺑــدء ﺑﺎﻟﻣﺑــﺎدرة ﻓــﻲ ﻓــﺗﺢ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﻣــﻊ اﻵﺧــر ،ودﻋوﺗــﻪ ﻟﻣﺎﺋــدة اﻟﺣ ـوار ،واﻟﺑﺣــث ﻋــن ﻗواﺳــم
ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﻳن اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻌﻘدﻳﺔ واﻟدﻳﻧﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ} :ﻗﻝ ﻳـﺎ أﻫـﻝ اﻟﻛﺗـﺎب ﺗﻌـﺎﻟوا

إﻟﻰ ﻛﻠﻣﺔ ﺳواء ﺑﻳﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﻌﺑد إﻻ اﷲ وﻻ ﻧﺷرك ﺑﻪ ﺷﻳﺋﺎ وﻻ ﻳﺗﺧذ ﺑﻌﺿﻧﺎ ﺑﻌﺿﺎ أرﺑﺎﺑﺎ ﻣـن دون
اﷲ ﻓﺈن ﺗوﻟوا ﻓﻘوﻟوا اﺷﻬدوا ﺑﺄﻧﺎ

ﻣﺳﻠﻣون{7

وﻗد ﻗﺎﻣت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺗواﺻﻝ اﻹﻧﺳـﺎﻧﻲ ﻣـﻊ اﻵﺧـرﻳن اﻟـذي ﻳﺳـﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﻳـق

ﻛراﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎن وﺣﻘوﻗﻪ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣـن ﻗوﻟـﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ}:ﻳـﺎ أﻳﻬـﺎ اﻟﻧـﺎس إﻧـﺎ ﺧﻠﻘﻧـﺎﻛم ﻣـن ذﻛـر وأﻧﺛـﻰ

وﺟﻌﻠﻧــﺎﻛم ﺷــﻌوﺑﺎ وﻗﺑﺎﺋــﻝ ﻟﺗﻌــﺎرﻓوا إن أﻛــرﻣﻛم ﻋﻧــد اﷲ اﺗﻘــﺎﻛم{ ،8وﻋﻠــﻰ ﻣﺑــدأ اﻟﻌــدﻝ ﻓــﻲ ﻗوﻟــﻪ

ﺗﻌﺎﻟﻰ} :ﻻ ﻳﻧﻬﺎﻛم اﷲ ﻋن اﻟذﻳن ﻟم ﻳﻘﺎﺗﻠوﻛم ﻓﻲ اﻟدﻳن وﻟـم ﻳﺧرﺟـوﻛم ﻣـن دﻳـﺎرﻛم أن ﺗﺑـروﻫم
وﺗﻘﺳــطوا إﻟــﻳﻬم إن اﷲ ﻳﺣــب اﻟﻣﻘﺳــطﻳن{} ،9ﻳــﺎ أﻳﻬــﺎ اﻟــذﻳن آﻣﻧ ـوا ﻛوﻧ ـوا ﻗـواﻣﻳن ﷲ ﺷــﻬداء

ﺑﺎﻟﻘﺳــط وﻻ ﻳﺟــرﻣﻧﻛم ﺷــﻧﺂن ﻗــوم ﻋﻠــﻰ أﻻ ﺗﻌــدﻟوا اﻋــدﻟوا ﻫــو أﻗــرب ﻟﻠﺗﻘــوى واﺗﻘـوا اﷲ إن اﷲ

ﺧﺑﻳر ﺑﻣﺎ ﺗﻌﻣﻠون{ ،10وﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺳﻧن اﻟﻛوﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗداﻓﻊ} :وﻟوﻻ دﻓﻊ اﷲ اﻟﻧﺎس ﺑﻌﺿـﻬم

ﺑــﺑﻌض ﻟﻬــدﻣت ﺻـواﻣﻊ وﺑﻳــﻊ وﺻــﻠوات وﻣﺳــﺎﺟد ﻳــذﻛر ﻓﻳﻬــﺎ اﺳــم اﷲ ﻛﺛﻳـ ار{ ،11وﻋﻠــﻰ ﻣﺑــدأ
اﻟﺳﻠم} :ﻳﺎأﻳﻬﺎ اﻟذﻳن آﻣﻧوا ادﺧﻠوا ﻓﻲ اﻟﺳﻠم ﻛﺎﻓـﺔ وﻻ ﺗﺗﺑﻌـوا ﺧطـوات اﻟﺷـﻳطﺎن إﻧـﻪ ﻟﻛـم ﻋـدو
ﻣﺑﻳن{} ،12ﻓﺈن اﻋﺗزﻟوﻛم ﻓﻠم ﻳﻘﺎﺗﻠوﻛم وأﻟﻘوا إﻟﻳﻛم اﻟﺳﻠم ﻓﻣﺎ ﺟﻌﻝ اﷲ ﻟﻛم ﻋﻠﻳﻬم

ﺳﺑﻳﻼ{13

5

وﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻌﺎﻳش اﻟدﻳﻧﻲ} :وطﻌﺎم أﻫﻝ اﻟﻛﺗﺎب ﺣﻝ ﻟﻛم وطﻌﺎﻣﻛم ﺣﻝ ﻟﻬم واﻟﻣﺣﺻﻧﺎت ﻣـن

اﻟﻣؤﻣﻧﻳن واﻟﻣﺣﺻﻧﺎت ﻣن اﻟذﻳن أوﺗوا اﻟﻛﺗﺎب ﻣن

ﻗﺑﻠﻛم{14

وﻟﻘــد ﺟــﺎءت اﻟﺷ ـواﻫد واﻟﻣﻣﺎرﺳــﺎت اﻟﻌﻣﻠﻳــﺔ ﻟﻠﻌﻬــود اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻟﺗؤﻛــد ﻣﺛﻠﻣــﺎ أﻛدﺗــﻪ
اﻟﻧﺻوص اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻣﺑدأ اﻟﺗواﺻﻝ ﻣﻊ اﻵﺧرﻳن ﺑـدءا ﺑدﺳـﺗور )اﻟﺻـﺣﻳﻔﺔ( اﻟـذي وﺿـﻌﻪ اﻟﻧﺑـﻲ

ﻣﻛون ﻣن ﻣﺳﻠﻣﻳن وﻧﺻﺎرى وﻳﻬود ووﺛﻧﻳﻳن ،وﻛﺎن ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻋﻘـد اﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ
ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﻌددي ّ
ﻳﻧظم اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس وﺣدة ﺳﻛﺎن اﻟﻣدﻳﻧﺔ ،واﻟﻣﺳﺎواة ﺑﻳﻧﻬم ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق

واﻟﻛراﻣـﺔ اﻹﻧﺳـﺎﻧﻳﺔ ،وﻣـرو ار ﺑﺻـﻠﺢ اﻟﺣدﻳﺑﻳـﺔ اﻟـذي ﺷـﻛﻝ ﻋﻬـداً ﻣـن ﻟـدن اﻟﻧﺑـﻲ إزاء ﻧﺻـﺎرى

ﻧﺟران ،واﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ وﻛﻔﻝ اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻵﺧر ،ووﻗوﻓﺎ ﻋﻧد اﻟﻌﻬدة اﻟﻌﻣرﻳﺔ اﻟﺗﻲ
طـﺎب ﻣـﻊ اﻟﺑطرﻳـرك اﻷورﺷـﻠﻳﻣﻲ ﺻـﻔروﻧﻳوس وﻫـﻲ ﺗﺷـﻛﻝ ﺧﻳـر
أﺟراﻫـﺎ اﻟﺧﻠﻳﻔـﺔ ﻋﻣـر ﺑـن اﻟﺧ ّ
دﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ إزاء اﻷدﻳﺎن

اﻷﺧرى15

ﻛﻣﺎ ﺗﺟﺳد ﻗﺻﺔ إﺳـﻼم أﻫـﻝ ﺳـﻣرﻗﻧد ﺑﺗطﺑﻳـق ﻣﺑـدأ اﻟﻌداﻟـﺔ ﻧﻣوذﺟـﺎ راﻗﻳـﺎ ﻓـﻲ ﻗﻳﻣـﺔ اﻟﻣﺑـﺎدئ

اﻹﺳـــﻼﻣﻳﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣـــﻝ اﻷﺧـــرى ،واﻷﻣﺛﻠـــﺔ واﻟﺷـــواﻫد اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳـــﺔ ﺣﺎﻓﻠـــﺔ ﺑﻧﺿـــﺞ ورﻗـــﻲ ﻫـــذﻩ
اﻟﻌﻼﻗﺎت16

وﻟﻌﻝ ﻫذﻩ اﻵﻳﺎت واﻟﺷواﻫد اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﺗدﻝ ﺑﻌﻣوﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن أﺻﻝ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻵﺧـر -ﺷـﻌوﺑﺎ

ودوﻻ وﻗﺑﺎﺋـﻝ -ﻫـو اﻟﺳـﻠم .و اﻟﺗﻌـﺎون اﻟﻌﻣﻠـﻲ واﻟﺗواﺻـﻝ اﻟﻔﻌﻠـﻲ اﻟﻣﺷـﺗرك واﻟﺗﻌـﺎﻳش اﻟﺳــﻠﻣﻲ

ﻋﻠــﻰ ﻗﺎﻋــدة ﻗــﻳم وﻣﺑــﺎدئ اﻟﻌــدﻝ واﻟﻣﺳــﺎواة ،وﺛﻣــﺔ ﻋﻼﻗــﺔ وﺛﻳﻘــﺔ ﺑــﻳن اﻹﻗـرار ﺑﺎﻟﻌداﻟــﺔ ٕواﻗ ـرار

اﻟﺳﻼم ،ﻓﺈذا اﺧﺗﻠت اﻟﻌداﻟﺔ اﺧﺗﻠت ﻣﺷروﻋﻳﺔ اﻟﺳﻼم ،ﻓﻧظﺎم اﻹﺳﻼم ﻓﻲ ﺑﻠورﺗﻪ ﻟﻘﺎﻧون دوﻟﻲ
إﺳــﻼﻣﻲ ﻟــم ﻳﻔﺻــﻠﻪ ﻋــن اﻟﺷــرع؛ ﺑــﻝ ﺟﻌﻠــﻪ اﻣﺗــدادا ﻟــﻪ وﺣــدد أن اﻟﻐﺎﻳــﺔ ﻣﻧــﻪ ﺗﻧظــﻳم ﻋﻼﻗــﺎت

اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻣﻊ ﻏﻳرﻫم ﺳواء أﻛﺎن ذﻟك ﺿﻣن اﻟﺑﻼد اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ .17

وﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻷﺳــﺎس ﻧﺧﻠــص إﻟــﻰ أن اﻟﺗﻌــﺎرف اﻟﻣﺑﻧــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗواﺻــﻝ واﻟﺗﻌــﺎون اﻟــذي ﺗﻧﺷــدﻩ
اﻟرؤﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ﻣـﻊ اﻵﺧـر ﻳﺟـب أن ﻳﻛـون ﻣﻧﺿـﺑطﺎ ﺑﻣﻘﺗﺿـﻳﺎت ﻗـﻳم

اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻷﺧوة اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ،واﻟﺣرﻳﺔ ،واﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﻌﻬود واﻻﻟﺗزاﻣﺎت  ,وأن أي ﺧﻠـﻝ

ﺑﻬذﻩ اﻟﻘﻳم ﻓﻳﻪ ﺣﻛم ﺑﺑطﻼن ﻫـذﻩ اﻟﻌﻼﻗـﺔ وﻓﻘـداﻧﻬﺎ اﻟﺷـرﻋﻳﺔ اﻹﻟﻬﻳـﺔ واﻟﻣﺻـداﻗﻳﺔ اﻹﻧﺳـﺎﻧﻳﺔ؛
ﻷن اﻟﻘﻳم ﻓﻲ اﻟﻧظرﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻻ ﺗﺗﺟ أز وﻻ ﻳﻧﻔﻲ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﻌﺿﺎ

18

إن ﻫــذا اﻟــﻧﻣط ﻣــن اﻟﺗﻌــﺎون واﻟﺗﻌــﺎرف ﻣــﻊ اﻵﺧــر  -ﺳـواء داﺧــﻝ أو ﺧــﺎرج اﻹطــﺎر اﻟﺟﻐراﻓــﻲ

اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ووﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌﺎﻳﻳرﻩ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗزج ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻘﻳم واﻷﺧﻼﻗﻳﺎت اﻟﻣﺟردة ﻣن اﻟﻣﻧـﺎﻓﻊ واﻟﻣﺻـﺎﻟﺢ
6

اﻟﻣﺎدﻳﺔ اﻟﻣﺗوﺣﺷﺔ -ﻫو اﻟذي ﻳؤﺳـس  -ﺿـﻣن اﻟﻧظرﻳـﺔ اﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻷﺻـوﻝ اﻟﻌﻼﻗـﺎت

ﻣﻊ اﻵﺧر )اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ( -ﺑﻧﺎء اﻟﺳﻼم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﺑﻳن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺷـﻌوب واﻟﺛﻘﺎﻓـﺎت
واﻷدﻳــﺎن واﻟﺣﺿــﺎرات ،وﻳﺣــد ﻣــن إﻣﻛﺎﻧﻳــﺎت ﺣــدوث اﻟﻧزاﻋــﺎت أو ﻧﺷــوب اﻟﺣــروب واﻟﺗطﺎﺣﻧــﺎت
ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﺎ.

ﺳﺆال اﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت اﻟﻮاﻗﻊ

ﺎت اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﻟﺟﻬﺎ اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻧذ ﻣطﻠـﻊ ﻫـذا اﻟﻘـرن ﺣـوﻝ
ﻟﻘد أﺿﺣت أُ ﱠﻣ ُ
ﻣﺳــﺎﺋﻝ ﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑﻣوﺿــوع اﻷﻧــﺎ واﻵﺧــر ﻣــﻊ طــرح اﻟﺧﻳــﺎرات اﻟﻣﻌروﺿــﺔ اﺗﺟــﺎﻩ ﻫــذﻩ اﻟﻌﻼﻗــﺔ )
ﺣوار /ﺻدام – ﺗﻌﺎﻳش /إﻗﺻﺎء -ﻗﺑوﻝ ﻣطﻠق/رﻓض ﻣطﻠق -ﺗوﻓﻳﻘﻳﺔ/اﻧﺗﻘﺎﺋﻳﺔ(...

وﺗﻌـــددت اﻟﻛﺗـــب واﻟدراﺳـــﺎت واﻟﺑﺣـــوث واﻟﻣﻘﺎرﺑـــﺎت واﻟﻣـــؤﺗﻣرات اﻟﺗـــﻲ ﺗﻌﻛـــس ﻋﻧـــﺎوﻳن ﻫـــذﻩ
اﻹﺷــﻛﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣطروﺣــﺔ ,وﺗﻌــددت اﻹﺟﺎﺑــﺎت ﺣﺳــب ﺗﻧــوع وﺗﻌــدد اﻟﻣرﺟﻌﻳــﺎت وﺗﻠــون اﻟﻣــدارس

اﻟﻔﻛرﻳﺔ ﻓﻲ داﺋرة اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ.

إن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ إﺷﻛﺎﻟﻳﺔ ﺗﺄﺻﻳﻝ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻵﺧر ﻣن ﻣﻧظور إﺳﻼﻣﻲ ﺗﻘﺗﺿﻲ ﻧﻘد آﻟﻳـﺎت ﺗﻧﺎوﻟﻬـﺎ
اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺗﻧﺎ اﻟﻔﻛرﻳـﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳـﻳﺔ )اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟدوﻟﻳـﺔ(؛ إذ ﻳﺻـﻝ اﻟﺧﻠـط اﻟﻣﻌرﻓـﻲ أﺣﻳﺎﻧـﺎ
إﻟﻰ ﺗﺣد ﻣواﻗف واﺗﺟﺎﻫﺎت ﻣﺗﺑﺎﻳﻧﺔ وﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻵﺧر.

ﻓﻣن ﻫو اﻵﺧر ﺧﺎرج داﺋرة اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ؟

ﻫﻧــﺎك ﻋﻠــﻰ اﻟﺻــﻌﻳد اﻟﻌــﺎﻟﻣﻲ أﻛﺛــر ﻣــن آﺧــر؛ إذ ﻳ ـراﻩ اﻟــﺑﻌض اﻟﻐــرب وﻣﺷــرﻋﻪ اﻻﺳــﺗﻳطﺎﻧﻲ

اﻟﻌﺳــﻛري واﻟﻔﻛــري ،وﻳ ـراﻩ اﻟــﺑﻌض اﻟوﻻﻳــﺎت اﻟﻣﺗﺣــدة اﻷﻣرﻳﻛﻳــﺔ وﻣﺷــروﻋﻬﺎ اﻟﻌــوﻟﻣﻲ ,وﻳ ـراﻩ

اﻵﺧرون اﻟﺷرق واﻟﻐـرب وﺳـﺎﺋر ﺣﺿـﺎرات اﻟﻌـﺎﻟم ،وﻟـدى آﺧـرﻳن اﻷﻣـم اﻟﻣﺗﺣـدة واﻟﻣؤﺳﺳـﺎت
اﻟﻔﻛرﻳﺔ واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣدﻧﻳـﺔ واﻟﺣﻘوﻗﻳـﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳـﺔ ﻏﻳـر اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ...وﻗـد ﻳـراﻩ اﻟـﺑﻌض أﻧـﻪ ﻛﺗﻠـﺔ

اﻟﺟﺎﻟﻳﺎت اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ دوﻝ اﻟﻌﺎﻟم ,ﻓﺑﺄي آﺧر ﻧﻬﺗم وﻧؤﺳس ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ واﻟﺗواﺻﻝ
اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ واﻟﺣﺿﺎري؟

ﻟﻌﻝ اﻟﺟواب ﻳﻛﻣن ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳـﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣـﺔ ﺑـﻳن اﻟـذات /اﻟﺷـرق واﻵﺧـر /اﻟﻐـرب

وﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣن ﺣواﺟز ﻧﻔﺳﻳﺔ وﻋواﺋق ذاﺗﻳﺔ ﺗﺷﻛﻠت ﻋﺑـر ﺗـراﻛم ﺟﻳوﻟـوﺟﻲ ﺗـﺎرﻳﺧﻲ ،وأﻓـرزت
ﻣﺷﻛﻼت ﻛﺎن وﻻ زاﻝ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ واﻗﻊ اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ.
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ٕواذا ﻛﺎن اﻟﻬدف ﻣن اﻟﺑﺣث ﺗﺟﺎوز ﻫذﻩ اﻟﺣواﺟز ﻟﻘراءة واﺳﺗﺷراف ﻣﺳـﺗﻘﺑﻝ ﻫـذﻩ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﻓـﻲ
ظﻝ اﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ؛ ﻓـﺈن اﻟﻣوﺿـوﻋﻳﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳـﺔ ﺗﻘﺗﺿـﻲ اﻟوﻗـوف ﻋﻧـد وﻋـﻲ اﻟـذات واﻵﺧـر
ﻟــﻧﻣط اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣــﺔ ﺑﻳﻧﻬﻣــﺎ ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫــﺎ اﻷﺳــﺎس ﻓــﻲ إﻓ ـراز آﻟﻳــﺎت اﻟﺗﻌﺎﻣــﻝ ،وﺗﺷــﻛﻳﻝ ﺑﻧﻳــﺔ

اﻟﺗواﺻﻝ اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻟﺿﻣﺎن اﺳﺗﻣرارﻳﺔ وﻧﻣﺎء ٕواﺛراء ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ.
إن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣﺳﻠم ﺑﺎﻵﺧر ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻛﺑﻳر ﻣن اﻟﺗو ﺗر واﻟﺗﻌﻘﻳد ﻟﻳس ﻓﻘط ﻷﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗـﺔ
ﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﺗﻣﺗـد ﻣـن اﻷﻏـوار إﻟـﻰ ﻗـرون وﻗـرون ،وﺗرﺗـدي ﻋﺑـر ﻛـﻝ ﻣرﺣﻠـﺔ ﺗﺎرﻳﺧﻳـﺔ ﻣﻌﻳﻧـﺔ ﻓـﻲ

ﺻــورة ﻣﺗﻣﻳــزٍة رداء ﺟدﻳــدا؛ وﻟﻛــن أﻳﺿــﺎ ﻷﻧﻬــﺎ ﺗﺳــﺗﻧد إﻟــﻰ ﻣﺣرﻛــﺎت دﻳﻧﻳــﺔ وﻧﻔﺳــﻳﺔ وﺛﻘﺎﻓﻳــﺔ
وﺗرﺑوﻳﺔ أﺿﻳﻔت إﻟﻳﻬﺎ اﻋﺗﺑﺎرات ﺳﻳﺎﺳـﻳﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﻳـﺔ واﻗﺗﺻـﺎدﻳﺔ ﺑـﻳن ﻗطﺑـﻲ ﺣﺿـﺎرﺗﻳن ،وﻗـد

أﻓرز ﻫذا اﻟﺗﻌﻘﻳد واﻟﺗو ﺛر ردود أﻓﻌﺎﻝ ﻣﺗﺑﺎﻳﻧﺔ وذات ﻣﺳـﺗوﻳﺎت وأﺑﻌـﺎد ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻟـدى اﻟطـرﻓﻳن
ذاﺗﻳﺎ وﻏﻳرﻳﺎ.19

ﻋﻘﺒﺎت اﻟﺤﻮار ﻣﻊ اﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ:

إن اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻛﺎﻧت دوﻟﺔ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻳﺔ ﻣﻧذ ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ ،ﻓﻠو رﺟﻌﻧﺎ إﻟﻰ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻧﺑوﻳﺔ اﻟﺗـﻲ

ﻋﻘدﻫﺎ اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم ﻟوﺟدﻧﺎﻫﺎ  287وﺛﻳﻘﺔ ،وﻫﻲ ﺗﻣﺛﻝ  -ﻛﻣوﺳوﻋﺔ ﺿﺧﻣﺔ-
أﺳس اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ،واﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺿواﺑط ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ:
 _1ﺗﻘوم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ وﻓق ﺗﻘدﻳر ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ.

 -2ﺗﻘوم اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﻳر أﺧف اﻟﺿررﻳن.

 -3ﺗﻠﺗــزم اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻟﺧﺎرﺟﻳــﺔ ﺑﺎﻟﻌــدﻝ واﻟوﻓــﺎء ﺑﺎﻟﺗﻌﻬــدات ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس اﻟﻔﺻــﻝ ﺑــﻳن اﻟﻣﻘــﺎﺗﻠﻳن

وﻏﻳر اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﻳن.

 -4اﻷﺻﻝ ﻓﻲ إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ اﻟﺗﻌﺎرف اﻟﻣؤدي ﻟﻠﺗﻌـﺎون اﻹﻧﺳـﺎﻧﻲ ﻋﻠـﻰ ﺟﻠـب

اﻟﻣﺻـــﻠﺣﺔ ودرء اﻟﻣﻔﺳـــدة ،وﺗوظﻳـــف ﻛـــﻝ اﻟوﺳـــﺎﺋﻝ اﻟﺗﻘﻧﻳـــﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻـــرة ﻟﺗﻔﻌﻳـــﻝ وﺗطﺑﻳـــق ﻫـــذﻩ
اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ

20

ﻫــذﻩ اﻟﺿ ـواﺑط ﻛﺎﻧــت ﻛﻔﻳﻠــﺔ ﺑﺎﺳــﺗﻘرار اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﻣــﻊ اﻵﺧــر ﻓــﻲ ظــﻝ اﻟرؤﻳــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ؛ ﻟﻛــن

اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ  -وﺑﻌــد ﻣــﺎ ﻣــر ﺑﻬــﺎ وﻣــﺎزاﻝ ﻣــن ﻧﻛﺑــﺎت ﻣﺗﺗﺎﻟﻳــﺔ وﺻــدﻣﺎت ﻣﺗﻼﺣﻘــﺔ-

ظﻠت ﻣواﻗﻔﻬﺎ ﻣﺗرددة ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻵﺧر ,وﺗﺑﺎﻳﻧت اﻟرؤى ،وﺗﻧوﻋت ﻣﻌﻧـﻰ ودﻻﻟـﺔ ﻫـذا اﻵﺧـر
ﺑﻳن ﻣﺧﺗﻠف ﺗﻳﺎرات اﻟوﻋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ.
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ﻓﺎﻵﺧر ﻓﻲ ﺧطﺎب دﻋﺎة اﻷﺻﺎﻟﺔ ﻫو اﻟﻐرب اﻟذي ﻳﻘﺎﺑﻝ اﻟﺷرق ,وﻫو واﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟذي أﺑـﺎح

وﻻ زاﻝ ﻳﺳﺗﺑﻳﺢ دﻳﺎر اﻟﻌرب واﻟﻣﺳﻠﻣﻳن21

وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﻳﻌرﻓﻪ دﻋﺎة اﻟﺣداﺛﺔ واﻟﻣﻌﺎﺻـرة ﺑﺄﻧـﻪ اﻟﻣدﻧﻳـﺔ اﻟﻣﺗﺣﺿـرة ،وﻫـو ﻓﻛـر اﻷﻧوار،وﻫـو

ﻓﻛر اﻟﻌﻘﻝ واﻟﻌﻠـم واﻟﻘـوة واﻟﺗﻧظـﻳم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـﺎ ،وﻫـو اﻟﺣرﻳـﺔ واﻟدﻳﻣﻘراطﻳـﺔ ،وﻫـواﻟﻣﺗﺣرر ﻣـن
اﻟﻘﻳم واﻟﻣوارﻳث اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ،وﻫو اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،وﻫو اﻟﺣداﺛﺔ وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ...

وﻣﺎﺑﻳن اﻟرﻓض اﻟﻣطﻠق أو اﻟﻘﺑوﻝ اﻟﻣطﻠق ﻳﺗﺣـﺎﻟف اﻟﺧطﺎﺑـﺎن ﻓـﻲ إﻫـدار اﻟرؤﻳـﺔ اﻟﻣوﺿـوﻋﻳﺔ
ﻟﻳﻧﺻرﻓﺎ ﻣﻌﺎ إﻟﻰ ﻣﺿﺎرﺑﺎت ﻟﻔظﻳـﺔ ٕ ,واﻧﺗـﺎج أﺣﻛـﺎم ﻣﻌﻳﺎرﻳـﺔ ذات أﻏـراض أﺧـرى ﺧـﺎرج ﻧطـﺎق
اﻟﻣﻌرﻓــﺔ واﻟﺗﺣﻠﻳــﻝ ﻟﻣﻧطﻠﻘــﺎت وآﻓــﺎق ﻫــذﻩ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ،ﻛﻣــﺎ ﻳ ـراد ﻟﻬــﺎ ﻓــﻲ إﺳــﺗراﺗﻳﺟﺔ اﻟﻣﺷــروع
اﻟﺣﺿﺎري اﻹﺳﻼﻣﻲ.22

اﻟﺬات ﻓﻲ رؤﻳﺔ اﻵﺧﺮ ﺧﺎرج اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ:

إن ظﻬــور اﻹﺳــﻼم ﻓــﻲ اﻟﻘــرن اﻟﺳــﺎﺑﻊ ﻛﻘــوة -ﺣﺿــﺎرﻳﺔ وروﺣﻳــﺔ ٕواﻣﺑراطورﻳــﺔ  -ﻋﺎزﻟــﺔ ﺑــﻳن

أوروﺑﺎ ٕواﻓرﻳﻘﻳﺎ وﺗﺧوم آﺳﻳﺎ ،وﻣﺎ ﺗﻼ ذﻟك ﻣن أﺣداث اﻣﺗدت ﻓﺻوﻟﻬﺎ ﻋﺑر ﻗرون ،ﺑدأت ﺑﻔﺗﺢ
اﻟﺷــﺎم ،وﺑﺎﻗﺗطــﺎع ﺟﻧــوب اﻟﻣﺗوﺳــط ﻋــن اﻹﻣﺑراطورﻳــﺔ اﻟروﻣﺎﻧﻳــﺔ ،واﻻﺳــﺗﻳﻼء ﻋﻠــﻰ اﻷﻧــدﻟس،
وﻓــﺗﺢ اﻟﻘﺳــطﻧطﻳﻧﻳﺔ ﺟﻌﻠــت اﻹﺳــﻼم ﻳﺷــﺎر إﻟﻳــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻐــرب ﺑﺄﻧــﻪ اﻟﻌــدو اﻷﻛﺑــر واﻟــذي ﻳﺟــب
اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻳـﻪ ﺑﻛـﻝ اﻟﺳـﺑﻝ اﻟﻌﺳـﻛرﻳﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﻳـﺔ ،واﺳـﺗﻌﻣﺎﻝ أﺳـﻠﺣﺔ اﻟﺳـب واﻟﺗﺷـﻬﻳر ،ووﺟـدت

ﺗﻠك اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺑذﻳﺋﺔ واﻟﺻﻔﺎت اﻟﻣﻘﻳﺗﺔ طرﻳﻘﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺳﻣﻰ «ﺑﺎﻟﻛﺗﺎب اﻟﺗﻧوﻳرﻳﻳن» ﻣـن أﻣﺛـﺎﻝ
داﻧﺗﻲ وﺟﺎن ﺟﺎك روﺳو وﻓوﻟﺗﻳر وﻏﻳرﻫم ،ﻟﻳﻛرﺳوا ﺻورة ﻧﻣطﻳﺔ ﺳﻳﺋﺔ ﻟﻺﺳﻼم واﻟﻣﺳﻠﻣﻳن.

وﻗد راﻓﻘـت رواﺳـب أﺣﻛـﺎم اﻟﻣﺗﻌﺻـﺑﻳن  -ﻣﻣـن أﺧﺿـﻌوا أﻗﻼﻣﻬـم ﺧدﻣـﺔ ﻷﻫـداف اﺳـﺗﻌﻣﺎرﻳﺔ
ﺗوﺳــﻌﻳﺔ -ﻣﻧــﺎﻫﺞ اﻟﻣﻘــررات اﻟدراﺳــﻳﺔ ،وﺗﻌﺎﻗﺑــت أﺟﻳــﺎﻝ ﻟﺗﻧﻬــﻝ ﻣﻧﻬــﺎ أﺳــس وﻣﺑــﺎدئ ﺻــﻧﺎﻋﺔ
اﻟﺻورة اﻟﻧﻣطﻳﺔ اﻟﻣﺷوﻫﺔ ﻋن ذاﺗﻧﺎ اﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ ،إن ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى اﻟﺗـﺄﻟﻳف واﻟﻛﺗﺎﺑـﺔ ،أو ﻋﻠـﻰ
ﻣﺳﺗوى دواﺋر اﻟﻘ اررات اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ،أو ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺳوﻳق ﻋﺑر وﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ.

وﺑطﺑﻳﻌــﺔ اﻟﺣــﺎﻝ ﺳــﻳﻧﻌﻛس ﻫــذا اﻹطــﺎر اﻟﺑﻧﻳــوي ﻋﻠــﻰ اﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻧﻔﺳــﻳﺔ ﻟﺗﻠــك اﻟﺷــﻌوب ﻓﺗﺧﺗــﻝ
ﻣوازﻳن اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ واﻟﺗﻌﺎرف واﻟﺗواﺻﻝ؛ ﻟﺗﺗﺣوﻝ إﻟﻰ ﺣرب ﻓﻛرﻳﺔ ﺛﻘﺎﻓﻳـﺔ دﻳﻧﻳـﺔ ﻧﻌﻳﺷـﻬﺎ ﺑﺄﺣـداﺛﻬﺎ
اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ وأﺣداﺛﻬﺎ اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ.24
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ﻓﻬــﻝ ﺳــﺗظﻝ اﻟرؤﻳــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ ﻣﻧﺣﺻــرة ﻓــﻲ إطــﺎر ﻫــذﻩ اﻟﺣــدود اﻟﺿــﻳﻘﺔ اﻟﻣﺣﻛوﻣــﺔ ﺑﻣﻧطــق
اﻟﺻراع واﻟﺻدام؛ ﺑﺣﻳث ﻳﺳﻌﻰ اﻟطرف اﻷﻗوى ﻓﻲ ﺗﻐﻳﻳر ﻣﻧظوﻣـﺔ اﻟطـرف اﻷﺿـﻌف ,واﻟطـرف

اﻷﺿﻌف ﻳﺳﻌﻰ ﻟﺗﺑﻧﻲ اﻻﻋﺗذار أو اﻟرﻓض ورد اﻟﻔﻌﻝ اﻟﻣﺿﺎد؟

ﻓﻲ ﺗﺻوري اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋـن ﻫـذا اﻟﺳـؤاﻝ ﺗﻣـر ﺣﺗﻣـﺎ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑـﺔ ﻋـن ﺳـؤاﻝ أو أﺳـﺋﻠﺔ أﺧـرى ﺗﺗﻌﻠـق

ﺑﺗﺣدﻳد أﻫداف رؤﻳﺔ اﻟﻣﺷروع اﻟﺣﺿﺎري ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ؛ ﻷن اﻹﺳﻬﺎم ﻓـﻲ وﺿـﻊ اﻻﺳـﺗﺟﺎﺑﺔ
اﻟﺻﺣﻳﺣﺔ ﻟﺣﺎﺟﻳﺎت وﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﻣﺔ واﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﻔردﻳﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ ﻷﺑﻧﺎء اﻟﺣﺿﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ

ﻟﻠﻧﻬوض اﻟﺣﺿﺎري ﺟﻧﺑﺎ إﻟﻰ ﺟﻧب ﻣـﻊ اﻟـدواﺋر اﻟﺣﺿـﺎرﻳﺔ اﻷﺧـرى ﻳﺗطﻠـب  -ﻣﻧـﺎ رﺳـم ﺧطـط
ﻣﻧﻬﺟﻳــﺔ واﺿــﺣﺔ ﻟﻠﻣﺷــﺎرﻛﺔ اﻟﺣﺿــﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳــﺔ ،واﻟﺗﻐﻠــب ﻋﻠــﻰ ﻋﻘﺑــﺎت وﺗﺣــدﻳﺎت اﻟﺗﻌــﺎرف

واﻟﺗواﺻﻝ ﻣﻊ اﻵﺧر ،وذﻟك ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻧطﻠﻘﻳن أﺳﺎﺳﻳن:

اﻷوﻝ :أن ﺗﺗﺧذ ﻣواﺟﻬﺗﻧﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻘﺑﺎت واﻟﺗﺣدﻳﺎت أﺳﻠوب اﻟﻣواﺟﻬـﺔ اﻟﻬﺎدﺋـﺔ اﻟﻌﺎﻗﻠـﺔ اﻟﺑﻌﻳـدة

ﻋن اﻟردود واﻟﻣواﻗف اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ،ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﻣﺧططﺎت اﻟﺗﻘـوﻳم اﻟـواﻋﻲ ﺗﺳـﺗﻬدف ﺑﻧـﺎء
ﻣﻧــﺎﻫﺞ وﺧطــط إﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻋﻣﻼﻗــﺔ ،ﺗﺑــدأ ﺑﺑﻧــﺎء ﻋﻘــﻝ اﻟﻣﺳــﻠم وﻓــق اﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻟدﻗﻳﻘــﺔ ﺑــﺎﻟواﻗﻊ

وﻋداﻟــﺔ اﻟــدﻳن واﻟﻣــروءة وﻣﻛــﺎرم اﻷﺧــﻼق ،ﻣــﻊ ﺗﻬﻳﺋﺗــﻪ )اﻟﻌﻘــﻝ( ﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻹﻧﺟــﺎز اﻷﻛﺑــر ﻋﺑــر
اﻟﺗداﺧﻝ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻔﻌﺎﻝ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟم ﺑﺎﺧﺗﻼف أﻗطﺎرﻩ.

اﻟﺛــﺎﻧﻲ :ﻋﻠــﻰ ﻣﻛوﻧــﺎت اﻟــذات اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ أن ﺗﺳــﺗوﻋب وﺟــﻪ اﻟﻣﻔﺎرﻗــﺔ ﺑــﻳن اﻟﻣﻧظوﻣــﺔ اﻟﻔﻛرﻳــﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺟﻌـﻝ ﻣﻧﻬﺟﻳـﺔ اﻟﺗﻌـﺎرف واﻟﺣـوار أﺻـﻼ ﻟﻠﻌﻼﻗـﺔ اﻹﻧﺳـﺎﻧﻳﺔ ﻣـﻊ ﻛﺎﻓـﺔ اﻟﺷـﻌوب

واﻷدﻳﺎن .وﺑﻳن اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻔﻛرﻳﺔ ﻟﻶﺧر )اﻟﻐـرب( اﻟﺗـﻲ ﺗﻔﺗﻘـد اﻟﻧـزوع اﻹﻧﺳـﺎﻧﻲ ﻓـﻲ اﻟﻌﻼﻗـﺎت

ﺑــﻳن اﻟﺷــﻌوب وﺗﻘــوم ﻋﻠــﻰ اﻟﻌــرق أو اﻟﺟــﻧس أو اﻟﻠــون أو اﻟطﺑﻘــﺔ ،وﺗﺄﺻــﻝ ﻟﻣﻔﻬــوم اﻟﺻـراع

واﻟﺻدام واﻻﺳﺗﻌﻼء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة ﺻراع اﻟﺑﻘﺎء ﻟﻸﻗوى واﻷﺻﻠﺢ واﻷﻧﻔﻊ .

وأﻣﺎم ﻣﻧطق اﻟﻘوة واﻟﻬﻳﻣﻧﺔ واﻟﺻراع ﻳﺣﺗﺎج اﻟﻣﺷروع اﻟﻧﻬﺿوي أن ﻳدرس ﻋﻠم اﻻﺳﺗﻐراب ،ﻻ

ﻟﻣﺣﺎرﺑﺗﻬم ﻛﻣﺎ ﻓﻌﻠـوا ﻫـم ﻣـﻊ اﻻﺳﺗﺷـراقٕ ،واﻧﻣـﺎ ﺑﺗﺄﺳـﻳس ﻣﻧـﺎﻫﺞ ﻋﻠﻣﻳـﺔ دﻗﻳﻘـﺔ ﺗﻣﻛـن ﻋﻘـوﻝ
أﺑﻧــﺎء أﻣﺗﻧــﺎ ﻣــن إﺧﺿــﺎع اﻟﻌﻘــﻝ اﻵﺧــر ﺗﺣــت اﻟﻣﺟﻬــر ﻓــﻲ ﻣﺧﺗﺑـرات اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻻﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ

اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ؛ ﻻﺳﺗﻳﻌﺎب وﺗﻔﻛﻳك ﻣﻘوﻣﺎت وآﻟﻳﺎت اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ اﻟﻣﺣرﻛﺔ ﻟﻠﺻراع ﺿدﻧﺎ،واﻟﺗﻣﻳﻳز اﻟدﻗﻳق

ﺑــﻳن أطروﺣــﺎت اﻟﺣــوار اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﻌﻰ ﻟﻠﺗواﺻــﻝ ﻣﻌﻧــﺎ ﺣﻘــﺎ ﻟﻠــدﻓﺎع ﻋــن اﻟﻣﺷــﺗرك اﻹﻧﺳـــﺎﻧﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ،وﺑﻳن ﺗﻠك اﻟﺷﻌﺎرات اﻟﻣﺧﺎدﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﻓﻌﻬﺎ دواﺋر ﺗوﻫم اﻹﻋﻼم اﻟﻌـﺎﻟﻣﻲ ﺑﻣﺷـروﻋﻳﺔ
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اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻟﺗواﺻﻝ؛ ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗوظف اﻟﺣوار ،وﺗﺳﺗﻌﻣﻠﻪ ﻛﺄداة ﻣن أدوات ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت ﺗﻔﻌﻳﻝ اﻟﺻـراع

واﻟﺻدام ،وﺷﺗﺎن ﺑﻳن اﻟﺧطﺎﺑﻳن.

إن ﻋـــزم اﻟﻣﺷـــروع اﻟﺣﺿـــﺎري ﻋﻠـــﻰ اﻟﺗﻧزﻳـــﻝ اﻟﻌﻣﻠـــﻲ واﻟﺗطﺑﻳﻘـــﻲ ﻷﺳـــس وﻣرﺗﻛـــزات إﻳﻣﺎﻧـــﻪ

ﺑــﺎﻟﺣوارﻋﺑر ﺗﺄﻫﻳــﻝ ﻫــذﻩ اﻟﻌﻘــوﻝ واﻟﻛ ـوادر ﺑﻛﻔــﺎءات وﻣﻬــﺎرات ﻣؤﺳﺳــﺎﺗﻳﺔ ،ﺗــﺗﻘن ﻓــن اﻟﺗواﺻــﻝ

اﻟﺛﻘــﺎﻓﻲ واﻟــدﻳﻧﻲ واﻟﺳﻳﺎﺳــﻲ واﻻﻗﺗﺻــﺎدي واﻹﻋﻼﻣــﻲ ،وﺗــدرس ظرﻓﻳــﺔ إﻣﻛﺎﻧﻳــﺔ ﻫــذا اﻟﺗواﺻــﻝ

وﺣدودﻩ وﻣؤﻫﻼﺗﻪ و ﺗﻧﻘﻳﺔ ﻻﺋﺣﺔ أطراﻓﻪ ،واﺳﺗﺷراف آﻓﺎﻗﻪ اﻵﻧﻳﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ,ﺳﻳﻛون ﻛﻔﻳﻼ
ﺑﺈﺧراج أﻣﺗﻧﺎ ﻣن ﻣﺄزق اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺣرﺟﺔ ،وﺳﻳؤﺳس ﻟﺑﻧﺎء ﻣرﺣﻠـﺔ ﺟدﻳـدة ﻗﺎﺋﻣـﺔ ﺑـﺎﻟﺗوازي ﻣـﻊ

ﺟــوﻫر دﻳﻧﻧ ـﺎ وﻣﺳــﺗﻠزﻣﺎﺗﻧﺎ وﻣﺻــﺎﻟﺣﻧﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻳــﺔ ،ﻻﺳــﻳﻣﺎ ﻓــﻲ ظــﻝ ﺗواﺟــدﻧﺎ ﻓــﻲ إطــﺎر ﺟﻐراﻓــﻲ
اﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣﻣﻳزات دﻳﻧﻳﺔ وﺛروات طﺑﻳﻌﻳﺔ وﺑﺷرﻳﺔ وﻧﻔطﻳـﺔ ﺗﺟﻌﻠـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟـدوام ﻋرﺿـﺔ

ﻟﺗدﺧﻼت ﺧﺎرﺟﻳﺔ ﺗﺗﺷﻛﻝ ﺑﺗﺷﻛﻝ اﻟظرﻓﻳﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ؛ ﻟﺗطﻝ ﻋﻠﻳﻧـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻘـرن اﻟواﺣـد واﻟﻌﺷـرﻳن

ﺑﺗﺣدﻳﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﻌـﺎﻟﻣﻲ واﻟﻌوﻟﻣـﺔ واﻟﺣداﺛـﺔ وﻣـﺎ ﺑﻌـدﻫﺎ ،واﻟﺛـورة اﻟﻌﻠﻣﻳـﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـﺔ وﺛـورة

اﻻﺗﺻﺎﻝ واﻟﻘرﻳﺔ اﻟﻛوﻧﻳﺔ اﻟواﺣـدة ,ﺗﺣـدﻳﺎً ،وﻳوﺟـد ﻣﻧﺎﺧـﺎً ﺛﻘـﻳﻼً ﻳﺣﺎﺻـر اﻟﺣـوار ،وﻳﺳـﺑب ردود

أﻓﻌﺎﻝ ﺣﺎدة ﺗﻧﺎدي ﺑﺎﻟﺻراع واﻟﻘطﻳﻌﺔ.

وﻣن ﺛم ﻧﺧﻠص  -ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻣﺎطرﺣﻧﺎﻩ ﻣن ﺑداﺋﻝ  -ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻋراﻗﻳﻝ وﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺣوار ﻣﻊ اﻵﺧـر

ﺛﻘﺎﻓﺔ ودﻳﻧﺎ وﺣﺿﺎرة ﻋﺎﻟﻣﻳﺎ إﻟﻰ اﻟﻘوﻝ ﺑﺎن اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗـدرج ﻓـﻲ اﻟﻔﻬـم،
وﻧظــﺎم اﻟﻣراﺣــﻝ ﻣــن اﻟﺗﻌرﻳــف ،إﻟــﻰ اﻟﺗﻛــوﻳن ،إﻟــﻰ اﻟﺗﻧﻔﻳــذ؛ ﻟﻳــدﻝ دﻻﻟــﺔ ﻋظﻳﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﻧﻬﺟﻳــﺔ

اﻹﺳﻼم اﻟﻣﺗﻔردة ﻓﻲ اﻟﺗدﺑﻳر ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ،واﻟﻌﻣﻝ اﻟﺟﺎد ﻣن أﺟﻝ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ اﻷﻓﺿﻝ ﻟﻠﻔرد

واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ )أﻣﺎ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟذي ﻳﺑﻧﻲ ﺻورة ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﻣﺗﻔﺎﺋﻠـﺔ ٕواﻳﺟﺎﺑﻳـﺔ إزاء طﺑﻳﻌـﺔ
اﻟﺑﺷر؛ ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺳﻠﺑﻳﺔ إزاء إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟﺗﻐﻳﻳر ﻋﺑر اﻟزﻣن -ﻓﻬـو ﻣـﻧﻬﺞ ﻧـﺎﻗص ﻻ ﻳﺳـﺗوﻋب ﺗﻛﺎﻣـﻝ
وﺷﻣوﻟﻳﺔ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟرﺑﺎﻧﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ( .25
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ﺑﺎﺣﺜﺔ وأﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻐﺮب .

-1
-2

ﻋواﻣﻝ اﻟﺷﻬود اﻟﺣﺿﺎري ج 2/ﻋﺑد اﻟﻣﺟﻳد ﻋﻣر اﻟﻧﺟﺎر ص 76ط 1/دار اﻟﻐرب
اﻹﺳﻼﻣﻲ.

إﻋﺎدة ﺗﺷﻛﻳﻝ اﻟﻌﻘﻝ اﻟﻣﺳﻠم اﻟﺗرﺑﻳﺔ وﺗﻔﻌﻳﻝ اﻟدور اﻟﺣﺿﺎري ﻟﻠﺷﺑﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ

ﻋﻣﺎد اﻟدﻳن ﺧﻠﻳﻝ ص.46

-3

ﻣﺎﻟك ﺑن ﻧﺑﻲ ﺷﺎﻫد ﻋﻠﻰ اﻟﻘرن .106

-5

ﺳورة اﻹﺳراء آﻳﺔ .70

-7

ﺳورة آﻝ ﻋﻣران آﻳﺔ .64

-4

-6
-8

-9

ﺳورة اﻟﻧﺳﺎء اﻻﻳﺔ .1

ﺳورة اﻟﻣﺎﺋدة آﻳﺔ .48

ﺳورة اﻟﺣﺟرات اﻵﻳﺔ  13ﺳورة اﻟﻣﺎﺋدة اﻵﻳﺔ .8
ﺳورة اﻟﺣﺞ اﻵﻳﺔ.40

 -10ﺳورة اﻟﺑﻘرة اﻵﻳﺔ .200
 -11ﺳورة اﻟﻧﺳﺎء اﻵﻳﺔ .9
 -12ﺳورة اﻟﻣﺎﺋدةاﻵﻳﺔ .5
-13

-14

اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻣﻳﻳز اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ ج 3/ص.5

اﻟﻣﻧذري ﻣﺧﺗﺻر ﺳﻧن أﺑﻲ داود ج 4/ص.63
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-15

-16

اﻟﻣوﺳوﻋﺔ ﻓﻲ ﺳﻣﺎﺣﺔ اﻹﺳﻼم ﻣﺣﻣد اﻟﺻﺎدق ﻋرﺟون ج 1/ص.342

اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﺳﻳف اﻟـدﻳن ﻋﺑـد اﻟﻔﺗـﺎح ج 2/ﻣـدﺧﻝ اﻟﻘـﻳم إطـﺎر

ﻣرﺟﻌــﻲ ﻟدراﺳــﺔ اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟدوﻟﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻹﺳــﻼم اﻟﻘــﺎﻫرة اﻟﻣﻌﻬــد اﻟﻌــﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﻔﻛــر

اﻹﺳﻼﻣﻲ ط 1999/ص.27

 -17اﻹﺳــﻼم وﻣﺳــﺗﻘﺑﻝ اﻟﺣﺿــﺎرة ﺻــﺑﺣﻲ اﻟﺻــﺎﻟﺢ ﺑﻳــروت دار اﻟﺷــورى دﻣﺷــق دار
ﻗﺗﻳﺑﺔ ط 1190 /ص.228

 -18اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﺳﻳﺎﺳــﻳﺔ اﻟدوﻟﻳــﺔ دراﺳــﺔ ﻓــﻲ اﻷﺻــوﻝ واﻟﻧظرﻳــﺎت د إﺳــﻣﺎﻋﻳﻝ ﺻــﺑري

 130اﻟﻛوﻳت ط1987 5/م.
 -19النظ ام العالب ي ماض يه ،حاض ره ،مس تقبله س مير أحم د ال زين ص  105مرك ز
اإلمارات للبحوث والدراسات االستراتيجية.

 -20ﻧظرﻳﺎت اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻧﺻر ﻣﺣﻣـد ﻋـﺎرف ص 127اﻟـدار اﻟﻌﺎﻟﻣﻳـﺔ
واﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ 1981م.

 -21ﻓﺻــﻝ اﻹﺳــﻼم ﻋــن ﺳــﻳﺎﻗﻪ اﻟــدﻳﻧﻲ واﻟﺣﺿــﺎري ﻟﻠﺷــرق اﻟﻘــدﻳم ﻋﺑــد اﻟﺣﻠــﻳم ﻧــور
اﻟداﺋم اﻟﻛرﻧﻛﻲ ﺻﺣﻳﻔﺔ اﻟﻘدس ص14ﻋدد  25ﻧوﻓﻣﺑر 1995م.

 -22ﺻورة اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﻓردﺑوﻻك ﻧﻘﻼ ﻋن إﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ص 49اﻟﻌـدد اﻟﺳـﺎﺑﻊ ﻋﺷـر
ﺻﻳف 1999م.
 -23الحوار مع اآلخر في اإلسالم أحمد صدقي الدجاني ،الحوار مع اآلخر في اإلس الم
مؤتمر اإلسالم وقضايا العصر عمان 2002/12/ 17-16م.

 -24ﺻــورة اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻝ اﻟﻌرﺑــﻲ ﺳــﻌد اﻟــدﻳن إﺑــراﻫﻳم وآﺧــرون ﻣرﻛــز دراﺳــﺎت اﻟوﺣــدة
اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺑﻳروت ص 1982/ 119م.

 -25ﻧﺣو ﻓﻘﻪ ﺳدﻳد ﻟواﻗﻊ أﻣﺗﻧـﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻـر د ﺧﺎﻟـد ﺳـﻠﻳﻣﺎن اﻟﻔﻬـداوي ص 262ج1/
ﻣرﻛزﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن ﺑن ﺟﻠوي ﻟﻸﺑﺣﺎث واﻟدراﺳﺎت اﻛﺗوﺑر 2002م.
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اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻟﻤﺴﺎرات ﻟﻠﻘﻮﻣﻴﺎت ﻓﻲ أوروﺑﺎ
اﻧﻌﻜﺎس ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺪاد
اﺣﺪا ،ﻓﻠﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻄﺮق إﱃ ﻫﺬﻩ
ﺗﻄﻮرا أﺣﺎدﻳًﺎ أو و ً
ﻟﻴﺲ اﻟﺘﻄﻮر اﻷوروﰊ ﳓﻮ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ً
اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻧﺴﺒﻴًﺎ ﻣﺘﻌﺪدة ﲝﺴﺐ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﳔﺘﺎر اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻨﻪ ،ﻛﻤﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺗﻮﻗﻴﺖ

ﺣﺼﻮل ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮل إﱃ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻣﺘﺰاﻣﻨﺎ ﰲ اﻟﻘﺎرة اﻷوروﺑﻴﺔ اﳌﻤﺘﺪة ﻣﻦ اﶈﻴﻂ اﻷﻃﻠﺴﻲ ﻏﺮﺑًﺎ إﱃ

ﺟﺒﺎل اﻷورال ﺷﺮﻗًﺎ وإل اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺟﻨﻮﺑًﺎ.
ﳍﺬا ،ﻓﺈن اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﰲ أوروﺑﺎ ﻗﻮﻣﻴﺎت :إﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ وﻓﺮﻧﺴﻴﺔ وإﻳﻄﺎﻟﻴﺔ وأﳌﺎﻧﻴﺔ وﻳﻮﻧﻴﺎﻧﻴﺔ وﺑﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ،إﱁ،
ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻇﺮوﻓﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ.
ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ،ﻓﺈن اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﺑﺄن اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻗﺪ ﺑﺪأت ﰲ أوروﺑﺎ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ إﺛﺮ اﻟﺜﻮرة
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﳊﺪﻳﺚ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺴﻴﻂ ﻛﻤﺎ أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ
اﻷﺧﲑة.

وﺳﻨﺸﲑ ﻫﻨﺎ إﱃ ﳕﺎذج أوروﺑﻴﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺗﻌﻄﻲ ﻓﻜﺮة ﻋﻦ ﺗﻨﻮع وﺗﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺘﺒﻠﻮر اﻟﻘﻮﻣﻲ وﺗﻄﻮرﻫﺎ ﰲ
أوروﺑﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ.
 -2إﻧﻜﻠﺘﺮا وﻧﻬﺎﻳﺔ اﻹﻗﻄﺎﻋﻴﺔ
ﲢﻮل ﻛﺎﻣﻞ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ،ﺑﺴﺒﺐ «ﺣﺮب
ﰲ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ﺣﺼﻞ ّ
اﻟﻮرود» أو ) (War of the Rosesاﻟﱵ اﻧﺘﻬﺖ ﻋﺎم  1485ﺑﻮﺻﻮل ﺳﻼﻟﺔ ﺗﻴﻮدور Tudor
اﳊﺎﻛﻤﺔ إﱃ اﻟﻌﺮش اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ،ﻗﻀﺖ ﺗﻠﻚ اﳊﺮب ﻋﻠﻰ اﻷرﺳﺘﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻹﻗﻄﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،ﳑﺎ
أوﺟﺪ ﻓﺮا ًﻏﺎ ﰲ أﻋﻠﻰ اﳍﺮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وأﻓﺴﺢ ﰲ اﺠﻤﻟﺎل ﻟﱪوز ﳔﺒﺔ رﲰﻴﺔ ﻫﻲ اﻷرﺳﺘﻘﺮاﻃﻴﺔ


1

باحث وأكاديمي من لبنان .

اﻟﺘﻴﻮدورﻳﺔ اﳉﺪﻳﺪة ،وﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮوز ﺗﻠﻚ اﻷرﺳﺘﻘﺮاﻃﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﰲ ﺛﻼﺛﻴﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ
ﻣﻊ إزاﺣﺔ رﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺰ إدارﻳﺔ ﺣﺴﺎﺳﺔ ،ﳑﺎ دﻓﻊ اﻟﻌﺮش إﱃ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ أﺷﺨﺎص
ﻋﺎدﻳﲔ ﻣﻦ ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺎت ،وﲤﺘﻊ أﻓﺮاد اﻷرﺳﺘﻘﺮاﻃﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﺑﻘﺪرات وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﻌﻠﻴﻢ ﳑﻴّﺰة،
وﻟﻜﻦ اﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ ﰎّ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻷدﱏ ،وأﺻﺒﺤﺖ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﻨﺨﺒﺔ -ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﺆﻗﺘًﺎ -ﺗﻌﺘﻤﺪ
ﻋﻠﻰ اﳌﻤﻴﺰات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ .ﺗﻨﺎﻗﻀﺖ ﲡﺮﺑﺔ اﻧﺘﻘﺎل اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻌﺎدﻳﲔ

ﻟﻴﺸﻜﻠﻮا اﻷرﺳﺘﻘﺮاﻃﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻣﻊ اﻟﻮﻋﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻹﻗﻄﺎﻋﻲ ،وﲟﺎ أ ّن ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻛﺎﻧﺖ
إﳚﺎﺑﻴﺔً ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز ،ﱂ ﻳﻜﻦ اﻷرﺳﺘﻘﺮاﻃﻴﺔ أي اﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﳑﺎ
ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺒﺪو ﻏﲑ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ وﻏﲑ ﺷﺮﻋﻴﺔ؛ وﻟﻜﻨّﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬﺘﻤﺔ ﺑﺘﱪﻳﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ،وﻗﺪ ّأدى ذﻟﻚ

إﱃ إﳚﺎد ﳕﻮذج ﻋﻘﻠﻲ ﺟﺪﻳﺪ؛ أي وﻋﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺪﻳﺪ ،وﻫﻮ اﻟﻮﻋﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﺟﺎءت
ﺑﻪ اﻷرﺳﺘﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﻮدرﻳﺔ ﺑﻔﻜﺮة اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ.
اﻟﺘﻄﻮرات ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ -اﻛﺘﺴﺒﺖ ﻛﻠﻤﺔ
ﰲ ﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ -وﺑﺴﺒﺐ ﺑﻌﺾ ّ
«أﻣﺔ» ﻣﻌﲎ اﻹﺷﺎرة إﱃ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﱂ ﺗﻜﻦ ﺗﺸﲑ إﱃ اﻟﺸﻌﺐ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل

ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﺿﺮ؛ ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺼﺪ وﺣﺪة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻔﻮﻗﻬﺎ ﺑﻜﺜﲑ؛ إذ إ ّن ﻛﻠﻤﺔ «اﻟﺸﻌﺐ»-
ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﻠﻐﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ -ﺗﻌﲏ ﺑﺎﻟﺬات اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﺴﻔﻠﻰ ﻣﻦ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ؛ أي «اﻟﻌﺎﻣﺔ»
)أو أﺳﻮأ ﻣﻦ ذﻟﻚ «اﳊﺜﺎﻟﺔ»(.
وﻗﺪ ُوﻟﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷرﺳﺘﻘﺮاﻃﻴﲔ اﳉﺪد ﻛﺄﻓﺮاد ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ ﲟﻌﻨﺎﻩ اﳊﺎﱄ ،وأرادوا ﳏﻮ اﳌﻌﲎ
ﺗﻮﺻﻠﻮا إﱃ «اﺧﱰاع»
اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻜﻠﻤﺔ ،وﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ -ﻣﻦ دون إﻧﻜﺎر أﺻﻠﻬﻢ -ﻓﻘﺪ ّ
ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ دﻻﻻت ﺗﺎرﳜﻴﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ،ﻟﻘﺪ ﺳﺎووا ﺑﲔ ﻣﺼﻄﻠﺤﲔ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك أي ﻋﻼﻗﺔ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ )ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺎ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﲔ إﱃ ﺣ ّﺪ ﻣﺎ( وﺟﻌﻠﻮا ﻛﻠﻤﱵ «ﺷﻌﺐ» و«أﻣﺔ» ﻛﻠﻤﺘﲔ ﻣﱰادﻓﺘﲔ،
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ارﺗﻔﻊ ﻛﻞ ﻓﺮد ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﺸﻌﺐ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي إﱃ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﻨﺨﺒﺔ؛ ﻟﻴﺼﺒﺢ -ﰲ اﳌﺒﺪأ-
ٍ
ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ﲝﻖ اﳊﻜﻢ اﻟﺬاﰐ أو -ﺑﻜﻼم آﺧﺮ -ﺑﺎﻟﺴﻴﺎدة؛
ﺣﺮا ً
ﻣﺴﺎوﻳًﺎ ﻷي ﻓﺮد آﺧﺮ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺼﺒﺢ ً
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰎّ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﻌﺐ )أو اﻷﻣﺔ( أﲨﻊ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻴﺎدة.
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ﻻﻗﺖ ﻓﻜﺮة «اﻷﻣﺔ» ،أو «اﻟﺸﻌﺐ» ﻛﻨﺨﺒﺔ اﺳﺘﺤﺴﺎن اﻷرﺳﺘﻘﺮاﻃﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة؛ ﻷن اﳍﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪﻫﺎ
ﺟﻌﻠﺖ ﻛﻞ إﻧﻜﻠﻴﺰي ﻣﻦ اﻟﻨﺒﻼء ،وﱂ ﻳﻌﺪ اﻟﺪم اﻷزرق ﺷﺮﻃًﺎ ﻷن ﻳﻨﺘﻤﻲ اﻟﺸﺨﺺ إﱃ اﻟﻄﺒﻘﺎت
ﻟﻜﻦ اﻷرﺳﺘﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ أول ﻓﺮﻳﻖ ﻳﻘ ّﺪر ﺣﺴﻨﺎت ﺗﻠﻚ اﻟﻔﻜﺮة؛ إﻻ أن
اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ؛ و ّ
اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻄﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﻜﺮة ﻛﺎن
اﻟﻘﺴﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬي ﻛﺎن ﲝﺎﺟﺔ إﱃ ّ
ﻋﺪدا وﺛﺮوة ﺑﺴﺒﺐ إﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ ﳑﺘﻠﻜﺎت اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ،وإﻋﺎدة
ﺗﻌﺰزت زﻳﺎدة اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ً
ﰲ ازدﻳﺎدّ .

ﺑﺘﻄﻮرات ﻣﻮازﻳﺔ ﰲ اﳌﻬﻦ وﰲ أواﺳﻂ اﻟﺘﺠﺎرّ ،أدى ذﻟﻚ إﱃ ﻇﻬﻮر ﻃﺒﻘﺔ
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ّ
وﺳﻄﻰ ﻋﺮﻳﻀﺔ وﳐﺘﻠﻔﺔ ذات ﻧﺰﻋﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ واﻹﳒﺎز ،ﺟﺬﺑﺘﻬﺎ ﻓﻜﺮة «اﻷﻣﺔ» ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺟﺬﺑﺖ
اﻷرﺳﺘﻘﺮاﻃﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪةّ ،ﺑﺮرت ﻣﺴﺎوا ﺎ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻊ اﻷﺧﲑة ﰲ ﺑﻌﺾ اﺠﻤﻟﺎﻻت ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ

إﱃ أ ّن آﻣﺎﳍﺎ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎل إﱃ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻷﻋﻠﻰ زادت ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وأﻋﻄﺘﻬﺎ
ﻧﻔﻮ ًذا أﻛﱪ.

ﺟﻠﺲ ﳑﺜﻠﻮ ﺗﻠﻚ اﻟﻄﺒﻘﺔ ﰲ ﳎﻠﺲ اﻟﻌﻤﻮم أو اﻟﱪﳌﺎن؛ وﺑﻴﻨﻤﺎ دﻓﻌﻬﻢ إﺣﺴﺎﺳﻬﻢ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﳌﺘﺰاﻳﺪ
ﻋﺰزت أﳘﻴﺔ اﻟﱪﳌﺎن اﳌﺘﺰاﻳﺪة إﺣﺴﺎﺳﻬﻢ اﻟﻘﻮﻣﻲ ،وﻗﺪ ازدادت
ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻨﻔﻮذ أﻛﱪ ﰲ اﻟﱪﳌﺎنّ ،

أﳘﻴﺔ اﻟﱪﳌﺎن ﺑﺴﺒﺐ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺜﻮرﻳﲔ اﻷواﺋﻞ اﳌﺘﻮاﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﻧﻮاﻳﺎ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺸﻌﺐ ،واﻋﺘﻤﺪت

ﺳﻠﻄﺔ اﳌﻠﻚ ﻫﻨﺮي اﻟﺴﺎﺑﻊ -اﻟﺬي ﻛﺴﺐ اﻟﻌﺮش ﰲ اﳌﻌﺮﻛﺔ -أﻛﺜﺮ ﻣﺎ اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد
اﻟﺸﻌﺐ ﻟﺪﻋﻢ ﺷﺮﻋﻴﺔ اﳊﻜﻢ  ،ﻛﻤﺎ اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﱪﳌﺎن ﰲ اﻷﻣﻮر اﳌﺎﻟﻴﺔ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
أﻳﻀﺎ ﺣﺘّﻢ ﻣﺮﻛﺰ اﳌﻠﻚ ﻫﻨﺮي اﻟﺜﺎﻣﻦ اﲣﺎذ ﻣﻮﻗﻒ ُﻣﺮ ٍاع ﻟﻠﺸﻌﺐ
أن ﻳﻈﻬﺮ ﻋﺪم اﻻﺣﱰام ﲡﺎﻫﻪ ،و ً
وﳑﺜﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﱪﳌﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ،ﳑﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﱪﳌﺎن ﺟﺰءًا ﻣﻦ «اﻷﻣﺮ اﳌﻬﻢ» ﰲ اﻻﻧﻔﺼﺎل اﻟﺪﻳﲏ
ﻋﻦ روﻣﺎ ،ودﻋﻢ ﻷﺳﺒﺎﺑﻪ اﳋﺎﺻﺔ زﻳﺎدة اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻘﻮﻣﻲ.

 - 3اﻹﺻﻼح اﻟﺒﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺘﻲ ودور اﻟﺪﻳﻦ
ﺗﻜﻤﻦ أﳘﻴﺔ اﻧﻔﺼﺎل اﳌﻠﻚ ﻫﻨﺮي اﻟﺜﺎﻣﻦ )ﺣﻜﻢ ﺑﲔ  1509و (1547ﰲ أ ّ ﺎ ﻓﺘﺤﺖ
ﺗﻄﻮر اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ،
اﻷﺑﻮاب ﻋﻠﻰ اﻟﱪوﺗﺴﺘﻴﺎﻧﺘﻴﺔ ،اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ّ
ﻋﺰزت ّ
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أ ّن اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺳﺒﻘﺖ اﻹﺻﻼح اﻟﺪﻳﲏ ،وأﺳﻬﻤﺖ ﰲ رواج ﻓﻜﺮة اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﰲ إﻧﻜﻠﱰا،
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ﻣﻌﺎ .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ
وازداد اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﳌﺘﻨﺎﻣﻲ ّﻗﻮة ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻟﺘﻘﻰ اﻟﻌﺎﻣﻼن :اﻟﺪﻳﲏ واﻟﻘﻮﻣﻲ ً
ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰ ﻛﺎن اﻹﳒﻴﻞ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي واﻟﺪﻋﻮة اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻏﲑ اﳌﺴﺒﻮﻗﺔ إﱃ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺴﺎوﻳًﺎ ﻋﻤﻠﻴًﺎ
ﻳﻀﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﳌﺘﻌﻠّﻤﺔ ،واﻛﺘﺴﺒﺖ
ﻟﺘﺄﺛﲑ اﻻرﺗﻘﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸرﺳﺘﻘﺮاﻃﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ،وارﺗﻘﺖ أ ً
ﻣﻜﺎﻧﺔً ﺟﺪﻳﺪ ًة وﻣﺸﱢﺮﻓﺔً ﳑّﺎ ﻋﱠﺰز ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.

 - 4ﺗﺮﺳﻴﺦ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ
اﻟﺘﻄﻮر ﰲ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﰲ ﺗﻐﻴﲑ
اﻟﺘﺤﻮل ﰲ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو ّ
ﲡﻠّﻰ ّ
اﳌﻔﺮدات ،واﻛﺘﺴﺒﺖ ﺑﻌﺾ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﶈﻮرﻳﺔ ﰲ اﶈﺎدﺛﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮﻣﻴﺔ دﻻﻻ ﺎ اﳊﺪﻳﺜﺔ،
ودﺧﻠﺖ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﰲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ ،ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻫﻨﺮي
اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺟﻌﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد ،ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ «اﻟﻮﻃﻦ»،
و«اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ» ،و«اﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳﺔ» ،و«اﻷﻣﺔ» ،وأﺻﺒﺤﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻠﻤﺎت )اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﱴ ذﻟﻚ
اﻟﻮﻗﺖ ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام ،وﲢﻤﻞ ﻣﻌﺎﱐ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺑﻌﺪة ﻃﺮق ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﱪت ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮة اﻹﻗﻄﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ( ﻣﻔﻬﻮﻣﺔً ﻋﻠﻰ أن ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﺮادف ﻟﺒﻌﺾ ،وأﺻﺒﺤﺖ ﺗﻌﲏ «اﻟﺸﻌﺐ
ﺗﻐﲑ ﻣﻌﲎ ﻛﻠﻤﺔ «اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ» أو
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻴﺎدة» ،وﻻﺣ ًﻘﺎ -ﰲ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮنّ -
أﻳﻀﺎ ،ﻓﻘﺪ )ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﲏ «اﳌﻜﺎﻧﺔ»( ،وﻗﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﺮادﻓﺔً «ﻟﻸﻣﺔ»
اﻟـ«ً »state

أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺘﲔ
و«اﻟﺸﻌﺐ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻴﺎدة» ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮ ﺎ ﲢﻤﻞ دﻻﻻت ﻋﺎﻃﻔﻴﺔ ّ
ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﲔ
اﻷﺧﺮﻳﲔ ،وﻣﻊ اﳌﻔﻬﻮم اﻹﺿﺎﰲ «ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ» .وإذ ﺑﺪأ اﺳﺘﺨﺪام ّ
 1500و ،1600ﻓﺈﻧﻪ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﻠﻐﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ،
وأﺻﺒﺤﺖ اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺨﻴﻠﺔ اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة.

ﺗﻄﺎﺑﻘﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻐﻴﲑات اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﻐﻴﲑات ﰲ اﳌﺸﺎﻋﺮ ،ﻛﻤﺎ ﻟﻮﺣﻆ ذﻟﻚ ﰲ آداب اﻟﻨﺼﻒ
اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺻﺒﺢ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ أي اﻟﻮﻻء ﻟﻠﺸﻌﺐ
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي واﻟﻔﺨﺮ اﻟﻘﻮﻣﻲ أو اﻟﻔﺨﺮ ﺑﺎﻟﺸﻌﺐ وﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﻴﻪ ،وﰲ اﻟﺸﻌﺮ واﻷدب اﻟﻌﺎدي )وﰲ
اﻷدب اﻟﺪﻳﲏ أﺣﻴﺎﻧًﺎ( وﰲ اﳌﺮاﺳﻼت اﳋﺎﺻﺔ؛ إﻻّ أﻧﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﰎّ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻦ
4

اﻟﺸﻌﻮر اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﱴ ﻋﺼﺮ اﳌﻠﻜﺔ اﻟﻴﺰاﺑﻴﺖ اﻷوﱃ)1601-1558م(،وﻗﺪ ﺟﺎء
اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻷﻛﺜﺮ ﻗﻮة ﻋﻨﻪ ﰲ ﻛﺘﺎب رﺟﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﱪوﺗﺴﺘﺎﻧﱵ ﺟﻮن ﻓﻮﻛﺲ «ﻛﺘﺎب اﻟﺸﻬﺪاء» أو
ﺟﺪﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ إﱃ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺪﻳﲏ ،وذﻟﻚ
ﺣﺴﺎ ﺣﻴﻮﻳًﺎ ً
« »Book of Martyrsاﻟﺬي أدﺧﻞ ً
ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﳌﺪﱐ اﳉﺪﻳﺪ.

 - 5أﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎر واﻟﻌﻠﻤﺎء
اﳌﻌﺮف ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ وﺟﻬﺎ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ
ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﳌﺆﺛﺮة ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻼﺣﻖ ّ
)اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺜﺒﺘﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﲝﻠﻮل اﻟﻌﺎم  (1600اﻟﻠﺬان اﻛﺘﺴﺒﺘﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ،
ﻛﺎن ﻫﺬان اﻟﻮﺟﻬﺎن ﳘﺎ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم أو اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎﻟﻘﻮة اﻟﻜﺒﲑة واﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم
واﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
أ  -اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ وﻣﺄﺳﺴﺔ اﻟﻌﻠﻮم
ﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ أ ّ ﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة ،وﻫﻨﺎك اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄ ﻤﺎ
ﻋﺎد ًة ﻣﺎ ﻳُ ُ

ﻣﱰاﺑﻄﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ :ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻌﻠﻤﻨﺔ وﺟﻮد اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺑﺪﻳﻼً ﻟﻠﺪﻳﻦ ،وﻣﻦ

ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﲡﻌﻞ اﻟﻌﻠﻮم ﳑﻜﻨﺔ؛ وﻟﻜﻦ اﻟﻌﻠﻤﻨﺔ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺷﺮﻃًﺎ وﻻ ﺳﺒﺒﺎً ﻟﻠﻌﻠﻮم وﻻ ﻟﻠﻘﻮﻣﻴﺔ ،وﰲ
اﻟﻮاﻗﻊ ﻧﺸﺄ ﻛﻼﳘﺎ ﺧﻼل ﻓﱰة ﺗﺪﻳﻦ ﻗﻮﻳﺔ ﻛﺎن ﻣﺼﺪرﻫﺎ اﻹﺻﻼح اﻟﱪوﺗﺴﺘﺎﻧﱵ ،أو ﺑﺎﻷﺣﺮى
ﻟﻜﻦ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻣﱰاﺑﻄﺎن،و ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ،ﺣﻴﺚ إ ّن اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ
اﻟﺘﺤﻮل إﱃ اﻟﱪوﺗﺴﺘﺎﻧﺘﻴﺔ ،و ّ
ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ ورﲟﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷﻫﻢ ﰲ ﻣﺄﺳﺴﺔ اﻟﻌﻠﻮم.
وﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺼﺪﻓﺔ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻠﻮم أول ﻣﺎ ﲤﺄﺳﺲ ﰲ إﻧﻜﻠﱰا ،وﻗﺪ ﻋﻜﺴﺖ اﻟﻔﻜﺮة اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ
ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ
«ﻟﻸﻣﺔ» ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ إن اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﻞ ﻳﺴﺎوي ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد ّ
وﳜﻮل ّ
ﺣﻖ اﻛﺘﺴﺎب اﳊﺮﻳﺔ .ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﺼﺪر اﳌﻤﻴﺰات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮﻣﻴﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ،وﻫﻲ
اﳊﺴﻴﺔ ،واﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﺑﺎﻟﺪوﻏﻤﺎﺗﻴﺔ واﳊﻤﺎﺳﺔ اﳌﻔﺮﻃﺔ ،ﳋّﺼﺖ اﻟﻌﻠﻮم
اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻨﺎﻗﺪ ،وﺗﻔﻀﻴﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ ّ
ﺗﻠﻚ اﳌﺰاﻳﺎ ،وﺷ ّﺪد أﻓﺮاد اﻟﺸﻌﺐ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﰲ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮﻧﲔ اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ واﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻋﻠﻰ

اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﺒﻘﺮﻳﺔ واﻷﻣﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ.
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اﻧﻌﻜﺎﺳﺎ
ﺗﻔﻮق اﻟﻌﺼﺮﻳﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﲔ و ً
ﻣﻨﺬ ﺑﻴﻜﻮن  ،Baconأﺧﺬت اﻟﻌﻠﻮم ﺗُﻌ ّﺪ ﻣﺆﺷﺮ ّ
ﻋﺮف اﻹﻧﻜﻠﻴﺰ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻋﻠﻰ أ ﻢ
ﻟﻌﻈﻤﺔ اﻷﻣﺔ ،وﰲ اﳌﻌﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﺼﺮﻳﲔ واﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﲔ ّ
ﻋﺼﺮﻳﻮن؛ ﻷ ﻢ ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮا اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻊ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﲔ ﻹﻧﻜﻠﱰا ،وﳘﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﰲ

اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،وﻟﻜﻦ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﱵ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺗﻄﻮرت ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻄﺎﻋﻮا اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ،
وﻣﻨﺬ ﻋﺎم  1600ﻛﺎن ﻳُﻨﻈﺮ إﱃ اﻹﳒﺎزات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ أ ّ ﺎ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻷﻛﺜﺮ ﻋﻈﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ
اﻟﺘﻔﻮق اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي.
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ،وﻛﺎن ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺤﻀﺎر اﻟﻌﻠﻮم اﳉﺪﻳﺪة ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻹﻇﻬﺎر ّ

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻧﻜﻠﻴﺰ ﻛﺎن اﻟﺴﻌﻲ وراء اﻟﻌﻠﻮم ﻣﺴﺄﻟﺔ وﻃﻨﻴﺔ رﻓﻴﻌﺔ ،وﻻﺣ ًﻘﺎ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ،

أﻳﻀﺎ؛ إذ ﺳﺮﻋﺎن
وﺟﺰﺋﻴًﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺼﻌﻮد اﻟﻮاﺿﺢ ﻹﻧﻜﻠﱰا ﰎّ اﻻﻋﱰاف ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻵﺧﺮﻳﻦ ً
ﻣﺎ ﻻﺣﻆ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺗﻔ ﱡﻮ َق اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ،ورﺑﻄﻮا ذﻟﻚ ﻣﻊ ﻋﻈﻤﺔ اﻷﻣﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ،ﻛﺎن
اﳌﺘﺤ ّﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﰲ إﻧﻜﻠﱰا ﻳﺬﻛﺮ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺸﻌﺐ ﺑﺈﺳﻬﺎم اﻟﻌﻠﻮم ﰲ ﻣﻜﺎﻧﺔ إﻧﻜﻠﱰا
اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ،واﺳﺘﺨﺪم ذﻟﻚ ﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺘﻮاﺻﻞ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﻌﻠﻤﻲ وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺮﻛﺰي.
ﻛﺰا
وﺑﺬﻟﻚ ﻟﻌﺒﺖ اﻟﻌﻠﻮم دوراً ﻣﻬﻤﺎً ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ؛ وﳍﺬا اﻟﺴﺒﺐ أُﻋﻄﻴﺖ ﻣﺮ ً
ﻣﺸﱢﺮﻓﺎً ﰲ اﻷﻣﺔ ،وﰎّ إﻋﻄﺎؤﻫﺎ اﻟﺪﻋﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻘﻮي اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﲝﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ ﻗﻴﻤﺔً وﻃﻨﻴﺔ؛

ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻧﺸﺎﻃًﺎ ﺛﺎﺑﺘًﺎ ﻳﻐﻄﻲ ﺣﺎﺟﺎ ﺎ ﺑﺬا ﺎ ،وﻣﻦ ﺧﻼل رﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻃﻒ اﻟﻘﻮﻣﻲ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻜﺎﻧﺔ
اﻟﻌﻠﻮم ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ،وﺟﺬﺑﺖ إﻟﻴﻬﺎ رﺟﺎﻻً ﻃﻤﻮﺣﲔ وﻣﻘﺘﺪرﻳﻦ ﻟﻮ ُوﺟﺪوا ﰲ ﻇﺮوف أﺧﺮى

ﻟﺼﺮﻓﻮا ﻃﺎﻗﺎ ﻢ ﰲ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ ،ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﳊﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺤﺴﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،اﻟﺸﺮط

اﻷﺳﺎﺳﻲ ﳌﺄﺳﺴﺘﻬﺎ.
ب  -اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ وﺑﺪاﻳﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻏﲑت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ
ﺗﻄﻮر ﳑﺎﺛﻞ ﰲ اﺠﻤﻟﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي؛ ّ
ﺣﺼﻞ ّ
ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﺪف ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻗﱰﻧﺖ ﻣﻊ اﻟﱪوﺗﺴﺘﺎﻧﺘﻴﺔ ﰲ ﺟﻌﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ-
ً
ﻣﺮة ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ أوروﺑﺎ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ أﺻﺒﺤﺖ
اﻟﺮﺑﺢ ،اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺬﻣﻮﻣﺔً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ -ﳏﱰﻣﺔ ،وﻷول ّ
اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺜﺮوات ،أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺘﺄﻣﲔ ﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﻴﺶ -أو ﺑﻜﻼم
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آﺧﺮ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي -ﺟﺬاﺑﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﻼﻗﻴﺔ؛ َﻏ ﱠﲑ ذﻟﻚ -وﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ -ﲡﺮﺑﺔ
اﻷﺷﺨﺎص ﰲ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻀﻄﺮًة ﻟﻀﺮورات اﳊﻴﺎة ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم
ﺑﺎﻷﻣﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﺟﺎﻋﻠﺔً ﺗﻠﻚ اﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت أﻛﺜﺮ ﻧﺒﻼً وراﻓﻌﺔً ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻗﺪ
ﺑﺪت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ -ﺑﺴﺒﺐ ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﻔﺮﻳﺪ -ﻛﻘﻮﻣﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،وﰎّ ﺗﱪﻳﺮ اﳌﺸﺎرﻳﻊ
ﻣﻌﺰزة ﺑﺎﻟﻮﻋﻲ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي -ﻋﻠﻰ أ ّ ﺎ ﺗﻘ ّﺪم اﳋﺪﻣﺎت ﻟﻸﻣﺔ .ﻛﺎن ﲢﻘﻴﻖ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔّ -
ﻟﻜﺴﺐ ﻟﻘﻤﺔ ﻋﻴﺸﻪ .وﲟﺎ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﻌﻤﻞ ْ
اﻟﺜﺮاء ﻟﻸﻣﺔ اﳍﺪف اﻷﲰﻰ اﻟﺬي ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻘﻪ ّ

أن ﺛﺮاء اﻷﻣﺔ ﻛﺎن ﻳُﻘﺎس ﻧﺴﺒﺔً إﱃ ﺛﺮاء اﻷﻣﻢ اﻷﺧﺮىّ ،أدى ذﻟﻚ إﱃ اﻻﻧﺪﻓﺎع ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ.

ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ إﳕﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﰲ اﻟﻘﺮن واﻟﻨﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻟﻠﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ دون
اﻻﺣﱰام اﻟﺬي ﺣﻈﻴﺖ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺘﺠﺎر اﻟﱵ -وﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﻮﻟﻨﺪا -ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﻌﺮوﻓﺔ
ﰲ أي ﻣﻜﺎن آﺧﺮ ﺿﻤﻦ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﻴﺶ .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
وﺑﺮرت اﻻﻧﺘﻘﺎل
أﻋﺎدت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﰲ اﻧﻜﻠﱰا -ﻛﻤﺎ ﰲ أﻣﻜﻨﺔ أﺧﺮى ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔّ ،
ﺑﺴﺒﺐ اﳌﻬﻨﺔ ،اﻟﺬي ﻛﺎن ﺷﺮﻃﺎً آﺧﺮ ﻻ ﺑ ّﺪ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،وﺑﺘﺸﺠﻴﻌﻬﺎ

ﻟﻠﻌﻠﻮم ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ -ﺟﺰﺋﻴﺎً -ﻋﻦ اﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ
اﻟﻀﺮوري ﳍﺎ.
ﻓﺮﻧﺴﺎ :اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻐﺎﻣﻀﺔ
 - 1اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ
أ  -اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻫﻮﻳﺔً دﻳﻨﻴﺔ:
ﺣﺲ ﻗﻮي ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء إﱃ ﻓﺮﻧﺴﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ وﺟﻮد ﳍﻮﻳﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ
ﺧﻼﻓًﺎ ﻹﻧﻜﻠﱰا ،ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ّ

واﺿﺤﺔ ﻗﺒﻞ ﻗﺮون ﻣﻦ إﻋﺎدة اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻬﺎ ﻛﻬﻮﻳﺔ وﻃﻨﻴﺔ ،ﻛﺎن ذﻟﻚ ﳑﻜﻨًﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ

اﳌﺒﻜﺮة -وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﻴﺔ -ﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻠﻮك اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺒﻨﻮا اﻻﺳﻢ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،وﻗﺪ ﰎّ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳍﻮﻳﺔ

اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ .ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ وﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻛﺎﻧﺖ اﳍﻮﻳﺔ
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ﻫﻮﻳﺔ دﻳﻨﻴﺔ ،وﲪﻠﺖ ﻣﻌﲎ اﻟﻮﻋﻲ ﻟﻠﻮﺿﻊ اﻟﺪﻳﲏ اﻟﻔﺮﻳﺪ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻛﺎن اﳌﻠﻚ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ وﲨﻴﻊ
اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻟﻪ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﳌﻠﻮك واﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﳍﻢ ،وﻛﺎن ﳑﺎ ﳝﻴّﺰ ﻣﺴﻴﺤﻴﺘﻬﻢ درﺟﺔ
اﻟﻜﻤﺎل اﻟﱵ ﺗﺘﺤﻠّﻰ ﺎ.
اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺗﻔﻮق درﺟﺔ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ ﻟﺘﱪﻳﺮ اﶈﺎوﻻت اﳌﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻠﻮك
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻦ ﺳﻴﻄﺮة ﺑﺎﺑﺎوات روﻣﺎ ،وﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻳﺪ أﻛﺜﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ،وأﺻﺒﺢ دﻳﻦ اﻟﺴﻼﻟﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ

La religion

 royaleاﻟﻌﻨﺼﺮ اﳌﺮﻛﺰي ﻓﻴﻬﺎ ،ﻛﺎن ﻳﻨﻈﺮ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻋﻠﻰ أﻧّﻪ ﳑﺜﻞ اﷲ ﻋﻠﻰ اﻷرض )وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺟﺮى

ٍ
ﺑﺸﻜﻞ ﻏﲑ ﻇﺎﻫﺮ(.
ﲣﻄﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ

وﻫﻜﺬا اﺧﺘﻠﻂ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،وﰲ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮون اﻟﻮﺳﻄﻰ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺳﺎد اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄﻧﻪ إذا
أردت أن ﺗﻜﻮن ﻣﺴﻴﺤﻴًﺎ ﺻﺎﳊًﺎ ﻓﻴﺠﺐ أن ﺗﻌﻠﻦ وﻻءك اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻠﻚ.

اﻟﺘﻄﻮر ﺑﺸﻜﻞ ﻗﻮي ﺑﺄﺣﺪاث اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ ،ﻓﻘﺪ أﺿﻌﻔﺖ اﳊﺮوب اﻷﻫﻠﻴﺔ
ّ
ﺗﻌﺰز ذﻟﻚ ّ
اﻟﺮاﺑﻂ ﺑﲔ «اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ» و«اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ» ،وﻃﻐﺖ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،واﻧﻌﻜﺲ
اﻟﺘﺤﻮل ﰲ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻮﻻءات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻮل اﳌﻨﺴﻮب ﳍﻨﺮي ﻧﺎﻓﺎر-
ﻫﺬا ّ
اﻟﻘﺎﺋﺪ اﳍﻮﻏﻮﻧﻮﰐ )اﻟﱪوﺗﺴﺘﺎﻧﱵ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ(  ،Henry of Navarreاﻟﺬي أﺻﺒﺢ اﳌﻠﻚ ﻫﻨﺮي اﻟﺮاﺑﻊ
ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﻘﺪاس»
ﲢﻮل إﱃ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ« :-إن ﺑﺎرﻳﺲ
ّ
اﻟﺬي ﺣﻜﻢ ﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ّ

Paris vaut

bien une messe

ﻋﺰز وﺻﻮل ﻫﺬا اﻷﻣﲑ -ﻏﲑ اﳌﺒﺎﱄ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ -إﱃ اﻟﻌﺮش «اﻷﻛﺜﺮ ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ»
ّ
وﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،وﲢﻮﳍﺎ ﻣﻦ ﺷﻜﻠﻬﺎ اﻟﺪﻳﲏ إﱃ ﺷﻜﻠﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،وﻣﻦ اﳌﻈﺎﻫﺮ
اﳌﺘﻨﺎﻗﻀﺔ أن ﻓﻜﺮة اﳊﻖ اﻹﳍﻲ ﻟﻠﻤﻠﻮك اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ أﺳﺎس اﻻﺳﺘﺒﺪادﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ
اﻟﺘﺤﻮل.
ﻫﺬا ّ

ب  -اﻻﺳﺘﺒﺪادﻳﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ واﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ:
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ﻛﺎﻧﺖ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺗﺪل ﺿﻤﻨًﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻤﺎء إﱃ ﳎﺘﻤﻊ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﳋﺎﺿﻌﲔ ﻟﻠﻤﻠﻚ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،وﻫﻮ ﳎﺘﻤﻊ ﻣﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ اﳌﻠﻚ ﻣﻌﱠﺮﻓﺎً ﲝﺪود
ﺳﻠﻄﺘﺔ ،وﺷ ّﻜﻞ ذﻟﻚ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ واﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ واﻟﱵ ﲢﻴﻴﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ.
ﻛﺎن اﳌﺒﺪأ اﻷول وﻗﺘﻬﺎ أﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻓﺼﻞ «اﻟﺪوﻟﺔ» ﻋﻦ ﺷﺨﺺ اﳌﻠﻚ ،وﱂ ﺗﻜﻦ ﺗﻠﻚ «اﻟﺪوﻟﺔ»
ﺳﻮى اﺧﺘﺼﺎر ﻟﻼﻣﺘﻴﺎز اﳌﻠﻜﻲ ،وﻟﻜﻦ ﺧﻼل ﻓﱰة ﺗﻮﱄ اﻟﻜﺎردﻳﻨﺎل رﻳﺸﻴﻠﻴﻮ -رﺋﻴﺲ وزراء اﳌﻠﻚ
ﻟﻮﻳﺲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ -رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزارة ﺗﻐﲑ ﻣﻌﲎ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم؛ ﻓﻔﻲ ﻇﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ رﻳﺸﻴﻠﻴﻮ ازدادت
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻄﺎة ﻟﺮﻳﺸﻴﻠﻴﻮ ﻧﻔﺴﻪ( إﱃ ﺣ ّﺪ دﻓﻊ
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﻌﻄﺎة ﻟﻠﺮﲰﻴﲔ ﰲ داﺋﺮة اﳌﻠﻚ )
ً
ِ
أﺻﺮ رﻳﺸﻴﻠﻴﻮ ﻋﻠﻰ
ﺑﻌﺾ اﻟﺴﺎﺧﻄﲔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﳊﻜﻢ إﱃ اﻟﻘﻮل ﺑﺄ ّن ﻫﻨﺎك َﻣﻠ َﻜ ْﲔ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎّ .
ﻣﺪﻋﻮﻣﺎ ﺑﻘﻮة ﻣﻦ اﳌﻠﻚ
اﻟﻮﻻء اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻹرادﺗﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧّﻪ ﳝﺜﻞ ﺳﻠﻄﺔ اﳌﻠﻚ واﻟﺪوﻟﺔ ،وﻛﺎن
ً
ﻇﻞ ﺣﻜﻢ اﳌﻠﻚ ﻟﻮﻳﺲ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻧﻔﺴﻪ؛ﻟﻜﻨﻪ ذﻫﺐ إﱃ ﺿﺮورة ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻮﻻء ﻟﻪ ﲝ ّﺪ ذاﺗﻪ ،أﻣﺎ ﰲ ّ
ﻋﺸﺮ اﻟﺬي ّﻗﺮر أن ﳛﻜﻢ دون رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻓﻘﺪ أُﻋﻴﺪ اﲢﺎد اﳌﻠﻚ واﻟﺪوﻟﺔ ،وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺟﺎء ﺷﻌﺎر

ﻟﻮﻳﺲ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ اﻟﺸﻬﲑ« :اﻟﺪوﻟﺔ أﻧﺎ!» ،وﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺎﺋﲔ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ أﺻﺒﺤﺖ

اﻟﺪوﻟﺔ ﻫﺪﻓﺎً ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻮﻻء ﻟﻪ ،وﳊﺸﺪ اﻟﻘﻮى ﻣﻦ أﺟﻠﻪ ،وﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﳌﻠﻚ ،اﻷﻣﺮ
اﻟﺬي ّﺑﺮر اﺳﺘﻴﺎءَﻫﻢ ،وﺷﻜﻞ اﻷرﺿﻴﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻻﺳﺘﺒﺪادﻳﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﰎّ
اﳌﺮة
اﺳﺘﺒﺪال اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﳌﻠﻚ ﰲ أذﻫﺎن ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ ّ
ﺗﻐﲑت ﻫﻮﻳﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ،وأﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬﻩ ّ
ﻫﻮﻳﺔ وﻃﻨﻴﺔ.

ﺗﻄﻮر اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
 - 2ﺗﻔﺎﻋُ ُﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ّ

ﺗﻄﻮرت اﻟﻔﻜﺮة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻸﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس وﺿﻤﻦ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،ﺟﻌﻞ
ّ
ذﻟﻚ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻬﻤﺔً ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،وﻣﻦ اﻷﳘﻴﺔ
اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﺑﻊ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪي؛ أي أن اﻟﺪوﻟﺔ ﻫﻲ ﲡﺴﻴ ٌﺪ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ وﻟﺴﻴﺎد ﺎ اﳌﻄﻠﻘﺔ؛ أي

أ ﺎ ﲣﻀﻊ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻹﳍﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة ،وإﻻّ ﺗﻜﻮن ﻫﻲ ﻣﺼﺪر اﻟﻘﻮاﻧﲔ ،وﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ
اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ؛ أي أ ﺎ وﺣﺪة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻢ ،وﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﺳﻮى إرادة واﺣﺪة ،وﺗﺪرﳚﻴًﺎ
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أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻠﻚ ﻣﺰاﻳﺎ «اﻷﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ» ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ دور اﻟﺪوﻟﺔ؛ أي
اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ.
 - 3إﻋﺎدة ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻓﻜﺮة «اﻷﻣﺔ» ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻜﺮة «اﻷﻣﺔ» -ﲟﻌﻨﺎﻫﺎ اﳊﺪﻳﺚ -ﻣﺴﺘﻮرد ًة ﻣﻦ إﻧﻜﻠﱰا ،وﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻧﺘﺒﺎﻩ اﻟﻨﺨﺒﺔ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ )اﻷرﺳﺘﻘﺮاﻃﻴﺔ واﳌﺜﻘﻔﺔ(؛ ﺣﻴﺚ إ ّن اﻧﻀﻤﺎم اﳌﺜﻘﻔﲔ إﱃ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻻرﺳﺘﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺷﻜﻞ
ﻣﻬﻤﺎ ﻣﻦ إﻋﺎدة ﺗﻔﺴﲑ ﻫﻮﻳﺔ ﻃﺒﻘﺔ اﻟﻨﺒﻼء ﰲ أواﺋﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ،وﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻋ ّﺪة
ﺟﺎﻧﺒًﺎ ً
ﻣﺰاﻳﺎ أوﺣﻰ ﺎ اﳌﻔﻬﻮم اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﻟﻠﻔﺮﻧﺴﻴﲔ ،أﺧﺬت إﻧﻜﻠﱰا ﲢﺘﻞ ﻣﻜﺎن ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻛﻘﻮة أوروﺑﻴﺔ،

وﻛﺎن ﻳُﻨﻈﺮ إﱃ ﳒﺎﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ذو ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ وﻧﻮع اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ،ﳑﺎ دﻓﻊ
اﻟﻌﺪﻳﺪ إﱃ ﺗﻘﻠﻴﺪ ذﻟﻚ اﳌﺜﺎل ،وﺳﺎد اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄ ّن اﻷﻣﺔ -وﻟﻴﺲ اﳌﻠﻚ -ﻫﻲ اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﳚﺐ
ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻮﻻء ﻟﻪ ،وﻫﻲ اﻟﱵ ﲢﻤﻞ ﻣﻌﲎ اﻟﺴﻴﺎدة ﰲ إﻧﻜﻠﱰا ،وﻛﺎﻧﺖ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻌﺮش ﳏﺪدةً ﺑﺎﻟﱪﳌﺎن،
ﻛﻤﺎ أﺑﻘﺖ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻷرﺳﺘﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻮذﻫﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻘﺪﱘ.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﰎّ اﺳﺘﲑاد ﻣﻔﻬﻮم «اﻷﻣﺔ» إﱃ ﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﻛﺎن ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ أﻧّﻪ ﻣﺮادف ﻟﻠﻨﺒﻼء ،وﺧﻼل
اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺗﻮﺳﻊ ﻣﻔﻬﻮم اﻷﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺗﺪرﳚﻴﺎً ،وﺣﱴ اﻧﺪﻻع اﻟﺜﻮرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﰲ
 1789ﻇﻠّﺖ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺗﻨﻤﻮ ﰲ دواﺋﺮ اﻟﻨﺒﻼء اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻣﻊ اﳌﻠﻚ ،وﱂ ﻳﻜﻦ
ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﱪرون ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﻬﻢ اﻟﺮﻓﻴﻊ ﺳﻮى ﻣﺼﺎﱀ ﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ورﺛﺖ اﻷﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﻣﻮﺣﺪة ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻢ وﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ
ﳎﺮدة ّ
ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،وﻛﺎن ﻳُﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻛﻮﺣﺪة ّ

ﺑﺎﻟﻀﺮورة ،ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻬﺎ إرادة واﺣﺪة ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻹرادة اﻷﻛﺜﺮﻳﺔ ،وﻫﻲ إرادة ﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ

اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺤﻠّﻰ ﺑﺎﻟﻔﻀﻴﻠﺔ واﻟﺬﻛﺎء) .ﻛﺎن أول ﻣﻦ ّادﻋﻰ ﻫﺬا اﻟﺪور اﻟﺮﻓﻴﻊ ﻃﺒﻘﺔ اﻷرﺳﺘﻘﺮاﻃﻴﺔ

اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ؛ وﻟﻜﻦ ﰎّ اﻧﺘﺰاﻋﻪ ﻣﻨﻬﻢ إﺑﺎن اﻟﺜﻮرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ُﻣﻨﻌﻮا ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻣﻦ
اﻻﻧﻀﻤﺎم إﱃ ﺗﻠﻚ اﻟﻄﺒﻘﺔ(.
ﺗﻌﺰز ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺴﲑ اﳉﻤﺎﻋﻲ واﻟﺴﻠﻄﻮي ﻟﻸﻣﺔ ﺑﺘﻐﻴﲑ اﳌﺸﺎﻋﺮ ﲡﺎﻩ إﻧﻜﻠﱰا ،اﻟﱵ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ
ّ
اﻛﺘﺴﺒﺖ ﺷﻜﻞ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺒﻐﺾ ،و ّأدت إﱃ إﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺒﺎدئ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ،وﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑ ًﻘﺎ
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ﻛﺎﻧﺖ إﻧﻜﻠﱰا ﻗﺪ أﺧﺬت ﻣﻜﺎن ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻛﺄﻛﱪ ﻗﻮة ﰲ أوروﺑﺎ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ .وﰲ ﳏﺎوﻟﺔ
اﻟﺘﻄﻮر ﰲ ﺷﻌﻮر اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﳌﺆﻣﻨﺔ ﺑﻔﻜﺮة
ﻟﻠﺘﻠﻄﻴﻒ ﻣﻦ اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﺪوﻧﻴﺔ اﻟﺬي أﺛﺎرﻩ ذﻟﻚ ّ

اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ،ﺣﺎول ﳑﺜﻠﻮﻫﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺷﺄن ﳒﺎح إﻧﻜﻠﱰا ،وﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ أ ّ ﺎ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻨﻘﻴﺾ

ﺗﻄﻮر ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ داﺧﻞ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ
ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ ،وﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن ﻫﺬا اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺒﻐﺺ ﺷﺠﻊ ّ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ )واﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺧﺮى( ،ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﺠﻤﻟﻲء ﺑﺄﻓﻜﺎر ﺟﺪﻳﺪة؛ وﻟﻜﻨّﻬﺎ ﻟﻮ ﱂ ﺗﺸﻌﻞ
ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻔﻜﺮﻳﻦ اﳌﺆﺛﺮﻳﻦ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة؛ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺑﺈﻣﻜﺎن ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ أن ﺗﺼﺒﺢ
ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ .ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ اﻟﻮﺳﻄﻴﺔ اﳌﺴﺘﻤ ّﺪة ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ واﳌﻴﻞ إﱃ اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ
واﻟﻨﻈﺎم ﰲ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي.
ﻫﺬا اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ ﲡﺎﻩ إﻧﻜﻠﱰا ﺟﻌﻞ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼً ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ،ﻛﻤﺎ أوﺟﺪ
إﺣﺴﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﳌﺘﻮاﺻﻞ ﻟﻜﺮاﻣﺔ ﻓﺮﻧﺴﺎ ،وﺷﺠﻊ ﰲ إﻳﻘﺎظ أﺣﻼم «اﺠﻤﻟﺪ» اﻟﱵ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ
ً
اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﺷﺮﺳﺔ.

 - 4اﻟﺜﻮرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ
ﻳﱪر ﲢﻠﻴﻞ دواﻓﻊ اﳌﺸﺎرﻛﲔ اﻷﺳﺎﺳﻴﲔ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻮل ﺑﺄ ّن ﻗﻴﺎم اﻟﺜﻮرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻫﻮ -ﰲ اﻷﺳﺎس-
ّ
أﺧﲑا -اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﳉﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ
ﻓﻌﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ وﻃﲏ ﻟﻠﺬات ،وﲝﻠﻮل ﻋﺎم  1789ﻓﺎزً -

ﳎﺮًدا ،وأﻋﺎدت اﻷﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ -أي ﳑﺜﻴﻠﻬﺎ اﳌﻌﻴﻨﲔ ﻣﻦ
اﻟﻘﺪﱘ ،اﻟﺬي أﺻﺒﺢ -ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖّ -

ﻗﺒﻞ اﻟﺸﻌﺐ اﳌﻌﺮﻓﲔ ﺑﺎﻟﻨﺨﺒﺔ -ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻛﻘﻮة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ؛ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ إﻧﻜﻠﱰا ،ﱂ
ﺗﻌﺮف اﻷﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻛﻮﺣﺪة ﻣﺮﻛﺒﺔ؛ وﻟﻜﻦ ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أﻓﺮاد ﳍﺎ ﻧﻔﺲ اﻹرادة وﻧﻔﺲ اﳌﺼﺎﱀ

اﳋﺎﺻﺔ ﺎ ،وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻘﻠّﺔ ﻋﻦ إرادة وﻣﺼﺎﱀ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜ ﱢﻮﻧﻮن اﻷﻣﺔ ،وﳍﺎ اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ
ﻋﻠﻴﻬﻢ ،ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ -إ ًذا -ﲨﺎﻋﻴﺔ ،وﻛﺠﻤﻴﻊ اﻟﻘﻮﻣﻴﺎت اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﲤﻴﻞ إﱃ ﻛﻮ ﺎ
ﺳﻠﻄﻮﻳﺔ ،وﺗﺸﲑ إﱃ ﻋﺪم ﻣﺴﺎواة أﺳﺎﺳﻲ ﺑﲔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺻﻐﲑة ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص -ﻋﻴﻨﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ
ﻣﻌﱪﻳﻦ ﻋﻦ إرادة اﻷﻣﺔ أي اﻟﻘﺎدة -وﻋﺎﻣﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ
اﻟﱰﲨﺎت.
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ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ -ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ -ذات ﺻﺒﻐﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ،ﱂ ﺗﻜﻦ
ﺗﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺮﻳﺔ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻮﻃﲏ ،وﺑﺪل أن ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻐﺮﺑﺎء ﻋﻠﻰ أ ﻢ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﱃ ﺳﻼﻟﺔ ﻏﺮﻳﺒﺔ
ّ
ﻳﺘﺤﻮﻟﻮا إﱃ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ
ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام ،ﻋﺎﻣﻠﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ أ ﻢ أﺷﺨﺎص ﳝﻜﻦ أن ّ

ﻋﻴﻨﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻧﺒﻴﺎً ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻗﺪ ﻛﺎن ذﻟﻚ اﻻﻧﻔﺘﺎح -ﻣﻦ ﺑﲔ أﻣﻮر أﺧﺮى -ﻗﺪ ﲰﺢ ﲜﻌﻞ
ﻛﺒﲑا ،وﺟﻌﻠﺖ اﻟﺜﻮرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ واﳊﺮوب اﻟﱵ
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﻧﺸﺮ ﺎ اﳉﻴﻮش اﻟﺜﻮرﻳﺔ ﺗﻼﻗﻲ اﺳﺘﺤﺴﺎﻧًﺎ ً
ﺗﻄﻮر اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﰲ أوروﺑﺎ ،ﺟﺮى ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أ ّن ﻣﻌﻈﻢ
ﺗﺘﺤﻮل إﱃ ﻋﻮاﻣﻞ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ّ
ﺗﻠﺘﻬﺎ ّ
اﻟﻘﻮﻣﻴﺎت اﻟﱵ ﻧﺸﺄت ﰲ أﻋﻘﺎب ﺗﻠﻚ اﻷﺣﺪاث ﻛﺎﻧﺖ ُﻣﻌﺎدﻳﺔً ﻟﻠﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.

اﻋﱰﻓﺖ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﻤﺎء اﻟﻘﻮﻣﻲ ﲝﺮﻳﺔ اﻷﻓﺮاد ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أ ّن اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﳉﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘﻮﻣﻴﺔ

ﳏﺘﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ-
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﱂ ﻳﻌﱰف ﺎ ،ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ -إذًا -ﻏﺎﻣﻀﺔ وﺻﻌﺒﺔ ،وﻛﺎن ً
ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﲨﻴﻊ اﻟﻘﻮﻣﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﳌﺪﱐ واﳉﻤﺎﻋﻲ -أن ﺗﺮزح ﲢﺖ وﻃﺄة اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،وﻳﺸﻬﺪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎﺻﻒ ﻟﻸﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ إﱃ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا وﺑﻮﺿﻮح ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ
اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت.
أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ – اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ «اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ»
 - 1اﻟﺒﻮرﺟﻮازﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﺔ:
ﺧﻼﻓًﺎ ﻟﻠﻘﻮﻣﻴﺘﲔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﻳﻌﻮد اﻟﻔﻀﻞ ﰲ ﻧﺸﻮء اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ إﱃ ﻣﺜﻘﻔﻲ اﻟﻄﺒﻘﺔ
اﻟﻮﺳﻄﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻷرﺳﺘﻘﺮاﻃﻴﺔ ،ﻛﺎﻧﺖ اﻷرﺳﺘﻘﺮاﻃﻴﺔ -ﻟﻌ ّﺪة أﺳﺒﺎب ﻻ ﳎﺎل ﻟﺬﻛﺮﻫﺎ
ﻫﻨﺎ -ﻣﻜﺘﻔﻴﺔ ﺑﻮﺿﻌﻬﺎ اﳌﺘﻤﻴّﺰ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ،وﻛﺎن ﻣﺜﻘﻔﻮ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻫﻢ

اﻟﺘﺬﻣﺮ واﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻌﺮﻳﻒ
اﻟﺬﻳﻦ اﺧﺘﱪوا ﻏﻴﺎب اﳍﻮﻳﺔ واﻟﻌﺰﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﳑﺎ ّأدى ﻢ إﱃ ّ
وﺿﻌﻬﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺑﺈﻋﻄﺎﺋﻬﻢ ﻫﻮﻳﺔً ﺟﺪﻳﺪة.
ﻛﺎن ﻣﺜﻘﻔﻮ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ أو

Bildungsbürger

)اﻟﺒﻮرﺟﻮازﻳﺔ اﳌﺘﻌﻠّﻤﺔ( ﻧﺘﺎج اﳉﺎﻣﻌﺎت

اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ،ﺟﺎء اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﺴﻔﻠﻰ؛ وﻟﻜﻨﻬﻢ -ﺑﺎﻹﲨﺎل ،ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ -ﻛﺎن ﻣﻦ
اﳌﻔﱰض أن ﻳﺘﻤﺘﻌﻮا ﲟﻜﺎﻧﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺒﻮرﺟﻮازﻳﺔ اﻟﱵ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﺘﻌﻠّﻤﺔ ،ﻛﺎن اﻟﻌﻠﻢ-
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اﻟﺘﺤﺮك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪ ذﻟﻚ
ﻋﻤﻠﻴًﺎ -اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﺼﻌﻮد ﰲ ﳎﺘﻤﻊ ﺛﺎﺑﺖ ﻻ ﻳﻌﱰف ّ

اﻷﻣﺮ ﰲ ﻤﻴﺶ «اﻟﺒﻮرﺟﻮازﻳﺔ اﳌﺘﻌﻠّﻤﺔ»؛ إذ إن أﻓﺮادﻫﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻻ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﱃ أي ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻘﺎت

اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﻌﱰف ﺎ .وﳑﺎ زداد اﻟﻮﺿﻊ ﺳﻮءًا ﰲ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ أن ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ-

ﺑﺎﻷﺧﺺ ﰲ
اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ اﳊﻜﻤﺔ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ اﻟﺒﺎرزة )
ّ
وﺷﺠﻌﺖ
ﺑﺮوﺳﻴﺎ( -ﻗﺪ وﺿﻌﺖ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﰲ أﻋﻠﻰ ﻫﺮم اﻟﻔﻀﺎﺋﻞّ ،
وﻋﺰزت ﺛﻘﺔ اﳌﺜﻘﻔﲔ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢّ ،

آﻣﺎﳍﻢ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﺮاﺗﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ،وﻗﺪ ّأدى ذﻟﻚ إﱃ زﻳﺎدة ﻛﺒﲑة ﰲ أﻋﺪاد
اﳌﺜﻘﻔﲔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﳔﻔﺎض ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺘﻮاﻓﺮة ﳍﻢ ،ﻓﻮﺟﺪوا أﻧﻔﺴﻬﻢ واﻗﻌﲔ ﰲ ﻣﺄزق اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ،
وﻛﺎﻧﻮا ﺷﺪﻳﺪي اﻟﻔﻘﺮ وداﺋﻤﻲ اﻻﻛﺘﺌﺎب؛ﻟﺬﻟﻚ اﻧﺘﻔﺾ ﺑﻌﻀﻬﻢ ،ﻟﻴﺲ ﺿﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻏﲑ اﳌﺮ ﱢﺣﺐ ﻢ؛ ﺑﻞ ﺿﺪ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ذا ﺎ اﻟﱵ وﻋﺪ ﻢ ﺑﺎﻟﻜﺜﲑ وأﻋﻄﺘﻬﻢ اﻟﻘﻠﻴﻞ ،وﻧﺘﺞ ﻋﻦ
ذﻟﻚ اﻟﺘﻐﻴﲑ ﻧﺸﻮء اﻟﺮوﻣﻨﺴﻴﺔ.
 - 2اﻟﺠﺬور اﻟﺮوﻣﻨﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮﻣﻴﺔ اﻹﺛﻨﻴﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ:
ﺷ ّﻜﻠﺖ اﻟﺮوﻣﻨﺴﻴﺔ -وﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪرﳚﻲ -اﻟﻘﺎﻟﺐ اﻟﻔﻜﺮي ﻟﻠﻮﻋﻲ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻷﳌﺎﱐ ،اﻟﺬي ﻳﻔﺴﺮ-
إﱃ درﺟﺔ ﻛﺒﲑة -ﻃﺎﺑﻌﻪ اﻹﺛﲏ اﳉﻤﻌﻲ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻷﺧﺮى اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻪ،
ّأﻣﺎ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻟﻪ أﳘﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﳌﻀﻤﻮن اﳊﺎﱄ ،وﻛﺎن إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﺮوﻣﻨﺴﻴﺔ اﳌﻮﻗﻒ

اﳌﻌﺎدي ﻟﻠﻐﺮب )ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ وﻹﻧﻜﻠﱰا أﻳﻀﺎً( ،ﻗﺒﻠﺖ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ اﳌﺜﺎل اﻷﻋﻠﻰ

اﻷوروﰊ ،ورأت ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ وإﻧﻜﻠﱰا ﳕﻮذﺟﲔ ُﳛﺘﺬى ﻤﺎ ،وإن اﺳﺘﺤ ّﻘﺎ اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ؛ ﳋﺮوﺟﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ
اﳌﺒﺎدئ ،وﻣﻴﻠﻬﻤﺎ ﻟﻠﺴﻄﻮة واﻟﺴﻴﻄﺮة؛ ﺣﱴ أ ّن ﳑﺜﻠﻴﻬﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﺿﺪ ﻧﻈﺮاﺋﻬﻢ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ؛ ﻷ ّن اﻷدﺑﺎء
وﺣﻮﻟﺖ اﻟﺮوﻣﻨﺴﻴﺔ ﻫﺬﻩ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ ﺳﺮﻗﻮا اﻫﺘﻤﺎم ﻣﺎ ﻛﺎن ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﲨﻬﻮر اﻷدﺑﺎء اﻷﳌﺎنّ .

اﻟﻐﲑة اﳌﻔﻬﻮﻣﺔ إﱃ أﻣﺮ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﳌﺒﺎدئ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ،وأﻋﺎدت ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﺮﻧﺴﺎ واﻧﻜﻠﱰا ﺑﺄ ﻤﺎ ﳕﻮذﺟﺎن
ﻣﻀﺎدان ،ورﻓﻀﺖ اﻟﻨﻤﻮذج اﻷوروﰊ اﻟﺸﺮﻳﺮ.
رّﻛﺰ اﻟﺮوﻣﻨﺴﻴﻮن اﻷﳌﺎن ﻟﻔﱰة اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮر اﳋﺎﺻﺔ ﺗﺎرﻛﲔ اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻣﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ،وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧّﻪ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﻢ إﻋﺎدة ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻔﻠﺴﻔﺘﻬﻢ ﻏﲑ ﱠ
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)أو ﺣﱴ واﺣﺪة ﻣﻨﻬﺎ( ﻛﺄﻣﺔ؛ ﻷن ذﻟﻚ ﻛﺎن ﺳﻴﺴﺎوي ﺑﲔ اﳌﺜﻘﻔﲔ وﺑﲔ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻷرﺳﺘﻘﺮاﻃﻴﺔ
وﻳﺆﻣﻦ ﳍﻢ اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻟﱵ ﺣﺮﻣﻮا ﻣﻨﻬﺎ ﰲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛ إﻻ أ ّ ﻢ ﱂ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮا ﺑﺈﻋﺎدة
اﻟﺮﻓﻴﻌﺔّ ،

ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ .ﺳﻴﻜﻮن ذﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ دون ﻓﺎﺋﺪة؛ ﻷ ّن اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ ﻣﺰاج اﻟﻨﺨﺒﺔ
اﳊﺎﻛﻤﺔ ،وﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﳉﻤﺎﻋﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ﻣﺜﻞ اﻟﻨﺒﻼء واﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﲔ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈ ّن اﳌﺜﻘﻔﲔ

اﻟﺮوﻣﻨﺴﻴﲔ ﱂ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻗﻮﻣﻴﲔ؛أﻣﺎ اﻟﻔﻀﻞ ﰲ ﺗﻐﻴﲑ رأﻳﻬﻢ ﻓﻴﻌﻮد إﱃ اﻻﺟﺘﻴﺎح اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت
وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻨﺪ ﻫﺰﳝﺔ ﺑﺮوﺳﻴﺎ.
اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ
ً

واﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ اﻟﻜﻮزﻣﻮﺑﻮﻟﻴﺘﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ:
أ  -اﺣﺘﻼل ﺟﻴﻮش ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن
ّ

ﻛﺎن أول ﺗﺄﺛﲑ ﻷﺑﻨﺎء اﻟﺜﻮرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ إﻋﺎدة إﺣﻴﺎء اﳌﺸﺎﻋﺮ اﻟﻜﻮزﻣﻮﺑﻮﻟﻴﺘﺎﻧﻴﺔ ،ﰲ اﻟﺒﺪء
أُﻋﺠﺐ ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺜﻘﻔﲔ اﻟﺮوﻣﻨﺴﻴﲔ اﻷﳌﺎن ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ ،وﻓﺮﺣﻮا ﺑﺎﻟﻮﻋﺪ اﻟﺬي ﻗﻄﻌﺘﻪ اﻟﺜﻮرة
ﻟﻜﻦ ﳏﺎوﻻت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻮﻋﻮدﻫﻢ ﱂ
ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ،و ّ

ﲡﻠﺐ ﻟﻠﻄﺒﻘﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ  Bildungsbürgerاﳌﻨﺎﻓﻊ اﻟﱵ ﻧﺸﺪ ﺎ ،وﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﻬﻤﺔ )ﻛﻤﺎ
ﺪﻳﺪا ﳌﺼﺎﳊﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻗ ّﺪم اﻻﺣﺘﻼل
ﻟﺪى ﻓﻴﺨﺘﻪ َ (Fichteﻣﺜﱠﻞ ذﻟﻚ ً
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺎﻳﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻓﺮﺻﺔً ﻧﺎدرةً ﻟﻠﻤﺜﻘﻔﲔ ﻷن ﻳﺘﻤﺎﺛﻠﻮا ﻣﻊ
اﻟﻨﺨﺒﺔ اﳊﺎﻛﻤﺔ) ،وﳝﻜﻨﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ -ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ -رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ وإن ﻛﺎن ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ رﻣﺰﻳﺔ( ،وﺟﻌﻠﺖ
اﻟﻨﺨﺒﺔ اﳊﺎﻛﻤﺔ ﻣﻴﺎﻟﺔ إﱃ ﺗﻠﻚ اﳉﻬﻮد ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﺧﻮة ،وإذ ﻫﺎﺟﻢ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮن اﻟﻨﺨﺒﺔ اﳊﺎﻛﻤﺔ
وﲢﻮﻟﻮا ﺑﲔ ﻟﻴﻠﺔ وﺿﺤﺎﻫﺎ
ﻗ ّﺪم اﻟﺮوﻣﻨﺴﻴﻮن ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﳊﺎﻛﻤﺔ ﻋﻠﻰ أ ﺎ «اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ»ّ ،
ﻟﻠﺘﺤﻮل اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ اﻟﻜﻮزﻣﻮﺑﻮﻟﻴﺘﺎﻧﻴﺔ
إﱃ ﻗﻮﻣﻴﲔ أﳌﺎن )رﲟﺎ ﻛﺎن  Fichteاﻟﻨﻤﻮذج اﻷول ّ

وﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﺑﺮوﺳﻴﺎ-
رﺣﺐ اﳊﻜﺎم-
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ﻣﻊ اﻟﺜﻮرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ إﱃ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ(ّ .
ً
ﲜﻬﻮد اﳌﺜﻘﻔﲔ اﻷﺻﺎﻟﻴﲔ ،اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺘﻨﺎزﻟﻮا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﻳﻘﺒﻠﻮا اﻻﻋﱰاف ﻢ ،واﺳﺘﺨﺪﻣﻮا اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ

ﻛﺄداة ﻟﺪرء اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،وﲟﺎ أﻧّﻪ ﰎّ اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﲝﺮﻛﺔ اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ وﳑﺜﻠﻴﻬﺎ ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ )اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ
اﻷﻫﻢ ﻟﻠﺮوﻣﻨﺴﻴﲔ ﻋﻠﻰ اﺳﱰﻋﺎء اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ ﺑﺎﻷﳌﺎﻧﻴﺔ( ﻻرﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺎﻟﺜﻮرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
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وﻟﻴﺪة ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ،أﺧﺬ اﻟﺮوﻣﻨﺴﻴﻮن ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻷﳌﺎﱐ ،واﺳﺘﻄﺎﻋﻮا ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ
ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺮوﻣﻨﺴﻴﺔ.
ب  -ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺘﻘﻮى اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ:
ﲨﻌﺖ اﻟﺮوﻣﻨﺴﻴﺔ ﺑﲔ ﻋ ّﺪة ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ،ﻣﺜﻞ اﻻﻋﺘﻘﺎد اﻟﺮاﺳﺦ ﺑﺄوﻟﻮﻳﺔ اﻷدﺑﺎء
أﻳﻀﺎ اﻟﻌﻘﻴﺪة
واﺣﺘﻘﺎر اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،وﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ دﻳﻨﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة ﺗﻌﺎرض ً

اﻟﺮﲰﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ) ،(Pietismوﻗﺪ ﺟﺎء اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﲔ اﻷﺻﻠﻴﲔ ﻟﻠﺮوﻣﻨﺴﻴﺔ ﻣﻦ
ﻋﺎﺋﻼت ﺗﻘﻮﻳﺔ ،ودرﺳﻮا ﰲ ﻣﺪارس ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺘﻘﻮى اﻟﻄﻬﻮرﻳﺔ ،أو أ ﻢ اﻃﻠّﻌﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر
أﺧﺮى؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن اﻟﺘﻄﻠﻊ إﻟﻴﻬﺎ أﻣﺮاً ﻃﺒﻴﻌﻴﺎً ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻬﻢ ،وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﺷﻜﻼً ﻣﻦ أﺷﻜﺎل
اﻟﺰﻫﺪ ،وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻴﺰ ﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺎ ﲰﻲ «اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ»؛ إذ ﻛﺎﻧﺖ «دﻳﻦ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ» اﻟﱵ ﺗﺸﻜﻚ
ُ
ﺑﺎﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ اﻟﱵ رأت أ ﺎ ﲢُﻮل دون ﻗﺪرة اﻷﺷﺨﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮ ﱡﺣﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﻮﰲ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ
اﳋﺎﻟﻖ ،ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺮوﻣﻨﺴﻴﺔ ﺑﻌﻠﻤﻨﺔ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﻘﻮى ،واﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﺎ ﰲ ﻣﻨﺎخ أﺻﺒﺢ أﻗﻞ
ﺗﻨﺎﻏﻤﺎ ﻣﻊ اﻟﺪﻳﻦ ،ﲤﺜﻞ رﻓﺾ اﻟﺮوﻣﻨﺴﻴﺔ ﳊﺮﻛﺔ اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ﺑﺮﻓﺾ ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ اﻷﻓﺮاد .اﻋﺘﻘﺪ اﻟﺮوﻣﻨﺴﻴﻮن
ً

ﻳﺸﻞ اﻷﺷﺨﺎص وﻳﻔﺼﻠﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﻢ
ﺑﺄن اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ّ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ،وﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﻤﻴﺸﻬﻢ وﺟﻌﻠﻬﻢ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮم واﻟﻜﺂﺑﺔ ،وﻗﺪ اﻋﺘﻘﺪت
ﺑﺄن اﻟﻔﺮد اﳌﺴﺘﻘﻞ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻏﺮﻳﺐ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ،وﻻ ﻳﻌﺮف ﻣﺎ ﻳﻌﺘﱪﻩ اﻟﺮوﻣﻨﺴﻴﻮن اﻟﻔﺮدﻳﺔ

ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻛﺎن ﻳﻌﲏ ﺑﺄ ّن اﻷﻓﺮاد
اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ،اﻟﱵ ﺳﺎووا ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ «ﲨﺎﻋﻴﺔ» اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔّ .
اﳊﻘﻴﻘﻴﲔ اﻟﻮﺣﻴﺪﻳﻦ ﻫﻢ اﳉﻤﺎﻋﺎت وﻓﻘﻂ ،ﺧﻼل اﻟﺬوﺑﺎن داﺧﻠﻬﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﺳﺘﻌﺎدة
أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
ﻣﻌﺮﻓﺔ ً
ذوا ﻢ اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ ﻛﻲ ﻳﺼﺒﺤﻮا ﻛﺎﻣﻠﲔ ،وﻷ ّن داﺋﺮة ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ ﻛﻤﺜﻘﻔﲔ ﻛﺎﻧﺖ ّ
ﺷ ّﺪد اﻟﺮوﻣﻨﺴﻴﻮن ﻋﻠﻰ أ ّن اﳉﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﳎﻤﻮﻋﺔ أﻓﺮاد أﺧﻼﻗﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ،ووﺣﺪات
إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ؛ وﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﻢ ﻓﺈن اﻟﻠّﻐﺔ أﺳﺎس ﻣﺎدي ،وﻫﻲ ﺗﺘﺤ ّﺪد ﺑﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺪم ،أو ﻛﻤﺎ
أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﻻﺣ ًﻘﺎ اﻟﻌِْﺮق.
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وﻋﻨﺪﻣﺎ ﰎّ اﺿﻔﺎء اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺮوﻣﻨﺴﻴﺔ -ﰲ ﻇﻞ اﻟﺜﻮرة ،واﻻﺟﺘﻴﺎح اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ-

أُﻋﻴﺪ ﺗﻔﺴﲑ ﻓﻜﺮة اﻷﻣﺔ ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﳚﻤﻌﻬﺎ اﻟﻌﺮق واﻟﻠﻐﺔ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﲤﻴﺰت ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ

اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ،ﺑﻌﺪم ﺣﺼﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﻣﺔ ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻘﻂ ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎن اﳊﺎل ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ،
وﻟﻜﻦ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ،وﻷ ﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﳎﻤﻮﻋﺔ إﺛﻨﻴﺔ ،ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﳏ ّﺪدة ﻃﺒﻴﻌﻴًﺎ وﻻ
ﳝﻜﻦ اﻛﺘﺴﺎ ﺎ وﻻ ﳝﻜﻦ ﺧﺴﺎر ﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻮﻟﻮداً ﻓﻴﻬﺎ.
ج  -اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻐﺮب
ﺗﺮﻛﺰ اﻟﺒﻐﺾ اﻟﻌﻤﻴﻖ اﻟﺬي ﳛﻤﻠﻪ اﻟﺮوﻣﻨﺴﻴﻮن ﲡﺎﻩ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ﺑﺸﻜﻠﻬﺎ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ،
ﺟﺴﺪ اﻟﻴﻬﻮد -اﻟﺬﻳﻦ ﻋُّﺮﻓﻮا ﻛﻌﺮق ﳐﺘﻠﻒ وﻟﻴﺲ
وﻻﺣ ًﻘﺎ ﻋﻠﻰ إﻧﻜﻠﱰا واﻟﻐﺮب ﻛﻜﻞ ،ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪء ّ
ﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﻢ
ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻷﻣﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ،واﻟﺬﻳﻦ ﲤﺖ ﳏﺎوﻟﺔ ﲢﺮﻳﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ واﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎن ﻳُ ُ

ﺑﻮﺻﻔﻬﻢ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻹذﻻل اﻷﳌﺎﱐ -اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ واﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ ،ﻛﺎن اﻋﺘﺒﺎر

ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﻢ اﻟﺮدﻳﺌﺔ اﳌﻔﱰﺿﺔ ﻳﺘ ﱡﻢ وﻓ ًﻘﺎ ﳌﺒﺎدئ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺮوﻣﻨﺴﻴﺔ ،ﻛﺎﻧﻌﻜﺎس ﻟﺪﻳﻬﻢ )أو ﻟﱰﻛﻴﺒﺘﻬﻢ
ِِ
أﺟﻞ
اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ( ،وﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻨﻬﻢ؛ وﻟﺬﻟﻚ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك أﻣﻞ ﺑﺄن ﻳﺘﻐﲑوا إﱃ اﻷﻓﻀﻞ ،وﻣﻦ ْ
اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ،وﻟﻴﺲ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﻋﺮ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ اﳌﻀﺎدة ﻟﻠﻴﻬﻮد ،ﰎّ اﺑﺘﻜﺎر ﻛﻠﻤﺔ

أﳌﺎﻧﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻫﻲ «ﻣﻌﺎداة اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ»  Antisemitismusﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أ ﺎ ﺑﺸﻜﻠﻬﺎ اﳊﺪﻳﺚ ﲤﺜﻞ
اﺑﺘﻜﺎرا أﳌﺎﻧﻴًﺎ ،ﱂ ﺗﻜﻦ اﳌﻌﺎداة ﻟﻠﺴﺎﻣﻴﺔ -ﻛﻤﺎ ﻧﻌﺮف -ﳏﺼﻮرًة ﺑﺄﳌﺎﻧﻴﺎ ،ﻛﻤﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ رﻓﺾ اﳌﺜﺎل
ً

ﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﻔﻴﺪ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺑﺄﻧّﻪ
اﻷوروﰊ )اﻟﻐﺮﰊ( اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻌﺎداة ﻟﻠﺴﺎﻣﻴﺔ ﺟﺰءًا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻨﻪ؛ و ّ

ﻋﻨﺼﺮا أﺳﺎﺳﻴًﺎ ﰲ اﻟﻮﻋﻲ
ﰲ أﺣﻮال أﺧﺮى -وﺧﻼﻓﺎً ﻷﺣﻮال أﺧﺮى -ﻛﺎن رﻓﺾ ذﻟﻚ اﳌﺜﺎل
ً
اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻷﳌﺎﱐ؛ ﻷﻧّﻪ ﰎّ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻘﺴﻢ اﻷﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﺼﻮرة اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮﻣﻴﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﺎﻛﺲ

ﻟﻪ.

وﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ أ ّن ذﻟﻚ ﻳﻌﻮد إﱃ أ ّن اﻟﻐﺮب أو أوروﺑﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺜﺎل اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸﻣﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ أﻛﺜﺮ
ﺑﻜﺜﲑ ﳑﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ أو إﻧﻜﻠﱰا؛ ﻷ ّن ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ أﺣﺪ اﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت
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اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻷﳌﺎﻧﻴﺎ؛ ﻷ ﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﲏ اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻟﱵ ﻣﻦ دو ﺎ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻫﻮﻳﺔ ﻟﻠﻘﻮﻣﻴﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ،
ﺗﻄﻮر اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﰲ إﻧﻜﻠﱰا؛
ﺑﺘﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ،وﳝﻜﻦ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻫﻨﺎ ﻣﻊ ّ
وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮا ّ

ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻣﻬ ﱠﻤﺸﺔً إ ْن ﱂ ﺗﻜﻦ ﻏﺎﺋﺒﺔً ﲤﺎﻣﺎً.

ﺗﺄﺛّﺮت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ إﱃ ﺣ ّﺪ ﻣﺎ ﺑﻮﺟﻮد اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ وﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻌﻬﺎ؛ وﻟﻜﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
أﺑﺪا ﺑﻘﺪرة ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺴﺐ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻧﺰﻋﺎﺟﻬﻢ
اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﱂ ﻳﺸﻜﻮا ً
ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻛﺎن ﺳﻴﺴﺘﻐﺮﻗﻪ ذﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻ ﻣﺒﺎﻻة إﻧﻜﻠﱰا ﲡﺎﻩ ذﻟﻚ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ
ﱂ ﻳﺴﺎورﻫﻢ اﻟﺸﻚ ﺑﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﺮﻧﺴﺎ ،وﺣﱴ ﻗﻴﺎد ﺎ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻮﺣﺪة اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﳌﺘﻔﻮﻗﺔ اﻟﱵ
ﻫﻲ أوروﺑﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻛﺎﻧﻮا واﺛﻘﲔ ﻣﻦ أ ّن ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ أوروﺑﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،وﺑﺄ ّن وﺟﻮدﻫﺎ ﻫﻮ اﻟﺬي
ﺟﻌﻞ أوروﺑﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ؛ وﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺜﻘﻔﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﻋﺪوا ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻮﻋﻲ
اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻷﳌﺎﱐ ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ .ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ أﻗﻮال ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﻌﻮد إﱃ ﻓﻴﺨﺘﻪ،
اﻟﱵ ﺗﺆﻛﺪ ﻫﻮﻳﺔ أﳌﺎﻧﻴﺎ اﻷوروﺑﻴﺔ ﺑﺘﺤﻘﲑ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ ،ﻣﺜﻞ اﻷﺗﺮاك ،واﻟﺰﻧﻮج ،واﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﰲ ﴰﺎل
أﻣﲑﻛﺎ ،واﻟﱵ ﺗﻌﻴﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳊﻀﺎرة اﻷوروﺑﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺒﻌﺎد إﻧﻜﻠﱰا وﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻄﺎﻳﺎﳘﺎ،
وﺑﻮﺟﻮد اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ أﳌﺎﻧﻴﺎ اﻷوروﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ واﻹدراك دون اﳌﺜﺎل اﻷﻋﻠﻰ
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مفكرو األنوار ونشأة األمم

محمد الشيخ

ـ Iـ
حديث األمم وإشكاالته

منذ أن قال المفكر والمستشرق الفرنسي إرنست رينان ) (1892-1823قوله في
محاضرته الذائعة الصيت) :ما األمة؟( )

" : ( 1882كال ،ما كانت األمم أمرا

ليحيا أبد الدھر ،لقد بَ َدأَ ْ
ت ،ولسوف تنتھي كما بدأت" ،والباحثون في شأن "األمم"
منقسمون إلى فريقين :فريق راح يبحث في "نشأة األمم" ،وفريق استرعى انتباھه
أمر "نھاية األمم" ' على أن ما يجمع بين الفريقين ھو النظر إلى "األمم" من
حيث ھي "مصائر" ،وعلى أن ما يفرق بينھما ھو زعم الفريق األول أن بحثه
بحث في التاريخ البحت ليس يتضمن اإليديولوجيا ،وإن تضمنھا فليس إال النزر
اليسير ،وأن من شأن الحديث عن "نھاية األمم" ـ كما ھو شأن الحديث عن سائر
"الفلسفات التأبينية" أو "الفلسفات الجنائزية" التي ابتلي بھا الفكر البشري في

・

باحث وأكاديمي من المغرب .

2

القرن العشرين ،من "نھاية التاريخ" إلى نھاية اإلنسان" نفسه ،مرورا بدعوى
"نھاية اإليديولوجيا" ذاتھا ـ إال أن يكون حديثا أيديولوجيا بامتياز.
ثم إن حديث األمم حديث عجيب؛ ألن من شدة تعود اإلنسان الحديث ـ ال سيما منذ
القرن التاسع عشر وإلى اليوم ـ على أمر األمم ،صار" :يبدو أن فكرة ]وجود[
إنسان بال أمة فكرة تتجاوز حدود خيال إنسان اليوم" ،حتى إنه لربما صار اليوم
حال "امرئ بال أمة" ـ إِ ْن وجد ،ولن يوجد ـ إنما يشبه حال "إنسان بال ظل"،
حسب عبارة عنوان رواية األديب الرومانسي شاميسو ،Chamisso

فقد صار:

"على اإلنسان أن تكون له أمة )أو جنسية( ،وذلك تماما مثلما أن عليه أن يكون له
أنف وأذنان ،ولئن ھو حدث أن غاب أحد ھذه التفاصيل فذاك أمر يمكن تصوره،
لكن على شرط أن يبدو وكأنه كان إثر كارثة ،أو يشكل في ذاته كارثة" ھذا مع
تقدم العلم أنه" :أن تكون للمرء أمة ،فذاك ليس صفة طبيعية لإلنسان؛ لكنھا
صارت تبدو اليوم بوصفھا كذلك" ،والحقيقة أن" :األمم -مثلھا في ذلك مثل
الدول -إنما ھي مناطة بظروف طارئة ،وليس بضرورة كونية" .1أكثر من ھذا،
من أدرانا! فقد قد تكون األمم "صنائع" أنتجتھا قناعات الناس وتضامنھم
وإخالصھم؟ إذن ،المفكرون في أمر "وجود األمة" صاروا على مذھبين:
"ماھويون" ـ أو "أھل الماھية" ـ يرون أن األمم "مھايا" متحققة في الواقع ،ليس
يشك في وجودھا الموضوعي إال معاند أو مماحك .و"صنعيون" ـ أو "أھل

3

صنعة" ـ ال يرون فيھا إال أنھا "صنائع" من صنعوھا ،وليس لھا من أساس
موضوعي بالمرة ،اللھم إال أنه من فرط االعتقاد بھا تولدت .فشأن األمم ـ عند
المفكر الفرنسي إتيان بالبار  Etienne Balibarمثال ـ أنھا أقرب ما تكون إلى
"متخيل صنعي" ،وإلى "تمثل بدعي" منه إلى واقع موضوعي .وھو "تمثل"
مبني على "وھم استرجاعي"؛ بحيث تقدم لنا األمم نفسھا بوصفھا ثمرة "مروية"
تنسب إلى ذاتھا االستمرار عبر الزمن .وفي ھذا وھم مزدوج :من جھة ،يتمثل ھذا
الوھم في االعتقاد بأنه بتعاقب األجيال قرونا من الزمن على بلد مستقر نسبيا،
وتحت توصيف ثابت نسبيا ،تكون قد توارثت "جوھرا" ثابتا ھو األمة .ومن جھة
ثانية فإن ثمة وھما يتمثل في االعتقاد بأن التطور ،الذي عادة ما يتم انتقاء عناصره
بحيث يقنع الناس أنفسھم باتصاله ،إنما كان مصيرا محتوما .2وھكذا ،من شأن
األمم ،عند والكر كونور

 ،Walker Connorأن تحيط نفسھا بھالة من

األساطير؛ بل أن تقوم عليھا.3
وبعد ،فمدار ھذه المقالة- ،كما دل على ذلك عنوانھا -على "مفكري األنوار ونشأة
األمم" ،ولَرُب سائل يتقدم فيقول :لكن أنى لنا بالجمع -في الحديث الواحد -بين
"فكر األنوار" من جھة ،وفكر القومية" من جھة أخرى ،والظاھر أن كل شيء
يكاد يباعد بينھما؟ أَ َو ليس كل شيء يختلف بين المنظومتين الفكريتين ـ األنوار
والقومية ـ وذلك بحيث إن األولى تمثل قيم "الكونية" و"العقل" وتمجد "حقوق

4

الفرد" و"استقالل الشخص"؛ بينما الثانية تنفي "الكونية" بإلحاحھا على
"الخصوصية" و"المحلية"؟ أَ َو ليست تدعو القومية ضد "قوة العقل" ـ التي آمنت
بھا األنوار ـ إلى تحرير االنفعاالت ،وضدا على "حقوق الفرد" و"استقالل
الشخص"حيث تمجد ھي "قيم الجماعة"؟ وأليس يرتبط اسم األولى بالقرن الثامن
عشر؛ بينما الثانية بِ ْنت القرن التاسع عشر؟
والحال أنه بالرغم من ھذا االعتراض الوجيه ،فإنه يمكن للمرء أن يعثر -فيما
وراء سطوح الخالف -على بعض التعالقات العميقة ،وذلك على مستويات عدة:4
منھا؛ أن فكرة "األمة" ـ التي عليھا مدار الفكر القومي برمته ـ "ارتسمت" في
أفھام مفكري القرن الثامن عشر ،أوال ،قبل أن تصير ھي "واقعا" معيشا في القرن
التاسع عشر ،ثانيا" :لم تصر النزعة القومية واقعا سياسيا إال بعد اندالع الثورة
الفرنسية ،ولم تتجسد فكرة شعب موحد في أمة إال على العھد الرومانسي؛ لكن
النقاشات األولى حول ھذه المسائل تعود إلى القرن الثامن عشر ،ويمكن أن تُ َع ّد
تيارا مضادا لتيار األنوار" .5ومنھا؛ أنه حتى بداية القرن الثامن عشر ):(1715
"ما كان قد تم بعد ابتداع نظرية تفوق عرق على عرق آخر ،وال كان تم تحليل
مضمون لفظة :الوطن ،فضال عن أن يكون تم الوعي بما الذي يمكن أن تعنيه
األمة ،أو تمت إضافة بُع ٍد إلى األحاسيس التي يثيرھا في القلوب نداء األرض
وجرس الكنيسة جھد الفكر الذي يفسرھا ويبررھا .ومع ذلك ،كانت تعاش ھذه

5

األحاسيس عيشا ،وما إن كان يعتقد إيطالي من إيطاليا الممزقة ،أو ألماني من
ألمانيا غير الموحدة ،أو بولوني من بولونيا التي كانت تخوض من تلقاء نفسھا
حربا ضد نفسھا ،أو إسباني من إسبانيا الغافية ،أن ِس َمةً من سمات عمق بلده أو
حتى مجدھا الخارجي قد ُمسﱠا ،حتى تبدأ االحتجاجات والخصومات ،ويفقد العقل
الكوني والمشرع حقوقه أمام جلبة السمات القومية" .فإذن كان اإلحساس باألمم
أمرا ساريا بأوربا حتى وإن لم يتم االھتداء إلى التنظير للمفھوم ،يكفي أن نقرأ ما
كتبه أحد كتاب عصر األنوار من اإليطاليين كارلنطونيو بيالتي Carlantonio
(1802-1733

 (Pilatiفي الستينات من القرن الثامن عشر لنقتنع

بذلك" :يعسر على أولئك الذين يجوبون أوربا من بلد إلى آخر أن يعثروا على
فوارق جوھرية بين سكان مختلف ھذه البلدان؛ لذلك يعتقدون أنھم يعثرون في كل
مكان على ما يوحّد بين ھذه البلدان ،ويتصورون أن بمقدرتھم -،بالمثل -إقناع
قرائھم بذلك؛ لكنھم يخطئون في ذلك جسيم الخطأ؛ فلئن حق أن ھناك أمورا كبرى
تقرب إلى حد ما بين مختلف شعوب أوربا -مثل تماثل أخالقھا ،وتساوي خلفيتھا
الدينية ،وتشابه مبادئھا التشريعية -،فإنه يحق أيضا أن ثمة سمات أخرى،
واختالفات جوھرية تجري في طبع ھذه األمم وفي أھوائھا وفي طرق عيشھا وفي
عوائدھا ،وذلك شأن المناخ والغذاء والمشارب وطبيعة البلد واختالف بعض مبادئ
الدين وبعض رسوم الحكم ،وأخيرا تباين نمط التشريع ".6
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ولعل من النافل ترداد القول ھنا :إن "األمم" ـ بمعناھا الحديث ـ إنما ھي بنت
القرن التاسع عشر على التخصيص ،وما زالت تنسب إلى ھذا القرن حتى عرفت
به وعرف بھا ،فقيل في توسيمه" :قرن القوميات" أو "قرن األمم"،وقد قدم المفكر
اإلنجليزي والتر باغھوت

 (Walter Bagehot (1877-1826تاريخ القرن

التاسع عشر بما ھو تاريخ "بناء األمم" ،ووجد من اعترض عليه بالقول" :قديمة
ھي األمم قدم التاريخ"؛ لكن مؤرخي األفكار والباحثين في النظرية السياسية
يكادون يجمعون على أن المعنى الحديث للكلمة ال يعود إلى أبعد من القرن الثامن
عشر" :إنما األمة مفھوم مبتدع حديث في التاريخ البشري ،وھو نتاج ظروف
وحيثيات تاريخية خاصة" ،7و"في معناه الحديث والسياسي باألساس ،يبقى مفھوم
األمة تاريخيا مفھوما حديثا" .8وھذا التذكير ليس يمنع من فضل إعادة القول :إن
اختمار فكرة "األمم" ھذا إنما تم قبل ھذا القرن ،وال سيما في القرن الذي سبقه؛
نعني القرن الثامن عشر الذي يعرف عند مؤرخة األفكار بوسم "عصر التنوير"،
فقد أسھم ھذا القرن وافر اإلسھام في بلورة المفھوم ،إن لم يكن قد أسھم في بلورة
الواقع الذي عناه؛ فليس أقل من أن يكون ھو قرن "تمثل" فكرة "األمة" ،على
األقل التمثل الثقافي )اللساني )األمم ألسن( ،واألخالقي )األمم طبائع( ،والتاريخي
ماض متباين(( ؛ بينما القرن الذي يليه كان ھو قرن تحقيقھا السياسي.
)األمم
ٍ
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ومرة أخرى ،كيف ال يكون األمر كذلك ،وقد بين المختصون في دراسة األمم أنه
لئن ھي كانت األمم "مصائر" ،فإنھا كذلك "صيرورات"؟! فما "كان" مفھوم
"األمم" ـ قبل القرن الثامن عشر  ،وإنما "صار" مفھوم "األمم" بعد القرن الثامن
عشر .وقد اقتضت صيرورته أزيد من قرن ـ القرن الثامن عشر برمته ـ على
مستوى الوعي به.
وبالفعل ،فإنه لالنتقال من "أوروبا األمراء" إلى "أوروبا القوميات" ـ وھو
االنتقال الذي بدأ في أواخر القرن الثامن عشر وتحقق بالكلية في القرن الذي يليه ـ
كان ينبغي إقناع الساكنة آنھا أنه بالرغم من اختالفاتھا البينة ،فإن لھا "ھوية" ،وأن
ھذه "الھوية" ھي أساس مصلحة مشتركة .وما نما اإلحساس القومي ـ الوطني ـ
إال على دفعات ،وما كان له ليكتمل إال في القرن الذي تال القرن الثامن عشر؛
أعني القرن التاسع عشر ،الذي ما زال يعرف بنمو ھذا اإلحساس؛ بل بتضخمه،
حتى شھر على أنه "عصر القوميات" أو قرنھا؛ ذلك أنه كان ال بد من "إيجاد"
"األلمان" ،مثلما تم إيجاد "الفرنسيين" و"اإلنجليز" و"اإليطاليين" من ذي قبل،
وكانت تنبغي بالذات المصادرة على "نسابة مشتركة" وعلى "نسل متصل"؛ أي
على وجود "أمة" قائمة الذات ،وما كان ينقصھا ھو الوعي بأمرھا ،وھو ما تكفل
به مفكرو القرن الثامن عشر ثقافيا على األقل  ،وأوكلت المھمة السياسية إلى
منظري القومية في القرن التاسع عشر ،فقبل أن تكون "نشأة األمم" ثورة في
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الواقعـ القرن التاسع عشر على التدقيق ـ كانت "ثورة في التمثل" ـ القرن الثامن
عشر على التخصيص.9

ـ  IIـ
مدارات نشأة األمم

يتساءل مؤرخ األفكار الفرنسي بول ھازار ) (1944-1878في خاتمة كتابه
الشھير )أزمة الوعي األوروبي(" :ما الذي كانت عليه أوربا آنذاك )نھاية القرن
السابع عشر وبداية القرن العشرين(؟" ويجيب" :كانت عبارة عن ]مسرح[ عناد
جيران يتعاركون :تنافس بين فرنسا وإنجلترا ،وبين فرنسا والنمسا ،وحرب رابطة
أوغسبورغ ،وحرب تولي الحكم في إسبانيا...كانت االتفاقات ال تنتھي إال إلى
فترات ھدنة قصيرة ،وما عاد السلم إال حنين ذكرى ،والشعوب متعبة ،والحروب
موصولة."...
ھذا وقد حدث نمو الشعور القومي ـ لدى أشھر أمم أوربا في القرن الثامن عشر ـ
على نحو متشابه :وذلك من حيث تأرجح ھذا اإلحساس بين "الكوسمبوليتية"
)اإلحساس باالنتماء إلى العالم ،أو "العالمية" أو حتى "الكونية"  ،أو قل:
"مواطنية العالم"( و"القومية" )اإلحساس باالنتماء إلى خصوصية معينة( ]وھذه
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التوليفة الجدلية العجيبة بين الكونية والقومية صارت سمة ثابتة للفكر األلماني
التنويري في القرن الثامن عشر[ ،قبل أن يتحول ھذا اإلحساس ـ على نحو أوضح
وأحسم وأقطع ـ في القرن التاسع عشر إلى "قومية سياسية".
وقد انقسم مفكرو عصر األنوار إلى مريد للكسموبوليتية يع ّد نفسه مواطنا للعالم،
ويع ّد الكسموبوليتية ـ المواطنة العالمية ـ فوق الدول واألمم واألوطان...ومؤمن
بالخصوصية والمحلية والقومية ،ومنھم من سعى إلى التوليف وھم األغلب .وقد
كتب المفكر التنويري الفرنسي بيير بايل  Pierre Bayleفي مفتتح القرن
)" :(1706-1647أنا مواطن للعالم ،فلست تجدني أضع نفسي ال في خدمة
،10

األمبراطور ،وال في خدمة ملك فرنسا ،وإنما في خدمة العالم"

وكتب شيلر

) (1805-1759عند نھاية القرن" :أكتب بوصفي مواطن العالم ال يخدم أي أمير،
لقد فقدت وطني مبكرا لكي أستبدله بالعالم"

،11

أكثر من ھذا ،أنشأ إسلن Eslin

يقول" :ما كانت الوطنية الحقة إال انبعاثا لمحبة خالصة لإلنسانية ،وھي محبة
ليست تسجن نفسھا في الحدود الضيقة لبلد ما أو ألمة معينة" ،وانتھى مونتسكيو
) (1755-1686إلى القول" :لو كنت أعلم أمرا صالحا لي ومضرا بأسرتي ما
أجلته بذھني ،ولو أني كنت أعلم أمرا صالحا ألسرتي وليس لوطني لعملت على
نسيانه ،ولو أنني كنت أعلم أمرا مفيدا لوطني وغير مفيد ألوروبا أو مفيد ألوروبا
وغير مفيد للنوع البشري ،لحسبته جريمة" ،وھكذا ،ما كان عالم دول القرن الثامن
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عشر -عند نخبة من مفكري أوروبا -عالم أمم ،وال عالم أوطان ،وإنما كان
باألولى عالما عالميا ،وذلك حتى لو أن النزوع القومي كان ينام خبيئا مصمتا في
كل أركانه ،وسوف يستيقظ -بعد حين -استيقاظة مصوتة مدوية.
كانت قصور أوروبا قصورا عالمية المنحى مختلطة الجنسيات بحيث كان تضم كل
األوروبيين ،وكان الحكام متعددي األوطان؛ بحيث ترى ھذا الفرنسي األصل يحكم
تلك الدولة األجنبية...وكان الوزراء على نفس الشاكلة...وكان رجال العسكر الكبار
كذلك ،فكنت تجد في الجيش البروسي مزجة عجيبة من األلمان والفرنسيين
والسويسريين وغيرھم...وكانت حاشية الملوك على نفس الشاكلة :ألمان
بكوبنھاجن ،وأوروبيون كثر في فيينا ،وفرنسيون وإيرلنديون بالسويد ،وألمان من
نبالء ھولندا...وكان أن استحالت الفرنسية لغة عالمية ،بحيث كان يحلو لفولتير أن
يردد" :وأخيرا صار اللسان الفرنسي على األغلب اللسان الكوني".
وعندما استبدت الدولة بالسكان ،على نحو أوسع وأشمل ،بدأ االھتمام يكبر بما
سمي آنھا "روح األمم" وبطابعھا القومي الخالص ،وھكذا ،ففي فرنسا -حيث
بدأت تسود نزعة مركزية قوية -صارت "األمة" تعني الشعب الذي يشكله كل
الفرنسيين الذين تجمعوا في دولة تحت طاعة ملك ،وقد تم اللجوء إلى خزان ذاكرة
الشعوب ،وذلك باألوبة إلى صور القرون الوسطى ،وصار كل الفرنسيين أبناء
الوطن وقد حمتھم إدارة وجيش الملك ضد أطماع األجنبي ومنافسته ،وكان
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األنموذج المحتذى ھم اإلنجليز الذين تجمعوا حول أمة واحدة منسجمة بفضل
انعزالھم في جزيرة.

لكن ،وبحسب ھذا االعتبار نفسه ،اختلف تاريخ الحس القومي بفرنسا وإنجلترا عن
مثيله بألمانيا؛ ذلك أنه في ذاك القرن المذكور كانت ھاتان األمتان قد أكملتا منذ
زمان وحدتھما القومية والثقافية ،وما صارتا تمتلكان أدبا قوميا وثقافة وطنية
فحسب؛ وإنما دستورا خاصا وفرادة سياسية بينة .أما ألمانيا فإنھا -من ناحيتھا
وحتى نھاية القرن الثامن عشر -ما كانت تشكل قوة سياسية وحدة ما كانت دولة
وحدة قومية أو وطنية  ، Nationalstaatال ،وال كانت ھي حتى دولة ثقافة وطنية
أو قومية موحدة  Kulturstaatحسب عبارة المؤرخ األلماني الشھير فريدريش
ماينكه

Friedrich Meinecke؛ وإنما كانت ھي " ُم ْزقَة" من

الدويالت واألقاليم والمدن الحرة ،ال تجمعھا حكومة أو يلمھا دستور ،وإنما فحسب
روابط اجتماعية ،وأواصر ثقافية ،وعوائد متشابھة ولسان مبين .وكما قدر لھيجل
أن يكتب ـ فيما بعد ـ "ليست ألمانيا دولة" ،يمكن أن نقول" :ما كانت ألمانيا
أمة" ،ثم حدث الوعي القومي األلماني بأن ألمانيا أمة شيئا فشيئا .ھھنا بعض
أوجھه.
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ـ  IIIـ
نشأة األمم في عصر األنوار
مفكرو ألمانيا نموذجا

كتب أحد مفكري ألمانيا القرن الثامن عشر من ذوي الميول القومية ـ فريدريش
كارل فان موزر  (Friedrich Karl Von Moser (1723-1798صاحب
كتاب" :في الروح القومية األلمانية" ) (1756ـ واصفا الشعور األلماني بعامة
الذي ساد لزمان وسط األلمان" :نحن شعب يجمع بيننا االشتراك في االسم وفي
اللسان ،والخضوع إلى سيادة العاھل ذاته )اإلمبراطور( ،ونتوفر على قوانين تحدد
دستورنا وحقوقنا وواجباتنا ) (...مبدئيا وبالقوة ،نحن أول شعب بأوربا الذي تلمع
فيه التيجان الملكية على رؤوس ألمانية ،ومع ذلك فإننا منذ قرون وقرون ووضْ عُنا
السياسي يشكل لغزا؛ فنحن ما نفتأ نكون فريسة جيراننا ونصبة استھزاءاتھم ،ونحن
منقسمون على أنفسنا ،وعاجزون بفعل ھذا االنقسام ،أقوياء أشداء بالقدر الذي
يمكننا أن نسبب األذى لبعضنا البعض وفي الوقت نفسه عاجزون عن أن نحمي
أنفسنا ،وغير آبھين إلى شرف اسمنا ،وال مكترثين بعاھلنا ،وإنما يتحدى فينا
بعضنا البعض ،نحن شعب عظيم ،ومع ذلك شعب مزدرى  .شعب بمكنته أن
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يسعد ،ومع ذلك ما يفتأ يثير الشفقة" .12الحال أن ھذا المقطع يعبر تعبيرا مبينا عن
حال ألمانيا آنذاك ،وھو حال كان له سبق وتاله أمر:
عند مستفتح القرن الثامن عشر ـ حوالي عام  1700ـ كانت ألمانيا تشھد على
ضمور قوي لفكرة "الوطن المشترك" ,وفي عام  1848ـ لما اجتمع برلمان
فرانكفورت ـ كانت رغبة األلمان في "أن يصيروا" أو "يعودوا" "أمة" قد
صارت مطلبا ملحا لكل فئات الشعب؛ ما الخطب الذي جرى؟ وكيف جرى ما
جرى؟ منذ ما ينيف عن قرن خال سبق للبحاثة االجتماعي الفرنسي ليفي برول
 Lévy-Bruhlأن تساءل )نھاية القرن التاسع عشر( في التحول الذي حدث بألمانيا
ما بين بداية القرن الثامن عشر ومنتصف القرن التاسع عشر :ما الدور الذي يعود
إلى الفالسفة والنقاد والشعراء؟ ھل أسھموا في بلورة الوعي القومي؟ وبوفق أية
وسائل وإلى أي حد؟ ھل كانوا يرغبون في الوحدة آنذاك أم أنھم ھيئوا لھا ألمد
طويل من غير أن يتصوروا ذلك؟ كيف تغيرت إبان تلك الحقبة األحاسيس
13

واألفكار والنظريات السياسية؟"

ال شك أن ھؤالء "أعادوا" إلى األمة األلمانية وعيھا بشأن "عبقريتھا"
و"أصالتھا" ،وألھموھا فكرة احترام "لسانھا" واالعتزاز به ،وكذلك االعتداد بأمر
"طبعھا" و"طبيعتھا األخالقية" ،وبھذا تَ ﱠكون إحساس قومي ظل -مع ذلك ولزمن
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غير يسير -منسجما مع مقتضيات كوسمبوليتية العصر .لقد تميزت جھود ھؤالء
األلمان بأمرين اثنين:
أوال :عدوا أن "البنية التحتية" لألمة األلمانية قائمة ـ إقليم ولسان وطبع واحد ـ وما
كان ينقص ھو ضرب من "البنية الفوقية"؛ يعني "الوعي" بھذه األمة ،ولذلك
انصبت جھودھم -باألولى -ال على "بناء األمة" ،وإنما على "إعادة بناء األمة".
ثانيا؛ استأثر باھتمامھم "البناء اإليديولوجي لألمة" أكثر من "بنائھا السياسي" ،فقد
عرف عن العديد من مفكري ألمانيا إبانھا عدم اھتمامھم بالشأن السياسي .ولذلك
أرادوا بناء األمة األلمانية إيديولوجيا ـ بحديثھم عن "الوحدة األخالقية" أو "الوحدة
الثقافية" أو "الوحدة الروحية" لألمة )اللسان ،الطباع ،التاريخ المشترك،
الفضائل (...ـ التي تقدمت عندھم عن الحديث عن "الوحدة القومية" أو "الوحدة
السياسية".
لكن ،بعد انھيار اإلمبراطورية -بعد االحتالل الفرنسي للديار األلمانية -تعززت
ھذه الھبة القومية ،ودارت بالكلية على فكرة "الوطن األلماني" ،وبعد عام 1815
صير إلى اإليمان ال بأن ألمانيا عليھا أن تصير أمة؛ ولكن الشأن أن تستحيل دولة
قوية مھيبة ومھابة .وتلك مسألة أخرى.
كان ليفي برول قد افتتح كتابه عن تطور الوعي القومي بألمانيا بالقول" :أجيلوا
األنظار في خريطة ألمانيا السياسية خالل األعوام األخيرة من القرن السابع عشر،
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تلفوا البلد في غاية المزقة والتشابك والبرقشة" .وبالفعل لكم أن تتصوروا أنه لئن
كانت اإلمبراطورية مقسمة ـ مبدئيا ـ إلى عشر دوائر ،فإنه حق أيضا أن كل دائرة
كانت تتضمن من الدويالت الشيء الذي يطول عده ،يسود عليھا أمراء ورؤساء
أساقفة وحكام دوقيات ،ھذا فضال عن أزيد من خمسين مدينة حرة ،وثمانين منطقة
مستقلة .وذلك على خالف الجارة فرنسا التي كانت قد خرجت من حربھا ضد
ألمانيا موحدة بشعورھا الوطني )الذي جسدته جان دارك( وحول َملِ ِكھا.
ولعل من أوائل المفكرين األلمان -ممن عاشوا أواخر القرن السابع عشر -الذين
شغلت عليھم بالھم ھذه المزقة اليبنتز ) .(1716-1646فقد كتب يقول" :يوجد
الوطن المشترك في حالة )من التدھور( بحيث ما عاد من مخرج ) (...سوى
الھروب معه ،واإلرساليات القادمة من )سواب( ال يمكن إال أن تثير الشفقة،
وتستذر الدموع في أعين حتى أولئك األكثر ال مباالة بما يحدث ،ولئن لم تبذل
جھود كبرى فإنه لن يفلح أبدا في إصالح سقوط األمة وفقدانھا الھيبة لزمن
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طويل"

لكن صيحة اليبنتز ھذه لطالما ظلت صيحة في واد؛ إذ ما كان يغلب

على النخبة األلمانية ـ أواخر القرن السابع عشر ـ ھو اإليمان بضرب من
الكوسمبوليتية كان يبلغ -في بعض األحايين -إلى حد إھمال مسألة الشغف
بالوطن ،ولطالما اشتكى اليبنتز من ھذا األمر" :ال أرى إال أن العديد من الناس
يغالون في االنتصار للرأي القائل  ...ما الواجبات التي يتطلبھا الوطن إال أباطيل
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ابتدعھا الوثنيون .ھو ذا المذھب السائر اليوم بين الناس" .كانت النخبة األلمانية-
على جملتھا -في واد ،وكان ھو في واد آخر" :من المؤكد أنه بعد محبة ﷲ ،فإن
ما يتعلق بشغاف قلب امرئ َخيﱢر إنما ھو سعادة وطنه" .15الحظ اليبنتز تخلف
وطنه ،فھاله ھذا األمر ،وجرد قلمه إلدانته واستنھاض أمته ،أدرك أن حال العلوم
بألمانيا على غير ما يرام ،فأنشأ يقول" :ليس يشرفنا ـ معشر األلمان ـ أننا إذ كنا
على الدوام تقريبا السباقين إلى ابتكار الصنائع الميكانيكية والفنون األخرى والعلوم،
فإننا اليوم األواخر في إتقان ھذه الصنائع وتطبيق ھذه العلوم ،وذلك كما لو كان
مجد أسالفنا يكفي لحفظ مجدنا" ,وسرعان ما أضاف" :لكن لسوء الحظ فإن
ورشاتنا وصناعتنا سائرة في التراجع يوما عن يوم...وبما أن العلوم والصنائع
أضحت عندنا في غاية اإلھمال ،فإن ال غرابة أن تنھار أعظم العقول ،أو أن تلجأ
إلى عواھل أجانب يخبرون حق الخبرة قيمتھا ،ويعرفون كيف يستقطبون أعظم
عبقريات أوروبا...والحال أنه عندما يحدث أن نكتشف ـ نحن األلمان ـ اكتشافا،
فإن األمم األخرى تعرف كيف تطوره للحال وتنشره وتطبقه ،حتى إذا ما سووه
وعدلوه صرنا نجھل أنه في األصل بضاعتنا وقد ردت إلينا .يحدث لنا في ھذه
المعاملة المتعلقة بالعلوم مثلما يحدث في التجارة العادية...فيكون األمر أشبه ما
يكون بذاك الذي يشتري حصانه ممن سرقه منه ) (...تمضي أشد عقول ألمانيا
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مھارة إلى حال سبيلھا ،وتترك ألمانيا إلى بؤسھا ،يا للخسارة التي ال تعوض!"

1

ولطالما استنھض ھو ھمم قومه مل ﱠوحًا لھم بعظمة وطنه" :تقوم اإلمبراطورية
بمؤنة نفسھا ،وتنھض بأمرھا لوحدھا ،وسعادتھا شأن ال يعود اإل إليھا لوحدھا إن
ھي أرادت ،والسبب في ذلك أنه ال البلد يعدم رجاال يحمونه ،وال الرجال يعدمون
أرضا تغذيھم .فالرجال شجعان وأذكياء ،واألرض واسعة وخصبة".
ھذا وقد عد اليبنتز من أوائل المفكرين األلمان الذين تنبھوا إلى أھمية اللسان في
"إعادة بناء األمة" وتحقيق "لحمة الشعور القومي" ،فقد أنشأ يقول :أي ظلم يلحق
باللسان األلماني حين يھان! ال سيما وأنه ليس أقل شأوا من أي لسان آخر ،سواء
من حيث قراؤه أو جماله أو شاعريته؛ بل إنه للسان نزيه يتأبى على أن يستعمل
في التعبير عن الكذب! ولسوف تذھب األمة األلمانية إلى دمارھا إن ھي نسيت
لسانھا! ومن شأن من يدمن من األلمان على استعمال اللسان الفرنسي ـ تعبيرا
وكتابة ـ أن يقترف ضربا من االنتحار الفكري! وما زال يستنھض ھمة األلمان
للعناية بلسانھم وإعماله في أقوالھم وكتاباتھم ،حتى أنشأ رسالة في الدفاع عن
اللسان األلماني ومديحه.
على أن حمية اليبنتز ھذه ما كان يعادلھا إال ضرب من مناقضة النفس وجد عنده:
من جھة أولى ،ما تنكر اليبنتز أبدا لنزوعه "الكوني" ـ الكسموبوليتي ـ حتى وإن
ھو حاول إلھاب الشعور القومي ،وفي ذلك مزجة عجيبة وتوليفة غريبة من
"الكونية" و"القومية" لربما وجد فيھا البعض تخفيفا من غلواء الحس القومي؛
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بينما استقرأ فيھا البعض اآلخر رعونته وضعفه .ومن جھة ثانية ،مھما نافح اليبنتز
عن اللسان األلماني ،فإنه كتب أھم كتبه باللسان الفرنسي! فليتأمل!
والحال أنه إذا كان اليبنتز مفكرا حرا وأكاديميا ﱠ
عالمة ،فإنه بقي معزوال في بلده
ألمانيا عھد حياته ،ولئن ھو كان ألماني القلب والعبقرية ،فإنه بقي أوربي الھوى في
عالقاته وصالته ومعارفه .أما توماسيوس(Thomasius Jacob (1622-1684
فإنه كان أقرب إلى الشعب األلماني ،ولھذا لربما كان تأثيره أشد ،والحال أن بعض
جھد الرجل كان تحشية على عمل اليبنتز؛ لقد جھد لتقريب الفلسفة ـ الفلسفة
الشعبية ـ إلى األلمان بلسان ألماني أيما جھد" :وجب االبتدار إلى القول :إن الفلسفة
لَ ِمن السھولة بمكان بحيث يمكن أن يفھمھا كل شخص مھما كان وضعه وجنسه،
والحال أنه ما كان ]الفالسفة[ اإلغريق ليكتبوا بالعبرية ،وال كان الرومان ليكتبوا
باليونانية ،ما من شعب إال ويستعمل لغته األم ،وھذا ما يتقن إعماله الفرنسيون
اليوم ،فلماذا نحرم أنفسنا ـ معشر األلمان ـ من ھذه الميزة ،كما لو كانت لغتنا ال
تصلح لكي تستعمل على ھذا النحو؟" .17يذكرنا ھذا الكالم بمھاجمة القس األلماني
كوتفيد شيتزه  (Gottfied SchÜtze (1719-1784ألولئك ":الذين يقصرون
إعمال نظرھم على العلوم اإلغريقية والرومانية ،ويصيرون بفعل ھذا األمر
غرباء؛ أي كائنات تعيسة الحظ ھذه! لماذا تذنبون في حق أسالفكم الذين ينساب
18

دمھم في عروقكم؟"

1

والحق أنه بعدما اشترع الطريق كل من اليبنتز -باألول -وتوماسيوس -بالثاني-
ھا قد جاء دور الفيلسوف األلماني وولف )  (1754-1679الذي انتھى في التأليف
باللسان األلماني غاية النھاية ،ولئن كانت محاولة اليبنتز في التأليف باأللماني
محاولة عالمة ،فإن وولف عمم التجربة لكيال تنحصر في أوساط النخبة الفلسفية.
قال في مقدمة أحد كتبه بأن كتابه ليس يتوجه فحسب إلى العلماء وحدھم؛ وإنما
يروم مخاطبة التجار أيضا" :لقد اھتديت بعد تجربة إلى أن لغتنا األم أقرب إلى
التعبير عن العلم من الالتينية ،وأنه يمكن أن نفسر بتعابير ألمانية جيدة ما يستعصي
التعبير عنه بالالتينية فيأتي وحشيا مغربا". 19
ومع الجھد المبذول في تنمية "اإلحساس القومي" وفي "إعادة بناء فكرة األمة"،
فإن النزعة الكونية ـ الكسموبوليتية ـ ظلت ھي المسيطرة ،وذلك حتى لدى آخر ھذا
العقد من مفكري ألمانيا أواخر القرن السابع عشر ومستھل القرن الذي يليه ـ
وولف .ھذا إن لم يكن األمر قد ساء ،والحس توارى ،والس ْﱠو َرة ضعفت ،ولئن كان
اليبنتز قد استحضر على الدوام فكرة "الوطن المشترك" -مثلما دافع دفاعا مستميتا
عن مصالح ألمانيا العليا -فما كان األمر على النحو نفسه عند وولف؛ إذ ما كانت
تھمه كثيرا أحداث وطنه ،ال وال مصالحه السياسية .وحتى في نظيمته األخالقية ـ
وھي األقرب إلى الواقع من ميتافيزيقاه الشھيرة ـ كان خطابه يتوجه نحو البشرية
قاطبة ـ ھكذا في عموميتھا ـ وليس نحو األلمان في خصوصيتھم ،حتى أنه كان يعد
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أن المرء بقيامه بواجباته نحو البشرية ،فإنه يكون آنھا قد قام بواجباته -بالتبع-
نحو الوطن ،أَ َو ليس المواطن الحق مواطن الكون؟!
فإذن ،كانت قد أتت على المفكرين األلمان حقبة من الزمن ـ من بداية القرن الثامن
عشر إلى حوالي نصفه األول ـ ضعف فيھا عندھم الحس القومي ،اللھم إال بعض
استثناءات كما نلفي عند المفكر األلماني كوتشيد (Gottsched (1700-1766
الذي كان قد نشر منشورا عام  1734تحت عنوان :في الظلم الذي يلحقه األجانب
بحكمھم على علمائنا ،ذكر فيه على وجه الخصوص أنه" :يجل العلماء األلمان أيما
إجالل كل ما ھو أجنبي ،وال يعاملھم الخارج المعاملة عينھا ،لقد عومل اليبنتز-
مثال -من قبل لوك معاملة سطحية ،كما وجدت أنه حقا أمر يرثى له ذاك االرتياب
الشديد الذي تنظر به أمتنا إلى قواھا الخاصة ،تلقاء اإلعجاب الشديد الذي نتلقى به
كل ما يأتي من الخارج ،وھذه مشاعر تكون مؤسفة بقدر ما نتذكر أن بلدنا ألمانيا
أنتج كل ضروب الرجال العظماء الذين يمكن أن نفتخر بھم حقا ،ويلزم المرء أن
يكون غريبا عن وطنه ليجھل حتى أسامي ھؤالء المواطنين الشھيرين".20
على أن اعتالء فريدريش الثاني مقاليد الحكم ببروسيا ) (1740أسھم في تحريك
مشاعر األلمان نحو أمتھم حتى وإن كان األمر ليس مقصودا بالذات ،وحتى وإن
بقيت تلك األمزوجة العجيبة قائمة بين "الكونية" والقومية" .فقد أعقب عھد ھذا
الملك ـ المستبد المتنور ـ حماس كبير نحو "الوطن" يكاد يكون دينيا ،وذلك حتى
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وإن ما كان من مذھب الرجل السعي -باألولى إلى "عظمة األمة األلمانية"؛ لكن
"الزم المذھب" ما كان من جنس "المذھب"؛ بمعنى أن ما تحقق ما كان ليتصوره
صاحبه .على أن ھذا ال يعني البتة ،وعلى خالف ما أوحى به ليفي برول في كتابه
المذكور ،ما كان الرجل "قوميا" بالمرة ،وإنما كان "قوميا معتدال" ،فلطالما تحدث
ھو عن "السمة التي تسم األمة والتي ليست تقبل أن تنمحي أبد الدھر" ،ولطالما
رد على مفكري األنوار الفرنسيين في أمر مسألة "الكسموبوليتية"" :قرأت في
كتابات الموسوعيين أن حب الوطن رأي اعتباطي...وھم يزعمون أن من شأن
الحكيم أن يكون مواطنا عالميا ،وأنا أوافقھم الرأي إذا ما قصدوا بھذا الكالم أن
الناس إنما ھم إخوة ،وأن عليھم أن يتوادوا ،لكن موافقتي إياھم الرأي تقف عند ھذا
الحد إذا كان قصدھم -في النھاية -تكوين أفراد متسكعين مشردين ]بال أوطان[،
أناس ال شيء يشدھم ]إلى بلدانھم[ ،ويھيمون على وجه األرض ملال  ...يقول
الموسوعيون :ال وجود للوطن في الواقع وإنما ھو فكرة انقدحت في رأس مشرع.
وبئس ما ظنوا ،إنما الوطن تحقق عملي ورابطة متينة".21
ھذا الشاعر األلماني إوالد فان كاليشت (Ewald Von Kleist (1715-1759
كان شاعرا وضابطا في جيش فريدريش الثاني ،وقد أنشد في مقطع من شعره
نبوءة بمصيره" :يستحق الموت من أجل الوطن مجدا أبديا ،وإني ألرى نفسي
أموت ميتة رضية ،ميتة نبيلة ،إذا ما دعاني المصير إلى ذلك" .وبالفعل ،مات
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الشاعر بفرانكفورت عقب جروح نالته في ساحة المعركة ،وكان حدث موته
مناسبة حزن عام بين شعراء ألمانيا من أصحابه ،حتى أنه ما صدق ليسنغ خبر
موته ،فمن شأن الشاعر أال يموت! ثم أنه انتھى إلى أن ينقش أشعار تمجيد على
شاھد قبره.
والحال أن ھذا كان ھو حال شعراء وأدباء كثر بألمانيا ذاك الزمان ممن كانت
تھزھم الحمية القومية ،يكفي أن نذكر ھنا أن ما أعجب الفيلسوف ھردر في الشاعر
األلماني كاليم  (Gleim (1719-1803ما كان ھو "الشاعر" وإنما ھو "الوطني"
كان ،لقد كان الحكيم شغوفا ً في أن يتعرف على شاعر" :يتغنى بأبيات شعر ألمانية
على بطل ألماني يدافع عن قضية ألمانية" ،واألمر نفسه يقال عن الشاعر األلماني
توماس أبت  (Thomas Abbt (1738-1766الذي نشر بألمانيا عام 1761
رسالة" :في الموت من أجل الوطن".
على أن فريدريش الثاني ما كان ألماني الھوى بالتمام والكمال؛ وإنما كان فرنسيه
في جزء منه؛ بل كان فولتيري النازع على األغلب ،كتب باللسان الفرنسي الكتب،
وصنع من نفسه "مستبدا متنورا" على طريقة فولتير ،أكثر من ھذا ،ما كان شغف
بعض أھل القلم بالملك شغفا ليقابل بشغف ملكي؛ بل كان يُ ِك ّن لھم الملك كل
التجاھل ،إن لم نقُل:االحتقار ،ومن ھؤالء أحد الشعراء األلمان الذين كان لھم دور
كبير في إذكاء روح الوعي بأن األلمان يشكلون أمة ـ الشاعر كلوبستوك
 -(Klopstock (1724-1803وقد كتب يقول -وقد اعتبر أن الشعر الملحمي
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أعلى ما يعبر عن روح األمة" :-أَ َو ليس لنا إذن ـ نحن األلمان ـ بدورنا شاعرنا
الملحمي؟ يستبد بي االستنكار الحق عندما ألحظ عدم اكتراث أمتنا بھذا
األمر...فليس يطلب شعراؤنا المجد إال ألمور توافه...وبالمقابل ،كم كانت ألسالفنا
من شجاعة عسكرية! وكم نحقق اليوم من نجاحات في مجالي الفلسفة والعلوم! نحن
في تقدم متصل ،واألجنبي نفسه يقر لنا بذلك ،بالرغم من ازدھائه بنفسه ،وحده
،22

الشعر الملحمي غير ممثل بألمانيا،قليل من الشجاعة أي قومي!"

الحقيقة أن

شاعرنا ما كان يستنھض غيره بقدر ما كان يستنھض نفسه ،وبالفعل ،نذر نفسه
لھذه المھمة ألزيد من عقدين من الزمن :إعطاء األمة األلمانية القصيدة الملحمية
التي تستحقھا ،وكان ما كان من ملحمة "المسياد" ،وفي ملحمته تجاھل لفريدريش
الثانيُ ،ووجه بتجاھل مكافئ.
وقد فتح الباب أمام نشر الميتولوجيا السكندنافية عام  ،1760كما تم نشر ملحمة
أوسيان ،وكم تغنى كلوبستوك بآلھة جرمانيا القديمة وأبطالھا ،يريد أن يمنح
"األمة" ذاكرة ،مديرا ظھره للميتولوجيا اإلغريقية ،بعد أن كتب" :لقد طردت
الميتولوجيا اإلغريقية" ،مستعيضا عن جوبيتير  Jupiterبووتان  Wotanوعن
أفروديت  Aphroditeبفرين  ... Freynمستبعدا ربات اإلغريق مستدعيا آلھة
الحرب الجرمانية ،محاوال بناء رؤية للعالم مشكلة بضبابيات وغيوم األمم الشمالية
وحدھا .23أكثر من ھذا ،تشكلت حول الشاعر دائرة من الصحاب Hainbund
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ضمت كل أولئك الذين" بألمانيا يفكرون أكثر من غيرھم بطريقة تفكير ألمانية
صرفة ،ويشعرون أنھم ألمان خلص أكثر من غيرھم" ،وكان ھمھم التعصب
للروح األلمانية ومھاجمة كل نزوع كوني ،واتھام من ال يُعمل اللسان األلماني
بالخيانة العظمى ،وھكذاما ذكر اسم الشاعر األلماني األقرب إلى الروح الفرنسية
فيالند (1733-1813

 (Wielandإال وتدوعي إلى الصياح" :الموت لمفسد

العوائد! الموت لفيالند! الموت لفولتير!"؛ بل ذھب األمر إلى حد إحراق كتبه.
كتب ليسنغ ) (1781-1729واليأس يعتصر قلبه على فشل بداية تجربة مسرح
قومي ـ مسرح ھامبورغ ـ يقول" :لقد تبخر ھذا الحلم الھادئ تبخرا سريعا  ...كم
تبدو ساذجة فكرة إرادة تأسيس مسرح قومي ألماني ،ونحن األلمان ال نشكل بعد
أمة! ولست تجدني ھنا أومئ إلى دستور سياسي؛ وإنما فحسب إلى طابع أخالقي،
وما زلنا على ھذه الحال ]من غياب األمة[ حتى إنه يمكن القول بأن الطابع الخاص
باأللماني ھو أن ال طابع خاص له ،فما نحن إال مقلدة على الدوام لكل ما يأتي من
الخارج" .على أنه بالرغم من ھذا الحس القومي الذي عبر عنه ،فإنه ما كان قوميا
متحمسا وإنما كان مثاله ـ على عادة نخبة عصره ـ نزعة إنسية مسالمة بال تمييز
بين األعراق والشعوب؛ بل كان يعتبر نفسه مواطنا عالميا .وإذ تكفل بنشر قصائد
كالين الوطنية الحماسية ،كتب إلى صاحبھا يقول" :ال زال الوطني يحتل منزلة
أكبر في عملك ،على حساب الشاعر...والحال أن سمعة وطني ھي آخر ما أطمح
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ي أن أكون مواطنا
إليه ،إذا ما كان على الوطنية أن تعلمني أن أنسى أن عل ﱠ
كونيا" .،24وأضاف يقول" :على الوجه العام ،ليست لدي أية فكرة عن محبة
الوطن" ،ھذا اعتراف رجل قيل عنه :إنه كان "ألمانيا من أعلى رأسه إلى أخمص
قدميه" أسھم في صنع ألمانيا القرن الثامن عشر ،وكانت بال حدود معروفة ،وإنما
باللسان والفلسفة واألدب القوميين.
ھكذا كان فريدريش الثاني ،وھكذا كانت أعماله :أسھم -من حيث يدري أو ال
يدري -في بعث اآلداب األلمانية على الرغم من تجاھله ألدباء بلده ،وأكسب البلد
موقعا بين األمم على الرغم من تعلقه بالنموذج الفرنسي.
على أن المفكر الذي أسھم أكثر من غيره في "إعادة بناء فكرة األمة األلمانية" ھو
ھردر ) (1803-1744بال مدافعة ،فكم كان تحمس الرجل ألناشيد الحرب التي
كان ينشدھا القراصنة ،وألغاني الحب التي كان ينشدھا أھل الشمال؛ ليترجمھا
بسبب بساطتھا وطراوتھا! وكم الحظ أن الميتولوجيا الجرمانية "ھي األقرب إلينا
من كل الميتولوجيات األخرى"! والحال أن ھردر وجْ ه أشكل على الباحثين في
تاريخ األفكار األلمانية؛ فھو نموذج المفكر المحير ،وف ْكر ھردر حمال ذو أوجه:
لمذھبه قول ،ولربما كان لالزم مذھبه قول مباين؛ فھو عندھم وجه ملتبس أو قل:
له وجھان :وجه كوني ووجه قومي .فأما الذي ألح على وجھه الكوني فھو مؤرخ
األفكار أشعيا برلين 25Isaïe Berlinالذي صور ھردر على أنه مفكر ليبرالي
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مؤمن أشد ما يكون اإليمان بتكافؤ األمم بحكم تكافؤ ثقافاتھا ،وأما الذي ألح على
وجھه القومي شبه المتعصب فھو المؤرخ زيف ستيرنھل  Zeev Sternhellحتى
،26

ذھب إلى حد اعتباره "أبا األدلوجة القومية"؛ بل و"نبي القومية المتصلبة"

وقد

احتاروا في أن يختاروا إن كان ھو ھذا أو ذاك .على أنه لربما كان ھو ھذا وھو
ذاك ،وذلك باعتبار أن ما من مفكر إال وله وجه لبس ،وباعتبار أن الفكر ـ كما قال
ليفناس ـ أمر صعب ،وأن أحد وجوه صعوبته أنه يلقي بصاحبه في أتون االلتباس،
وبالجملة ،مھما تثنت أوجه ھردر ،فإنه يبقى وجھا ملتبسا وساحرا وفاتنا.
وال شك أن الرجل كان مغرى بفكرة "األمة" بأشد إغراء يكون ،لكن ھل يلزم عن
مذھبه ھذا في "األمة األلمانية" من حيث إنھا"أمة ثقافية" أو "أمة أخالقية" أو
قل" :أمة روحية" ـ ھو ذا مبدأ ما صار يعرف تحت اسم "القومية الرومانسية" ـ
أنه كان مؤيدا لمواجھة سياسية بين األمم "القومية السياسية"؟
لعل محاضرة ريغا ) (1765تشي بأمر ھذا االلتباس؛ فقد تناول فيھا ھردر السؤال:
ﱠ
ھال بقي لنا من جمھور ومن وطن كما كان األمر عليه عند القدماء؟ وجواب
ھردر :إن ثمة فارقا بين المدينة القديمة والمجتمع الحديث :في القديم كان ازدھار
الوطن وعظمته ھو ما يضعه المواطنون نصب أعينھم غاية عليا ،وذلك بحيث ال
مصلحة تعلو عليه أو حتى تساويه .كان الدين واألخالق والعوائد كلھا متعلقة
بالمدينة بأشد تعلق يكون ،كل ينبع منھا وكل يفنى باضمحاللھا ،ومن ثمة كانت
الوطنية أعلى الواجبات التي يتعين على كل الواجبات األخرى أن تنمحق أمامھا
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وتصطف ،وكانت كل الفضائل تتلخص في محبة الوطن؛ لكن ،على العھود الحديثة
ما عادت أوربا المسيحية تشبه جمھوريات العصر الوسيط صغرت أم كبرت ،لقد
ارتفعت الفكرة بالمحدثين إلى تصور أعلى؛ إلى مثال "البشرية" .ومن ثمة ،فإن
وطنية القدماء اإلقصائية ما عاد لھا من مبرر ،وعوض النظر إلى الغريب بوسمه
العدو؛ فإنه صار ينبغي أن نرى "البشرية" في الشعوب وأن نحبھا فيھا ،إنما
"البشرية" وحدھا وطننا الحقيقي.
والحال أن ھردر ما ترجم في ھذه المحاضرة إال عن فكرة تقاسمھا أغلب مفكري
عصر التنوير :لقد كانت فلسفة ذلك الزمان ترى أن من شأن "الوطن" أن ينمحي
أمام "البشرية" ،وأن تخصيصه بالمحبة وحده أمر بالضرورة أعمى ،وأن النظر
إلى الشعوب األخرى كما لو كانت ھي أجنبية غريبة -بل وعدوة -واتخاذ موقف
منھا دفاعي قريب من العداوة ،كان يبدو لمفكري ذاك العصر توقيفا لمسيرة
الحضارة وارتدادا إلى البربرية .لقد كانت فكرة "البشرية" ھذه تشكل محل إجماع،
حتى أنھا ما كانت تحتاج إلى نقاش

،27

وبطبيعة الحال ما كان اعتناق ھردر لمثل

ھذه األفكار ليمنعه من أن يرى في شعبه "أمة" ،وأن يجد في وطنه ما يستحق أن
يجعله يفرده ببعض محبة :محبة لسان القوم ،ومحبة مدينته ،ومحبة أسرته ،ومحبة
عوائد بلده ...على أنھا كانت محبة معتدلة ال متطرفة ،مشروعة وبريئة ،بحيث ال
إفراط فيھا وال تفريط؛ إذ كان ال يرى ضيرا في أن يقتطع من محبته للبشرية مكانا
يفرده لحبه الوطن.
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تلك "وطنية وجدانية" ما كان ضدھا ھردر ،لكنه بالتلقاء ظل معاديا لكل "وطنية
متعصبة"؛ إذ بدت له كل شوفينية أمرا مثيرا للسخرية وبغيضا في اآلن نفسه:
"من بين كل المتفاخرين ،يبدو لي أن المتفاخر بجنسيته بليد تام البالدة ،مثله في
ذلك تماما كمثل المتفاخر بميالده أو بثروته .ما األمة؟ إنھا حديقة غير متعھدة
بالبستنة مليئة باألعشاب النافعة والضارة ،فمن ذا الذي يقبل يا ترى أن يدافع عن
ھذا الحشد من الناس الذي تختلط فيه الرذائل بالمزايا والفضائل؟ ومن ذا الذي
يمكنه أن يجادل األمم األخرى دفاعا عن محبوبته وقد تبين أن ذا ھو حالھا؟"

،28

ومن ثمة ما كان أخشى عند ھردر من أن تتواجه األمم في حروب؛ إذ كان يع ّد
البشرية أسرة واحدة ،لكل أمة منھا فيھا مكان ،وحروبھا فيما بينھا ضرب من
"حرب اإلخوة" ومن "الحرب األھلية" ،وكان يعتبر أن صراع أوطان ضد أوطان
لھو منتھى البربرية" :عندما ال تكون الحرب دفاعية ،وعندما تنقل إلى جيران
ھادئين ،فإنھا تكون مبادرة تنم عن أعلى مراتب البھيمية ،فھي ال تنشر االجتياح
والموت فحسب لدى األمة التي تمت مھاجمتھا؛ وإنما تحترق بھا أيضا تلك األمة
التي بادرت إلى المھاجمة؛ لھذا يلزم أن ينشأ -صعدا صعدا -إحساس بالتضامن
لدى األمم ،وذلك بحيث تشعر كل أمة بما يصيب األمم األخرى .آنھا ستكره األمم
ذاك الذي يدوس برجله حق الجار ،ويسيء إلى سعادته ،ويھين عوائده ومعتقداته،
ويريد أن يفرض عليه فكرة استعالء مدعى ،إن من شأن ذاك الذي يجتاز الحدود
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بِتَ ِعلﱠ ٍة ماحلة؛ لكي يضطھد الجار ،ويفرض عليه آلھته األجنبية ،ويقسره على
طريقة تفكيره وعيشه ،ذاك سيجد في كل شعب عدوا له".
على أنه لربما كان لكل تاريخ َم ْك َرةٌ ،ومن مكره التاريخ ـ كما عبر عن ذلك ليفي
برول ـ أن يكون مفكر بمثل تلك األفكار وداعة وكونية ھو أكبر مفكر في القرن
الثامن عشر أسھم في إذكاء "الحس القومي" وترسيخ فكرة "األمة األلمانية"،
وذلك لربما حتى من غير أن يكون على وعي تام بما يلزم عن مذھبه .وما مذھبه
في أمر "األمم"؟
الذي عنده ،أنه في البدء كانت فكرة "البشرية"؛ لكن بشرية ھردر غير بشرية فكر
األنوار الفرنسي واإلنجليزي ،ھذه عنده "بشرية مجردة" ،وتلك أرادھا "بشرية
مشخصة" ،فما كان قصده -إذ اشترك مع مفكري عصره في إعمال مفھوم
"البشرية" -أن تتصور ھذه البشرية كما لو كانت ھي مجرد "تجريد" غامض
و"تعميم" ھالمي؛ أي عددا ال يحصى من الكائنات المتشابھة في كل شيء شيء،
مثل القنافذ ،اللھم إال في األعمار واألزياء! ومن ثمة ما كان يعيبه على مفكري
األنوار باألخص ھو صبھم للبشرية في قالب واحد ،حتى إنك لتجد الشرقيين -كما
يبدون في روايات فيالند وفولتير -ما ھم على التحقيق إال ألمان أو فرنسيون ألبسوا
أزياء أھل الشرق ،وإذا حق أن البشرية عائلة كبرى ،فإنه ال بد من أن تكون ثمة
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اختالفات بين أعضائھا التي ھي "األمم"  ،تلك التي ما من واحدة منھا إال ولھا
طبعھا الخاص ومزاجھا المخصوص وأصالتھا الخصيصة.
وبالتطبيق ،يستنتج من أفكار ھردر الزمة أساسية مفادھا :أنه آن األوان لكي تعي
ألمانيا أصالتھا! واألصالة تبدأ ـ على جھة اإليجاب ـ باالبتدار إلى "إيجاد" تراث
وطني ،وعلى جھة السلب بالكف عن ترجمة أعمال الغير على نحو ما كان رامه
فريدريش الثاني ،ثم إنه ال بد من إيجاد آداب قومية :فإما أن يكون األدب األلماني
قوميا أو ال يكون بالمرة! كيف ال يكون األمر كذلك" :وأعظم األذى الذي يمكن أن
يلحق بأمة ھو أن تجرد من طابعھا الخاص ومن لسانھا...أَ ِج ِل النظر في ھذا،
وسوف تكتشف الخسارات التي ال تعوض التي منيت بھا ألمانيا .يا ﷲ! أَ َو ما كانت
ألمانيا ،في نھاية القرون الوسطى ،جزيرة ]ذات أصالة[ مثلھا مثل بريطانيا
،29

العظمى؟"

فلو بقيت على عزلتھا لحفظت أصالتھا؛ لكنھا غزتھا العبقرية الالتينية

المخالفة لروحھا! ومھما تصرفت األحوال ،فإن" :ما مضى قد مضى ،فلنضرب
عن الكالم عنه صفحا ،ولنتمم طريقنا نحو المستقبل ،ولنضرب بأيدينا إلى أعماقنا
لنأخذ منھا ما ينبغي أن يؤخذ .وسواء قيل عن أمتنا ،وعن أدبنا ،وعن لساننا ،خير
أم شر ،فإنھم لنا ،وھم نحن ،وھذا يكفي" .وبعد ،كيف يمكن أن يدان أدبنا ،وفي
لساننا شعر أقدم من شعر اإلسبان واإليطاليين والفرنسيين واإلنجليز أجمعين؟!
ولشدة ما أصابنا من ضمور ،فإننا نضطر اليوم إلى مصارعة أمة مجاورة لنا
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]=فرنسا[ مخافة أن يلتھم لسانھا لساننا .إنما مشكلتنا تكمن في أن دستورنا السياسي
لم بنضج ،انھض أيھا اإلله الغافي ،واستيقظ يا شعب األلمان ،وال تدعھم يستلبون
منك كنزك!
وبطبيعة الحال لم يكن حماس كلمات ھردر ليخفي واقع ألمانيا عنه" :كل شيء في
ألمانيا مجزأ منقسم وكثير من الظروف تساعد على ھذا االنقسام :الملل والنحل
واللھجات واألقاليم والحكومات والعوائد واختالف القوانين"

30؛

لكن ،فيما وراء

ألمانيا السياسية ھذه كان يبحث ھردر عن ألمانيا مثالية ،عن ألمانيا روحية ،ھي
األقوم واألدوم في نظره ،فما ھو أھم عنده أن الصالت الروحية قائمة بين األقاليم،
وأن مقومات األمة حاضرة .على أن األمر ليس يقتضي -عنده -ال حكومة
مركزية وال عاصمة موحدة! فقط تكفي الوحدة األخالقية ،وما كان المطلوب
توحيدا قسريا" :كال ،ما جال بخاطر ھردر بعد الفكرة الجغرافية الخاصة باألمة
األلمانية ،وما كان يتمثلھا بحدود بينة التقاسيم...وإنما كان يحددھا بلسانھا وبطبعھا
31

وبعوائدھا وبعبقريتھا ،وكان يبذل كل وسعه لكي يھبھا الوعي بذاتھا"

.

وبالجملة ،ما كان ھردر ليھتم أوال بالمسألة السياسية ـ أَ َو لم يكتب إلى صديقه
جوته" :لست تجدني أھتم بالسياسة"؟ ـ وقلما تنبه -بدءا -إلى المصالح السياسية
أللمانيا ،وإنما انصب شغله الشاغل على اللسان والعبقرية والوحدة األخالقية حد
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الھوس بھذه األمور في كتابته ،وقد تطلب األمة األلمانية الروحية أو األخالقية بأشد
التطلب.
لكن ،مع تقدم التجربة المصاحبة بالوعي ،ما عاد يعتبر أن "العرى الروحية" ـ من
لسان وعوائد وطباع وغيرھا ـ تكفي لإلبقاء على األمة ،وأن ألفة اللسان والعوائد
والتقاليد ال تقدر على أن تكون لوحدھا وطنا .ولذلك كتب يقول" :من شأن أمة ال
تقتدر على أن تحمي نفسھا وأن تدافع عن ذاتھا ضد األجنبي أال تكون أمة بحق،
وأال تستحق أن تتشرف بھذا االسم".32
ھا قد تبدى في فكر ھردر شيء يشي ببوادر النقلة من "كونية البشرية" إلى
"خصوصية األمة" ،لقد تصور األمم بوصفھا أفرادا ،فبدت له كل أمة تملك مزاجا
خاصا ،ولئن صح عنده أن ثمة "أساسا" مشتركا للطبيعة البشرية ،و"عواطف
جوھرية" متقاسمة ،إال أنه رأى أن لكل أمة طريقتھا الخاصة في التعبير عنھا،
واألمر أشبه ما يكون بالنوتة الموسيقية تعزف بآالت متباينة فتتباين نبرتھا ،وھذه
النبرة الخاصة ھي بمثابة كنه األمة ،فلكل أمة كنھھا ،وھو كنه صعب التحديد؛ لكنه
ليس مستحيله .فمثال روح األمة الفرنسية إنما ھو "التمثيل" ،فھي أمة مسرحية،
متجھة بطبعھا نحو الخطابة ال نحو الصراحة ،واتجاه الصنعة ال اتجاه الطبيعة،
وصوب السطح ال صوب العمق ،أما روح األمة األلمانية فھي على الضد من
ذلك ،وقد وصف ھردر ھذه الروح لربما مئات المرات ،وما كان ھو أول من
وصف ،ولكنه كان ھو أول من أوفى وأشفى ،فما يميز الطبع األلماني عنده أمران:
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الشجاعة والوفاء .الميزة األولى تبدت في كيف واجھت األمة األلمانية كل اإلحن
والمحن طوال تاريخھا ،والميزة الثانية تمثلت -إيجابا -في الصراحة واحترام
األَيمان والوفاء بالعھود ،وسلبا في مقت المكر والكذب والرياء" :لقد أنكر على
أمتنا كثير من فضائل الروح ...لكن ما لم يُستطع أبدا إنكاره على مواطنينا
الشجعان وأبطالنا وملوكنا األخيار إنما ھو الشجاعة والوفاء وحسن النية ،كانت
كلمتھم أفضل من وعد ومن وثيقة مدموغة بدمغة رسمية" .33فالطبيعة األخالقية
لألمة األلمانية ھي ما يميز كنھھا عن غيرھا من األمم" :ليس ثمة من أمر مباين
للروح األلمانية من أن تصير األخالق عندنا نحن أيضا موضع ھزء ,حقا تنقصنا
خفة الروح ،وحقا تعوزنا خفة الطبع ،وحقا نعدم سماء صافية حتى تصير لنا
األخالق خفيفة سائغة .لكن عد التھتك دوما أمرا فظيعا لدى األلمان؛ وذلك ألنه ال
يتماشى مع جونا وطريقة عيشنا وطبيعتنا بعامة".
خطوة أخرى خطاھا ھردر كانت أقوى وأشكل ،وھي جعل األمة األلمانية مربية
لألمم وليست لھا محاربة! لكل أمة رسالة بفعل طابعھا القومي ،واألمة األلمانية
ھي األشب" :لقد أتينا متأخرين؛ ولكننا بالقدر نفسه ال زلنا األشب ،ولدينا الكثير
مما نقوم به ،ما دامت الكثير من األمم األخرى تدخل إلى مرحلة سكينة الراحة بعد
أن أنتجت ھي ما كان بمقدرتھا أن تنتج".
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ـ  IVـ
فكرة "األمم"
بين مفكري األنوار

لئن نحن َع ﱠن لنا أن نقارن بين تصور مفكري األنوار لألمم ونشأتھا ألمكننا إبداء
المالحظات التالية:
أوال؛ كان فولتير قد أصدر عام  1765كتابه الشھير" :مقالة في العوائد وروح
األمم" ،وقد كان آنئذ مفھوم "الروح" قد بدأ في التبلور ،وكان مونتسيكو من أوائل
من أعملوا منھج استنباط كنه الموضوع المدروس ھذا واعتبار ما يسمى "روحه"،
وذلك في كتابه" :روح الشرائع") .(1748ولم يعمل كل من فولتير وھردر إال
على استبدال مفھوم "روح األمم" بمفھوم "روح الشرائع" ،ناقلين بذلك النظر من
مجال النظرية السياسية إلى مجال فلسفة التاريخ .والمتأمل في كتاب فولتير ھذا
يلفي أن فيه "بوادر" نظرية في "األمة" خفية غير جلية ،وھي "منبثة في ثنايا
الكتاب وتضاعيفه ضعيفة إلى حد كبير غير قوية"؛ وذلك ألنھا لربما كانت تنھل
من المشروع التنويري؛ حيث النزعة الكونية فيه تمنع من تبلور تصور قومي.34
على أن في ھذا المصنف يتحقق مبدأ االعتراف لألمم بأمر "أمميتھا" ،وھي أممية
الشأن فيھا أنھا متخالفة تحفظ لكل أمة حقھا في أن تكون مختلفة عن غيرھا من
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األمم" :آن األوان لكي نتخلى عن عادتنا الشنيعة في أن نفتري على كل النﱠ َحل،
وأن نھين كل األمم"

،35

غير أن في كتاب العوائد مديحً ا للكونية يكاد ال يضاھيه

مثيل .أما الوطنية ،فھي معتبرة فيه عائقا خصوصيا ،ھذا إن لم تكن فضيلة
لصوص وغزاة يتقاسمون الغنيمة

36؛

إذ ال مجد وطني سوى باإلسھام في جھد

التنوير الكوني .والفنون والتسامح ھما النجاحان الوحيدان اللذان تستحقھما أمة
متنورة" :عندما تعرف أمة الفنون ،وعندما ال تبقى خاضعة لألجانب ،فإنھا سرعان
ما تنبعث من أنقاضھا ،وتُقَ ﱢو ُم أَ َو َدھا" .37وإذا ما َع ﱠن لنا أن نقارن ھنا بين فولتير
وروسو على مستوى تصور األمة ،فإنه على بعد الشقة بينھما -فيما يتعلق بكون
األول يرى في الحضارة استكماال للطبيعة؛ بينما يرى فيھا الثاني إفسادا لھا-
ينھالن من مبدأ "الكونية" الذي حكم عصر األنوار بأكمله غير أن ثمة فارقا
أساسيا بين الرجلين؛ إذا ما نحن قارنا روسو بفولتير ،فإن روسو يحتفظ بالكونية ـ
وھنا يلتقي بفولتير ـ لكنه يستبدل نزعة فولتير الفردانية ـ مديح الفرد ـ بنزعة
وطنية ـ مديح الوطن -ولھذا لطالما مدح الحس القومي بكورسيكا وبولونيا،
ولطالما تغنى بآرائه كل الوطنيين.
ثانيا :الحال أن ھردر يظل -على ھذا المستوى -أقرب إلى روسو منه إلى فولتير؛
إذ بالنسبة إلى صاحب كتاب العوائد ،فإن الطبيعة َمجْ لَى )=محل انجالء( الوحدة،
أما الثقافة فمجلى )أو محل أو موطن( التعدد؛ لكن ھردر قلب ھذا المنظور قلبا؛ إذ
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بالنسبة إليه ،الطبيعة موطن التعدد ـ بمعنى أن التعدد ينشأ بالطبيعة ،أو أن األصل
في األشياء )بما في ذلك الجماعات البشرية( أن تكون متعددة بالمبدأ ـ بينما الثقافة
ھي التي تفرض الوحدة القسرية التنميطية .فاألمم بالطبيعة متباينة؛ لكن ثقافة
األنوار تريد تنميطھا في أحدية؛ لھذا كان ھردر يرفض أن يرسم وحدة ثقافية على
نمط وحدة الطبيعة التي كان يذھب فولتير إلى الزعم بھا؛ بينما كان يروم ھو
احترام التعدد الطبيعي عبر احترام التعدد الثقافي .قال ھردر في كتابه عن فلسفة
تاريخ البشرية" :الطبيعة تُنشئ األسر ،ومن ثمة كانت الحال األشد طبيعية ھي
حال أمة تملك طبعا خاصا يمكنھا أن تحفظه لقرون ،بل يمكنه حتى أن يتطور
تطورا ھائال إن ھو تشبث به مؤسسو األمة؛ ذلك أنه تماما مثل األسرة ،فإن األمة
نبتة للطبيعة ،اللھم إال أن فروعھا تكون ]بالمقارنة إلى األسرة[ أكثر".38
وال محالة يتلمس المرء في ھذه األفكار أثر جون جاك روسو" :لنعد إلى الطبيعة،
فھي منبع كل طيبة وكل حقيقة" ،كذلك رام ھردر العودة باألمة األلمانية إلى
ينابيعھا األولى ،واألصل ھو ھذه الينابيع التي تفجرت ،وبما أنھا سقيت من الطبيعة
األولى ،فإنھا ال محالة خيرة في ذاتھا وطيبة ،على أن تصور روسو لألمة -إذا ما
ھو قورن بتصور ھردر -بقي "تجريديا" يفتقد إلى "مرجعية" تاريخية
مشخصة .39وإن الطريق الذي سلكه خلفه لھو االنتقال من تجريدية روسو إلى
تشخيصية ھردر.
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ثالثا :إذا ما نحن وسعنا من أمر ھذه المقارنات بحيث تشمل بقية أشھر مفكري
التنوير ،وجدنا أنه عند المفكرين التنويريين الفرنسيين ديدرو )(1784-1713
ودالمبير ) (1783-1717فإن األمة تتحدد بكونھا "عددا ال يستھان به من الناس،
يستقر في بلد ما ،وقد بانت حدوده ،ويخضع إلى الحكم نفسه") 40يالحظ ھنا أن ال
إحالة إلى الثقافة وال إلى التاريخ؛ بينما األمة عند ھردر تنھض على العرق
واللسان والثقافة والتاريخ( .أما المفكر التنويري ديفيد ھيوم ) ،(1776-1711فإنه
ال يختلف عنھما كثيرا؛ إذ تتحدد األمة عنده بالقول" :إِ ِن األمة إال جماع من
41؛

األفراد"

وقد عد ھذا التعريف تعريفا عقالنيا وفردانيا وسياسيا وحقوقيا ،يعكس

رؤية ليبرالية لألمة ،وقوبل بتعريف ھردر فوجد أنه وإياه على طرفي نقيض .42إذ
تعريفه ذو توجه عضوي حتمي :األمة حياة متعضية طبيعية وفريدة من نوعھا
ليس يمكن أن ترتد إلى أفرادھا.
وفضال عن ھذا ،فإن ھردر -وعلى خالف التصور اإلرادوي التعاقدي لألمة ،على
الطريقة الفرنسية التي بينھا رينان فيما بعد ،كان له تصور حتمي ـ ال إرادوي ـ
لألمة؛ إذ بالنسبة إليه ليست تنشأ األمة عن إرادة سياسية ،وإنما عن حتمية ثقافية
تنشأ ھي ،إنما األمة بنت الطبيعة" :السياسة تنشئ الدول ،والطبيعة تنشئ األمم"،
واالنتماء إلى األمة انتماء بالضرورة للضرورة ،ال يمكن أن ننفلت منه مثلما ال
يمكن للمرء أن ينفلت من ظله ،ولئن ھي كانت الدولة كائنا متعاليا مجردا ،فإن
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األمة ثقافة مشخصة؛ إذ اإلحساس باالنتماء إلى األمة إنما يتولد عن تضامن بين
القوم نشيط وحار .وفضال عن سمة "الحتمية" ھذه التي تخص االنتماء إلى األمة،
فإن ثمة سمة أخرى ھي "الفرادة"؛ فما من أمة إال وھي أمة متفردة ،وإذا ما نحن
استعرنا تعبير ابن عربي القائل :الطبيعة ال تلد التوأم ،فإنه يمكننا القول مع ھردر:
من شأن الطبيعة أال تنشئ توأمين من األمم؛ أي أمتين متماثلتين بتمام التماثل،
وتماما مثل كل فرد ،فإن كل أمة تعبر عن إبداعيتھا وأصالتھا تعبيرا يخصھا فال
يعم غيرھا .ھذا مع تقدم العلم أنه ال تفاضل -عنده ومن حيث المبدأ -بين األمم؛
فلكل أمة حضارة تخصھا؛ أي ثقافة ونمط عيش وروح؛ غير أن ھذا ما منع قط
ھردر من أن يعبر عن بعض تفضيالته :لقد كان الرجل أشد حماسة لألمم
اإلغريقية والعبرانية واأللمانية ،وأقل حماسة لألمم المصرية والرومانية والفرنسية!
أكثر من ھذا ،في الوقت الذي كان فيه المفكر التنويري األلماني إمانويل كانط
) (1804-1724سائرا إلى تأكيد كوسمبوليتية دولة المستقبل" :إن قصد الطبيعة
األسمى ھو أن يأتي يوم تقام فيه دولة كوسمبوليتية كونية" ،43فإن ھردر كان
يتشبث أكثر بخصوصية األمة األلمانية ،حتى وإن لم يشدد على مسألة الدولة.
والمستنتج بالجملة أن تحديد ھردر لمفھوم "األمة" يتسم بثالث سمات جوھرية:
أولھا :أنه تحديد "إستطيقي"؛ بمعنى أنه يجعل من التعبير الفني أرقى وأعلى ما به
تعرف أمة وتنماز عن بقية األمم.
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ثانيھا :أنه تحديد ""عضوي"؛ بما أفاد أنه جعل من األمة "نبتة" الطبيعة.
ثالثھا :أنه تحديد حيوي؛ وذلك بما عنى أن األمة كائن حي ينمو ويتطور ويھوي.
ھذا وقد تقلّب تحديد مفھوم "األمة" ـ في ھذه األمثلة التي انتقيناھا ـ بين متقابالت
أربعة على األقل:
أوال :تقلب ما بين التحديد "النظري" والتحديد "اإلستطيقي" ،وإذا بقي التحديد
األول توصيفا لألمة "نظريا" و"مجردا" ،فإن التحديد الثاني حاول "تعيين" األمة
بالعوائد والفنون والصنائع ،وقد كان ھذا حال تصور ھردر.
ثانيا :دار ما بين التحديد "العضوي" والتحديد "االصطناعي"؛ إذ التحديد األول
يرى في األمة أعطية الطبيعة وھبة الحياة العضوية ـ وقد كان ھذا حال تصور
ھردر ـ بينما التحديد االصطناعي يرى أن من شأن األمة أن تُبنى ـ باإلرادة-
)التعاقد(  ،ال أن تُعطى بالطبيعة ،وھذا ما عبر عنه مفھوم الثوار الفرنسيين عن
األمة .أكثر من ھذا ،حتى لئن كان في األمة ما من شأنه أن يُعطى )األساطير،
العوائد ،(...فإنه ليست ھذه األمور كاللقيا ،وإنما تحتاج ھي إلى بناء.
ثالثا :تأرجح التصور بين "الفردية" و"الجماعية" :ترى األولى أن األمة إنما ھي
"فردية" خاصة )ھردر(؛ بل إن "األمة شخص" )ميشليه( ،ومن شأنھا أن
تتصرف كالفرد ،فھي تكون إما ذات سعادة أو صاحبة شقوة ،معتدة بنفسھا أو
خجالنة منھا؛بينما الثانية ترى أن األمة إنما ھي جماعية ال فردية.
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رابعا :دار ھذا التصور على نزوعين" :الكونية" والخصوصية"؛ فقد مال فولتير
إلى أن من شأن األمم أن تبنى بوفق مبدأ "الكونية" ،وذلك ما دام أن
"الخصوصية" مولدة للتعصب ،وقد كتب في معجمه الفلسفي يقول" :أن يتمنى
المرء عظمة وطنه ،معناه أن يتمنى الشر لجيرانه" ،ھذا بينما ذھب أھل
الخصوصية )وعلى رأسھم ھردر( إلى أن الكونية منمطة ذاھبة بفرادة األمة ماحية
لھويتھا ماحقة لذاتيتھا ،إنما األصل في األمم التعدد ،وإنما الطبيعة تنشئ األمم
العديدة المتعددة ال األمة الواحدة.44
وفي الجملة ،تعبر العبارة التالية ـ التي أنشأھا ھردر تھكما من مفكري األنوار في
عصره ـ خير تمثيل عن وجه خالفه مع ھؤالء وأتباعھم بألمانيا؛ فقد كتب يھزأ:
"أي بؤس كان يَ ِس ُم الزمن الذي كانت ال تزال توجد فيه أمم وسمات قومية؟! أية
كراھية متبادلة كانت ،وأي نفور من األجانب ،وأي انكفاء على الذات ،وأية آراء
اعتباطية متوارثة ،وأي تعلق بحقل األرض الذي ولدنا به والذي علينا أن نھلك
فيه؟! يا لھا من طريقة في التفكير موغلة في المحلية! يا لھا من دائرة أفكار ضيقة
بربرية أبدية! أما عندنا -والحمد  -فإن كل السمات القومية انمحت!  ...حقا ما
عاد لنا وطن وال قوم يمكن أن نقول عنھم :إنھم "أھلنا" ،والذين نحيا من أجلھم؛
.45

ولكننا صرنا أصدقاء البشرية ،واستحلنا إلى كائنات كوسمبوليتية"
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وھكذا يظھر -بالجملة -أن نزعة األنوار الكونية أدت إلى ردود فعل ومقاومات
قومية ،وإذ انتشرت األنوار في روسيا وبروسيا والسويد وبولونيا وغيرھا من
الدول ،فإنھا ما كان انتشارھا كانتشار عطر في جو مسالم ،وإنما ووجھت
المواجھات ،وما كان الخالف بين فولتير وھردر إال وجھا من أوجه مواجھة
القومية ـ وإن حاولت أن تكون قومية معتدلة غير شرسة ـ للكونية.

ـ  Vـ
استشكاالت

الحقيقة أن األصل في ھذه األمم أنھا ال تعود إلى غابر الدھور ،كما تدعي التواريخ
الرسمية ذلك ،وإنما "منشؤھا" الواقعي والتاريخي -إن لم نقل "بدعتھا" -ال يعود
إلى أبعد من القرن الثامن عشر على أبعد تقدير؛ فاألمم األوربية أحدث مما تدعيه،
وما كان ثمة من أمة -بالمعنى الحديث الذي يتضمن ال واقع األمة فحسب؛ وإنما
"الوعي" بذاتھا -قبل الثورة اإليديولوجية التي حدثت في القرن الثامن عشر،
والتي أوكلت إلى الشعب مشروعية السلطة؛ إذ تصورت األمة بوصفھا جماعة
واسعة موحدة برباط ما كان ھو الخضوع إلى العاھل ،ال وال االنتماء إلى ملة
واحدة ،أو إلى حالة اجتماعية موحدة ،فليست تصدر األمة عن األمير ،وإنما شأنھا
أن تكون مستقلة عن حوادث التاريخ الرسمي ،فوق األمير وفوق التاريخ
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اإلمبراطوري والعسكري ،كما عبرت مبادئ الثورة الفرنسية ) ( 1789عن ذلك.
أكثر من ھذا ،ذھب الباحث في تاريخ األمم والھويات القومية بنديكت أندرسون
Benedict Anderson
تعبيره" -جماعات متخيلة"

إلى حد الحديث عن "األمم" من حيث ھي -بحسب
46؛

بل إن الباحثة الفرنسية آن ماري تييس تذھب ـ في
47

كتابھا "خلق الھويات القومية )أوربا القرن  18ـ القرن "( 20

ـ إلى أن ھذه

األمم "تَنَ ﱠشأت" ـ أو "اختُلقت" )بمعنى "االختالق" الخفيف؛ ألن الباحثة ال تذھب
إلى حد القول إنھا "افتُريت" أو "دلﱢست" أو " ُز ﱢو َرت"( ـ لما قررت نخبة من أھل
الفكر والسياسة ـ في القرن الثامن عشر بالخصوص ـ أنھا "موجودة" بالفعل حقا،
وباشرت "التدليل" على وجودھا .تقول الباحثة" :ما األمة إال بدعة ليس لھا من
القدم إال ما يقارب القرنين ،ولقد كان ينبغي "ابتداعھا" أوال ،ثم بعد ذلك تعزيزھا
وتقويتھا بإدارتھا على أساطير مؤسسة ،وأحيانا باللجوء إلى ارتكاب تطھيرات
عرقية".48
وفي الجملة ،ما كانت األمم معطى بإطالق؛ إنما األمم مبنى بسعي ،وما كانت
"ھوية" أمة أمرا مقضيا؛ وإنما ھي نحت قرون واصطناع نخبة .وما يقتضي ذلك
من إلغاء الھويات الجماعية السابقة ـ المبنية على المنزلة االجتماعية أو الدين أو
االنتماء إلى جماعة محلية محدودة ـ أو على األقل إخالدھا إلى مرتبة ثانوية تلقاء
إبراز ھوية األمة الجديدة .وھي مبنى صارت له مياسم يُتعرف بھا عليه ،ويستھدى
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ويستدل ،منھا :بناء تاريخ اتصالي عبر عوادي الزمن ـ حتى ولو كان تاريخا
مفتعال أو مختلقا ـ وإيجاد أسالف مشتركين حتى وإن أعوز الجنيالوجيا تدقيق ذلك
وسد بعض البثوق والحلقات المفقودة؛ إذ صير إلى االعتقاد أن "ما يصنع األمة ھو
توارث ميراث جماعي وغير قابل للتفويت عبر العصور" ،وذلك حتى لو اقتضى
األمر "ترقيع" ذلك التاريخ إن لم يكن "اختالقه" ،ھذا ما ينشئ "ھوية قومية"
تقوم على ذاك الميراث المشترك حتى ولو كان وھميا أو مضخما أو مفتعال.
وقد صير إلى بناء ذاكرة الماضي بناء ،فقد وجد األلمان ھويتھم عند الجرمانيين،
كما وصفھم المؤرخ والمفكر الروماني تاسيتيوس ،واخترعت بريطانيا أوسيان
وأھازيجه الملحمية ،وبحثت الشعوب الشمالية عن بطلھا في إدة ، Eddaوقد تم
اللجوء إلى ميتولوجيا محلية أغلبھا صنعي ،وكل أمة صارت تقدم صورة عن
شعب رائع وبطولي وطيب وقوي ما يفتأ ينتصر أبد الدھر على أعداء خسيسين،
وبھذا "أضحت األمة أكثر من مجرد واقع حاضر متجسد ،أضحت ألفة بين الموتى
واألحياء" .49وھكذا خلقت جمھرة أنخاب أبطال ذوي قيمة قومية ،وفجأة تم
اكتشاف "ھوميروس كاليدوني" يسعف دعاة القومية في مواجھة فكر النھضة
اإليطالي اإلحيائي الباحث عن صلة ما بين الشعب اإليطالي والشعب اليوناني
المتبني أبطال اإلغريق وأساطيرھم ـ اسمه أوسيان  Ossianـ نسبت إليه قصيدتا
فينغل  Fingalوتيمورا  Temoraاللتان نشرتا عامي  1761و ،1763وكان قد
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ادعى شاعر شاب يُدعى جيمس ماكفرسون

James

 Macphersonأنه عثر عليھما وترجمھما عن اللسان الجايليكي بدءا من منتقيات
من أغاني شعبية أسكتلندية عتيقة .ورغم تشكيك العديد من علماء الفيلولوجيا
واآلثار في كون ھذه النصوص منحولة إال أن بعض شعوب أوربا بدت وكأنھا
كانت تنتظر األمر أيما انتظار ،وأن الملحمة المختلقة صادفت حاجة ماسة ،فتمكنت
أو ُم ﱢكن لھا ،ھا قد صار لھذه الشعوب الشمالية ماض سحيق ،وصار لھا ما تفخر
به على غيرھا ،وما تستغني به عن تراث اإلغريق ،وما تزدھي به بوصفھا أمما
عريقة ال شعوبا عواما لقيطة ،وكان أن تعممت التجربة ،فصار لكل شعب أسطورة
مؤسسة يستند إليھا  ،أسطورة مرجعية ،والحال أن أشعار ھذه الملحمة كانت بدية
الصنعة واالنتحال؛ إال أنھا بدت وكأنھا صادقة بفعل لجوء صانعيھا إلى تطعيمھا
بآثار ثقافية شعبية عتيقة؛ وذلك رغبة في تجديد ثقافة ھذه الشعوب ونفحھا بنفحات
عتاقة .وھكذا أخذت شعوب أوربا ـ ألمانا وسويديين ور ُوسًا وغيرھم ـ َس ْو َرةٌ ٌ◌ من
شھوة نشر األشعار الملحمية واألدوار الغنائية العتيقة الدائرة على حياة المحاربين
القدامى السلتتين والجرمانيين والفيكينيين والسالفيين من أجل إعادة صھر ثقافة
شعوب أوربا .فال غرابة أن تجد ھردر يناشد قومه بضرورة العناية باألھازيج
العتيقة؛ لكونھا -حسب تصوره" -أرشيفات الشعب ،وكنز علمه ،وملحمته الكونية،
وتصوراته للكون ،وھي كنز يدون أعمال األسالف ،ويرسم تاريخھم ،ويحمل
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بصمة قلبھم ،ويبين عن حياتھم في السراء والضراء ،وفي سرير الزوجية كما في
القبر" .وال عجب أن ينشر ديوانا جامعا لألغاني الشعبية ).(1779-1778
ومن مقومات األمم اللسان ،فلطالما عمل ھو فيصال للتفرقة بين اإلنتماء إلى األمة أو عدم
االنتماء إليھا ،وإذ شھدت ألمانيا -مثال -طوال األزمنة المتقدمة على قيام الدعوة
إلى حماية اللسان ،باعتباره من أمارات االنتماء إلى األمة -تَبَ ْلب َُل أَ ْلس ٍُن عجيب ،إذ
كانت األلمانية لغة التعليم الديني )بأثر من اإلصالح اللوثري( والتعليم االبتدائي،
وكانت الالتينية تحظى باألولوية في التعليم الثانوي؛ بينما كانت الفرنسية ھي لغة
الحاشية ولغة التعبير الثقافيُ :مزجة غريبة من األلسن ،بل وتبلبلھا! كان ذلك قبل
أن تظھر فكرة "اللسان القومي" الضامن النصھار أبناء األمة ،وكاد األمر يظل
على ما ھو عليه من تبلبل األلسن طوال القرن الثامن عشر .يكفي أن نلمع ھنا إلى
أن األمبراطور جوزيف الثاني ـ من آل ھابسبورغ ـ كان قد أصدر مرسوما عام
 1784بجعل األلمانية "لغة اإلدارة" ،إال أنه ما لبث ھذا المرسوم أن ووجه
بمقاومات عنيفة اعتبرت أن في األمر "جرمنة" عنيفة ،مما اضطر السلطات
اإلمبراطورية إلى إلغاء المرسوم بعد ست سنوات من إصداره ) ،(1790وقد عد
ھذا انتصارا لالتينية،

على أن نشاط الطبع وإصدار الموسوعات والدوريات

والمجالت والصالونات األدبية ،كل ذلك أسھم في توحيد لسان األلمانيين.
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ومنھا آثار ثقافية ،وفولكلور ،ومواطن حفظ ذاكرة األمة ،ومناظر طبيعية
مخصوصة ،وذھنية مشتركة معينة ،وزي قومي؛ بل وطبيخ محلي ،بله "حيوان
وطني" يتخذ بمثابة الرمز!
والحال أنه" :إلى حدود فجر القرن التاسع عشر ما كان لألمم بعد من تاريخ" 50؛
كان ثمة "تاريخ لإلمبراطوريات" ،وما كان ثمة من "تاريخ لألمم" ،ثم ما فتئ أن
صارت لألمم مرويات تتشكل  .Bildungsromanوھي "حدوثات" قومية تكون
أحيانا أقرب ما تكون إلى حديث خرافة ،وھي "أساطير وطنية" ال تكاد تختلف عن
أساطير األولين ،اللھم إال بھالة التبجيل التي كانت تضفى عليھا ،وما زال يبحث
لألمم الناشئة ھذه في نھاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر عن مياسم
ومواصفات وخصيصات حتى صير إلى الحديث عن "طبيعة قومية" ،وذلك ال
بمعنى "الطباع" الخاصة بالقوم ،وإنما بمعنى "المناظر الطبيعية" الخاصة بھم،
فصير إلى اعتبار أن لكل أمة مناظرھا الطبيعية المخصوصة التي ترمز إلى
"الوطن" شأن نھر الراين مثال ،وكونه يرمز إلى جرمانيا.
أخيرا ،قد صير اليوم إلى المقابلة بين تصورين لألمة :تصور أول على الطريقة
الفرنسية ،وتصور ثان على الطريقة األلمانية :األول وليد الثورة الفرنسية ،والثاني
وليد الحركة الرومانسية ،فكالھما ابن النصف الثاني من القرن التاسع عشر ،ذاك
مبني على االنتماء الحر العقالني لألفراد إلى الجماعة السياسية ـ األمة ـ ومن ثمة
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كان تصورا "إرادويا" قائما على فكرة "الرغبة في مشترك العيش"؛ بل تصور
"ليبرالي" بلغة زمننا ھذا ،وھذا يفضل فكرة االنتماء الحتمي إلى مجموع عضوي،
ومن ثمة كان تصورا "حتمويا" ،بله "جماعاتيا" ،بلغة أھل عصرنا .ولھذا يقال
عن األول :إنه عقالني وتقدمي ،وعن الثاني :إنه وجداني ورجعي ،وذلك لما كان
ذاك مبنيا على اإلرادة الحرة في اإلنتماء إلى كيان سياسي ،فال تح ّد "األمة" عند
رينان -على جھة السلب -ال بالعرق وال باللسان وال بالدين وال بالجغرافيا وال
حتى بالمصالح المشتركة وحدھا؛ وإنما تح ّد -إيجابا ھذه المرة -بوصفھا "تضامنا
عظيما" و"تضحيات مبذولة" ،وإذا كانت األمة تفترض ماضيا مشتركا ،فإنه ال
يتصور أمر األمة من دون رغبة معبر عنھا في االستمرار في العيش المشترك،
وذلك باعتبار أن "من شأن وجود األمة  ...أن يكون استفتاء شعبيا يجري في كل
األيام ،مثلما أن وجود الفرد تأكيد دائم للحياة" -بحسب عبارة رينان الشھيرة -بينما
ھذا متحدر عن الخضوع إلى حتمية عضوية )األمة بوسمھا روح الشعب المتأتية
عن الدم والتراب( ،وبالرغم من أنه ال تقابل مطلق بين التصورين ،بل ثمة تداخل
وتواجد حتى لدى الفئة المفكرة والسياسية في البلد الواحد ،على نحو ما نجده مثال
عند المفكر القومي اليميني الفرنسي باريس Barrèsفي تعريفة للقومية من حيث
ھي قبول بالحتمية.
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أوﻟﻮﻳﺔ اﻟﻘﺮآن ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ
ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ
واﺋﻞ ﺣﻼق



ﺷﻬﺪت ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻘ ﱡﺪﻣﺎً ﻣﻠﺤﻮﻇﺎً ﰲ اﻵوﻧﺔ
اﻷﺧﲑة؛ ﺣﻴﺚ ﺑﺪأ اﻟﻜﺸﻒ اﻟﺘﺪرﳚﻲ ﻋﻦ اﻟﺼﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﺑﲔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ،
ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﻜﻠﻲ اﶈﻜﻢ ،وﺑﲔ اﻟﻈﺮوف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو اﳌﺸﺎﻏﻞ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﳌﺆﻟﻔﻴﻬﺎ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﱰ
ﺧﻠﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص ،وﺗﻘﻮم ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ،وﲢﺪﻳﺪ ﻣﺴﺎرﻫﺎ.
وﺑﺪأ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ وﺟﻮد ٍ
ﺻﻠﺔ ﻏﲑ ﻇﺎﻫﺮة ﻟﻜﻨﻬﺎ وﺛﻴﻘﺔ ﺑﲔ اﻻﺳﺘﻐﺮاق اﻟﺸﻜﻠﻲ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ،واﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،واﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ واﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،واﻷﻧﻮاع اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ
اﻷﺧﺮى ،ذات اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺬي ﻻ ﳛﻤﻞ أﻳﺔ ﻣﻼﻣﺢ ﺷﺨﺼﻴﺔ ،واﻟﺬي ﻳﺒﺪو ﻟﻨﺎ ﰲ اﻟﻈﺎﻫﺮ أﻧﻪ
أﺳﻠﻮب ﻣﻮ ﱠﺣﺪ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ،ذو ﻃﺎﺑﻊ ﺗﻜﺮاري ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻀﻤﻮن ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﺑﲔ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ
ٌ
اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﳌﺆﻟﻔﻴﻬﺎ اﳌﺘﻌﻠّﻘﺔ ﻢ ﺷﺨﺼﻴﺎً أو ﺑﻌﺼﻮرﻫﻢ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻟﱵ أﻧﺘﺠﻮا ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻢ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
أﺧﺮى.
وﺗﺘﺠﻪ اﻟﺒﺤﻮث إﱃ ﻣﻨﻊ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺒﺎرز ﻷي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﻣﻦ
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﺧﻔﺎء وﻃﻤﺲ اﻷﺛﺮ اﻟﺸﺨﺼﻲ اﳋﺎص ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ ﰲ ﻋﻤﻠﻪ اﻟﻔﻜﺮي؛ ﺣﻴﺚ إﻧﻪ ﲟﻮﺟﺐ ﻫﺬا
 أﺳﺘﺎذ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎﻛﻐﻴﻞ ،ﻣﻮﻧﱰﻳﺎل ـ ﻛﻨﺪا ﺳﺎﺑﻘﺎً ،وﻫﻮ اﻹﺳﺘﺎذ اﻟﻔﻘﻪ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﲜﺎﻣﻌﺔﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎً .وﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ
ﺣﺮرﻩ واﺋﻞ ﺣﻼق ،ودوﻧﺎﻟﺪ ﻟﻴﺘﻞ ،ﲢﺖ ﻋﻨﻮان :دراﺳﺎت إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻬﺪاة ﻟﺘﺸﺎرﻟﺰ آدﻣﺰ ،ﻣﻨﺸﻮرات دار ﺑﺮﻳﻞ،
اﻷﺻﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﲨﺎﻋﻲّ ،
ﻟﻴﺪن ،ﻫﻮﻟﻨﺪة 1991م.
Wael B. Hallaq, Donald P. little (editors): Islamic Studies Presented to Charles J.
Adams, E.J. Brill, Leiden, The Netherland, 1991.
. The Primacy Of The Qurʼan In Shatibis Legal Theory
ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺤﺚ اﻷﺻﻠﻲ:
ﺗﺮﺟﻢ اﳌﻘﺎل اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺣﺎزم زﻛﺮﻳﺎ ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ.
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اﻷﺛﺮ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ  -وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻹﻗﺮار ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﻜﻠﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﺬي أﺷﺮﻧﺎ إﻟﻴﻪ
ٍ
ي ٍ
ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﳓ ٍﻮ ﻣﺎ.
ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻤﻲ ﻻ ﺑ ّﺪ أن ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑ
آﻧﻔﺎً -ﻓﺈ ّن أ ﱠ
وﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﱃ أﻳﺪﻳﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت واﺿﺤﺔ وﻛﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ
وﺗﻜﻮﻳﻦ اﳌﺆﻟﻒ ،وﻧﻮﻋﻴﺔ ّﻗﺮاء ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻪ ،وﻧﻮﻋﻴﺔ وﺧﺼﺎﺋﺺ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ
ﻣﻼﺣﻈﺔ ودراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﲔ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ وﺑﺮاﻫﻴﻨﻪ وﻧﻈﺎم اﻟﺴﺮد اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ،وﺑﲔ اﳌﻌﻄﻴﺎت
اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﺤﺮك وﻳﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ.
ﺗُﻌﺪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أﺣﺪ اﻟﻨﻤﺎذج اﳉﻠﻴّﺔ ﳍﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ﺣﻴﺚ ﺷﻜﻠﻴّﺔ
اﳌﻨﻬﺞ ،وﺷﻜﻠﻴﺔ أﺳﻠﻮب ﻋﺮض اﻷﻓﻜﺎر ﺗﺒﺪو أﻣﺮاً ﺷﺪﻳﺪ اﻷﳘﻴﺔ.
ﺗﱪر ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻄﻐﻰ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﻟﻔﺎت
وﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻘﺪ ﺗﺒﻠﻮرت ﻧﻈﺮةٌ ّ
اﻹﻧﺘﺎج اﳉﻤﺎﻋﻲ ﻷﺟﻴﺎل ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﻦ
اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ،ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ،اﻟﱵ ﲤﺜّﻞ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ
َ
ﻣﻮﺣﺪة ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ .وﺑﻜﻠﻤﺔ أﺧﺮى ،ﻃﺎﳌﺎ أ ّن ﻣﺆﻟﻔﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ
اﻷﺻﻮﻟﻴﲔ ،ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ ّ
ي ﻛﺘﺎب آﺧﺮ
واﺣﺪة اﻟﻄﺎﺑﻊ؛ ﻓﺈ ّن ﻛﺘﺎﺑﺎً واﺣﺪاً ﻣﻨﻬﺎ ﳝﺜّﻞ ﻫﺬا اﳌﻨﺘَﺞ اﳉﻤﺎﻋﻲ ،ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ أن ﳝﺜّﻠﻪ أ ﱡ
ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ.1
ﻟﻜﻦ ﻃﻤﺲ ﻣﻌﺎﱂ اﻟﺘﻤﻴّﺰ ﺑﲔ ﻛﺘﺎب وآﺧﺮ ﻳﺸ ّﻜﻞ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ اﺳﺘﺒﻌﺎداً ﻛﻠﻴﺎً ﻷي اﻋﺘﺒﺎر-
وﻟﻮ ﻛﺎن ﺑﺴﻴﻄﺎً -ﻟﻈﺮوف اﳌﺆﻟﻔﲔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻓﱰاﺿﺎ ﻢ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ،وﻏﲑﻫﺎ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ واﺣﺪ
ﺗﺘﻢ
ﻣﻨﻬﻢ ،وﻧﺘﻴﺠﺔً ﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﲡﺎﻫﻞ ّ
أي ﻓﺮوق ﰲ اﻟﺼﻴﻐﺔ واﳌﺎدة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،وﺑﺸﻜﻞ أﻫﻢ ّ
اﻟﺘﻌﻤﻴﺔ ﻋﻦ ﻫﺪف ﻛﻞ ﻣﺆﻟﱢﻒ ﻣﻦ وراء ﺧﻄﺎﺑﻪ اﻷﺻﻮﱄ.
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻪ ﳚﺐ اﻻﻋﱰاف ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﺑﺄ ّن ﻣﺆﻟﻔﺎت أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ﲤﻴﻞ إﱃ أن
ﺗﺘﺨﺬ أﺷﻜﺎﻻً وﻣﻀﺎﻣﲔ ﻣﺘﻌﺪدة ،وﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﳕﺘﻠﻚ ﳎﻤﻮﻋﺔً ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ اﻟﱵ
 1ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻒ ﻫﻮ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﺑﲔ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻟﻐﺮﺑﻴﲔ ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .اﻧﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل:
N.j. Coulson, A History of Islamic Law (Edinburgh, 1964), 84.
ﻳﺮدد ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﻷﻗﻮال اﻟﱵ أﺷﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  H.A.R. Gibbﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ Mohammedanism
 .(New York, 1962), 104.ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ أدق ،اﻧﻈﺮ،
Bernard weiss, " Knowledge of the Past: The Theory of Tawatur According to
Ghazali", SI, 61, (1985), 85 (11. 13-16).
وﻻ ﳜﺘﻠﻒ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮب واﳌﺴﻠﻤﲔ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻐﺮﺑﻴﲔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ.
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ﲣﺘﻠﻒ وﺗﺘﻤﻴﺰ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺼﻮرٍة ﻣﺎ ،ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺣﻘﺎً :إ ّن ﺑﻌﺾ اﳌﺆﻟﻔﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﱃ
ﻣﺪرﺳﺔ أﺻﻮﻟﻴﺔ واﺣﺪة ﲢﻈﻰ ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ واﻟﺘﻤﺎﺛﻞ؛ ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ
اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺎ أﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ أ ّن اﻟﻔﺮوق ﺑﲔ اﳌﺆﻟﻔﺎت ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻻ ﺗﺴﺘﺤﻖ
اﻻﻟﺘﻔﺎت إﻟﻴﻬﺎ ،أو أن اﻟﻔﺮوق ﺑﲔ اﳌﺪارس اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻫﻲ أﻗﻞ وﺿﻮﺣﺎً وﲤﻴﺰاً.
ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺑﲔ اﳌﺪارس اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﻣﺪرﺳﺔٌ ﲤﺘﻠﻚ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻓﻘﻬﻴﺔ ،وﻃﺎﺑﻌﺎً ﻋﻘﺪﻳﺎ ﳑﻴﺰاً ﳍﺎ ،وﻟﺪﻳﻬﺎ
ﳑﺜﻠﻮن ﻋﺎﺷﻮا اﺑﺘﺪاءً ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ اﳍﺠﺮي /اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ اﳌﻴﻼدي  -ﻣﺜﻞ اﳉﻮﻳﲏ،1
واﻟﻐﺰاﱄ -2إﱃ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ اﳍﺠﺮي /اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ اﳌﻴﻼدي ﻣﺜﻞ اﻵﻣﺪي ،3واﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ ،4واﺑﻦ
اﳊﺎﺟﺐ .5ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﳉﻮﻳﲏ واﻟﻐﺰاﱄ واﻵﻣﺪي ﻛﺎﻧﻮا ﺷﺎﻓﻌﻴﺔً أﺷﺎﻋﺮة ،وﻛﺎن اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ
ﺣﻨﺒﻠﻴﺎً ﻣﺘﻤﺴﻜﺎً ﲟﺬﻫﺒﻪ ،وﻛﺎن اﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ ﻓﻘﻴﻬﺎً ﻣﺎﻟﻜﻴﺎً ،ﺟﺬﺑﺖ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ﻋﺪداً ﻛﺒﲑاً ﻣﻦ
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ﻛﻞ ﻫﺆﻻء
اﻟﺸﺮوﺣﺎت ﻣﻦ ﻗِﺒَﻞ ﻓﻘﻬﺎء ﻛﺒﺎر وﺻﻐﺎر ﻣﻦ اﳌﺪارس اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ واﻟﻜﻼﻣﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ؛ ﻓﺈ ّن ﱠ
اﻷﺻﻮﻟﻴﲔ  -وﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص اﻷﺧﲑون ﻣﻨﻬﻢ  -ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﺑﺸﻜﻞ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ
ﺑﺎﻟﻨﻤﻮذج اﻷﺻﻮﱄ اﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﳒﺪ أﻓﻀﻞ ﲡﻠﻴﺎﺗﻪ ﰲ ﻋﻤﻞ اﳌﻔﻜﺮ اﳊﻨﻔﻲ اﳌﻌﺘﺰﱄ أﰊ اﳊﺴﲔ
اﻟﺒﺼﺮي.7
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أ ّن ﲨﻴﻊ ﻣﺆﻟﻔﺎت ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﺸﱰك ﰲ ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺸﱰك ـ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
ﻳُﻔﱰض أن ﻳﻜﻮن اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺸﻜﻞ 8ـ ﻓﺈ ّن اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻴﻨﻬﻢ ﰲ اﻷﺳﻠﻮب وﰲ اﳌﻨﻬﺞ
 1إﻣﺎم اﳊﺮﻣﲔ اﳉﻮﻳﲏ ،اﻟﺒﺮﻫﺎن ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ،ﻃﺒﻌﺔ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﺪﻳﺐ ،ﰲ ﳎﻠﺪﻳﻦ ) ،اﻟﻘﺎﻫﺮة1400 ،ﻫـ1980 /م(.
 2أﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻐﺰاﱄ ،اﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮل ،ﰲ ﳎﻠﺪﻳﻦ ) ،اﻟﻘﺎﻫﺮة1322 ،ﻫـ1904 /ـ 1905م( .وﻟﻪ أﻳﻀﺎً ،اﻟﻤﻨﺨﻮل ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت

اﻷﺻﻮل ،ﻃﺒﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻫﻴﺘﻮ ) ،دﻣﺸﻖ1970 ،م(.

 3ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ اﻵﻣﺪي ،اﻹﺣﻜﺎم ﻓﻲ أﺻﻮل اﻷﺣﻜﺎم ،ﺛﻼﺛﺔ ﳎﻠﺪات ) ،اﻟﻘﺎﻫﺮة1968 ،م(.

 4ﻣﻮﻓﻖ اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ ،روﺿﺔ اﻟﻨﺎﻇﺮ وﺟﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ ،ﻃﺒﻌﺔ ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻜﺎﺗﺐ) ،ﺑﲑوت1981 ،م(.

 5ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ ،ﻣﻨﺘﻬﻰ اﻟﻮﺻﻮل واﻷﻣﻞ ﻓﻲ ﻋﻠﻤﻲ اﻷﺻﻮل واﻟﺠﺪل ،ﻃﺒﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻨﻌﺴﺎﱐ ) ،اﻟﻘﺎﻫﺮة1326 ،ﻫـ/
1908م(.
 6ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻴﻤﲏ ،إﻳﺜﺎر اﻟﺤﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻠﻖ ) ،اﻟﻘﺎﻫﺮة1318 ،ﻫـ1900 /ـ 1901م( ،200 ،ﻻﺣﻆ أن ﳐﺘﺼﺮ اﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ ﻗﺪ ﺣﻈﻲ
ﺑﺴﺒﻌﲔ ﺷﺮﺣﺎً ،ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن اﻟﻴﻤﲏ ﻗﺪ ﻣﺎت ﺑﻌﺪ اﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ ﺑﻘﺮﻧﲔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً.
 1أﺑﻮ اﳊﺴﲔ اﻟﺒﺼﺮي ،اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ،ﻃﺒﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﲪﻴﺪ اﷲ ،ﰲ ﳎﻠﺪﻳﻦ ) ،دﻣﺸﻖ1965 /1964 ،م(.

 2اﻧﻈﺮ ﻋﺒﺎرة اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ،اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،اﻟﱰﲨﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ،
 .Fr. Rosenthal, 3 vols. (London, 1967), III, 28 ff.واﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎً
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واﳌﻀﻤﻮن أﻣﺮٌ ﳝﻜﻦ ﲤﻴﻴﺰﻩ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ،ﺣﱴ ﻟﻮ ﻗﺮرﻧﺎ ﲡﺎﻫﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﻌﺐ دوراً ﰲ
ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﻟﻜﻞ أﺻﻮﱄ؛ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﳚﺐ أن ﻧﻘﻒ ﻋﻠﻰ اﻷﺛﺮ اﻟﺒﻌﻴﺪ ﻻﻧﺘﻤﺎﺋﻪ اﻟﻌﻘﺪي ﻋﻠﻰ
ﻓﺮﺿﻴﺎﺗﻪ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ،وﻣﺒﺎدئ ﺧﻄﺎﺑﻪ اﳌﺆ ﱠﺳﺴﺔ ﻋﻘﺪﻳﺎً.
اﳌﺪرﺟﺔ ﲢﺖ ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﲣﺘﻠﻒ
ﻟﻜﻦ إذا وﺿﻌﻨﺎ ﻫﺬﻩ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﺟﺎﻧﺒﺎً ،ﻓﺈ ّن اﳌﺆﻟﻔﺎت َ
إﱃ ٍ
درﺟﺔ ﻣﺎ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﳌﺪارس ،وﺑﺪرﺟﺔ أﻛﱪ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻔﺮدﻳﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳌﺴﺘﻘﻞ ،ﻓﻌﻠﻰ
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ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻓﺈ ّن ﻣﺆﻟﻔﺎت اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ 1ﲤﺜّﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ؛ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﺆﻟﻔﺎت اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم
واﻟﺸﺎﻃﱯ 5ﲤﺜّﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى.
وﻫﻜﺬا ،ﻓﻼ ﺑ ّﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﺄ ّن اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ اﻟﺒﺎدي ﰲ ﻛﺘﺐ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ
ﻛﺤﻘﻴﻘﺔ ﻣﺴﻠّﻢ ﺎ ،وأﻧﻪ ﻃﺎﳌﺎ ﻗَﺒِْﻠﻨﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺪ ﲣﺘﻠﻒ ﻧﻈﺮﻳﺘﺎن أﺻﻮﻟﻴﺘﺎن ﰲ ﺟﺎﻧﺐ أو أﻛﺜﺮ ،ﻓﺈﻧﻪ
ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ -ﺿﺮورةً -أن ﻧﻀﻊ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺰﻋﻢ اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﻮﺟﻮد ﲤﺎﺛﻞ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳉﻮاﻧﺐ اﻷﺧﺮى
اﳌﱰاﺑﻄﺔ ﺿﻤﻦ ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺘﲔ.
وﺑﻜﻠﻤﺔ أﺧﺮى ،ﻓﺈﻧﻪ ﻃﺎﳌﺎ ﻗﺮرﻧﺎ أﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻧﻈﺮﻳﺎت أﺻﻮﻟﻴﺔ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ،وﻃﺎﳌﺎ وﺻﻠﻨﺎ إﱃ أ ﱠن
ﻛﻞ ﻧﻈﺮﻳﺔ أﺻﻮﻟﻴﺔ ﲤﺘﻠﻚ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﻟﻴﺎً ﻣﻦ ﺗﺮاﺑﻂ اﻟﱪاﻫﲔ وﲤﺎﺳﻜﻬﺎ ﰲ داﺧﻠﻬﺎ ،وﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ أي
ﻧﻈﺮﻳﺔ أﺧﺮى ،ﻓﻜﻴﻒ ﳝﻜﻦ ﺗﱪﻳﺮ اﻟﻘﻮل ﺑﺎﳌﻜﺎﻧﺔ اﻻﺑﺴﺘﻴﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻺﲨﺎع؟ وﻛﻴﻒ ﳚﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺣﻼّ
ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼف ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﺟﺰاء اﻷﺧﺮى ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺎ ﻢ؟
ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل  -ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ  -ﺑﺄ ّن ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻫﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ،وﺳﻮف
ﻧﺼﺎدﻓﻬﺎ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺸﺎﻃﱯ ﺣﻮل اﻟﻘﺮآن ،وﺳﻮف ﻧﻘ ّﺪر ﺣﻴﻨﻬﺎ  -ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﻈﺮﻳﺎت
اﻵﺛﺎر اﶈﺘﻤﻠﺔ ﳌﻮﻗﻒ اﻟﺸﺎﻃﱯ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ
أﺻﻮﻟﻴﺔ أﺧﺮى ﺗﻌﻮد ﻟﻠﻐﺰاﱄ واﻵﻣﺪي وﻏﲑﳘﺎ َ -
أﺟﺰاء ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ.
******
إ ّن اﻟﺴﻤﺔ اﻷﺑﺮز اﻟﱵ ﲤﻴّﺰ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺸﺎﻃﱯ اﳋﺎص إزاء اﻟﻘﺮآن ﻫﻲ أﻧﻪ ﻳﺮى ﻫﺬا اﻟﻨﺺ
وﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ وﺣﺪة ﻛﻠﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ،وﻫﻮ ﻳﻘﱰب ﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮة  -ﻛﻤﺎ ﺳﻮف ﻧﺮى  -ﻣﻦ رؤﻳﺔ
Nicholas P. Aghnides, Mohammedan Theories of Finance (New York, 1916), 173-175
(nos. 3, 8, 10, 11).
 1ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ ،اﻷﺻﻮل ،ﰲ ﳎﻠﺪﻳﻦ ) ،اﻟﻘﺎﻫﺮة1327 ،ﻫـ1909 /ـ 1901م(.
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ﻣﻔ ﱢﺴﺮي اﻟﻘﺮآن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻗﱰاﺑﻪ ﻣﻦ رؤﻳﺔ زﻣﻼﺋﻪ اﻷﺻﻮﻟﻴﲔ؛ ﺣﻴﺚ ﳝﺜّﻞ اﻟﻘﺮآن ﰲ ﻧﻈﺮ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ
اﻷﺻﻮﻟﻴﲔ ﻣﺪوﻧﺔً ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﻠﻐﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ واﻟﺘﻘﺴﻴﻢ إﱃ أواﻣﺮ وﻧﻮ ٍاﻩ ،وإﱃ أﻟﻔﺎظ ﳎﻤﻠﺔ،
وأﻟﻔﺎظ ﻣﺘﺸﺎ ﺔ ،وأﻟﻔﺎظ ﳏﻜﻤﺔ ..إﱃ ﻏﲑ ذﻟﻚ.
وﻗﺪ ﺗﻘﻮم اﳌﺆﻟﻔﺎت اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ  -ﻣﺜﻞ ﻣﺆﻟﻔﺎت اﻟﻐﺰاﱄ ،واﻵﻣﺪي ،واﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺮاغ
ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻌﲎ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،وﺷﺮح اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﻨﻄﻘﻴﺔ واﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺗﻮﺿﻴﺢ
اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ  -ﺑﻌﺮض ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻷرﺑﻌﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ اﳌﻌﱰف ﻓﻴﻬﺎ ،وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﲤﻀﻲ ﳓﻮ ﺑﻴﺎن أﺻﺎﻟﺔ
اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﻧﻘﻠﻪ وﺣﻔﻈﻪ.1
وأﻣﺎ وراء ذﻟﻚ ﻓﻼ ﻳﻌﺮض اﻟﻘﺮآن ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﺘﺐ ﺑﻮﺻﻔﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٍ
ﻣﺪوﻧﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗُﺸﺘﻖ ﻣﻦ
ُ
ﻟﻐﺘﻬﺎ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص.
وﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﺴﺦ  -ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﻟﻔﺎت اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ  -ﻣﻊ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ دون أي ﲤﻴﻴﺰ ،ﻣﺎ
ﻋﺪا إﺛﺎرة اﻟﻨﻘﺎش ﺣﻮل ﲢﺪﻳﺪ اﻵﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺴﺦ اﻷﺧﺮى ،ﻣﻊ وﺟﻮد أدﱏ ﻗﺪر ﳑﻜﻦ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرة إﱃ
أﳘﻴﺔ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﺘﺎرﳜﻲ اﻟﺬي ﰎّ ﻓﻴﻪ إﻧﺰال اﻟﻨﺺ ،2وﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ،ﻓﺈ ّن اﻟﻘﺮآن ـ واﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻨﻄﺒﻖ
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﱵ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨّﺔ ـ ﻳﺸ ّﻜﻞ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﳏﺼﻠﺔ ﻣﺪوﻧﺔ ﻣﻦ اﻷواﻣﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ّ
ﺗﺘﻘﺮر ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ ﻣﻮاد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿﻌﻲ.
ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺮى ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ،ﻓﺈ ّن ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺸﺎﻃﱯ ﺣﻮل اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ ﻳﺘﺠﺎوز ﻫﺬﻩ اﳊﺪود,
وﻟﻜﻲ ﳛﺪد اﻟﺸﺎﻃﱯ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ اﳋﺎص ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻀﻊ ﻋﺪداً ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ.
اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻷم ﻟﻜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
اﻹﻋﺠﺎزﻳﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ،ﻓﺈ ﺎ ﻟﻴﺴﺖ وراء إدراك أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﳝﺘﻠﻜﻮن اﻟﻘﺪرة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ
ﻣﻌﻬﻮد اﳋﻄﺎب اﻟﻌﺮﰊ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻮق إدراﻛﻬﻢ ،ﻓﺈ ّن اﻷﻣﺮ اﻹﳍﻲ

 1اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ ،اﻟﺮوﺿﺔ60 ،ـ ،62اﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ ،اﻟﻤﻨﺘﻬﻰ33 ،ـ ،34اﻟﻐﺰاﱄ ،اﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ100/1 ،ـ .101ﻻ ﻳﺸﲑ أﺑﻮ اﳊﺴﲔ اﻟﺒﺼﺮي ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ13/1) ،ـ (14ﺣﱴ إﱃ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ؛ ﺑﻞ إﻧﻪ ﻳﺒﺪأ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺑﻌﺮض ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻷﻟﻔﺎظ .اﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎً ،أﺑﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺷﻲ ،اﻷﺻﻮل) ،ﺑﲑوت،
1982م(  .13 ،وأﺑﻮ إﺳﺤﻖ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺸﲑازي ،اﻟﻠﻤﻊ ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ،ﻃﺒﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻨﻌﺴﺎﱐ) ،اﻟﻘﺎﻫﺮة1326 ،ﻫـ1908/م(.4،
 2اﻧﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ ،اﻟﺮوﺿﺔ77 ،ـ.78
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ﺑﻀﺮورة اﻻﻧﺼﻴﺎع ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ ﻳﺼﺒﺢ ﻋﺒﺜﺎً؛ ﻷﻧﻪ ﺳﻴﺆدي إﱃ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﻨﺎس ﺑﻮ ٍ
اﺟﺐ ،ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أ ﻢ
ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ،وﻫﻮ ﺷﻲءٌ ﻳﻌﺎﻛﺲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﺪﻳﲏ.
ﻣﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻺدراك ﻻ ﻳﺸ ّﻜﻞ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻣﺆﻛﺪة ﺑﺄن اﻟﻔﻘﻴﻪ اﳌﻔ ﱢﺴﺮ
إ ّن اﻹﻗﺮار ﺑﺄ ّن ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن أ ٌ
ﺳﻴﻔﻬﻢ ﺑﺎﻟﻀﺮورة اﳌﻌﲎ واﳌﻀﻤﻮن اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ ،ﻓﻤﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﲎ ﻛﻠﻤﺔ أو
ﲨﻠﺔ واﺿﺤﺎ ﻟﻠﻤﺆول ،ﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﻫﺬا ﻫﻮ اﳌﻌﲎ اﳌﺮاد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ؟
ُ
وﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أ ّن ﻣﻌﲎ اﻟﻨﺺ وﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﻫﻮ اﳌﺮاد ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﻳُﺸ ّﺪد اﻟﺸﺎﻃﱯ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة
ُ
ﺗﻮﺿﻴﺢ أﺳﺒﺎب وﻇﺮوف اﻟﻮﺣﻲ ) أﺳﺒﺎب اﻟﻨﺰول( ،ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل إ ّن ﲨﻠﺔً اﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ ﰲ
اﻟﻨﺺ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﳍﺎ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻒ ﻋﺪة ،ﻓﻬﻲ  -ﻣﻦ ﺑﲔ أﺷﻴﺎء أﺧﺮى  -ﻗﺪ ﺗﺒﻴﺢ ﺷﻴﺌﺎً،
أو ﺗﺴﺘﻨﻜﺮ أﻣﺮاً ،وﻟﻜﻦ ﳝﻜﻦ ﻟﻨﺎ أن ﻧﻘﱰب أﻛﺜﺮ ﺻﻮب اﳌﻌﲎ اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة إذا اﺳﺘﻄﻌﻨﺎ

ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺳﺒﺐ ﻧﺰول ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ وﻇﺮﻓﻬﺎ اﻟﺘﺎرﳜﻲ.
واﻟﺸﺮط اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺬي ﻳﺴﺎوي اﻷول ﰲ اﻷﳘﻴﺔ  -واﻟﺬي ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻜﺸﻒ
ﻋﻦ ُﻣﺮاد اﻟﺸﺎرع  -ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﺎدات وﺳﻨﻦ اﻟﻌﺮب ﰲ ﺧﻄﺎ ﺎ وﻟﻐﺘﻬﺎ اﻟﱵ ﺳﺎدت ﺑﻴﻨﻬﻢ ﰲ أﺛﻨﺎء
اﻟﻌﺮب ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﻳﻔﻬﻤﻮ ﺎ ،وأﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر أﺛﻨﺎء
ﻋﺼﺮ اﻟﻮﺣﻲ ،ﻓﻘﺪ ﺧﺎﻃﺐ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ
َ
ﳐﺎﻃﺒﺘﻬﻢ اﻟﻈﺮوف اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﻮاﻗﻊ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺸﻮﻧﻪ ،وﻧﻈﺮا ﻷ ّن اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻮاﻗﻊ ـ ﻛﻤﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ ذﻟﻚ
اﻟﺸﺎﻃﱯ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ـ ﳝﻜﻦ أن ﲣﺘﻠﻔﺎ ﻋﻦ ﻟﻐﺔ وواﻗﻊ اﻟﻈﺮف اﻟﺘﺎرﳜﻲ اﻟﺬي ﺟﺎء ﺑﻌﺪ ﻋﺼﺮ
ﻧﺰول اﻟﻮﺣﻲ ،ﻟﺬﻟﻚ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﻴﻪ اﳌﻔ ﱢﺴﺮ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻄﻠﻌﺎً ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺼﻞ ودﻗﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ
ﻋﺼﺮ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ،واﻟﺴﻴﺎق اﻟﺘﺎرﳜﻲ اﻟﺬي أُوﺣﻲ ﻓﻴﻪ.
ﻳﺒﺪو أن اﻷﺻﻮﻟﻴﲔ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﱂ ﻳﻌﲑوا ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮوط ﻛﺒﲑ اﻫﺘﻤﺎم  ،ﺣﻴﺚ اﻛﺘﻔﻮا ﺑﺎﻟﻔﺮﺿﻴﺔ
أي ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻜﻼم ﳚﺐ  -ﺣﱴ ﻳﻜﻮن ﻣﺒﻴﻨﺎً ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﻴﻢ  -أن ﻳُﻔﻬﻢ ﰲ
اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮل :إ ّن ّ
 2اﻟﺸﺎﻃﱯ ،اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت ،224/3 ،ﻳﺴﺘﻨﺪ اﻟﺸﺎﻃﱯ ﰲ ﺑﻨﺎء ﺣﺠﺘﻪ ﺗﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة أﺻﻮﻟﻴﺔ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ أﻧﻪ )ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﲟﺎ ﻻ
ﻳُﺴﺘﻄﺎع(.
 3اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ.225/3 ،

 1اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ55 ،44/2 ،؛ 229/3ـ .230واﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎً ،اﻻﻋﺘﺼﺎم ،ﻃﺒﻌﺔ ﳏﻤﺪ رﺷﻴﺪ رﺿﺎ ،ﰲ ﳎﻠﺪﻳﻦ) ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،
1332ﻫـ1913/ـ1914م(.256/2 ،
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داﺧﻞ ﺳﻴﺎﻗﻪ اﳋﺎص؛ أي اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺬي ﳛ ّﺪدﻩ ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻴﻪ ﻫﺆﻻء اﻷﺻﻮﻟﻴﻮن ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺮاﺋﻦ اﻷﺣﻮال،
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أ ّن ﻗﺮاﺋﻦ اﻷﺣﻮال ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﱵ أُوﺣﻴﺖ ﰲ ﺧﻼﳍﺎ اﻵﻳﺔ
اﳌﺨﺼﻮﺻﺔ ،واﳌﻮاﺿﻌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﶈﻴﻄﺔ اﻟﱵ راﻓﻘﺖ ﻧﺰول ﻫﺬا اﳉﺰء ﻣﻦ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ،
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺒﺪو ﺟﻠﻴﺎً أ ّن ﻫﺆﻻء اﻷﺻﻮﻟﻴﲔ ﻗﺪ ﻓﺸﻠﻮا ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻋﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ إﺣﺪاث
أي ﻓﻌﻞ ﺗﺄوﻳﻠﻲ؛ ﰲ ﺣﲔ أ ّن اﻟﺸﺎﻃﱯ ﻗﺪ ﳒﺢ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ،وأﻋﻄﺎﻫﺎ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﰲ
إﻃﺎر ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺮى ﺑﻌﺪ ﻗﻠﻴﻞ.
إ ّن اﻷﻟﻔﺔ اﻟﻜﺒﲑة واﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﻇﺮوف ﺗﻨﺰﻳﻞ اﻟﻮﺣﻲ ،واﺳﺘﻴﻌﺎب ﻣﻌﻬﻮد اﳋﻄﺎب ﻋﻨﺪ
اﻟﻌﺮب ،وﻃﺮﻳﻘﺔ ﻓﻬﻤﻬﻢ ﻟﻠﻐﺘﻬﻢ اﻟﱵ ﻧﺰل ﺎ اﻟﻘﺮآن ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ اﳌﻴﻼدي؛ ﻻ ﺗُﺸ ّﻜﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻔﻬﻢ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻟﻠﻘﺮآن ،وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ ﻓﺈ ّن ﻫﺬﻩ ﺧﻄﻮة ﺿﺮورﻳﺔ ،ﲤﺸﻲ ﰲ
اﻻﲡﺎﻩ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن اﻟﻈﺎﻫﺮة ﰲ ﺿﻮء اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻘﺮرة ﻟﻠﺼﻴﻎ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ،
واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺎن ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﻌﺮب ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻌﺼﺮ ،وﺗﺸ ّﻜﻞ ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮة ﺷﺮﻃﺎ ﻗﺒﻠﻴﺎً
ﻷي ﳏﺎوﻟﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﺴﺘﻮى أﻋﻤﻖ ﰲ اﻟﺘﺄوﻳﻞ.
ّ
وﰲ أﺛﻨﺎء اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى اﻷﻋﻤﻖ ،ﻓﺈ ّن اﳌﺆول ﻳﺘﺠﺎوز اﳌﻌﲎ اﳌﺘﺒﺎدر ،ورﲟﺎ اﳌﻌﲎ
اﻟﻈﺎﻫﺮي ﻟﻠﻨﺺ ﻟﻴﺼﻞ إﱃ اﳌﺮاد اﳊﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي أرادﻩ اﻟﺸﺎرع ،وﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻓﺈ ّن ﻫﺬﻩ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ
رﻣﺰﻳﺔ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺄوﻳﻠﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻻ ﻳﺼﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻔ ﱢﺴﺮ ،ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل إ ّن اﳌﻌﲎ اﻟﻈﺎﻫﺮ

ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ} :اﻟﻴﻮم أﻛﻤﻠﺖ ﻟﻜﻢ دﻳﻨﻜﻢ{ )اﳌﺎﺋﺪة ،( :ﻫﻮ اﻹﺧﺒﺎر ﻋﻦ إﲤﺎم اﻟﻮﺣﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ،
ﰲ ﺣﲔ أ ّن اﳌﻌﲎ اﻟﺒﺎﻃﻦ ﻳﺸﲑ إﱃ اﻗﱰاب وﻓﺎة اﻟﺮﺳﻮل ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ أُرﺳﻞ أﺳﺎﺳﺎً
ي داع ﻟﺒﻘﺎﺋﻪ ،واﻟﻮاﻗﻊ ﻗﺪ أ ّﻛﺪ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ
ﻟﺘﺒﻠﻴﻎ رﺳﺎﻟﺔ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ اﻧﺘﻬﻰ ﻣﻦ ﺗﺒﻠﻴﻐﻬﺎ ﱂ ﻳﺒﻖ ﻫﻨﺎك أ ﱡ

 2اﻧﻈﺮ،
Wael Hallaq, "Notes on the term Qarina in Islamic Legal Discourse" JAOS, 108,
(1988), 475-480 .
 3ﺗﺸ ّﻜﻞ أﺳﺒﺎب اﻟﻨﺰول ﺟﺰءاً رﺋﻴﺴﺎً ﻣﻦ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ،وﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻓﻘﺪ وﺻﻞ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺎﻃﱯ إﱃ ﺗﻘﺮﻳﺮ أﳘﻴﺔ أﺳﺒﺎب اﻟﻨﺰول ﰲ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ
ﻓﻬﻢ ﺻﺤﻴﺢ ﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآن اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ .اﻧﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺰرﻛﺸﻲ ،اﻟﺒﺮﻫﺎن ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ،ﻃﺒﻌﺔ ﳏﻤﺪ أﺑﻮ
اﻟﻔﻀﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،ﰲ أرﺑﻌﺔ ﳎﻠﺪات) ،اﻟﻘﺎﻫﺮة1972 ،م( ،22/1 ،ﺣﻴﺚ أﺷﺎر إﱃ أن إﺣﺪى ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﺳﺒﺎب اﻟﻨﺰول ،ﻫﻲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ وﺟﻪ
اﳊﻜﻤﺔ اﻟﺒﺎﻋﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺮﻳﻊ اﳊﻜﻢ.
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ﺣﻴﺚ ﺗﺮك اﻟﺮﺳﻮل ﻫﺬا اﻟﻌﺎﱂ ،وأﻓﻀﻰ إﱃ رﺑﻪ ﺑﻌﺪ واﺣﺪ وﲦﺎﻧﲔ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﻧﺰول آﺧﺮ آﻳﺔ ﰲ اﻟﻘﺮآن،
وﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ،ﻓﺈ ّن اﻟﺸﺎﻃﱯ ﻳﺪﻋﻢ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻞ ،وﻳﺼﱡﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻋﻴﺘﻪ وﺻﻼﺣﻴﺘﻪ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ .
ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى اﻷﻋﻤﻖ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺴﲑ ﰲ ﻓﻜﺮ اﻟﺸﺎﻃﱯ ﻣﻠﻲءٌ ﺑﻌﻨﺼﺮ اﻟﺘ َﻘﻮى؛ ﺣﻴﺚ إ ّن
ﻓﻬﻢ ﻣﺮاد اﷲ ﻫﻮ ﺷﻲء ،وأن ﺗﻜﻮن ﻣﻘﺘﻨﻌﺎً ﺑﻜﻠﻴّﺘﻚ ﺑﻪ ﻫﻮ ﺷﻲء آﺧﺮ .إ ّن ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺒﺎﻃﻦ ﻫﻲ ﻛﻼ
اﻷﻣﺮﻳﻦ ﻣﻌﺎً؛ أي اﻟﻔﻬﻢ واﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ ﺑﻪ .وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ ﻓﺈ ّن اﻟﺸﺎﻃﱯ
ﻳﺮﻓﺾ اﳊﻴﻞ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻳُﻘﺼﺪ ﺎ اﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ أواﻣﺮ اﷲ اﳌﻨﺼﻮﺻﺔ ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ.
ﻓﻘﻂ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﻔﻬﻤﻮا ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺎم ُﻣﺮاد اﻟﺸﺎرع ،ﳛﺎوﻟﻮن وﻳﻠﺠﺌﻮن ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ إﱃ
اﻟﻌﺒﺚ ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﺜﻞ اﳊﻴﻞ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،وﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﺘﻐﻠﻐﻞ اﻹﻧﺴﺎن وراء ﺑﺎﻃﻦ اﻟﻨﺺ ﺑﻘﺪر
ﻣﺎ ﻳُﻌ ّﺪ ذا ﻫﺪاﻳﺔ وﺗﻘﻮى.
ﻓﻚ ارﺗﺒﺎط ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﻋﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ ﻋﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﺬﻫﺒﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﻠﺒﺎﻃﻦ،
ﻳﺴﺮع اﻟﺸﺎﻃﱯ ﰲ ّ
ﺆول ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﻟﻠﺒﺎﻃﻦ ﻟﻴﻜﻮن ُﻣﺮاد اﷲ ﻫﻮ أﻣﺮ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ اﻟﻈﻦ واﻟﺘﺨﻤﲔ
ﳏﺘﺠﺎ ﺑﺄ ّن ﻣﺎ ﻳُ ّ
واﻟﺮﺟﻢ ﺑﺎﻟﻐﻴﺐ ،وﻳﻘﺮر أﻧﻪ ﻟﻀﻤﺎن ﲢﺎﺷﻲ اﻟﺘﺄوﻳﻼت اﻟﺒﻌﻴﺪة -ﻣﺜﻞ ﺗﺄوﻳﻞ اﻹﲰﺎﻋﻴﻠﻴﺔ -ﻻ ﺑ ّﺪ ﻣﻦ
اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺪﻗﻴﻖ ﲟﻌﺎﻳﲑ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﺼﺤﻰ وﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ ،وإﺟﺮاء اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎﺻﺪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﻻ ﺑ ّﺪ
أي
ﻣﻦ اﺳﺘﺒﻌﺎد أي ﻣﻌﲎ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻪ ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻤﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﻠﻐﺔ وﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ ،وﻓﻮق ذﻟﻚ ﻓﺈ ّن ّ
ﺗﺄوﻳﻞ ﻟﻠﺒﺎﻃﻦ ﳚﺐ أﻻ ﳚﺪ أﺳﺎﻧﻴﺪﻩ ﰲ اﻻﺳﺘﺸﻬﺎدات اﻟﻨﺼﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﻘﻂ؛ ﺑﻞ ﳚﺐ أﻳﻀﺎً أﻻ
ﻗﺒﻞ.
ﻳﻌﺎرض ّ
أي ﺗﺄوﻳﻞ آﺧﺮ ﰎّ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻣﻦ ُ
ﻳﺴﻌﻰ اﻟﺸﺎﻃﱯ ﺟﺎﻫﺪاً  -ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﳌﺒﺎدئ اﳍﺮﻣﻮﻧﻴﻄﻴﻘﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻐﻴﺐ
ﻋﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎت ﺑﻘﻴﺔ اﻷﺻﻮﻟﻴﲔ  -إﱃ اﺳﺘﻜﺸﺎف ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻟِﻤﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻧﺪﻋﻮﻩ ﻧﻈﺎﻣﺎ أﺻﻮﻟﻴﺎ
ٍ
ﺣﺜﻴﺚ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﺟﺪﻳﺪا ﻟﻠﺘﺄوﻳﻞ اﻟﻠﻐﻮي ،وﻗﺪ ﺣﺮص ﺣﺮﺻﺎ ﺷﺪﻳﺪاً ،وﻫﻮ ﻳﺴﻌﻰ ﺑﺸﻜﻞ
1

اﻟﺸﺎﻃﱯ ،اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت14/2) 255 /3 ،ـ .264 ،256 ،(15

2

اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ3/2) 260/3 ،ـ.(5

3

اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ20/2) 260/3 ،ـ .(22

 3اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ254 /3 ،ـ  .255واﻧﻈﺮ،
5

اﻟﺸﺎﻃﱯ ،اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت2/2) 255/3 ،ـ.(3

6

اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ.264/3 ،

M. Hodgson, "Batiniyya", EL², 1/ 1098f.
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ﻣﻘﺎرﺑﺘﻪ اﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ،وﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﻨﻴﺎ ﺎ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﻌﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﱵ
ﲤﺜّﻞ ﳕﺎذج ﻣﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻞ اﳋﺎﻃﺊ )اﳌﺬﻫﱯ( ،ﻋﻠﻰ أﻻ ﳜﺮق اﻟﻄﺮق اﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﺴﻨّﺔ.
وﻻ ﻳﻌﻮد رﻓﺾ اﻟﺸﺎﻃﱯ ﻟﻠﺘﺄوﻳﻼت اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ إﱃ اﻓﺘﻘﺎد اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ،واﻟﻌﺎدات
واﻷﻋﺮاف اﻟﱵ ﺳﺎدت ﺧﻼل زﻣﻦ اﻟﻮﺣﻲ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ ﻳﻌﻮد أﻳﻀﺎً إﱃ ﻏﻴﺎب اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎق
اﻷﴰﻞ ﻟﻠﻤﻘﻄﻊ اﻟﻘﺮآﱐ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻔﺴﲑ.
ﳚﻌﻞ اﻟﺸﺎﻃﱯ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺘﺄوﻳﻼت اﳌﻌﻘﻮﻟﺔ واﳌﻌﺘﺪﻟﺔ واﻟﻮﺳﻄﻴﺔ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﻈﻢ
اﳌﺴﻠﻤﲔ اﳍﺪف اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻪ ،وﻫﻮ ﻳﺮى أﻧﻪ ﳝﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺄوﻳﻼت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺤﺺ
ﻣﻌﲎ اﳌﻘﻄﻊ اﻟﻘﺮآﱐ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﺿﻮء اﳌﻮﺿﻮع اﻟﻌﺎم ﻟﻶﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺒﻘﻪ وﺗﻌﻘﺒﻪ.
وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ أ ّن اﻟﻘﺮآن ـ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺮر ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﺘﻔﺴﲑ ـ ﻳﻌﺎﰿ ﰲ أﻏﻠﺐ اﳊﺎﻻت ﻗﻀﻴﺔً
أو ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﱰاﺑﻄﺔ ﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ واﺣﺪ ﻓﻴﻪ ،ﻓﺈ ّن اﻟﺸﺎﻃﱯ ﻳﺪﻋﻮ إﱃ ﺿﺮورة
أي ﻧﺺ ﻗﺮآﱐ؛ ذﻟﻚ
ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﲨﻴﻊ اﻵﻳﺎت ذات اﳌﻮﺿﻮع اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ ﻣﻦ ّ
ﺗﻔﺴﺮ آﻳﺔ أﺧﺮى ﻏﲑ واﺿﺤﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ ،وﻗﺪ ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﳉﺰء
أﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﺄﰐ آﻳﺔ أو أﻛﺜﺮ ّ
ٍ
ﻔﺴﺮ أو ﻧﺆﻛﺪ أو
ﻣﻦ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﺟﺰء آﺧﺮ ،وﻗﺪ ﳒﺪ ﰲ ﺟﺰء ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ أن ﻧ ّ
ﻧﺘﻤﻢ ﻣﻌﲎ ﺟﺰء آﺧﺮ ،و ﺬا ﻗﺮر اﻟﺸﺎﻃﱯ وﺣﺪة اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ ،واﻧﺴﺠﺎﻣﻪ وﲤﺎﺳﻜﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﳌﻌﲎ.
إ ّن ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ اﻟﺸﺎﻃﱯ ﻣﻦ أ ّن اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ ﳝﺜّﻞ ﻧﺴﻴﺠﺎً ﻣﺘﻮاﺷﺞ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﲔ أﺟﺰاﺋﻪ،
وأﻧّﻪ ﻧﺺ ﻣﺘﻤﺎﺳﻚ اﻷﺟﺰاء ﺑﺸﻜﻞ ﻛﻠﻲ ،ﻳﻌﲏ أﻧﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻓﻬﻢ آﻳﺔ ﳏﺪدة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻻ ﺑﺪ
أن ﻧﺪرﺳﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﰲ ﺿﻮء ﺳﻴﺎﻗﻬﺎ اﻟﻨﺼﻲ اﻟﻌﺎم؛ ﺑﻞ أﻳﻀﺎ -وﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺲ -ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻮدة
إﱃ اﻵﻳﺎت اﻟﱵ ﺳﺒﻘﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﺰول ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈ ّن اﻷﺟﺰاء اﻷﺧﲑة ﻣﻦ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ ﳚﺐ أن ﺗُﻔ ﱠﺴﺮ ﰲ
1

اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ،(2-1 /1) 263/3 ،ﺣﻴﺚ ﻳﻼﺣﻆ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ وﺟﻮد ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ.

 1اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ279 ،276/3 ،ـ.284 ،280
ﻗﺒﻞ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن .ﻳﺒﺪو أن ﻓﻜﺮﺗﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻗﺪ اﺳﺘﻤﺪﻫﺎ،
 2ﻳﺸﲑ اﻟﺸﺎﻃﱯ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ وﰲ ﻏﲑﻩ إﱃ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻛﺎن ﻗﺪ ﰎّ ﺗﺮﺳﻴﺨﻬﺎ ﻣﻦ ُ
ﻣﻊ إﺟﺮاء ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ،ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﳌﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ،وﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻳﻌﺎﰿ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺮاﺑﻂ اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ،ووﺣﺪة ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ .اﻧﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
اﳌﺜﺎل ،اﻟﺰرﻛﺸﻲ ،اﻟﺒﺮﻫﺎن .35/1 ،وﺣﺴﺐ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻣﻌﺘﺮك اﻷﻗﺮان ﻓﻲ إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآن ،ﻃﺒﻌﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺠﺎوي ،ﰲ ﳎﻠﺪﻳﻦ) ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،
1969م(  ،54/1ﻓﺈ ّن اﳌﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﲔ اﻵﻳﺎت ﻫﻲ أﺣﺪ اﻟﱪاﻫﲔ ﻋﻠﻰ إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآن.
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ﻛﻞ اﻟﻘﺮآن اﳌﺪﱐ ﺑﺼﻮرة
ﺿﻮء اﻷﺟﺰاء اﻟﱵ ﺳﺒﻘﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﺰول اﻟﺰﻣﲏ ،ﻓﺈذا أردﻧﺎ أ ّن ﻧﻔﻬﻢ ﱠ
ﺳﻠﻴﻤﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﳚﺐ أن ﻳُﺪرس ﰲ ﺿﻮء اﻟﻘﺮآن اﻟﺬي ﻧﺰل ﰲ اﻟﻌﻬﺪ اﳌﻜﻲ ،وإذا أردﻧﺎ أن ﻧﻔﻬﻢ
اﻵﻳﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ اﳌﺘﺄﺧﺮة ﰲ اﻟﻨﺰول ـ واﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻵﻳﺎت اﳌﻜﻴﺔ ـ ﻓﻌﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ
اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻵﻳﺎت اﻟﱵ ﺳﺒﻘﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﺰول.
ﲤﺜّﻞ ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم اﳌﻜﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺲ اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ
ﻛﻞ ﻧﻈﺎﻣﻬﻢ اﻟﻌﻘﺪي اﺑﺘﺪاءً ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﱵ أرﺳﺘﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة ،ﻓﻘﺪ ّ
ﻓﺼﻞ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻜﻼم ّ
ﻋﻠﻰ واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮد ،واﻧﺘﻬﺎءً ﺑﺂﺧﺮ ﻗﻀﻴﺔ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﲟﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻹﻣﺎﻣﺔ .وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ
ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ أرﺳﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة أﻳﻀﺎً ﻛﻠﻴّﺎت اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻳﺪﻣﺮ
ﻳﺪﻣﺮ إﺣﺪى ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻴﺎت ،أو ﺣﱴ ّ
أي ﺟﺰء ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة ﳝﻜﻦ أن ّ
إ ّن ﲡﺎﻫﻞ ّ
ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻫﺎﺟﺮ اﻟﺮﺳﻮل إﱃ اﳌﺪﻳﻨﺔ أُوﺣﻴﺖ إﻟﻴﻪ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ﻟﻜﻲ ﺗﻀﻊ
اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ،وﻟﻜﻲ ﺗﺸﺮح اﳌﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم .وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أ ّن ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ
اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻗﺪ ﻇﻬﺮ ﰲ ﺳﻮر أﺧﺮى؛ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﳒﺪ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة أﺣﻜﺎﻣﺎً ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﻌﺒﺎدات ،وﰲ
اﻷﻃﻌﻤﺔ واﻷﺷﺮﺑﺔ ،وﰲ اﳉﻨﺎﻳﺎت ،واﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،وﰲ اﻟﺰواج ...إﱁ.
إ ﱠن اﻷﺻﻮل اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﰎّ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﰲ ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم ،واﻟﱵ ﺗﺪور ﺣﻮل اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻦ
واﻟﻨﻔﺲ واﻟﻌﻘﻞ واﻟﻨﺴﻞ واﳌﺎل ،ﻛﻠﻬﺎ ﻗﺪ ﰎّ ﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ،وﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺈن ﻣﺎ أُوﺣﻲ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ
ﺑﻌﺪ ﻧﺰول اﻟﺒﻘﺮة ﳚﺐ أن ﻳُﺪرس ﰲ ﺿﻮﺋﻬﺎ ،وﻫﻜﺬا ﺗﻈﻬﺮ أﳘﻴﺔ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮؤﻳﺔ،
وﻳﺼﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﲟﻜﺎن اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﳘﻴﺔ.
******
ﻻ ﻳُﻈﻬﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺻﻮﻟﻴﲔ إﻻ اﺳﺘﻌﺪاداً ﻗﻠﻴﻼً ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺎ ذﻫﺐ إﱃ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ اﻟﺸﺎﻃﱯ ﺑﺸﻜﻞ
ﺣﺎﺳﻢ ،وﻫﻢ إذا ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺬﻟﻚ ،ﻓﺈ ﻢ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻪ ﻣﻊ إدﺧﺎل اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد .وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ـ ﺣﺴﺐ
1

اﻟﺸﺎﻃﱯ ،اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت5/2) 274/3 ،ـ.(9

2

اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ14/2) 274 /3 ،ـ.(18

3

اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ274 /3 ،ـ.276
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ﻋﻠﻤﻲ ـ أﺻﻮﱄ أ ّﻛﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﳉﺎزم ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﺘﺎرﳜﻲ ،وﺗﺮاﺑﻂ اﻵﻳﺎت ﰲ
اﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻟﻘﺮآﱐ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أ ّن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻗﺪ ﻻ ﻳﺸ ّﻜﻞ اﻟﻔﺮق اﳉﻮﻫﺮي اﻷﻛﺜﺮ ﺟﺪﻳﺔ ﺑﲔ
اﻟﺸﺎﻃﱯ وﺑﲔ ﻫﺆﻻء اﻷﺻﻮﻟﻴﲔ؛ ﻓﺈ ّن اﻵﺛﺎر اﶈﺘﻤﻠﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﻨﺘﺠﻬﺎ اﻟﺸﺎﻃﱯ ﻣﻨﻪ ،واﻷﻃﺮوﺣﺔ اﻟﱵ
ٍ
ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺗﺆدي ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ إﱃ إﺣﺪاث ﺷﺮٍخ ﻛﺒﲑ ﺑﲔ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ وﺑﲔ ﻧﻈﺮﻳﺎت
ﻃﻮرﻫﺎ ﻋﻠﻰ
ّ
ﺑﻘﻴﺔ اﻷﺻﻮﻟﻴﲔ.
إ ّن اﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﺗﻔﺴﲑ اﻵﻳﺎت واﻟﺴﻮر ﰲ ﺿﻮء اﻟﻮﺣﻲ اﻟﺬي ﺳﺒﻘﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﺰول ﻳﻘﻮد إﱃ
درﺟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﱰاﺗﺐ ﰲ اﻟﻘﺮآن ،ﳚﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻮر اﳌﺒﻜﺮة ﻗﺎﻋﺪ ًة وﻣﻨﻄﻠﻘﺎً ﳍﺬا اﻟﱰاﺗﺐ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ
اﻟﺴﻮر اﻷﻛﺜﺮ ﻛﻠﻴﺔ وﴰﻮﻻً ،وﺣﱴ ﻟﻮ ﺑﺪا ﻟﻨﺎ أﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ آﻳﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﲢﻤﻞ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻜﻠﻲ واﻟﺸﻤﻮﱄ ،ﻓﻼ
ﺑ ّﺪ أﻧﻪ ﻗﺪ ﺳﺒﻘﺘﻬﺎ آﻳﺔ ﻣﻜﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻠﻴﺔ وﴰﻮﻟﻴﺔ ،وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻵﻳﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻛﻠﻲ
ﻓﻌﻼً ،ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮن ﳎﺮد ﺗﻜﻤﻠﺔ ﻵﻳﺎت ﻣﻜﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﻗﺪ ﺳﺒﻘﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﺰول ،و ﺬا ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن
اﳌﺮﺟﻊ اﻷول ﻫﻮ اﻟﻘﺮآن اﳌﻜﻲ اﻷﺳﺒﻖ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺰﻣﻦ.
ﱂ ﻳﱰدد اﻟﺸﺎﻃﱯ  -ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ -ﰲ اﻹﺷﺎرة إﱃ آﺛﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮة ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎﺳﻢ؛
ﺣﻴﺚ أﺷﺎر ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ وﺻﺮﻳﺢ إﱃ أ ّن اﻵﻳﺎت اﳌﻜﻴﺔ اﳌﻮﺣﺎة ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺪﻋﻮة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺸ ّﻜﻞ
اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻘﺮآن ،وأﺷﺎر إﱃ أ ّن ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺎت ﺗﻘﺮر اﳌﺒﺎدئ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻷﻛﺜﺮ
ﻋﻤﻮﻣﻴﺔً وﻛﻠﻴّﺔً؛ أي :ﺿﺮورة ﺣﻔﻆ اﻟﺪﻳﻦ ،واﻟﻨﻔﺲ ،واﻟﻌﻘﻞ ،واﻟﻨﺴﻞ ،واﳌﺎل .وذﻫﺐ إﱃ أ ّن اﻟﻮﺣﻲ
اﻟﻘﺮآﱐ اﻟﺬي ﺗﺄﺧﺮ ﰲ اﻟﻨﺰول -ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺘﺘﻤﺎً ﳍﺬﻩ اﳌﺒﺎدىء واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻜﻠﻴﺔ-
ﻳﻘﻮم ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺲ ﺑﺸﺮح وﺗﻔﺼﻴﻞ ﻣﻌﺎﱐ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ،وﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺈ ّن اﻟﺴﻮر اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ
ﺑﻌﻼﻗﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮر اﳌﻜﻴﺔ ،وﻫﻲ أﻗﻞ ﻛﻠﻴﺔ وﴰﻮﻻً ،وﺗﻀﻢ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ أﺣﻜﺎﻣﺎً ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﰲ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ.
ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ اﻟﺸﺎﻃﱯ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ) :اﻟﻴﻮم أﻛﻤﻠﺖ ﻟﻜﻢ دﻳﻨﻜﻢ( أ ّن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻊ اﻧﺘﻬﺎء ﻧﺰول
اﻟﻮﺣﻲ ﻗﺪ أﻛﻤﻞ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ دﻳﻨﻬﻢ ،ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﲨﻴﻊ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﻌﺮوﺿﺔ ﰲ اﻟﻘﺮآن أم ﻻ،
وﻳﺬﻫﺐ إﱃ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺒﺪأ أن اﻟﻘﺮآن ﻗﺪ ﺗﻀﻤﻦ ﲨﻴﻊ أﺳﺲ وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺮوﺣﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﻓﻬﻮ ﺑﻴﺎن
1

اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ.29/3 ،

2

اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ70/3 ،ـ.71
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ﻟﻜﻞ ﺷﻲء؛ إذ إن اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﱂ ﺗﻐﺎدر أﻳﺔ ﻗﻀﻴﺔ ذات ﺷﺄن ﰲ اﻟﺪﻳﻦ إﻻ وﺗﻨﺎوﻟﺘﻬﺎ ﺑﺼﻮرة
ﻣﺎ ،واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﳌﻨﻄﻘﻴﺔ اﳌﺆﻛﺪة ﳍﺬا اﳌﺒﺪأ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﰲ اﳌﻘﺎم اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ رﺗﺒﺔ
اﻻﻋﺘﺒﺎر ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺸﺎﻃﱯ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ اﻟﺸﺎﻃﱯ ﻓﻌﻼً.
وﻫﻨﺎ ﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أ ّن اﻟﺸﺎﻃﱯ -وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ أ ّن اﻟﻘﺮآن وﺣﺪﻩ ﻫﻮ اﻟﺬي
ﻳﻀﻊ أﺳﺲ اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ -ﻳﺮﻓﺾ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻨﻪ دون اﻟﻌﻮدة إﱃ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ
واﻷﺧﺬ ﺑﻨﺼﻮﺻﻬﺎ؛ ﻷ ﺎ ﰲ ﻧﻈﺮﻩ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﻟﻘﺮآن اﳌﺪﱐ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إ ﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺒﻴﺎن ﻣﺸﻜﻞ اﻟﻘﺮآن،
وﺗﻔﺼﻴﻞ ﳎﻤﻠﻪ ،وﺑﺴﻂ ﳐﺘﺼﺮﻩ ،ﻫﺬا دون أن ﻳﻨﺴﻰ أن ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﲤﺎم اﻟﻘﺮآن واﻛﺘﻔﺎﺋﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ اﻟﻜﻠﻴﺔ واﻟﺸﻤﻮل ،وأن ﻳﺮﻓﺾ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻃﻊ أن ﻳﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﺎ ﻻ ﻳُﻮﺟﺪ أﺻﻼ ﰲ اﻟﻘﺮآن.
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻷدوار اﻟﱵ ﻳﺴﻨﺪﻫﺎ اﻟﺸﺎﻃﱯ ﻟﻠﻘﺮآن واﻟﺴﻨﺔ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أ ّن ﺗﺮاﺗﺒﻬﻤﺎ
أﻣﺮ ﻻ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻪ ﰲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ﺣﺴﺐ ﻋﻠﻤﻲ ،ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻳﻮاﻓﻖ ﺑﻘﻴﺔ
ﰲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻪ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ٌ
اﻷﺻﻮﻟﻴﲔ ﺑﺄ ّن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أوﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻠﻤﲔ أن ﻳﻌﺘﺼﻤﻮا ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ وﳛﺘﺠﻮا ﺎ ،وﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮا
ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ؛ ﻟﻜﻦ اﺗﻔﺎﻗﻪ ﻣﻌﻬﻢ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺠﻴﺔ اﻟﺴﻨﺔ ﻻ ﻳﻌﲏ أﻧﻪ ﻳﻘﺒﻞ ﺑﻮﺟﻮد
أﺻﻞ ﻟﻪ ﰲ اﻟﻘﺮآن ،وﻫﺬﻩ ﻧﻈﺮة ﻏﲑ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷﺻﻮﻟﻴﲔ
أي ﺣﻜﻢ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ٌ
إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﲨﻴﻌﻬﻢ ،وﳑﺎ ﻻﺷﻚ ﻓﻴﻪ ،ﻓﺈ ّن ﻧﻈﺮة اﻟﺸﺎﻃﱯ ﻫﺬﻩ ﲢﻈﻰ ﲟﻜﺎﻧﺔ وأﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ
آﺛﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ أﺟﺰاء ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺣﺮص ﺑﻜﻞ ﻣﺎ أوﰐ ﻣﻦ
ﺧﻄﺎﺑﻪ ،وﳍﺎ ٌ
ﻛﺰ اﻫﺘﻤﺎﻣﻨﺎ ﰲ
ﻃﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﺠﺎج ﳍﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮة ،واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺳﺎﻧﻴﺪ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﳍﺎ ،وﺳﻴﻜﻮن ﻣﺮ ُ
ﻋﺮض دﻓﺎع اﻟﺸﺎﻃﱯ ﻋﻦ ﻧﻈﺮﺗﻪ ﻫﺬﻩ ،وﺳﻨﺤﺎول اﻹﺟﺎﺑﺔ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ
اﳉﺰء اﳌﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ َ
1

اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ242 /3 ،ـ4/2) 244 ،243ـ.(5

2

اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ243/3 ،ـ244؛ /2) 9/4ـ.(5

 3اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ14/2) 25/3 ،ـ.(23اﻧﻈﺮ ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻷﻧﺼﺎري اﻟﻘﺮﻃﱯ ،اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن) ،اﻟﻘﺎﻫﺮة1933 ،م(.32/1 ،
واﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎً ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إدرﻳﺲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﻃﺒﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﻛﻴﻼﱐ) ،اﻟﻘﺎﻫﺮة1969 ،م( ،اﻟﻔﻘﺮات569 ،ـ  ،571ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻪ ﻳُﺮوى ﻋﻨﻪ
أ ّن ﲨﻴﻊ اﻟﺴﻨﺔ ﺷﺮح ﻟﻠﻘﺮآن .اﻧﻈﺮ ،اﻟﺰرﻛﺸﻲ ،اﻟﺒﺮﻫﺎن5 /2) 6/1 ،ـ.(6

 4اﻧﻈﺮ ،اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،اﻟﻔﻘﺮة571 ،؛ اﻟﻘﺮﻃﱯ ،اﻟﺠﺎﻣﻊ33/1 ،ـ .34ﺣﺴﺐ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﺈ ّن ﺑﻘﻴﺔ اﻷﺻﻮﻟﻴﲔ ﻳﻨﻈﺮون دون ﺗﺮدد إﱃ
اﻟﺴﻨﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﺼﺪرا ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼً ،وﻳﺒﺪو ﻟﻪ أ ﻢ ﱂ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮا ﰲ ﻣﺆﻟﻔﺎ ﻢ ﳌﺴﺄﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻨﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ

ﺗﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﻘﺮآن .وﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺸﺎﺋﻊ ﻟﻸﺻﻮﻟﻴﲔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ ،اﻧﻈﺮ ،اﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ ،ﻣﻨﺘﻬﻰ اﻟﻮﺻﻮل.33 ،
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اﻷﺧﲑ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي دﻓﻊ اﻟﺸﺎﻃﱯ إﱃ ﺗﺒﲏ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮة ،وﻣﺎ ﻫﻮ أﺛﺮﻫﺎ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺠﻤﻟﻤﻮع ﺑﺮﻧﺎﳎﻪ وﺧﻄﺎﺑﻪ اﻷﺻﻮﱄ.
ﻳﺴﺘﺪل اﻟﺸﺎﻃﱯ ﰲ دﻋﻮﺗﻪ إﱃ ﺿﺮورة ﻋﻮدة اﻟﻔﻘﻴﻪ إﱃ اﻟﻘﺮآن أوﻻً ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط
اﻟﻔﻘﻬﻲ ﰲ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ،وإﱃ أ ّن رﺗﺒﺔ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮة ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻦ اﻟﻘﺮآن ،ﺑﺄدﻟﺔ ﻋﺪﻳﺪة
ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ أ ّن اﻟﻘﺮآن ﻣﻘﻄﻮع ﺑﻪ ،وأن اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻈﻨﻮﻧﺔ ،واﻟﻘﻄﻊ ﻓﻴﻬﺎ إﳕﺎ ﻳﺼﺢ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ ﻻ
ﰲ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ،ﲞﻼف اﻟﻘﺮآن ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻘﻄﻮعٌ ﺑﻪ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ واﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ،واﳌﻘﻄﻮع ﺑﻪ ﻣﻘ ﱠﺪ ٌم ﻋﻠﻰ اﳌﻈﻨﻮن،
ﻓﻠﺰم ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺔ ،و ﺬا ﻧﺮى أن اﻟﺸﺎﻃﱯ ﳚﻌﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺜﺒﻮت واﻟﻘﻄﻌﻴﺔ ﻫﻲ
اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺬي ﳛﺪد اﳌﻜﺎﻧﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﻜﻼ اﳌﺼﺪرﻳﻦ.
وﺗﺄﺳﻴﺴﺎً ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر ،ﻓﺈ ّن اﻟﻘﺮآن ﻫﻮ اﳌﺼﺪر اﻟﺬي ﻳﺰود ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟﻔﻘﻬﻲ
ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷوﱃ اﻷﻛﺜﺮ ﺻﻼﺑﺔ ،وﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﻴﻪ ـ ﺣﱴ اﻟﺬي ﻳﻘﺒﻞ ﺑﻮﺟﻮد أﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻻ
أي ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ ﻷي ﻣﺴﺄﻟﺔ أن ﻳﻨﻈﺮ أوﻻً ﰲ
ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﻧﻄﺎق اﻟﻘﺮآن ـ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ اﺳﺘﻨﺒﺎط ّ
اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﻳﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أ ّن اﻟﻘﺮآن ﱂ ﻳﺘﻨﺎول ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ،وﱂ ُِﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وﻃﺎﳌﺎ أن اﻟﺴﻨﺔ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣﺮ ﳎﺮد ﺑﻴﺎن ﻟﻠﻘﺮآن؛ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻔﻘﻴﻪ أن ﻳﺒﺪأ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻨﺺ
اﻟﻘﺮآﱐ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺮﺟﻊ إﱃ "اﻟﻨﺼﻮص اﳌﺒﻴﱢﻨﺔ" ﻟﻪ؛ إذ ﻣﻦ دون اﻟﺒﻴﺎن ﻓﺈ ّن اﻟﻨﺺ ﻳﺒﻘﻰ ﻗﺎدراً ﻋﻠﻰ
اﳊﻴﺎة؛ ﻟﻜﻦ ﻣﻦ دون اﻟﻨﺺ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻓﺈ ّن اﻟﺒﻴﺎن ﻳﺼﺒﺢ ﻻ ﻣﻌﲎ ﻟﻪ ،ﻫﺬا إذا ﱂ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﺴﺘﻐﻠﻘﺎً.
وﻗﺪ ﺣﺸﺪ اﻟﺸﺎﻃﱯ ﳎﻤﻮﻋﺔً ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺗﺆﻛﺪ وﺗﺪﻋﻢ ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ أ ّن رﺗﺒﺔ
اﻟﻘﺮآن ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ رﺗﺒﺔ اﻟﺴﻨﺔ ﰲ اﻻﺣﺘﺠﺎج واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ .
وﻧﻈﺮاً ﻷن اﳌﻜﺎﻧﺔ اﻟﱵ أﺳﻨﺪﻫﺎ اﻟﺸﺎﻃﱯ ﻟﻠﻘﺮآن ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﱂ ﺗﻜﻦ ﳎﺮد إﺿﺎﻓﺔ
ﻫﺎﻣﺸﻴﺔ؛ ﺑﻞ ﺗﺸﲑ إﱃ ﲣﻠﻴﻪ اﻟﺘﺎم ﻋﻦ ﻧﻈﺮة اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء إزاء ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ؛ ﻓﻠﻢ

 1اﻟﺸﺎﻃﱯ ،اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت ،5/4 ،ﻳﻘﻮل اﻟﺸﺎﻃﱯ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ " :إن ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻣﻦ ﺗﻮاﺗﺮ اﻷﺧﺒﺎر إﳕﺎ ﻏﺎﻟﺒﻪ ﻓﺮض أﻣﺮ ﺟﺎﺋﺰ ،وﻟﻌﻠﻨﺎ ﻻ ﳒﺪ ﰲ
اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﻮاﺗﺮﻩ إﱃ زﻣﺎن اﻟﻮاﻗﻌﺔ" ،اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ.(21_19 /2) 8/4 ،
 2اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ.5/4 ،
 3اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ5/4 ،ـ.6
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رد أدﻟﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﳜﺎﻟﻔﻮﻧﻪ ﰲ اﻟﺮأي
ﻳﻜﺘﻒ اﻟﺸﺎﻃﱯ ﺬﻩ اﻷدﻟﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎً؛ ﺑﻞ ﳉﺄ إﱃ ّ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ وﻣﺴﻬﺒﺔ.
ﻣﻘﺼﻮد
أي ُﲢ ّﺪد
َ
إ ّن -اﻟﺴﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء -ﻗﺎﺿﻴﺔٌ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮآنّ ،
اﻟﺸﺎرع ﻣﻨﻪ؛ ﻷ ّن اﻟﻘﺮآن ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﳏﺘﻤﻼً ﻷﻣﺮﻳﻦ ﻓﺄﻛﺜﺮ ،ﻓﺘﺄﰐ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﺘﻌﻴﲔ أﺣﺪﳘﺎُ ،ﻓﲑﺟﻊ إﱃ
اﻟﺴﻨﺔ ،وﻳُﱰك ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺮآن ،وأﻳﻀﺎً ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻘﺮآن أﻣﺮاً ،ﻓﺘﺄﰐ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﺘُﺨﺮﺟﻪ ﻋﻦ
ﻓﺨﺼﺖ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ذﻟﻚ
ﻇﺎﻫﺮﻩ ،وﻛﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ،ﻓﺈ ّن اﻟﻘﺮآن ﻗﺪ أﻣﺮ ﺑﻘﻄﻊ ﻳﺪ ﱢ
ﻛﻞ ﺳﺎرقّ ،
ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ،
اﶈﺮﻣﺎت اﻟﱵ ّ
اﶈﺮز ،وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ أﺑﺎح اﻟﻘﺮآ ُن اﻟﺰواج ﳑﺎ ﺳﻮى ّ
ﺳﺎرق اﻟﻨﺼﺎب َ
ﻧﻜﺎح اﳌﺮأة ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺘﻬﺎ أو ﺧﺎﻟﺘﻬﺎ.
ْ
ﻓﺄﺧﺮﺟﺖ اﻟﺴﻨّﺔُ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻹﺑﺎﺣﺔ َ
ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺼﻼة ،واﻟﺰﻛﺎة ،واﻟﺼﻴﺎم ،واﻟﻮﺿﻮء،
وﻟﺪﻳﻨﺎ ٌ
واﳊﺞ ،واﻟﺬﺑﺎﺋﺢ واﻟﺼﻴﺪ ،وﻣﺎ ﻳﺆﻛﻞ ﳑﺎ ﻻ ﻳﺆﻛﻞ ،واﻟﺒﻴﻮع وأﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ، ..ﺟﺎءت ﳎﻤﻠﺔً ﰲ اﻟﻘﺮآن،
وﺗﻜ ّﻔﻠﺖ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﺒﻴﺎ ﺎ ﰲ ﺿﻮء اﻷﺳﺲ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ،ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻓﻘﺪ أوﺟﺐ اﻟﻘﺮآن ﺑﻌﺒﺎرات
ﻣﻮﺟﺰة ﳎﻤﻠﺔ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻠﻤﲔ ،وﻟﻜﻦ اﻟﺴﻨﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺣﺪدت اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺬﻩ اﻹﻗﺎﻣﺔ ،ﻣﺜﻞ أوﻗﺎت أداء اﻟﺼﻼة ﻛﻞ ﻳﻮم ،وﻃﺮﻳﻘﺔ أداﺋﻬﺎ ،وﻛﻞ اﳉﺰﺋﻴﺎت اﻷﺧﺮى اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺎ.
ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺸﺎﻃﱯ ﺣﺠﻴﺔ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ؛ ﻟﻜﻦ ﺑﺸﺮط أن ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ اﻟﻘﺮآن ،وﺗﺪﺧﻞ ﰲ
ﻧﻄﺎﻗﻪ ﺑﺼﻮرة ﻣﺎ ،وﻫﻮ ﻳﺮى أ ّن ﻗﻀﺎء اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮآن ﻟﻴﺲ ﲟﻌﲎ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ واﻃﺮاح اﻟﻘﺮآن؛ ﺑﻞ
اﳌﻌﱪ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ ﻫﻮ اﳌﺮاد ﰲ اﻟﻘﺮآن؛ ﻓﻜﺄ ّن اﻟﺴﻨﺔ ﲟﻨﺰﻟﺔ اﻟﺘﻔﺴﲑ واﻟﺸﺮح ﳌﻌﺎﱐ أﺣﻜﺎم
ﲟﻌﲎ أن ﱠ
ُ
ِ
ﲔ ﻟِﻠﻨ ِ
ﱠﺎس َﻣﺎ ﻧـُﱢﺰَل
اﻟﻘﺮآنّ ،
َﻧﺰﻟْﻨَﺎ إِﻟَْﻴ َ
ﻚ اﻟ ﱢﺬ ْﻛَﺮ ﻟﺘُﺒَـ ﱢ َ
وﻳﺪل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﳐﺎﻃﺒﺎً رﺳﻮﻟﻪ اﻟﻜﺮﱘ } َوأ َ
إِﻟَْﻴ ِﻬ ْﻢ{ )اﻟﻨﺤﻞ ،( :ﻓﺈذا ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺴﻨّﺔ ﺑﺒﻴﺎن ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺎرق اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﺮآن؛ ﺑﺄن
ِ
ﺼﺎب ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ِﺣﺮز ﻣﺜﻠﻪ ،ﻓﺬﻟﻚ ﻫﻮ اﳌﻌﲎ اﳌﺮاد ﰲ
ﻗﺎﻟﺖ ﺑﺄ ّن اﻟﻘﻄﻊ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻎ ،وأ ّن اﳌﺴﺮوق ﻧ ٌ
اﳌﻔﺴﺮﻳﻦ
اﻟﻘﺮآن ،وﻻ ﻧﻘﻮل :إ ّن اﻟﺴﻨﺔ أﺛﺒﺘﺖ أﺣﻜﺎم ﺣﺪ اﻟﺴﺮﻗﺔ دون اﻟﻘﺮآن ،ﻛﻤﺎ إذا ّﺑﲔ ﻟﻨﺎ ُ
أﺣﺪ ّ

1
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اﳌﻔﺴﺮ دون أن
ﻣﻌﲎ آﻳﺔ ،ﻓﻌﻤﻠﻨﺎ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﺗﻔﺴﲑﻩ ،ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﻟﻨﺎ أن ﻧﻘﻮل :إﻧﻨﺎ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﺑﻘﻮل ﻫﺬا ّ
ﻧﻘﻮل ﻋﻤﻠﻨﺎ ﺑﻘﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،وﻫﻜﺬا ﺳﺎﺋﺮ ﻣﺎ ﺑﻴّﻨﺘﻪ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن.
ﻧﺺ ﻗﺮآﱐ ﻗﻄﻌﻲ ،ﻣﻊ ﺣﺪﻳﺚ ﻧﺒﻮي ﻳﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﻗﺎﻋﺪة
وﻳﺮى اﻟﺸﺎﻃﱯ أﻧﻪ إذا ﺗﻌﺎرض ٌ
ﻣﻘﻄﻮع ﺎ ،أي ﻣﻊ ﺣﺪﻳﺚ ﺟﺰﺋﻲ ﻳﺪﺧﻞ ﲢﺖ ﻣﻌﲎ ﻗﺮآﱐ ﻛﻠﻲُ ،ﻓﲑ َﺟﻊ ﰲ ﺗﺮﺟﻴﺢ أﺣﺪ اﻟﺪﻟﻴﻠﲔ
ٍ
اﻟﻘﻄﻌﻴﲔ إﱃ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﱰﺟﻴﺢ ﺑﲔ اﻷدﻟﺔ اﳌﺘﺴﺎوﻳﺔ ،ﺣﱴ ﻟﻮ ﱂ ﻳﺘﻢ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺗﺮﺟﻴﺢ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ؛
ﻷ ّن ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﰲ ﻧﻈﺮﻩ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻌﺎرﺿﺔ أﺻﻠﻴﲔ ﻗﺮآﻧﻴﲔ ،وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻘﺮآن
اﻟﻘﻄﻌﻲ ﻣﻊ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻈﻨﻴﺔ ،و ﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ،ﻓﺈ ّن اﻟﺸﺎﻃﱯ ﻻ ﻳﺮى أﻳﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ؛ ﻷن اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي
ﻳﻘ ﱢﺪم ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﺷﺮﺣﺎً ،أو إﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ ﳊﻜﻢ ﻗﺮآﱐ ،وﻷﻧﻪ ﰲ ﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف ﻗﺪ ﰎّ اﻟﱰﺟﻴﺢ ﰲ
ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣﺮ ﺑﲔ ﻋﺒﺎرﺗﲔ ﳐﺘﻠﻔﺘﲔ أو ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺘﲔ ﻇﺎﻫﺮﻳﺎً ﰲ داﺧﻞ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ ﻧﻔﺴﻪ.
ﻳﺸﲑ ﻛﻼم اﻟﺸﺎﻃﱯ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻮﺿﻮح إﱃ أﳘﻴﺔ اﻓﱰاﺿﻪ اﻟﻀﻤﲏ ﺑﺄ ّن اﻟﻘﺮآن ﻳﺘﻀﻤﻦ روح
ي ﻣﺼﺪر آﺧﺮ ﻻ ﳝﺜّﻞ -ﰲ ﻧﻈﺮﻩ -أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺒﲔ
وﺟﻮﻫﺮ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،وأ ّن أ ﱠ
اﳌﻜﺘﻔﻲ ﺑﺬاﺗﻪ.
وﻗﺪ اﺳﺘﺪل اﳌﺨﺎﻟﻔﻮن ﻟﻠﺸﺎﻃﱯ ﰲ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻫﺬا ٍ
ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻵﻳﺎت ﺗﺸﲑ إﱃ أ ّن اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ
ﱠِ
َﻃﻴﻌﻮاْ اﻟﻠّﻪ وأ ِ
ِ
ﱢ
َﻃﻴﻌُﻮاْ
ﻳﻦ َآﻣﻨُﻮاْ أ ُ َ َ
ﺗُﺸﻜﻞ ﻣﺼﺪراً ﺷﺮﻋﻴﺎً ﻣﺴﺎوﻳﺎً ﻟﻠﻘﺮآن ،ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ}:ﻳَﺎ أَﻳـﱡ َﻬﺎ اﻟﺬ َ
ﻮل وأُوِﱄ اﻷَﻣ ِﺮ ِﻣﻨ ُﻜﻢ ﻓَِﺈن ﺗَـﻨَ َﺎز ْﻋﺘُﻢ ِﰲ َﺷﻲ ٍء ﻓَـﺮﱡدوﻩ إِ َﱃ اﻟﻠّ ِﻪ واﻟﱠﺮﺳ ِ
ﻮل إِن ُﻛﻨﺘُ ْﻢ ﺗـُ ْﺆِﻣﻨُﻮ َن ﺑِﺎﻟﻠّ ِﻪ
ْ
ْ ُ ُ
اﻟﱠﺮ ُﺳ َ َ ْ
َ ُ
ْ
ْ
واﻟْﻴـﻮِم ِ
َﻃﻴﻌﻮاْ اﻟﻠّﻪ وأ ِ
اﻵﺧ ِﺮ{ )اﻟﻨﺴﺎء ،( :وﻳﺆﻛﺪ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃِ :
ﻮل
َﻃﻴﻌُﻮاْ اﻟﱠﺮ ُﺳ َ
َ َْ
}وأ ُ َ َ
َ
اﺣ َﺬ ُرواْ{ )اﳌﺎﺋﺪة .( :
َو ْ
وذﻫﺒﻮا إﱃ أ ّن ﻣﻌﲎ اﻷﻣﺮ ﺑﻄﺎﻋﺔ اﻟﺮﺳﻮل ﻳﺼﺒﺢ ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻪ ﻟﻮ أ ّن أﻗﻮال اﻟﺮﺳﻮل وأواﻣﺮﻩ
ﳎﺮد ﺗﺮدﻳﺪ ﳌﺎ ﳝﺎﺛﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ،وأ ّن اﻟﺪﻻﻟﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻸﻣﺮ ﺑﻄﺎﻋﺔ اﻟﺮﺳﻮل ﺗﺸﲑ ﺑﻮﺿﻮح إﱃ أ ّن
ُ
ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺮآن ،وﻗﺎﻟﻮا ﺑﺄ ّن اﻵﻳﺎت اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳋﻀﻮع
َ
اﻟﺮﺳﻮل ﻗﺪ ّﻗﺮر أواﻣﺮ وأﺣﻜﺎﻣﺎً ﱂ ّ

ﻮل ﻓَ ُﺨ ُﺬوﻩُ َوَﻣﺎ ﻧَـ َﻬﺎ ُﻛ ْﻢ َﻋْﻨﻪُ ﻓﺎﻧﺘﻬﻮا{ )اﳊﺸﺮ( :
ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﺳﻮل ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃَ }:وَﻣﺎ آﺗَﺎ ُﻛ ُﻢ اﻟﱠﺮ ُﺳ ُ
ﻻﺣﻖ ﰲ اﳊﻜﻢ ﲟﺎ ﺟﺎء ﰲ
ّ
ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أ ّن ﱠ
ﻛﻞ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﺮﺳﻮل ،وﻛﻞ ﻣﺎ أﻣﺮ ﺑﻪ و ﻰ ﻋﻨﻪ ،ﻓﻬﻮ ٌ
1
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اﺳﺘﺪل ﻫﺆﻻء اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺄﺣﺎدﻳﺚ ﻛﺜﲑة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ذم ﺗﺮك
اﻟﻘﺮآن ،ﻓﻼ ﺑ ّﺪ أن ﻳﻜﻮن زاﺋﺪا ﻋﻠﻴﻪ ،وﻗﺪ
ّ
ﻣﻦ ﳚﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ﻣﺼﺪرﻩ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﰲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ.
ﻛﻞ ْ
اﻟﺴﻨﺔ ،وإداﻧﺔ ّ
ي ﺧﻴﺎر إﻻ اﻟﻘﺒﻮل ﺑﺎﻷدﻟﺔ اﻟﻨﺼﻴّﺔ اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ ،ﺣﻴﺚ ﺳﻠﱠﻢ ﺑﺄن
ﱂ َﻳﺮ اﻟﺸﺎﻃﱯ أ ﱠ
ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﳌﺴﺘَﺪل ﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺿﻊ ﺷﻚ وﺟﺪال ،ﻏﲑ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺮى ﻛﻴﻒ
ﳝﻜﻦ ﳍﺬﻩ اﻷدﻟﺔ أن ﺗﻨﻘﺾ ﻣﻮﻗﻔﻪ اﳋﺎص ،ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﺴﻨﺔ ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ آﻳﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺣﻜﻤﺎً ﺷﺮﻋﻴﺎً
ﻓﺎﳊﻜﻢ اﳌﺴﺘﻨﺘَﺞ ﻫﻮ ﺣﻜﻢ ﻣﺘﺠ ّﺬر ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﻘﺮآن ،وﻟﻴﺲ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ ،وﻷﻧﻨﺎ ـ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل
اﻟﺸﺎﻃﱯ ـ إذا ﻗﺮرﻧﺎ أ ّن اﻟﺴﻨﺔ ﺑﻴﺎ ٌن ﻟﻠﻘﺮآن ،ﲟﻌﲎ أ ﺎ ﲢ ّﺪد اﳌﺮاد ﻣﻦ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ؛ ﻓﺈذا ﻋﻤﻞ اﳌﺴﻠﻢ
ﻋﻠﻰ وﻓﻖ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻨﺒﻮي أﻃﺎع اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻴﻤﺎ أراد ﺑﻜﻼﻣﻪ ،وأﻃﺎع رﺳﻮﻟﻪ ﰲ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺑﻴﺎﻧﻪ ،وﻟﻮ ﻋﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﳐﺎﻟﻔﺔ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻨﺒﻮي ﻋﺼﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﻋﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻣﺎ أراد ﺑﻜﻼﻣﻪ ،وﻋﺼﻰ رﺳﻮﻟﻪ ﰲ
ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺑﻴﺎﻧﻪ ،ﻓﻠﻢ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ إﻓﺮاد اﻟﻄﺎﻋﺘﲔ ﺗﺒﺎﻳﻦ اﳌﻄﺎع ﻓﻴﻪ ﺑﺈﻃﻼق ،وإذا ﱂ ﻳﻠﺰم ذﻟﻚ ﱂ ﻳﻜﻦ ﰲ
ُ
دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أ ّن ﻣﺎ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ ﻟﻴﺲ ﰲ اﻟﻘﺮآن؛ ﺑﻞ ﻗﺪ ﳚﺘﻤﻌﺎن ﰲ اﳌﻌﲎ ،وﻳﻘﻊ اﻟﻌﺼﻴﺎﻧﺎن
اﻵﻳﺎت ٌ
واﻟﻄﺎﻋﺘﺎن ﻣﻦ ﺟﻬﺘﲔ ،وﻻ ﺗﻮﺟﺪ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔٌ ﰲ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ،وﻫﻜﺬا ﻓﺈ ﱠن اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺘﲔ :اﻹﳍﻴﺔ
واﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻻ ﻳﻌﻄﻲ اﳊﻖ ﰲ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ ﺣﻜﻤﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ ،وﺑﻜﻠﻤﺔ أﺧﺮى ،ﻓﺈ ﱠن دﻓﺎع اﻟﺸﺎﻃﱯ ﻋﻦ
اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ ﻫﺎﺗﲔ اﻟﺴﻠﻄﺘﲔ ﻻﻳﻌﲏ ﺑﺎﻟﻀﺮورة اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺣﻜﻤﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ ﻳﺘﻌﻠﻘﺎن ﲝﺎﻟﺔ واﺣﺪة،
دﻟﻴﻞ ﺑﺄ ﱠن اﻟﺴﻨﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ أﺣﻜﺎﻣﺎً ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﻧﻄﺎق اﻟﻘﺮآن.
وﻫﻜﺬا ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ٌ
ﱠ
اﺳﺘﺪل ﺎ اﳌﻌﺎرﺿﻮن ﻋﻠﻰ ذ ﱢم أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ اﻃّﺮﺣﻮا اﻟﺴﻨﺔ،
ﺳﺮد اﻟﺸﺎﻃﱯ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﱵ
وذﻛﺮ ﻛﻼﻣﻬﻢ ﺑﺄ ّن اﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﻘﺮآن دون اﻟﻌﻮدة إﱃ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺒﻴّﻨﺔ ﻟﻪ ﻻ ﻳﺆدي إﱃ ﻋﻘﺎﺋﺪ
ﻣﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﺑﻨﺺ اﻟﻘﺮآن ﻧﻔﺴﻪ؛
ﻫﺮﻃﻘﻴﺔ ﻓﻘﻂ؛ ﺑﻞ إ ّن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮآن ،ﻫﻮ أﻣﺮ ﱞ
ي ﻧﺺ ﻳﺸﲑ إﱃ أﻧﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ
ﻷﻧﻪ ـ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﻫﺆﻻء اﳌﻌﺎرﺿﻮن ـ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﻛﺘﺎب اﷲ أ ﱡ

 1أﺷﺎر اﳌﺨﺎﻟﻔﻮن إﱃ ﺛﻼث آﻳﺎت أﺧﺮى" ،ﻓﻼ ورﺑﻚ ﻻ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺣﱴ ﳛﻜﻤﻮك ﻓﻴﻤﺎ ﺷﺠﺮ ﺑﻴﻨﻬﻢ" )اﻟﻨﺴﺎء(65،؛ " ﻓﻠﻴﺤﺬر اﻟﺬﻳﻦ ﳜﺎﻟﻔﻮن ﻋﻦ
أﻣﺮﻩ أن ﺗﺼﻴﺒﻬﻢ ﻓﺘﻨﺔ" )ﺳﻮرةاﻟﻨﻮر(63 :؛ "ﻣﻦ ﻳﻄﻊ اﻟﺮﺳﻮل ﻓﻘﺪ أﻃﺎع اﷲ" )اﻟﻨﺴﺎء .(80 ،اﻧﻈﺮ ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ9/4 ،ـ.10
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ﻧﺺ ﻳُﻄﻠﻖ
اﳌﺴﻠﻤﲔ أﻻ ﻳﻘﺒﻠﻮا ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ رﺳﻮل اﷲ إﻻ ﻣﺎ واﻓﻖ ﻛﺘﺎب اﷲ؛ ﺑﻞ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﻘﺮآن ٌ
اﻟﺘﺄﺳﻲ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮل ،واﻷﻣﺮ ﺑﻄﺎﻋﺘﻪ ،وﳛ ّﺬر ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻋﻦ أﻣﺮﻩ ﲨﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎل.
ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻳﺆدي إﱃ ﻫﺠﺮ اﻟﺴﻨﺔ
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺎﻃﱯ ﻓﺈﻧﻪ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺼﻒ ﻓﻴﻪ ّ
ﺑﺎﳍﺮﻃﻘﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮﻓﺾ ﻗﺒﻮل أﺣﺎدﻳﺚ اﻵﺣﺎد اﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﺮآن وﻻ ﻣﻊ ﻋﻤﻮم وﳎﻤﻮع
اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ .و ﺬا ﻧﻔﻬﻢ أ ّن اﻟﺸﺎﻃﱯ ﻳﺮى أن اﻟﺴﻨّﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﰲ ﺣﺎل ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ
اﻟﻘﺮآن ،وأﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﺒﻮل ﺑﺄي ﺣﺪﻳﺚ آﺣﺎد إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺎً وﻣﻨﺴﺠﻤﺎً ﻣﻊ ﻫﺬا اﳌﺼﺪر
اﻟﺮﺋﻴﺲ ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔً ﻣﻊ اﻟﻘﺮآن؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻨﺎ أن ﳒﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎً ﻻ ﳛﻈﻰ
ﺑﻘﺒﻮل اﻟﻘﺮآن وﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ ،ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﳒﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎً إﻻ وﳒﺪ أﺻﻠﻪ وﺟﺬرﻩ ﰲ اﻟﻘﺮآن.
وﻗﺪ أﺷﺎر ﺧﺼﻮم اﻟﺸﺎﻃﱯ زﻳﺎد ًة ﻋﻠﻰ اﻷدﻟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﻟﺸﺪﻳﺪ،
ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺮآن ،ﻛﺘﺤﺮﱘ ﻧﻜﺎح اﳌﺮأة ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺘﻬﺎ
إﱃ أﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ أﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻛﺜﲑة ،ﱂ ّ
ﻛﻞ ذي ﻧﺎب ﻣﻦ اﻟﺴﺒﺎع ،وأﻻّ ﻳُﻘﺘﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻜﺎﻓﺮ.
أو ﺧﺎﻟﺘﻬﺎ ،وﲢﺮﱘ أﻛﻞ اﳊﻤﺮ اﻷﻫﻠﻴﺔ ،و ّ
ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻤﲔ
ﻳﻌﻠّﻞ اﻟﺸﺎﻃﱯ ورود ﻫﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم ﰲ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮل ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺪ ّ
ﺷﺮﻋﻴﲔ ،ﰒ ﺗﺄﰐ ﻣﺴﺄﻟﺔٌ ﺗﻘﻊ ﺑﲔ ﻫﺬﻳﻦ اﻷﺻﻠﲔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﲔ ﺑﺸﻜﻞ ﻻ ﻳُﻌﺮف ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺟﺘﻬﺎد إﱃ
أي اﻷﺻﻠﲔ ﻫﻲ أﻗﺮب ﺣﱴ ﺗﺄﺧﺬ ﺣﻜﻤﻪ ،ﻓﻬﻨﺎ ﺗﺄﰐ اﻟﺴﻨﺔ ﻓَـﺘُﻠﺤﻖ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﺑﺄﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﲔ،
ّ
وﺣﺮم اﳋﺒﺎﺋﺚ ،وﺑﻘﻲ ﺑﲔ ﻫﺬﻳﻦ اﻷﺻﻠﲔ أﺷﻴﺎءُ
أﺣﻞ اﻟﻄﻴﺒﺎت ّ
وﻣﺜﺎل ﻫﺬا اﻷﻣﺮ أ ّن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺪ ّ
ﻛﻞ ذي ﻧﺎب ﻣﻦ
ﳝﻜﻦ إﳊﺎﻗﻬﺎ ﺑﺄﺣﺪﳘﺎّ ،
ﻓﺒﲔ اﻟﺮﺳﻮل ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺎ اﺗﻀﺢ ﺑﻪ اﻷﻣﺮ ،ﻓﻨﻬﻰ ﻋﻦ أﻛﻞ ّ
ﻛﻞ ذي ﳐﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﲑ ،و ﻰ ﻋﻦ أﻛﻞ ﳊﻮم اﳊُ ُﻤﺮ اﻷﻫﻠﻴﺔ .وﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أﻳﻀﺎً أ ّن
اﻟﺴﺒﺎع ،و ّ
ِ
وﺣﺮم اﳋﻤﺮ ﻣﻦ اﳌﺸﺮوﺑﺎت ﳌﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ
أﺣﻞ ﻣﻦ اﳌﺸﺮوﺑﺎت؛ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﲟُﺴﻜﺮ ﻛﺎﻟﻠﱭّ ،
اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺪ ّ
إزاﻟﺔ اﻟﻌﻘﻞ اﳌﻮﻗﻊ ﻟﻠﻌﺪاوة واﻟﺒﻐﻀﺎء ،واﻟﺼ ّﺪ ﻋﻦ ذﻛﺮ اﷲ وﻋﻦ اﻟﺼﻼة ،ﻓﻮﻗﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﻫﺬﻳﻦ
اﻷﺻﻠﲔ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﲟﺴﻜﺮ ﺣﻘﻴﻘﺔ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻳﻮﺷﻚ أن ﻳُﺴﻜﺮ ،وﻫﻮ ﻧﺒﻴﺬ اﻟﺘﻤﺮ ،وﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﳌﺸﺮوﺑﺎت
ﻏﲑ اﳌﺴﻜﺮة ﺣﻘﻴﻘﺔً ،وﻫﻨﺎ ﺗﺪﺧﻠﺖ اﻟﺴﻨﺔ ﻟﺘُ ِ
ﻠﺤﻖ أﺻﻨﺎف ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺮوﺑﺎت ﺑﺎﻷﺻﻞ اﻟﺬي ﻳﺒﻴﺢ
ّ
اﳌﺸﺮوﺑﺎت ﻏﲑ اﳌﺴﻜﺮة ،وﻗﺮرت ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ ﺑﺄ ّن ﻛﻞ اﳌﺸﺮوﺑﺎت اﳌﺴﻜﺮة ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﲢﺘﻮي
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ﳏﺮﻣﺔ إﳊﺎﻗﺎً ﳍﺎ ﺑﺎﻷﺻﻞ اﻟﺬي ﻳﻨﻬﻰ ﻋﻦ
ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑة أم ﺻﻐﲑة ﺟﺪاً ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل ﻓﻬﻲ ّ
اﳌﺴﻜﺮات ﺑﺈﻃﻼق ،وﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻷرﺿﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺻﺎﻏﺖ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﳌﺄﺛﻮرة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﻣﺎ أﺳﻜﺮ
ﻗﻠﻴﻠُﻪ ﻓﻜﺜﲑُﻩ ﺣﺮام ،وﻫﻜﺬا ،ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أ ّن اﻟﺴﻨﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ أﺣﻜﺎﻣﺎً ﺷﺮﻋﻴﺔ ﳏ ّﺪدة؛ ﺑﻞ
ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﳌﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ أﻳﻀﺎً ،ﻓﺈ ّن ﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﲏ ـ ﻛﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ اﻟﺸﺎﻃﱯ ـ أ ّن
أﻗﻞ اﺳﺘﻨﺎداً إﱃ اﻟﻘﺮآن؛ إذ إ ّن ﺟﺬورﻫﺎ -ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ -ﺗﻨﻐﺮس ﻋﻤﻴﻘﺎً ﰲ
ﻫﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﻘﻮاﻋﺪ ُ
اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ.
ﻳﻘﻮل اﻟﺸﺎﻃﱯ :إﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﻘﺮآن أﺻﻮل ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺸﲑ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ إﱃ أن
ﻛﻞ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻠﻬﺎ ﻓﺈ ّن ﺣﻜﻤﻪ ﺣﻜﻤﻬﺎ ،ﻓﺘﻘﻮم اﻟﺴﻨﺔ ﺑﺈﳊﺎق ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺮوع ﺬﻩ اﻷﺻﻮل
ﻳﻬﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ أن ﻧﻌﺮف ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺮﺳﻮل ﻗﺪ ﻗﺎل ﻫﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم
ﻻﺷﱰاﻛﻬﺎ ﰲ اﳌﻌﲎ ،وﻻ ّ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻮﺣﻲ أو ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻌﻘﻠﻲ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻴﺎس ،ﻏﲑ أ ﺎ ﰲ ﻧﻈﺮ اﺠﻤﻟﺘﻬﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ آﻟﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎس ،ﳝﺜّﻞ اﳊﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺰواج ﻋﻤﺔ أو ﺧﺎﻟﺔ اﻟﺰوﺟﺔ ﻣﺜﺎﻻ
ﺣﺮم اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﻷم واﺑﻨﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﻜﺎح ،ﺣﱴ ﻟﻮ
ﳑﺘﺎزا ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ،ﻓﺎﻟﻘﺮآن ّ
ﺣﺮم اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﻷﺧﺘﲔ ،ﻓﺠﺎء ﻲ
أن اﻟﺰوج ﻃﻠﻖ اﻷم ﻗﺒﻞ إﺑﺮام ﻋﻘﺪ اﻟﻨﻜﺎح ﻣﻊ اﻟﺒﻨﺖ ،وﻛﺬﻟﻚ ّ
اﻟﻨﱯ ﻋﻦ اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﳌﺮأة وﻋﻤﺘﻬﺎ أو ﺧﺎﻟﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﻘﻴﺎس ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺮﱘ اﻟﻘﺮآﱐ؛ ﻷن اﳌﻌﲎ
ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﺰوﺟﺔ
ذم اﻟﻘﺮآن اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﺒﻨﺖ وأﻣﻬﺎ أو أﺧﺘﻬﺎ
ٌ
اﻟﺬي ﻷﺟﻠﻪ ّ
وﺧﺎﻟﺘﻬﺎ أو ﻋﻤﺘﻬﺎ ،وﻋﺒﺎرة اﻟﺮﺳﻮل ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﺗﺸﲑ إﱃ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﰲ اﳊﺪﻳﺚ:
"ﻓﺈﻧﻜﻢ إذا ﻓﻌﻠﺘﻢ ذﻟﻚ ﻗﻄّﻌﺘﻢ أرﺣﺎﻣﻜﻢ" ،وﻫﺬا اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻳﺬ ﱢﻛﺮ ـ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﻟﺸﺎﻃﱯ ـ ﺑﻨﻤﻮذج
اﻻﺳﺘﺪﻻل اﻟﺸﺮﻋﻲ
اﳌﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﻟﻘﻴﺎس.
َ
دﻟﻴﻞ آﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﳉﻮء اﻟﺮﺳﻮل إﱃ
وﻗﺒﻮل اﻟﻴﻤﲔ ﻛﺪﻟﻴﻞ ﰲ إﺟﺮاءات اﻹﺛﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻫﻮ ٌ
آﻟﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎس ﰲ ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎﻣﻪ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل اﻟﺸﺎﻃﱯ :إﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﳓﻄﺎط رﺗﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ
ﻴﺪﻳْ ِﻦ
اﺳﺘَ ْﺸ ِﻬ ُﺪواْ َﺷ ِﻬ َ
}و ْ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺸﻬﺎدة اﳌﺮأة ﻋﻦ اﻟﺮﺟﻞ ﰲ اﻟﺸﻬﺎدة ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال ،ﺟﺎء ﰲ اﻟﻘﺮآنَ :
ﲔ ﻓَـﺮﺟﻞ واﻣﺮأَﺗَ ِ
ِ
ِ ِ ﱠ
ﺎن{ )اﻟﺒﻘﺮة ،(:ﻓﺈ ّن اﻟﻘﺒﻮل ﺑﺸﻬﺎد ﻦ ﰲ
ﻣﻦ ﱢر َﺟﺎﻟ ُﻜ ْﻢ ﻓَﺈن ﱂْ ﻳَ ُﻜﻮﻧَﺎ َر ُﺟﻠَ ْ َ ُ ٌ َ ْ َ
1

اﻟﺸﺎﻃﱯ ،اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت23/4 ،ـ.24

2

اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ.(16/2) 27،28/4 ،
18

ٍ
ﺑﺸﻬﺎدة أﺧﺮى ﺑﺪﻳﻠﺔ،
اﻟﻘﺮآن ﻳﺸﲑ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ إﱃ أﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺷﺎﻫﺪ ذَ َﻛ ٍﺮ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﺒﻮل
ﻓﺄﳊﻘﺖ اﻟﺴﻨﺔ ﺬا اﳊﻜﻢ اﻟﻴﻤﲔ ﻣﻊ اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﺬ َﻛﺮ ،ﻓﺠﺮى اﻟﺸﺎﻫﺪ واﻟﻴﻤﲔ ﳎﺮى اﻟﺸﺎﻫﺪﻳﻦ
اﻟﺬ َﻛﺮﻳﻦ أو اﻟﺮﺟﻞ واﳌﺮأﺗﲔ ،ﻓﺎﻟﻴﻤﲔ ﻣﺜﻞ اﳌﺮأﺗﲔ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻤﻢ ﺷﻬﺎدة رﺟﻞ واﺣﺪ ﻋﻨﺪ ﻋﺪم وﺟﻮد
رﺟﻞ آﺧﺮ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺸﻬﺎدة.
وﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق -أي اﻟﻠﺠﻮء إﱃ آﻟﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎس -ﻗﺪ ّﻗﺮرت اﻟﺴﻨّﺔُ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﳌﺴﻠﻢ اﻟﺬي
ِ ِ
ِِ
ﲔ
ﻳﻦ َﻋﻠَﻰ اﻟْ ُﻤ ْﺆﻣﻨ َ
ﻳﻘﺘﻞ ﻏﲑ اﳌﺴﻠﻢ؛ ﺣﻴﺚ ﻗﺮرت اﻧﻄﻼﻗﺎً ﳑﺎ ﺟﺎء ﰲ اﻟﻘﺮآنَ } :وﻟَﻦ َْﳚ َﻌ َﻞ اﻟﻠّﻪُ ﻟ ْﻠ َﻜﺎﻓ ِﺮ َ
ﺳﺒِﻴﻼً { )اﻟﻨﺴﺎء ،(وإﱃ ٍ
اﳉَﻨ ِﱠﺔ {
ﺎب ْ
ﺣﺪ أﻗﻞَ :
ﺎب اﻟﻨﱠﺎ ِر َوأ ْ
}ﻻ ﻳَ ْﺴﺘَ ِﻮي أ ْ
َﺻ َﺤ ُ
َﺻ َﺤ ُ
َ
)اﳊﺸﺮ (أ ّن ﻣﻜﺎﻧﺔ اﳌﺴﻠﻢ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻏﲑ اﳌﺴﻠﻢ ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈ ّن ﻋﻘﻮﺑﺔ اﳌﺴﻠﻢ ﰲ ﺣﺎل ﻗﺘﻠﻪ
ﻏﲑ اﳌﺴﻠﻢ ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن أﻗﻞ ﻣﻦ اﳌﻮت.
ﻓﺴﺮ اﻟﺸﺎﻃﱯ وﻋﻠّﻞ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ ﺧﺼﻮﻣﻪ ،وأﺷﺎر ﺑﺄ ﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﳊﺎق
ﺑﻌﺪ أن ّ
ﻳﺴﻊ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى إﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺑﺎﻟﻘﺮآن واﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻴﻪ ،اﻧﺘﻘﻞ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى أﻋﻠﻰ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ،وﱂ َ
ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم
ودﻋﻢ أﻃﺮوﺣﺘﻪ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄ ّن اﻟﻘﺮآن ﻳﺘﻀﻤﻦ-ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أﺷﻴﺎء أﺧﺮى -ﱠ
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻘﻂ؛ ﺑﻞ أﺧﺬ ﻳﻠ ﱢﻤﺢ أﻳﻀﺎً إﱃ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﺧﻠﻒ ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ ﳍﺬﻩ اﻷﻃﺮوﺣﺔ.
ﻳﻘﺮ اﻟﺸﺎﻃﱯ ﺑﺄ ّن اﻟﺴﻨﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﳒﺪﻫﺎ ﰲ اﻟﻌﺒﺎرة
ّ
اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﺠﻤﻟﻤﻠﺔ ،وﻻ ﺣﱴ ﰲ اﻟﻌﺒﺎرة اﳌﺸﻜﻠﺔ ،وﻻ ﰲ ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة .ﻏﲑ أ ّن ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﳍﺎ أﺻﻞ ﰲ اﻟﻘﺮآن.
وﻳﻀﻴﻒ اﻟﺸﺎﻃﱯ إﱃ اﻷدﻟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓَـَﺮﺿﻴﱠﺘﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮل :إ ّن ﻛﻞ آﻳﺔ أو ﻋﺒﺎرة ﻗﺮآﻧﻴﺔ
ﲤﺘﻠﻚ ﻣﻌﺎﱐ ذات وﺟﻮﻩ ﻋﺪﻳﺪة ،ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮ ،وﺑﻌﻀﻬﺎ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ .ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن ﻵ ٍﻳﺔ ﻣﺎ ﺿﻤﻦ
ﺳﻴﺎﻗﻬﺎ اﳋﺎص ﻣﻌﲎ واﺿﺢ وﻣﺒﺎﺷﺮ ،وﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﳍﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻌﲎ آﺧﺮ ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ
ﻣﻌﺎن أﺧﺮى ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ آﻳﺎت أﺧﺮى ،وﺑﻜﻠﻤﺔ أﺧﺮى ﻓﻘﺪ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ٍ
ٍ
ﻋﺪد ﻣﻦ أدﻟﺔ اﻟﻘﺮآن اﳌﺘﻔﺮﻗﺔ
ﻣﻌﲎ واﺣﺪ ﻣﺸﱰك ﺑﻴﻨﻬﺎ ﲨﻴﻌﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻧﻔﺮاد ٍ
ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﲟﻌﲎ ﺧﺎص ﺎ ،وإ ّن اﻷدﻟﺔ ﻗﺪ ﺗﺄﰐ
ﰲ ﻣﻌﺎن ﳐﺘﻠﻔﺔ؛ وﻟﻜﻦ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ ﻣﻌﲎ واﺣﺪ ﺗﺸﱰك ﻓﻴﻪ ﲨﻴﻌﺎً ،ﻓﺘﺄﰐ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﺘﺼﻮغ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ
1
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وﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻴﻜﻮن ذﻟﻚ اﳌﻌﲎ ﻣﺄﺧﻮذاً ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﳎﻤﻮع ﺗﻠﻚ اﻷدﻟﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﳌﺘﻔﺮﻗﺔ،
ّ
وﻫﻜﺬا ﻓﺈ ّن ﺗﻮارد ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﺣﻮل ﻣﻌﲎ واﺣﺪ ﻳﻌﻄﻲ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ اﳌﺸﱰك ﻧﻮﻋﺎً
ﻣﻦ اﳊﺠﻴّﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺼﻞ إﱃ درﺟﺔ اﻟﻴﻘﲔ ،ﻓﻔﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺒﻘﻰ ﻓﻴﻪ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ اﳌﺸﱰك
ﺣﺒﻴﺲ اﻟﺼﻴﺎﻏﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪة ﻟﻸدﻟﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﳌﺘﻔﺮﻗﺔ ،ﻓﺈ ّن اﻟﺴﻨﺔ ُﲣﺮﺟﻪ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺣﺪﻳﺚ

ﻳﻌﱪ
ﻧﺒﻮي  ،وﳝﻜﻦ أن ﻧﺬﻛﺮ ﺣﺪﻳﺚ" :ﻻ ﺿﺮر وﻻ ﺿﺮار " ﻛﻤﺜﺎل واﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ؛ ﺣﻴﺚ ّ
ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﻌﲎ واﺣﺪ ﺟﺎء ﰲ أﻋﻄﺎف أدﻟﺔ ﻗﺮآﻧﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪة ﺗﻀﺎﻓﺮت ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻳﻴﺪﻩ.
ﻘﺮر اﻷﺳﺎس اﻷﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ ﰲ
وﳝﻀﻲ اﻟﺸﺎﻃﱯ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺒﺪأ ﻋﺎم ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺄ ّن اﻟﻘﺮآن ﻳ ّ
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،أي اﳌﺒﺪأ اﻟﺬي ﻳﻨﻈّﻢ ﻣﺼﺎﱀ اﻟﻌﺒﺎد؛ ﻷ ّن اﳍﺪف اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ ﻳﻜﻤﻦ ﰲ ﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف
ﰲ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﱀ اﳌﺴﻠﻤﲔ اﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ واﻷﺧﺮوﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء.
وﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﳍﺪف ﻓﺈ ّن اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺗﺴﻌﻰ إﱃ ﺣﻔﻆ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم ﻣﻦ اﳌﺼﺎﱀ ،ﻫﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ :اﳌﺼﺎﱀ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ،واﳊﺎﺟﻴﺔ ،واﻟﺘﺤﺴﻴﻨﻴﺔ .ﻣﻦ دون ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﱀ اﻟﻘﺴﻢ اﻷول اﻟﱵ
ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺣﻔﻂ اﻟﺪﻳﻦ ،واﻟﻨﻔﺲ ،واﻟﻨﺴﻞ ،واﳌﺎل ،واﻟﻌﻘﻞ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻮﺟﻮدان:
اﻟﺪﻧﻴﻮي واﻟﺪﻳﲏ ﻣﻨﺘﻈﻤﲔ؛ ﺑﻞ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻧﺘﻈﺎﻣﻬﻤﺎ أﻣﺮاً ﻣﺴﺘﺤﻴﻼً ،وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻓﺈ ّن اﻟﻘﺴﻤﲔ
اﻵﺧﺮﻳﻦ ﳚﻌﻼن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ أﻣﺮاً ﳑﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲣﻔﻴﻒ اﳌﺘﻄﻠّﺒﺎت اﻟﺸﺪﻳﺪة )اﻟﺮﺧﺺ
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ( ،وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮﺳﻌﺔ ،واﻟﺘﻴﺴﲑ ،ورﻓﻊ اﳊﺮج ،واﻟﺮﻓﻖ.
وﻳﺆﻛﺪ اﻟﺸﺎﻃﱯ دون ﻛﻠﻞ أو ﻣﻠﻞ أ ّن اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ أﺗﺖ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻷﻗﺴﺎم اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ،
اﳌﻔﺼﻠﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ؛ ﻓﺎﻟﻘﺮآن أﺗﻰ ﺎ أﺻﻮﻻً ﻳُﺮﺟﻊ إﻟﻴﻬﺎ،
وﻫﻲ اﻷﻗﺴﺎم اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﺮآن ،و ّ
واﻟﺴﻨﺔ أﺗﺖ ﺎ ﺗﻔﺮﻳﻌﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮآن ،وﺑﻴﺎﻧﺎً ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﻬﺎ ،وأي ﺣﻜﻢ ﺟﺰﺋﻲ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻗﺪ ﳒﺪﻩ ﰲ
 1ﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺰﻳﺪ ﺑﺸﺄن ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄﺔ ،وأﳘﻴﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮاء اﻟﺘﺎم ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺸﺎﻃﱯ ،وﺑﻘﻴﺔ اﻷﺻﻮﻟﻴﲔ اﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎﻟﱵOn Inductive " :
Corroboration, probabilaty and certainty in Sunnī Legal Thought" N. Heer, ed.,
Islamic law and Jurisprudence: Studies in Honor of Farhat J. Ziadeh (Seattle).
 2اﻟﺸﺎﻃﱯ ،اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت.32 /4 ،
 3ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎش ﻣﻔﺼﻞ ﺣﻮل ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ،اﻧﻈﺮ ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ9/3 ،ـ10؛ واﻧﻈﺮ،
M. H. keer, Islamic Reform (Berkeley and Los Angeles, 1966), pp. 97.
واﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎً ،ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ) ،ﺑﲑوت1972 ،م(.482 /4 ،
 4اﻟﺸﺎﻃﱯ ،اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت3/2 ،ـ.4
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اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻬﻮ ﻟﻴﺲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﺎن ﳌﺒﺪأ ﻛﻠﻲ ﻗﺮآﱐ ،واﻻﺧﺘﻼف ﻫﻨﺎ ﺑﲔ اﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻨﺔ ﻫﻮ ﰲ
ﻳﻔﺼﻞ ﻫﺬﻩ
ﻳﺆﺻﻞ اﻷﺳﺲ ،وﺑﲔ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻨﺒﻮي اﻟﺬي ّ
اﳊﻘﻴﻘﺔ اﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ اﻟﻘﺮآﱐ اﻟﺬي ّ
ٍ
اﻷﺳﺲ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺳﻴﻊ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻟﺘﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ
ﺣﺎﻻت ﳐﺼﻮﺻﺔ ﺟﺪﻳﺪة.
ﺗﻔﺼﻠﺖ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ ،ﻓﺈ ّن )ﺣﻔﻆ اﻟﺪﻳﻦ(
ﺗﺄﺻﻠﺖ ﰲ اﻟﻘﺮآنّ ،
ﻓﺎﻟﻀﺮورﻳﺎت اﳋﻤﺲ ﻛﻤﺎ ّ
ﺣ ِ
ﺎﺻﻠُﻪُ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻌﺎن ،وﻫﻲ واﻹﺳﻼم ،واﻹﳝﺎن ،واﻹﺣﺴﺎن ،ﻓﺄﺻﻠﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﺮآن ،وﺑﻴﺎ ﺎ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ،
وﻣﻜﻤﻠﻪ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻴﺎء :وﻫﻲ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻴﻪ ،وﺟﻬﺎد َﻣ ْﻦ ﻋﺎﻧﺪﻩ أو رام ﻓﺴﺎدﻩ ،وﺗﻼﰲ اﻟﻨﻘﺼﺎن اﻟﻄﺎرئ
ﰲ أﺻﻠﻪ ،وأﺻﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﱐ ﰲ اﻟﻘﺮآن ،وﺑﻴﺎ ﺎ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻤﺎل.
و)ﺣﻔﻆ اﻟﻨﻔﺲ( ﺣﺎﺻﻠﻪ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻌﺎن :وﻫﻲ :إﻗﺎﻣﺔ أﺻﻠﻪ ﺑﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺰواج ،وﺣﻔﻆ ﺑﻘﺎﺋﻪ ﺑﻌﺪ
ﺧﺮوﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺪم ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﳌﺄﻛﻞ ،واﳌﺸﺮب ،واﳌﻠﺒﺲ ،واﳌﺴﻜﻦ ،وﻣﻜﻤﻠﻪ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻴﺎء ،وذﻟﻚ
ﻛﺎﺟﺘﻨﺎب اﻟﺰﱏ ،واﻟﻨﻜﺎح اﻟﺼﺤﻴﺢ ،وﻣﺎ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺗﻪ ﻛﺎﻟﻄﻼق واﳋﻠﻊ واﻟﻠﻌﺎن ،وﺣﻔﻆ
ﻣﺎ ﻳﺘﻐﺬى ﺑﻪ أن ﻳﻜﻮن ﳑﺎ ﻻﻳﻀﺮ أو ﻳﻘﺘﻞ أو ﻳﻔﺴﺪ ،وإﻗﺎﻣﺔ ﻣﺎ ﻻ ﺗﻘﻮم ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮر إﻻ ﺑﻪ ﻣﻦ
اﻟﺬﺑﺎﺋﺢ واﻟﺼﻴﺪ ،وﺷﺮﻋﻴﺔ اﳊﺪ واﻟﻘﺼﺎص .وﺷﺒﻴﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈ ّن اﻟﻘﺮآن ﻳﻘﺪم اﳌﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﱵ ﺪف إﱃ ﺣﻔﻆ اﻷﻣﻼك .وﻣﺜﻞ ذﻟﻚ )ﺣﻔﻆ اﻟﻌﻘﻞ( ﲟﻨﻊ ﺗﻨﺎول ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺪﻩ ﻣﺜﻞ اﳋﻤﺮ ،وﻫﻮ
ﻣﺬﻛﻮر ﰲ اﻟﻘﺮآن ،وﻣﻜﻤﻠﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺣﺪ اﳋﻤﺮ أو اﻟﺰﺟﺮ ﻋﻦ ﺳﺎﺋﺮ اﳌﺨﺪرات اﳌﻮﻛﻮل إﱃ اﺟﺘﻬﺎد
ﻛﺖ اﻟﺴﻨﺔ
اﻷﻣﺔ؛ وذﻟﻚ ﻷ ّن اﻟﻘﺮآن ﺗﺮك اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﳍﺬﻩ اﻷﻣﻮر اﳌﻜﻤﻠﺔ ،ﻓﱰ ْ
ﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﺧﺎص ﺎ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗُﺮك اﳊﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ إﱃ اﻻﺟﺘﻬﺎد ،وﻗﺪ وﺟﺪ اﻟﺸﺎﻃﱯ ﰲ
أﻳﻀﺎ اﻟﻨ ﱠ
ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻺﺷﺎرة إﱃ أ ﱠن اﻟﺴﻨّﺔ ﺗﱰك ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﱰﻛﻪ اﻟﻘﺮآن ﻧﻔﺴﻪ.
ﺸﺮح إﺻﺮار اﻟﺸﺎﻃﱯ ﻋﻠﻰ ﺻﺪارة اﻟﻘﺮآن ،وﺗَـ َﻘ ﱡﺪم رﺗﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺔ ـ وﻫﻮ ﻣﻮﻗﻒ
ﳚﺐ أن ﻳُ َ
ﺷﻜﻞ ﺧﺮوﺟﺎً ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ اﳌﺘﻮارﺛﺔ ـ ﰲ ﺿﻮء اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ ،ﻏﲑ أ ّن اﻟﺸﺎﻃﱯ
ﱂ ﻳﺒﺬل ﺟﻬﺪاً ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﺳﺘﺨﻼص أي ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ أﻃﺮوﺣﺘﻪ ﺣﻮل اﻟﻘﺮآن ،وﱂ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﺪﻻﻟﺔ أو
اﻟﻐﺎﻳﺔ اﳌﻘﺼﻮدة ﻣﻦ وراء ﻧﻈﺮاﺗﻪ اﻟﱵ اﻗﱰﺣﻬﺎ ،ﻟﻘﺪ ّﻗﺮر ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻟﺴﻨﺔ ،ﰒ اﻧﺘﻘﻞ
ﻟﻴﻌﺎﰿ ﻗﻀﺎﻳﺎ أﺧﺮى ﻻ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻷﻣﻮر اﻟﱵ اﻧﺘﻬﻰ ﻟﻠﺘﻮ ﻣﻦ ﺑﻴﺎ ﺎ وإﻓﺎﺿﺔ اﻟﻘﻮل ﻓﻴﻬﺎ؛
1
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ﻟﻜﻦ اﳌﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ دﻻﻟﺔ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺸﺎﻃﱯ اﻟﻐﺮﻳﺐ ﳌﺼﺎدر اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ
اﻷﻗﺴﺎم اﻷوﱃ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﳌﻮاﻓﻘﺎت؛ ﺣﻴﺚ ﻗﺮر اﳌﺒﺎدئ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻨﻈﺮﻳﺘﻪ.
اﻟﻌﻨﺼﺮان اﻷﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ ﳘﺎ ﻣﺒﺪأ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻣﻨﻬﺞ اﻻﺳﺘﻘﺮاء
اﳌﻨﻄﻘﻲ؛ ﺣﻔﻆ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳝﺜﻞ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﺸﺮوع اﻟﺸﺎﻃﱯ اﻟﻨﻈﺮي ،واﻻﺳﺘﻘﺮاء وﺳﻴﻠﺔ ﻫﺬا
اﳌﺸﺮوع.
اﻋﺘﱪ اﻟﺸﺎﻃﱯ أ ّن ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺲ ﻫﻲ ﺣﻔﻆ اﻟﻀﺮورﻳﺎت اﳋﻤﺲ وﻣﻜﻤﻼ ﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻲ
أﻳﻀﺎ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﳊﺎﺟﻴﺎت واﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت ،ﻓﻘﺒﻮل ﻋﻘﺪ اﻟﻌﺮاﻳﺎ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ  -وﻫﻮ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ
ﻏﺮراً -وﲣﻔﻴﻒ اﻷواﻣﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ ﻇﺮوف اﳊﺮج واﳌﺮض ﳘﺎ ﻣﺜﺎﻻن ﻋﻠﻰ ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﰲ
ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺎرﺋﺔ ،ﻫﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم اﳌﺨﻔﻔﺔ ﻫﻲ ﺑﻼ ﺷﻚ ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻀﻴﻖ واﳊﺮج ﻋﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ
أﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﻢ واﺟﺒﺎ ﻢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.
واﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻌﺒﻴﺪ ،واﻟﻄﻬﺎرات ﻛﻠﻬﺎ ،واﻟﺘﻘﺮب ﺑﻨﻮاﻓﻞ اﳋﲑات ﻣﻦ اﻟﺼﺪﻗﺎت واﻟﻘﺮﺑﺎت ..ﻛﻠﻬﺎ
ﳜﻞ ﺑﺄﻣﺮ ﺿﺮوري
أﻣﻮر راﺟﻌﺔ إﱃ ﳏﺎﺳﻦ زاﺋﺪة ﻋﻠﻰ أﺻﻞ اﳌﺼﺎﱀ اﻟﻀﺮورﻳﺔ واﳊﺎﺟﻴﺔ ،ﻓﻔﻘﺪا ﺎ ﻻ ّ
وﻻ ﺣﺎﺟﻲ ،وإﳕﺎ ﺟﺮت ﳎﺮى اﻟﺘﺤﺴﲔ واﻟﺘﺰﻳﲔ ،وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺟﺎء وﺻﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت.
أي ﻧﺺ ﻗﺎﻃﻊ ﰲ اﻟﻘﺮآن وﻻ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ؛ وﻟﻜﻨﻬﺎ
ﻻ ﺗﻘﻮم ﺣﺠﻴﺔ ﻣﺒﺎدئ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ّ
ﻣﺴﺘﻤﺪةٌ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﺮاء ﻧﺼﻮص اﻟﻮﺣﻲ ،وﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻓﺈ ّن ﻋﺪداً ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ  -ﻣﺜﻞ اﻹﲨﺎع،
واﻟﻘﻴﺎس ،واﻻﺳﺘﺤﺴﺎن -ﰎّ إﺛﺒﺎت ﺣﺠﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻘﺮاء ،ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻻ ﺗﻮﺟﺪ أﻳﺔ
ﻳﻨﺼﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺼﻤﺔ اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ
آﻳﺔ واﺿﺤﺔ ،أو أي ﺧﱪ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ّ
ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﺈ ّن ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻹﲨﺎع وﺣﺠﻴﺘﻪ ﺟﺎءت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻨﺎد إﱃ آﻳﺎت وأﺣﺎدﻳﺚ وأدﻟﺔ
ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﲟﻔﺮدﻩ دﻟﻴﻼً ﻗﻄﻌﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻴﺔ اﻹﲨﺎع؛ إﻻ أ ﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ
ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ أﺧﺮى ،ﻻ ﻳُﺸ ﱢﻜﻞ ﱡ
ﲨﻴﻌﺎً ﻣﻌﲎ ﻣﺸﱰﻛﺎً ﺛﺎﺑﺘﺎً ﻳﺸﲑ إﱃ ﻋﺼﻤﺔ اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻌﻤﻮﻣﻬﺎ ﻋﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻰ اﳋﻄﺄ.
 1ﻋﻘﺪ اﻟﻌﺮاﻳﺎ :ﻫﻮ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﻳُﻘﺎﻳﺾ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻤﺮ ﻏﲑ اﻟﻨﺎﺿﺞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻴﻤﺘﻪ اﶈﺴﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺮ اﳉﺎف اﻟﺼﺎﱀ ﻟﻸﻛﻞ .ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻻ
ﺗﻘﺒﻞ ﺑﻌﻨﺼﺮ "اﻟﻐﺮر" ﰲ اﻟﻌﻘﻮد واﳌﻌﺎﻣﻼت ،ﻓﻘﺪ ﰎّ ﲡﻮﻳﺰ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮاﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻐﺮر اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ.
2

اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ4 /2 ،ـ.6

3

اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ15 /1 ،ـ.16
اﻧﻈﺮW. B. Hallaq, "On the Authoritativeness of Sunni Consensus," IJmES, 18 (1986), 427- 454. ،
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وﺑﻜﻠﻤﺔ أﺧﺮى ،ﻓﺈ ّن اﻟﺸﺎﻃﱯ ﻳﺜﺒﺖ أ ّن اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﲢﺘﻮي ﻣﺒﺎدئ ﻛﻠﻴﺔ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﺣﺠﻴّﺘﻬﺎ ﻓﻘﻂ
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀﺎً ﻟﺘﺼﻞ إﱃ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﻴﻘﲔ اﳌﻄﻠﻖ ،ﻓﻠﻢ
ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﻈﻨﻴﺔ أو اﳉﺰﺋﻴﺎت اﻟﱵ ﻳﺆﻳﺪ ُ
ﺗﺜﺒﺖ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﺜﻼث :ﺣﻔﻆ اﻟﻀﺮورﻳﺎت ،واﳊﺎﺟﻴﺎت ،واﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت اﳌﺘﺠ ّﺬرة ﰲ اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ
اﻟﻮﺟﻪ اﻷﻛﻤﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﱃ ﻧﺺ ﻗﺮآﱐ ﳏ ّﺪد؛ ﺑﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل أدﻟﺔ ﻛﻠﻴﺔ وﺟﺰﺋﻴﺔ ﻣﻀﺎف ﺑﻌﻀﻬﺎ إﱃ
ﺑﻌﺾ ،ﳐﺘﻠﻔﺔ اﻷﻏﺮاض؛ وﻟﻜﻦ اﻧﺘﻈﻢ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﻬﺎ ﻣﻌﲎ ﻣﺸﱰك واﺣﺪ اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻠﻚ اﻷدﻟﺔ.
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻫﺬﻩ اﳌﺒﺎدئ "اﳌﻌﺎﱐ" ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻛﻠﻴﺎت ،ﻓﺈ ﺎ ﺗﺼﻞ إﱃ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﻴﻘﲔ
اﻟﺬي ﳛﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ أو ﻧﺴﺨﻬﺎ ،و ﺬا ﺗﺼﺒﺢ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻴﺎت ﻗﻮة ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰲ
ٍ
ﻛﻠﻴﺎت ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ؛ ﻷ ّن ﻫﺬا ﳚﻌﻞ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ،
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ؛ ﻧﻈﺮاً ﻷن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳُ ّﻨﺰل
ي ﺗﻌﺎرض ﺑﲔ ﻛﻠﻴﺔ ﻗﻄﻌﻴﺔ وﺑﲔ
ﻓﻀﻼً ﻋﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻋﺒﺜﻴﺔ ،ﻏﲑ أن اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳛﺪث أ ﱡ
ﺟﺰﺋﻲ ﻇﲏ؛ وﻟﻜﻦ ﻃﺎﳌﺎ أﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻛﻠﻴﺔ ﻗﻄﻌﻴﺔ ﻣﻦ دون اﺳﺘﻘﺮاء ﲨﻴﻊ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺎ اﻟﱵ
ﺗﻨﺘﻤﻲ إﱃ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻮﺟﺪ ﺟﺰﺋﻲ واﺣﺪ ﻳﻨﺪرج ﲢﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻴﺔ ،وﻳﻜﻮن
ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺎً ﻣﻌﻬﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ؛ ﻷﻧﻪ إذا ﻛﺎن ﻣﻨﺪرﺟﺎً وﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﺄﺧﻮذاً ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻻﺳﺘﻘﺮاء ،ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻓﺈ ّن اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺗﺘﺤﻮل إﱃ ﳎﺮد ﻛﻠﻴﺔ ﻇﻨﻴﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء.
وﻟﻜﻦ ﻣﺎ اﻟﻌﻤﻞ إذا ﻣﺎ ﲣﻠّﻔﺖ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺛﺒﻮت ﻛﻠﻴّ ٍﺔ ﻣﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﱃ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳉﺰﺋﻴﺎت
اﻟﺪاﻋﻤﺔ اﻷﺧﺮى؟ ﻫﻨﺎ ﳝﻜﻦ أن ُﳛﺘﺞ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻘﺒﻮل ﻣﻨﻄﻘﻴﺎً ﰲ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ إﺛﺒﺎت
ﻗﻮاﻋﺪ ﻛﻠﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﱃ أﻛﺜﺮ اﳉﺰﺋﻴﺎت ،وﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻀﺮورة أن ﻳﻜﻮن اﻻﺳﺘﻘﺮاء اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺗﺎﻣﺎً.
وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ أ ّن اﻟﻀﺮورﻳﺎت اﳋﻤﺲ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻛﻠﻴﺎت ،ﻓﺈﻧﻪ ﳚﺐ أن ﺗﺆﱠول ﲨﻴﻊ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻃﺒﻘﺎ
ﳍﺎ ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻤﻦ اﻟﻮاﺟﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﻛﻞ اﳉﺰﺋﻴﺎت ﺬﻩ اﻟﻜﻠﻴﺎت ،وإﳘﺎل ﻛﻞ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﲣﺎﻟﻔﻬﺎ ،وﻟﻜﻦ ﰲ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺸﺎﻃﱯ ﻓﻴﻪ ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،ﻓﺈﻧﻪ ﳛﺮص ﺣﺮﺻﺎً ﺷﺪﻳﺪاً ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﻎ
اﳉﺰﺋﻴﺎت اﳌﺘﺨﻠّﻔﺔ ،ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻓﺈ ّن اﳌﱪرات اﻟﱵ ﰎّ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﺮاﻳﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲣﺎﻟﻒ
ﺣﺎد ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻘﻮد ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ؛ وﻟﻜﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﻳُﻌ ّﺪ ﻋﻘﺪاً
ﺑﺸﻜﻞ ّ
1

اﻟﺸﺎﻃﱯ ،اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت4 /2 ) 243/3 ،ـ.(5

2

اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ13/2) 11/1 ،ـ.(18

3

اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ.5/3 ،
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ﺻﺤﻴﺤﺎً ،ﻳﺸ ّﻜﻞ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﳊﺎﻻت اﻟﻜﺜﲑة ﻣﺜﻠﻪ ﻛﻠﻴّﺔً أﺧﺮى ،ﻫﻲ اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﱐ
ﻣﻦ اﳌﺼﻠﺤﺔ؛ أي اﳊﺎﺟﻴّﺎت؛ ﻷ ّن وﻇﻴﻔﺔ ﻫﺬا اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻴﺎت ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣﺮ ﻫﻲ
ﲣﻔﻴﻒ ﻣﺸﻘﺔ اﻟﺼﻨﻒ اﻷول ،ﻓﻈﻬﻮر ﻛﻠﻴﺔ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻮﺟﻮد ٍ
ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات اﳌﺴ ﱠﻮﻏﺔ
ّ
واﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻛﻠﻴﺔ أﺧﺮى .وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈ ّن اﻟﻔﺸﻞ ﰲ ﺗﺴﻮﻳﻎ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات ،ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﲔ اﻟﻨﻮﻋﻲ
واﻟﻜﻤﻲ ،ﺳﻮف ﻳﺆدي إﱃ إﻟﻐﺎء اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﱐ ،وﺳﻮف ﻳﺆدي أﻳﻀﺎً إﱃ إﻟﻐﺎء اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ
اﻟﻜﻠﻴﺎت.
وﻟﻜﻦ ﳚﺐ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ إﱃ أﻧﻨﺎ إذا أﳘﻠﻨﺎ اﳉﺰﺋﻴﺎت اﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ ٍ
ﻛﻠﻴﺔ ﻣﺎ  -وﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻌﺪد ﻫﺬﻩ اﳉﺰﺋﻴﺎت وﺗﻜﺜﺮ -ﻓﺈ ّن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻟﻦ ﳜﺪم ﻣﺼﺎﱀ اﻟﺒﺸﺮ ،وﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺴﺠﻤﺎً
ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳉﺰﺋﻴﺎت ﻋﺒﺜﺎً.
ﻣﻊ ﻣﻘﺼﺪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ؛ ﻷ ّن اﻟﺸﺎرع ﻻ ﳝﻜﻦ أن ّ
وﺑﺴﺒﺐ ﻗﺒﻮل اﻟﺸﺎﻃﱯ ﻫﺬﻩ اﳉﺰﺋﻴﺎت ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻛﻠﻴﺎت ﻓﻬﻮ ﻳﻠﻐﻲ اﻋﺘﺒﺎر أي ﺟﺰﺋﻴﺔ ﺗﺘﻨﺎﻗﺾ
ﻣﻌﻬﺎ؛ ﻟﻜﻦ ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻔﻖ ﻫﺬا اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻣﻊ ﻛﻼﻣﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺬي ﻳﺮى ﻓﻴﻪ ﺿﺮورة ﺗﺴﻮﻳﻎ اﳉﺰﺋﻴﺎت
اﳌﺘﺨﻠّﻔﺔ؟ ﻳﺆﻛﺪ اﻟﺸﺎﻃﱯ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ أ ّن اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﺜﻼث ﲤﺜّﻞ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣﺮ روح اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،وﺑﻨﺎءً
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ وﺟﻮد أي ﺟﺰﺋﻴﺔ ﺗﻌﺎرﺿﻬﺎ ،وإذا ﻇﻬﺮ أ ﱠن ﺟﺰﺋﻴﺔً ﻣﺎ ﺗﻌﺎرض ﻛﻠﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﺈ ّن
ﻫﺬﻩ اﳉﺰﺋﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻗﺪ أﺗﺖ إﻣﺎ ﻟﺘﺤﻤﻲ ﻛﻠﻴﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﺧﺮى ،أو ﻟﻜﻲ ﺗﺪﻋﻢ ﺟﺎﻧﺒﺎً
آﺧﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻴّﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﻓﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺘﻞ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﺗﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻣﻊ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺪﻋﻮ
إﱃ ﺣﻔﻆ اﻟﻨﻔﺲ؛ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻗﺘﻞ اﻟﻘﺎﺗﻞ ﻳُﻌ ّﺪ ﲝﺪ ذاﺗﻪ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎً ﳍﺬﻩ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻓﺈ ّن ﻫﺬا
ﻧﻔﺲ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﲪﺎﻳﺔ ﻧﻔﺲ
اﻟﻘﺘﻞ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺿﺮوري ﳊﻔﻆ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻴﺔ ذا ﺎ؛ ﺣﻴﺚ ﺗُﻘﺘﻞ ٌ
أﺧﺮى.
ﻳﻠﺢ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻷي ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻣﻌﺰوﻟﺔ أن ﲣﱰق ﻛﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ،
وﻫﻜﺬا ﻓﺈ ّن اﻟﺸﺎﻃﱯ ّ
وﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص اﻟﻀﺮورﻳﺎت واﳊﺎﺟﻴﺎت واﻟﺘﺤﺴﻴﻨﻴﺎت؛ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل" :ﻓﺈ ّن اﻟﻐﺎﻟﺐ اﻷﻛﺜﺮي
ﻳﻜﻮن ﻛﻠﻴّﺔ[ ﻣﻌﺘﱪٌ ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻌﺎم اﻟﻘﻄﻌﻲ؛ ﻷن اﳌﺘﺨﻠّﻔﺎت اﳉﺰﺋﻴﺔ ﻻ ﻳﻨﺘﻈﻢ ﻣﻨﻬﺎ
]اﻟﺬي ّ
 1اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ6 /3 ،ـ.7
2

اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ17 /2 ) 43 /2 ،ـ43 ،(20ـ .44
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ﻛﻠﻲ ﻳﻌﺎرض ﻫﺬا اﻟﻜﻠﻲ اﻟﺜﺎﺑﺖ" ،وﻫﺬﻩ اﳌﺘﺨﻠّﻔﺎت اﳉﺰﺋﻴﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻠﻴﺔ أﺧﺮى؛
ّ
ﻷ ﺎ ﻟﻴﺴﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻣﻌﺰوﻟﺔ ﻻ ﺗﻘﻮى ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻛﻠﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺎ؛ إذاً ،ﻓﺈ ّن ﻋﺒﺎرات
اﻟﺸﺎﻃﱯ اﳌﺘﻜﺮرة واﳌﺆﻛﺪة اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﻌﻴﺔ ،وﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﻟﻐﺎء اﻟﻜﻠﻴﺎت ،وﻋﺪم ﻗﺪرة اﳉﺰﺋﻴﺎت
اﳌﺘﺨﻠّﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﲑﻫﺎ ،ﺗﺸﲑ ﺑﻮﺿﻮح إﱃ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر إﻻ اﻟﻜﻠﻴّﺎت.
ﺑﻌﺪ أن اﺗﻀﺤﺖ ﻟﻨﺎ ﻣﻌﺎﱂ ﻧﻈﺮة اﻟﺸﺎﻃﱯ اﻻﺑﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻵﻧﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ ﻳﺼﺒﺢ ﻫﺪﻓﻪ ﻣﻦ
ﻬﻞ وأﻗﺮب ﻟﻠﻔﻬﻢ،
ﺟﻌﻞ اﻟﺴﻨﺔ راﺟﻌﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻟﻠﻘﺮآن ،وﻣﻦ ﻛﻮ ﺎ ﳎﺮد ﺑﻴﺎن وﺗﻔﺼﻴﻞ ﻟﻪْ ،
أﺳ َ
وﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أ ّن إﳊﺎﺣﻪ ﻋﻠﻰ ﴰﻮﻟﻴﺔ اﻟﻘﺮآن -وﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻮر
ﻟﻠﻤﺤﺎﺟﺔ ﺑﺄن اﻟﻘﺮآن ﻫﻮ وﺣﺪﻩ ﻣﺼﺪر ﻛﻠﻴّﺎت اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،وﻧﻈﺮاً ﻷن
اﳌﻜﻴﺔ اﳌﺒﻜﺮة -ﻛﺎن ﻣﻘﺼﻮداً
ّ
اﻟﺴﻨّﺔ ﻳﻘﺘﺼﺮ دورﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن وﺗﻔﺼﻴﻞ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺠﻤﻟﻤﻠﺔ ﻓﻴﻪ ،ﻓﺈ ّن ﻛﻞ ﺷﻲء ﻓﻴﻬﺎ
ﻻ ﳝﺜّﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻻ ﳝﻜﻦ إﻻ أن ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻜﻠﻴّﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ،و ﺬا ﻧﻔﻬﻢ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﳌﺎذا
ﻳﺮد ﻛﻞ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﱵ ﻻ ﺗﻨﺴﺠﻢ وﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﺮآن.
ﻛﺎن ّ
وﻗﺪ اﲣﺬ ﻣﻦ ﻗﻄﻌﻴّﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم -واﻵﻳﺎت اﻟﻘﻄﻌﻴﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﺧﺎص -ﺣﺠﺔً رﺋﻴﺴﺔ ﺗﺪﻋﻢ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ ،وأﺷﺎر إﱃ أ ّن ﻇﻨﻴﺔ أﺧﺒﺎر اﻵﺣﺎد ،واﻟﻐﻴﺎب اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻸﺣﺎدﻳﺚ
اﳌﺘﻮاﺗﺮة ،ﻳﻀﻌﺎن اﻟﺴﻨﺔ -ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﺑﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺔ -ﰲ رﺗﺒﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن؛ وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﱂ
ﻳﻜﻦ ﻳﱰدد ﰲ رﻓﺾ أي ﺧﱪ آﺣﺎد إذا وﺟﺪﻩ ﳝﺜّﻞ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﺗﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﻛﻠﻴﺔ ﻗﺮآﻧﻴﺔ ،وﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﱂ
ﻳﻜﻦ ﻳﱰدد ﰲ ﻗﺒﻮل أي ﺧﱪ آﺣﺎد ﻳﺴﺘﻨﺪ إﱃ أﺻﻞ ﻗﺮآﱐ ﻗﻄﻌﻲ ﺑﺄي ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻟﺼﻮر ،وﻛﺎن
ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺑﻴﺎ ٌن وﺗﻔﺼﻴﻞ ﻟﻠﻘﺮآن.

1

اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ6/2) 37 /2 ،ـ.(7

 3اﻧﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ) 119/1 ،اﻟﻜﻠﻲ إذا ﻋﺎرض اﳉﺰﺋﻲ ﻓﻼ أﺛﺮ ﻟﻠﺠﺰﺋﻲ ( ) 36/2 ،اﻟﻜﻠﻴﺎت ...ﻻ ﻳﺮﻓﻌﻬﺎ ﲣﻠّﻒ
أﺣﺪ اﳉﺰﺋﻴﺎت( ) 7/3 ،اﻟﻜﻠﻲ ﻻ ﻳﻨﺨﺮم ﺑﺎﳉﺰﺋﻲ(.
 3اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ1)16 /4 ،ـ.(3
 2ﻳﻼﺣﻆ اﻟﺸﺎﻃﱯ ﰲ ﻣﻮﺿﻌﲔ ﻣﻨﻔﺼﻠﲔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ) اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت34/11 ،؛  ،(8 /4أن اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﳌﺘﻮاﺗﺮة ﻧﺎدرة اﻟﻮﺟﻮد ،ﻫﺬا إذا ﱂ ﺗﻜﻦ ﻏﲑ
ﻣﻮﺟﻮدة أﺻﻼً ﰲ ﻧﻈﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء.
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وﻫﻜﺬا ،ﻓﺈ ّن اﻟﻘﺮآن اﳌﻜﻲ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻛﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،و ﺬا ﻓﻬﻮ ﳝﺜّﻞ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﳏﻮر
اﻻرﺗﻜﺎز ﰲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وﻫﻮ اﶈﻮر اﻟﺬي ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻨﺰاع و اﳉﺪل ﺣﻮﻟﻪ.
وﻳﺜﺒﺖ اﻟﺸﺎﻃﱯ ﰲ ﻓﺼﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺄ ّن أﻏﻠﺐ اﻵﻳﺎت اﳌﻜﻴﺔ ﺗﺪور ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺼﺮي ﺣﻮل
ﻗﻀﻴﺘﲔ :ﻋﺒﺎدة اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،وﲢﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﱀ اﻟﺒﺸﺮ ﰲ ﺿﻮء اﳍﺪاﻳﺔ اﻟﺮﺑﺎﻧﻴﺔ ،و ﺬا ﻓﻘﺪ ﻗﺎم اﻟﺸﺎﻃﱯ
ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﻄﺎء اﻟﻘﺮآن ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺼﺪارة ﺑﲔ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ،واﻟﺘﻨﺒﻴﻪ إﱃ أﳘﻴﺔ اﻟﻘﺮآن اﳌﻜﻲ ﰲاﻟﺘﺸﺮﻳﻊ -ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ اﳌﺘﻮارﺛﺔ ﺧﻄﻮة إﱃ اﻷﻣﺎم ﻣﺸ ﱢﺪداً ﻋﻠﻰ أ ّن اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﺸﻴﱠﺪة ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ اﻷﻛﺜﺮ ﺻﻼﺑﺔً ووﺛﻮﻗﻴﺔً ﰲ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وﻫﻮ اﻟﻨﺺ اﻟﺬي ﻳﻨﺎﺻﺮ ﰲ اﻵن
ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺼﺎﱀ اﻟﺒﺸﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ دﻋﻮﺗﻪ إﱃ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
إ ّن اﻟﺼﻠﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﺼﻮﻏﻬﺎ اﻟﺸﺎﻃﱯ ﺑﲔ أﻛﺜﺮ أﻧﻮاع اﻟﻨﺼﻮص ﻗﻄﻌﻴﺔً ]أي اﻟﻘﺮآن
اﳌﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ ﺣﻮل اﳌﻘﺎﺻﺪ ـ ﺗﻜﺘﺴﺐ أﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ
اﻟﻜﺮﱘ[ وﺑﲔ ﻓﻜﺮة " إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ" اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ـ ّ
ﰲ ﻣﺸﺮوﻋﻪ اﻟﻔﻜﺮي اﻟﻌﺎم ،وإ ّن ﺗﺄﻛﻴﺪﻩ اﳌﺪﻋﻮم ﺑﺎﻷدﻟﺔ اﻟﻘﻄﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻄﻠﱠﺒﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ،
واﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻧﻈﲑاً ﻛﺎﻣﻼً ﻟﻠﻌﺒﺎدة اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﳝﺜّﻞ اﻧﻄﻼﻗﺔ ﻻ ﲣﻠﻮ ﻣﻦ اﺠﻤﻟﺎزﻓﺔ ﻣﻦ إﺳﺎر اﻻﲡﺎﻩ اﻟﺴﺎﺋﺪ
واﳌﺴﺘﻘﺮ ﰲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ اﻟﺴﻨﻴّﺔ .وﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﱂ ﳚﺪ اﳌﻌﺎرﺿﻮن ﻟﻠﺸﺎﻃﱯ ﺑُ ّﺪاً ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻟﻪ
ﻋﻨﺪﻣﺎ -ﺑﺮﻫﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪاً إﱃ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ اﳌﺘﻤﺎﺳﻜﺔ واﻟﺼﺎرﻣﺔ ﰲ اﻻﺳﺘﻘﺮاء اﻟﺸﺮﻋﻲ -أ ّن اﻟﻮﺣﻲ اﳌﻜﻲ
ﺑﺸﻤﻮﻟﻪ وﻛﻠﻴﺎﺗﻪ اﻟﱵ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺪﺣﺾ واﻟﻨﻘﺾ -ﻳﺪﻋﻢ وﻳﻨﺎﺻﺮ ﻣﺼﺎﱀ اﻟﺒﺸﺮ.ﻳﺘﺒﲎ ﻧﻈﺮﻳﺔً ﰲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺗُﺸ ّﺪد ﻋﻠﻰ
ﻋﻼوًة ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﺈﻧّﻪ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺎﻃﱯ ّ
دﻧﻴﻮﻳﺔ ﻣﺼﺎﱀ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﻣﻊ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻊ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﻌﺒّﺪي اﻟﺮوﺣﻲ ﻓﻴﻪ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﺴﻌﻰ
ﻟﻴﻮاﺟﻪ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻗﺪ اﻋﺘﱪﻩ ﻗﻀﻴﺔ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻋﺼﺮﻩ ،وﻗﺪ ﻛﺎن ﻳﻨﺎﺻﺮ ﻋﱪ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ﺗﺒﺴﻴﻂ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ،
وﳚﺎﻫﺪ ﺑﻼ ﻛﻠﻞ وﻻ ﻣﻠﻞ ﺿﺪ اﻟﺼﻴﺎﻏﺎت واﻟﺘﺠﺮﻳﺪات اﳌﻌ ّﻘﺪة ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﰲ

 3ﻳﻌﻘﺪ اﻟﺸﺎﻃﱯ ﻧﻘﺎﺷﺎ ﻃﻮﻳﻼً ﻹﺛﺒﺎت ﻗﻄﻌﻴﺔ اﻟﻘﺮآن ،وﺧﻠﻮﻩ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ اﻟﺪاﺧﻠﻲ .اﻧﻈﺮ ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ201 /4 ،؛ اﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎً ،اﻻﻋﺘﺼﺎم،
265/2ـ .267
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اﻟﺸﺎﻃﱯ ،اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت.153 /4 ،

1

اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ15/2) ،155 /4 ،ـ.(16
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ﻋﺼﺮﻩ ،وﻛﺎن ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮﺟﻮد ﺻﻠﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﺳﻴﺎدة ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﻳﺪ
واﻟﺘﻨﻈﲑ اﻟﻜﻼﻣﻲ وﺑﲔ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﳋﻄﲑة اﻟﱵ اﺟﺘﺎﺣﺖ ﳎﺘﻤﻌﻪ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ .وﻫﻮ ﻻ ﻳﻔﺘﺄ ﻳﺆّﻛﺪ
ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻴﻪ اﻟﻠﺬﻳﻦ وﺻﻼ إﻟﻴﻨﺎ ﻣﻌﺎرﺿﺘَﻪ اﻟﺼﻠﺒﺔ واﶈﻜﻤﺔ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﳍﺬا اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ؛
ﲢﺮج وﺷﻌﻮر
ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻳﺮى أ ّن ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﻬﺮب واﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺸﺮﻳﻌﺔ اﷲ دون أي ّ
ﺑﺎﻟﺬﻧﺐ ،2وﻛﺎن ﻳﺮى أ ّن ﳑﺎرﺳﺔَ اﳊﻴﻞ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،واﻟﺘﻠﻔﻴﻖ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ ﺑﲔ اﳌﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻷرﺑﻌﺔ،
أﻣﻮر ﻟﻴﺴﺖ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪي ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻘﻂ؛
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳍﺠﺮ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ ٌ
ﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ وﻃﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﻼﺗﺎرﳜﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﺠﺎﻫﻞ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .3وﺑﻜﻠﻤﺔ أﺧﺮى ﻓﺈ ّن ﻓﺸﻞ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻓﻬﻢ ﳊﻤﺎﻳﺔ
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﱵ ّﻢ اﻟﺒﺸﺮ واﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت ،واﳋﻄﺎب اﻟﺘﺠﺮﻳﺪي اﻟﺬي اﺳﺘﺨﺪﻣﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﰲ
ﻋﺮض ﻓﻘﻬﻬﻢ ﻗﺪ ﻧ ّﻔﺮ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ .ﻫﺬا ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻫﻮ اﻟﺬي ﲪﻞ اﻟﺸﺎﻃﱯ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ
ﻣﺮاراً وﺗﻜﺮاراً ﻋﻠﻰ أ ّن اﻹﺳﻼم واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻻ ﳜﺘﻠﻔﺎن ﻋﻦ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إﻧﻪ ﻛﺎن
"ﻧﺒﻴﺎً أﻣﻴﺎً" ،4أي أ ّن اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﳌﺴﻠﻤﲔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﰎّ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﺴﻮر اﳌﻜﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔٌ ﻟﻠﻔﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳉﻤﻴﻊ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﲨﻴﻊ
اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت.5
 2اﻧﻈﺮ ،اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ25/1 ،ـ27؛  ،62 ،59/2ﺣﻴﺚ أﺛﺒﺖ اﻟﺸﺎﻃﱯ أن اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،واﻟﻮاﺟﺒﺎت واﳊﻘﻮق اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﰲ ﻣﺘﻨﺎول
إدراك ﻋﻤﻮم اﻟﻨﺎس ،وأﺷﺎر إﱃ أن اﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻨﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺎن ﺑﻠﻐﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﺮف اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ) .(55/2وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻓﻘﺪ
ﺧﺼﺺ اﻟﺸﺎﻃﱯ ﻓﻘﺮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ) ،(17/1ﺣﺎول ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﲣﻠﻴﺺ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﻳﻨﺒﲏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺮوع ﻓﻘﻬﻴﺔ أو
ﳏﺼﻦ
آداب ﺷﺮﻋﻴﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﺒﻌﺪ ﻣﻦ دراﺳﺘﻪ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ أي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ أو ﻛﻼﻣﻴﺔ أو ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ .وأﺷﺎر ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ إﱃ أن اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ ّ
ﻣﻦ اﻻﳔﺮاط ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻔﺴﻄﺔ اﻟﻌﻘﻴﻤﺔ.
2

اﻟﺸﺎﻃﱯ ،اﻻﻋﺘﺼﺎم9/1 ،ـ11 ،10ـ ،12ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺘﻌﺪدة .واﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎً اﳍﺎﻣﺶ اﻟﺘﺎﱄ.

 3ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎرات ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻤﺎرﺳﺎت ،اﻧﻈﺮ ،اﻟﺸﺎﻃﱯ ،اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت93 ،85/4 ،ـ ،96 ،94ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺘﻌﺪدة .وﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ،ﻓﻘﺪ
ﺻﻨّﻒ اﻟﺸﺎﻃﱯ ﻛﺘﺎﺑﻪ " اﻻﻋﺘﺼﺎم" ،ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﻳﺮد ﻋﻠﻰ اﻻ ﺎﻣﺎت اﻟﱵ ـ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو ـ ﻗﺪ ُو ّﺟﻬﺖ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ ﰲ زﻣﻨﻪ،
أﺣﺪ ﻫﺬﻩ اﻻ ﺎﻣﺎت أﻧﻪ ﻗﺪ اﻟﺘﺰم اﳊﺮج واﻟﺘﻨﻄﻊ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ ،وﻗﺪ ﲪﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻻ ﺎم ،ﺑﺮأي اﻟﺸﺎﻃﱯ ،أﻧﻪ ﻗﺪ اﻟﺘﺰم ﰲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻔﺘﺎوى
اﻷﺧﺬ ﲟﺸﻬﻮر اﳌﺬﻫﺐ اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ اﳌﺴﺘﻔﱵ ،ﻻ ﻳﺘﻌﺪى ﻫﺬا اﳌﺸﻬﻮر إﱃ أﻣﺮ آﺧﺮ ،ﰲ ﺣﲔ أ ّن ﻫﺆﻻء اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻬﻤﻮﻧﻪ ،وﻳﺸﻨّﻌﻮن ﻋﻠﻴﻪ،
ﻳﺘﻌﺪون ﻫﺬا اﳌﺸﻬﻮر ،وﻳﺘﺤﺎﻳﻠﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﳌﻨﺼﻮﺻﺔ ،وﻳﻔﺘﻮن ﲟﺎ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺋﻞ وﻳﻮاﻓﻖ ﻫﻮاﻩ.
 4اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ25 ،22/1 ،؛ .48 /2
 5اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ153/4 ،ـ .154
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وﻣﻦ ﺧﻼل إﺳﻨﺎدﻩ إﱃ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻮر-اﻟﱵ ﺗﻌﻄﻲ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﺪﻧﻴﻮي ﻧﺼﻴﺒَﻪ اﳌﺸﺮوع ﻣﻦ اﳊﻘﻮق واﳌﺰاﻳﺎ-
ﳛﺚ إﺧﻮاﻧﻪ اﳌﺴﻠﻤﲔ إﱃ اﻟﻌﻮدة إﱃ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
دوراً رﺋﻴﺴﺎً ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ ،ﻓﺈ ّن اﻟﺸﺎﻃﱯ ﻛﺎن ﱡ
ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﻴﻢ ،ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﳊﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس وﻣﺼﺎﳊﻬﻢ.
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ "اﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ" ]ﲟﻌﲎ اﻻ ﻤﺎك ﰲ ﺣﻔﻆ ﻣﺼﺎﱀ اﻟﻨﺎس واﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت[ اﻟﱵ ﺗُﺸ ّﻜﻞ
اﳌﺘﻔﺮد ﳓﻮ دور اﻟﻘﺮآن ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ؛ ﺑﻞ أﻛﺜﺮ
أﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺸﺎﻃﱯ ﻫﻲ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻔﻪ ّ
ﻧﺼﻴﺐ اﻷﺳﺪ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﻼل
ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﳌﺎذا أﺳﻨﺪ اﻟﺸﺎﻃﱯ ﻟﻠﻘﺮآن
ﻣﻦ ذﻟﻚ؛ ﺣﻴﺚ إ ﺎ ّ
َ
أﺣﻞ اﻟﺴﻨّﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
اﻟﻔﻘﻬﻲ ،و ّ
ٍ
ﺑﺸﻜﻞ ُﳏ َﻜﻢ -ﻋﻠﻰ
وﻛﺎن ﻻ ﺑ ّﺪ ﳌﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮة اﳉﺪﻳﺪة ﻣﻦ أن ﺗﺆﺛﺮ-ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺮﻳّﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ
ٍ
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ آراء اﻟﺸﺎﻃﱯ اﻟﱵ اﺗﺴﻤﺖ ﺑﺎﳉﺪة واﻟﺘﻤﻴّﺰ ،وﺷﻜﻠّﺖ ﺧﺮوﺟﺎً واﺧﺘﻼﻓﺎً ﻋﻦ آراء ﺑﻘﻴﺔ
اﻟﻔﻘﻬﺎء ،وﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻘﺪ ﺷ ّﻜﻠﺖ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻫﺬﻩ اﻵراء -ﰲ ﺎﻳﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ -ﻧﻈﺮﻳﺔً اﻧﻔﺮدت ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻘﱠﺮرة ﻣﻦ اﻟﺪواﻓﻊ وﻣﻦ اﳌﻨﻄﻠﻘﺎت ،واﻧﻔﺮدت ﻛﺬﻟﻚ أﻳﻀﺎً ٍ
ﺑﻨﻈﺎم ﻣﺘﻤﻴّﺰ ﻫﻮ اﳌﺴﺆول ﻋﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ
أﺳﻠﻮ ﺎ اﳋﺎص ﰲ ﺑﻨﺎء اﳋﻄﺎب؛ ﺣﻴﺚ ﻗﺎم ﻫﺬا اﳋﻄﺎب ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺎﺑﻌﻪ اﻟﻨﻈﺮي اﶈﻜﻢ ﺑﺈﺧﻔﺎء
ﻳﺘﺠﺴﺪ
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺎرﳜﻲ ّ
اﳌﺘﻌﲔ اﻟﺬي أﻧﺘﺠﻬﺎ ،وﻫﻮ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ّ
ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﺑﺴﺘﻴﻤﻮﻟﻮﺟﻲ ،وﻋﻘﺪي ،واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،أو ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺎدي
ﳏﺴﻮس.
وأﺧﲑاً ،إﱃ أي ﻣﺪى ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ أن ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺸﺮوﻋﻬﺎ اﻟﺪﻧﻴﻮي اﻟﺘﺎرﳜﻲ اﳋﺎص
ﺗﻜﺸﻒ "اﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ" ﻋﻦ ﺗﻌﻘﻴﺪات اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺨﻄﺎب
ﺎ ،أو إﱃ أي ﻣﺪى ﳝﻜﻦ أن
َ
اﻟﺸﺮﻋﻲ؟
أﺳﺌﻠﺔٌ ﺗﻜﻤﻦ إﺟﺎﺑﺎ ﺎ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳉﺪﻟﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﺺ وﺑﲔ ﻋﺎﱂ اﳌﺆﻟﻒ .وﻣﻦ
دون إﺧﻀﺎع اﻟﻈﺮف اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ ﻟﻠﺘﻔ ﱡﺤﺺ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪﻗﻴﻖ ،ﻓﺈﻧّﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ وﲢﻠﻴﻞ ﻫﺬﻩ
اﻟﻌﻼﻗﺔ ،اﻟﱵ ﻻ ﻣﻨﺪوﺣﺔ ﻋﻦ دراﺳﺘﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻔ ﱡﻬ ٍﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ أﻛﺜﺮ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﰲ اﻹﺳﻼم.
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المدارس اللسانية وتعليم اللغة العربية
عبد الرحيم

وھابي*

إن أبرز مشكل يواجه اللسانيات في الثقافة العربية ھو تمحورھا حول الجانب النظري ،ومن ھنا فمن
الالزم االنتقال في البحث اللساني العربي من التنظير والترجمة ونقل المفاھيم الغربية ،وإخضاعھا
للقوالب النحوية العربية ،إلى التطبيق الفعلي المرتبط بمجاالت حيوية تسھم في تطوير الممارسة اللغوية
العربية ،وجعْ لِھا قادرة على تحقيق الطموح المتعلق بجعل البحث في اللغة العربية في مستوى التحديات
التي يفرضھا مجتمع المعرفة في العصر الراھن ,ولعل أھم مجال يجب االھتمام به في تطبيق النظريات
والمفاھيم اللغوية -سواء أكانت مستوردة أم من إنتاج عربي -ھو المرتبط بتعليم اللغة العربية.
يتعلق األمر إذن بضعف في الخطاب الديداكتيكي المتعلق بتدريس اللغة العربية في الوطن العربي،
ويتجلى ذلك واضحا عندما نقارن ما يكتب عن ديداكتيك تدريس اللغة في لغات أخرى كاإلنجليزية
والفرنسية بما يكتب حول ديداكتيك اللغة العربية ،فمقابل مئات الكتب التي تؤلف حول ديداكتيك اللغة
اإلنجليزية أوالفرنسية مثال -سواء للناطقين أو غير الناطقين بھما -يقف الباحث مستغربا أمام ندرة كتب
وبرامج مخصصة لديداكتيك اللغة العربية ,ومن ھنا ستحاول ھذه المداخلة مقاربة جانب مھم مرتبط
بديداكتيك اللغة العربية ،وھو توضيح عالقة البحث اللساني بديداكتيك اللغة العربية ،والوقوف عند
مختلف النظريات اللغوية ،ورصد مدى قدرتھا على إنتاج خطاب ديداكتيكي مالئم لتدريس اللغة
العربية.
وسنتناول ھنا أھم المقاربات اللسانية التي تأسست في ديداكتيك اللغات وھي :المقاربة المعيارية،
والمقاربة البنيوية ،والمقاربة التحويلية ،والمقاربة الوظيفية.
 - 1المقاربة المعيارية
تستمد ھذه المقاربة أصولھا من اجتھادات النحاة وفقھاء اللغة ،وقد ال حظ تمام حسان بأن النحو العربي
كان «نحوا معياريا ال نحوا وصفيا» 1والمنھج المعياري ھو الطريقة المتبعة في وضع قواعد اللغة عن
طريق القياس ،ومراعاة معيار الصواب والخطأ في االستعمال .وھو بھذا يغتمد وجھة نظر ضيقة بعيدة
كل البعد عن المالحظة الخالصة.2
لقد كرس النحاة العرب القدامى تعريفا خاطئا للنحو ،حين اعتبروه ضبطا ألواخر الكلمات،

أو

اإلعراب ،وھو تعريف يفصل بين اللغة والنحو في التدريس ،ومرده اعتماد النحاة في كثير من
األحيان على قواعدھم المنطقية واجتھاداتھم الخاصة في صياغة القواعد ،والبحث عن أمثلة ال أساس لھا
في االستعمال والتخاطب بين مستعملي اللغة ومرد كل ذلك إلى اتخاذ المنطق َح َكما ً في صياغة القواعد
اللغوية ،فأثر المنطق األرسطي في النحو العربي «يبدو من جانبين اثنين  :أولھا :جانب المقوالت
*

باحث من المغرب.
1

وتطبيقھا في الفكر النحوي العام .وثانيھا :األقيسة والتعليالت في المسائل النحوية الخاصة مع ما يساير
ذلك من محاكاة التقسيمات اللغوية التي جاء بھا أرسطو في دراساته...ويعلم القارئ أن المقوالت عشر
ھي  :الجوھر والكم والكيف والزمان والمكان واإلضافة والوضع والملك والفاعلية والقابلية» . 3وھكذا
«دارت معظم الدراسات النحوية حول نفسھا ،تستقي مادتھا من الذھن ،ال من اللغة ،ومن الفلسفة العقلية
ال من الواقع ،ومن الشواھد المتجمدة ال من بحوث ميدانية قوامھا االستقراء والمتابعة».4
وقد كان من نتائج تحكيم المعيار المنطقي القائم على القياس ،واعتماد الحذف والتقدير ،والتعليل،...
لمحاصرة ما يشذ عن القاعدة ،ودمجه فيھا طوعا أو كرھاَ ،وضْ َع اللھجات العربية المختلفة في بوتقة
واحدة ،والنظر إليھا على أنھا صور متعددة للغة العربية ،ومن ھنا درسوا لھجات عربية متعددة
ليستخرجوا منھا نظاما نحويا موحدا؛ بل درسوا ھذه اللھجات في أطوار متعددة من نموھا تمتد على
أكثر من خمسة قرون.5
ويضاف إلى ما سبق اعتماد االنتقائية في اختيار اللھجات التي شملتھا الدراسة النحوية« ،والذين نقلت
عنھم العربية وبھم اقتدي ،وعنھم أخذ اللسان العربي من قبائل العرب ،ھم  :قيس وتميم وأسد ،فإن
ھؤالء الذين عنھم أكثر ما أخذ ومعظمه ،وعليه اتكل في الغريب وفي اإلعراب والتعريف .ثم ھذيل
وبعض كنانة وبعض الطائيين» .6وبالمقابل تم استبعاد مناطق وقبائل أخرى من مجال الدراسة النحوية:
«فإنه لم يؤخذ عن حضري قط ،وال عن سكان البراري ممن كان يسكن أطراف بالدھم التي تجاور
سائر األمم األخرى».7
 -1المقاربة المعيارية وتعلم اللغة
ووفق ھذه المقاربة المعيارية يتعلم المتكلم اللغة عن طريف التحكم في نسقھا الشكلي ،وإدراك موقع
الكلمة ووظيفتھا وفق معايير وقواعد مستمدة من األشكال النحوية .إن المسألة ال تعدو حفظ القواعد
والتطبيق عليھا وفق قاعدة عامة ھي القياس؛ أي قياس ظاھرة على ظاھرة أخرى مكتوبة أو مسموعة
والمتكلم يراعي في استعماله للغة معايير اجتماعية معينة يطبقھا في االستعمال ،ويقيس في كالمه على
ھذه المعايير ،ومن ثم يتسم نشاطه بظاھرة القياس ،أو الصياغة القياسية« ،والمعلوم أن المنطق القياسي
غير صالح للدراسات العلمية؛ ألنه يوجد القاعدة أوالً ثم يفكر فيما يمكن أن يدخل تحتھا من مفردات».8
وما سبق يتالءم مع الطريقة التي كانت متبعة في التعليم عند القدامى ،والتي « :تعتمد إجماال على
التلقين والحفظ ،وال سيما في تعليم القرآن .وكان الحفظ في الواقع من أھم شروط العلم عند المسلمين
وربما كان ذلك راجعا إلى حاجتھم إلى االعتماد على الذاكرة أكثر من االعتماد على الكتابة ،وقد كانوا
يفخرون بالعلم الذي «حوته الصدور» ال بالعلم الذي «حوته السطور»..بل كان بعض علماء المسلمين
يرى البدء بالحفظ قبل الفھم ،فكان يقال « :أول العلم الصمت ،والثاني االستماع ،والثالث الحفظ ،والرابع
العقل ،والخامس النشر».9

2

ھكذا يأتي العقل في المرحلة األخيرة في تعلم اللغة ،بحيث يقتصر دوره على القياس ،ال على االستعداد
الفطري ،واالجتھاد الذاتي في اكتساب الملكة اللغوية ،كما يغيب دور المتعلم ،الذي يكتفي باإلنصات لما
يقوله معلمه.
 - 2المقاربة المعيارية ،ومناھج التعليم
عندما يتأمل الباحث طرق تدريس قواعد اللغة العربية في المدارس العربية؛ سيالحظ ھيمنة تصورات
النحو العربي التقليدي على مناھج الكتب المدرسية المخصصة للغة العربية؛ حيث نجد ھذه الكتب تساير
الكتب النحوية القديمة في عرض األبواب النحوية بمختلف عالتھا المعيارية والمنطقية ،دون تمييز بين
ما يالئم الوضعيات الديداكتيكية وما ال يالئمھا ،وقد انتھى أحمد مدكور-بعد بحثه في طرائق تدريس
النحو بالمدارس العربية -إلى ھيمنة القواعد والطرائق القديمة ،يقول « :وھذه النتيجة التي انتھينا إليھا –
لألسف – بسبب النحو ،فالتالميذ والطالب -في مراحل التعليم المختلفة -مطالبون بحفظ قواعد النحو
المختلفة ،بترتيبھا التقليدي في كتب النحو ،بصرف النظر عن حاجاتھم إليھا في كالمھم ،وكتاباتھم».10
وإذا أخذنا مختلف النماذج العربية للكتب المدرسية في المرحلة اإلعدادية المخصصة لتعليم قواعد اللغة
العربية؛ سنجد أن قواعد النحو تساير مسايرة تامة ما تم تبويبه في النحو القديم ،والتصور العام الذي
يحكم تدريس ھذه النصوص ھو التصور القديم؛ حيث الزالت المفاھيم المعيارية في شرح وتقديم
الدروس ھي المھيمنة ،كالقياس ،والتعليل ،والحذف ،والتقدير ،واعتماد الشاذ...إلخ .نعم نسجل إيجابية
متمثلة في محاولة استقاء األمثلة اللغوية من النصوص القرائية المقررة ،أو ما يدور في فلكھا ،خضوعا
الستراتيجية العمل بالوحدات ،والنظر إلى مكونات اللغة العربية ،من نحو ،وقراءة ،وإنشاء....نظرة
نسقية متكاملة ومتداخلة؛ ولكن ھذا ال ينفي تطبيق قواعد النحاة المعيارية على ھذه األمثلة الحديثة.
وال يتسع المجال ھنا لرصد مختلف الظواھر اللغوية التي تمت معالجتھا من منظور الحذف والتقدير
والتعليل..وغيرھا من معايير النحو القديم ،ففي درس الفاعل مثال  :يتم تقدير الفاعل ضميرا مستترا
وجوبا يعود إلى البعض المفھوم من الكالم ،وذلك في جملة االستثناء « :جاء المغتربون ما خال سعيدا»
إذ تقدير الجملة ھو «جاء المغتربون خالين من سعيد»
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 ،كما يتم اعتماد قاعدة الحذف في درس

المفعول فيه في جمل :
 وقف السائح طويال أمام مغارة ھرقل. يقصد سكان طنجة المغارة كل يوم. عاد ابن بطوطة إلى وطنه بعد غياب دام أكثر من عشرين سنة.حيث تتم اإلشارة إلى أن ھذه الجمل تضمنت مفعوال فيه محذوفا ،نابت عنه على التوالي  :الصفة،
واإلضافة إلى كل ،والعدد المضاف إلى الظرف.12

3

ويتم تكريس قاعدة اإلعراب اللفظي واإلعراب المحلي ،مع ما تنطوي عليه ھذه القاعدة من تأويالت،
وتفسيرات ال تتالءم مع النمو العقلي للتلميذ ،وال مع ما يتطلبه الخطاب الديداكتيكي من الدقة والوضوح.
إن تنافي مثل ھذه التبريرات والتقديرات النحوية مع ما يقتضيه التعلم والتعليم قد تنبه إليه النحاة القدامى
أنفسھم ،فھذا الجاحظ الحظ بأن تدريس النحو مضيعة للوقت ،حيث جاء في رسالته إلى المعلمين :
«وأما النحو فال تشغل قلبه منه ]يقصد الصبي المتعلم[ إال بقدر ما يؤديه إلى السالمة من فاحش اللحن،
ومن مقدار جھل العوام في كتاب إن كتبه ،وشعر إن أنشده ،وشيء إن وصفه ،وما زاد على ذلك فھو
مشغلة عما ھو أولى به ،ومذھل عما ھو أرد عليه منه ،من رواية ال َم َثل ،والخبر الصادق ،والتعبير
البارع...وعويص النحو ال يجري في المعامالت ،وال يضطر منه شيء».13
وال داعي إلى التذكير بثورة ابن مضاء القرطبي الذي انتقد بشدة افتراضات وتبريرات النحاة ،داعيا إلى
إلغاء نظرية العامل والعلل الثواني والثالث ،وإبطال فكرة التقدير  ،والقياس ..وكل ما يمكن لإلنسان أن
يستغني عنه في معرفة نطق العربية.14
وممن انتقد الطرق التقليدية في العصر الحديث ،نذكر طه حسين ،وعلي الجارم وشوقي ضيف 15؛ بل
إن إبراھيم مصطفى حاول في كتابه الشھير « :إحياء النحو» عام  1937تجريب طريقة جديدة في
تعليم النحو تقوم على المسند والمسند إليه ،والدعوة إلى إلغاء نظرية العامل ،والتوحيد بين المبتدأ
والفاعل ،ونائب الفاعل ،ورفضه لما أثبته النحاة حول التنوين...إلخ .وھي طريقة القت مقاومة شديدة
من طرف األزھر

16

؛ بل دعا أمين الخولي إلى إلغاء اإلعراب وعالماته
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 ،مما اعتبر دعوة إلى

إحالل لغة عامية محل اللغة العربية الفصيحة.
على أن تحكم النزعة المعيارية في النحو العربي القديم ال يعني غياب احتوائه على جوانب متصلة
بالدراسة الوصفية للغة كما كرستھا الدراسات البنيوية الحديثة ،فما أكثر األبواب التي وقف فيھا النحاة
عند الوصف الصوتي والصرفي والتركيبي للغة ،وقد ال حظ تمام حسان بأن الدراسات النحوية العربية
ضمت ثالث شعب ،ھي :
 دراسة األصوات العربية ،مثل اإلدغام ،والجھرو والھمس... دراسة الصرف التي بينوا من خالله األصول والزوائد ،والمشتق والجامد ،وتحديد أشكال الصيغالمختلفة ،والزيادات ،وأماكن زيادتھا ،واإلعالل ،واإلبدال.
 والشعبة الثالثة ھي دراسة النحو ،المھتم ببيان عالمات اإلعراب ،والكشف عن المعرب والمبني،وإبراز بعض المعاني الوظيفية للعناصر اللغوية ،كالتذكير والتأنيث والتعريف والتنكير واإلفراد والتثنية
والجمع والتكلم والحضور والغيبة. 18
 - 2المقاربة الوصفية
لقد الحظ الوصفيون أن المقاربة المعيارية تشوبھا عدة مآخذ منھا :
4

التأثر بالمنطق األرسطي ،مما أدى إلى االھتمام بالتعليل والتقدير والتأويل على حساب الوصف
والتحليل.
 عدم التمييز بين مستويات التحليل  :أي بين ما ھو صوتي ،وما ھو صرفي وما ھو نحوي.... االھتمام بـ«الجملة الخبرية» واالنطالق منھا في تحديد أقسام الكلمة ،مما أدى إلى تھميش أنماطأخرى ،واعتبارھا أشكاال منحرفة ،مما يتنافى مع الدراسة الوصفية الموضوعية للغة.
 اعتماد االنتقائية في اختيار اللغة الخاضعة للدراسة ،واستبعاد االستعمال الشائع بين متكلمي اللغة.19وخالفا للمقاربة المعيارية التي تركز في تعليم اللغة على تطبيق المتعلم لمنطق قياسي ،أساسه اللغة
المكتوبة ،والمعايير اللغوية التي تقرھا األشكال النحوية ،تنطلق المقاربة الوصفية من اعتبار اللغة نسقا
أو بنية تحكمھا عالقات وقواعد محددة ،وتستند معظم المقاربات الوصفية للغة إلى مؤسس اللسانيات
الحديثة فردناند دي سوسير ،20والذي صاغ خمسة مبادئ ُع َّدت منطلقا لتطبيق المفاھيم اللسانية في تعليم
اللغات ،وھذه المبادئ ھي :
 اعتماد الوصف الداخلي للغة ،والذي يقرب دراسة اللغة من العلوم الدقيقة ،ويبعد عنھا صفة التجريد،فاللساني يالحظ اللغة ،ويختبرھا تماما كما يفعل العالم في المختبر.
 اعتبار كل لغة مكونة من نسق يتضمن بنى معينة ومتراصة تميزھا عن سائر اللغات ،و «تفرضھذه البنى المميزة على المرء المتكلم ھياكل فكرية تتيح له تحليل ما يحيط به وفق الخطوات التي
رسمھا». 21
 دراسة اللغة في مستواھا السكوني ،أو السنكروني ،واستبعاد الدراسة الدياكرونية ،فكل لغة ال يمكننادراستھا إال في لحظة معينة قارة. 22
 والمبدأ الرابع الذي رسخته البنيوية السوسيرية ھو االھتمام باللغة المنطوقة ،أو الشكل الشفھي للغة،الذي يُع ّد األنسب لدراسة اللغة ،وفي ھذا السياق يميز سوسير بين اللسان  langue Laوالكالم La
.23 parole
ومن ھنا تركز الديداكتيك البنيوية أساسا على اللغة المسموعة ،وعلى الجانب الشفھي؛ بحيث تعد
التمارين البنيوية الشفھية ناجعة؛ ألنھا تكشف عن «الثغرات اللغوية ،وتحاول معالجتھا...كما أنھا أكثر
قابلية للتعامل مع الوسائل السمعية البصرية؛ حيث إن اعتماد بنيات مسجلة أو صور معروضة يساعد
على التصحيح التلقائي والذاتي». 24
 والمبدأ الخامس الذي استمدته المقاربة الوصفية من لسانيات سوسير يتجلى في اعتبار اللغة نظامامستقال متميزا عن أنظمة اللغات األخرى ،ويتأسس ھذا النظام على االعتباطية في عالقة الدال
بالمدلول. 25
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لقد حاول مجموعة من اللغويين العرب اقتراح مقاربة جديدة انطالقا من اعتمادھم المستوى الوصفي
للغة ،ويعد الباحث اللغوي تمام حسان ِمنْ أبرز َمنْ حاول تقديم مقاربة وصفية للغة العربية ،قابلة ألن
تستثمر لتأليف كتاب مدرسي مخصص لتدريس قواعد اللغة العربية ،خاصة من خالل كتابه المعروف
«اللغة العربية معناھا ومبناھا» ،والعناصر التي شملھا الوصف في ھذا الكتاب ،ھي  :النظام الصوتي،
والنظام الصرفي ،والنظام النحوي ،والظواھر السياقية ،والمعجم ،والداللة.
 وھكذا يستخدم النظام الصوتي في دراسته معطيات علم األصوات؛ أي «أوصاف الحركات العضويةالتي يقوم بھا الجھاز النطقي أثناء النطق ،وكذلك اآلثار السمعية المصاحبة لھذه الحركات ،ويقوم ھذا
الوصف على المالحظة الذاتية أو الخارجية من قبل الباحث» ،26كما يستخدم النظام الصوتي طائفة من
القيم اإليجابية ،وطائفة أخرى من «القيم الخالفية» للتفريق بين صوت وآخر.
 أما النظام الصرفي فھو مكون من ثالث دعائم ھامة ،وھي «مجموعة من المعاني الصرفية التييرجع بعضھا إلى التقسيم-كاالسمية والفعلية والحرفية -ويرجع بعضھا اآلخر إلى التصريف ،كاإلفراد
وفروعه والتكلم وفروعه ،وكالتذكير والتأنيث ،والتعريف والتنكير ،ويرجع بعضھا الثالث إلى مقوالت
الصياغة الصرفية كالطلب ،والصيرورة والمطاوعة واأللوان واألدواء والحركة واالضطراب أو إلى
العالقات النحوية كالتعدية والتأكيد وھلم جرا» ،27كما يضم النظام الصرفي طائفة من المباني تتمثل في
الصيغ الصرفية والزوائد واللواصق واألدوات ،وطائفة من العالقات العضوية اإليجابية ،أو القيم
الخالفية « :كالتجرد في مقابل الزيادة ،والصيغة في مقابل الصيغة األخرى ،والتكلم في مقابل الخطاب
والغيبة.28»...
 وأما النظام النحوي فيتكون من  :طائفة من المعاني النحوية العامة كالخبر واإلنشاء ،واإلثبات والنفيوالتأكيد ،وكالطلب و فيه النھي واالستفھام والدعاء والتمني والترجي والعرض والتحضيض ،وكالشرط
والقسم والتعجب والمدح والذم ،كما يضم النظام النحوي مجموعة من المعاني النحوية الخاصة كالفاعلية
والمفعولية والحالية ،ومجموعة من العالقات كاإلسناد والتخصيص والنسبة والتبعية ،ومجموعة من
المباني الصالحة للتعبير عن معاني األبواب ،أو التعبير عن العالقات ،كما يضم النظام النحوي العالقات
الخالفية أو المقابالت بين أحد أفراد كل عنصر مما سبق وبين بقية أحد أفراده  :كأن نرى الخبر في
مقابل اإلنشاء ،والشرط اإلمكاني في مقابل الشرط االمتناعي ،والمدح في مقابل الذم...إلخ.29
 وأما الظواھر السياقية  :فقد انطلق تمام حسان في وصفھا من التمييز بين النظام-كقواعد متعاليةوثابتة -وبين تطبيقاته الفعلية التي تتغير بتغير السياق ،والعالقة بين العناصر التي ينتظم فيھا.
وھكذا أحصى تمام حسان من الظواھر السياقية التي تحل مشكل االختالف بين النظام وما يتطلبه
االستعمال  :ظاھرة التأليف ،وظاھرة الوقف ،والمناسبة ، ،اإلعالل واإلبدال ،والتوصل ،واإلدغام ،و
التخلص ،والحذف واإلسكان ،والكمية ،واإلشباع واإلضعاف ،والنبر ،والتنغيم.30
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 وفي دراسة المعجم ،ينطلق تمام حسان من التمييز بين اللغة والكالم؛ ليميز بين الكلمة كما تقدمھاالمعاجم ،وبين استعماالتھا عند المتكلمين ،والتي تتحدد من خالل سياق ومقام محددين « :فالمتكلم إذاً
يحول الكلمات والنظم من وادي القوة إلى وادي الفعل...معنى الكلمة في المعجم متعدد ومحتمل؛ ولكن
معنى اللفظ في السياق واحد ال يتعدد» ،31وقد الحظ تمام حسان بأن التعريفات العربية للكلمة تشوبھا
جملة عيوب منھا  :عدم التفريق بين الصوت والحرف ،وبين الوظيفة اللغوية والمعاني المنطقية
والوضعية ،وبين وجود الكلمة وعدمھا ، 32وھكذا يعرِّ ف تمام حسان الكلمة بأنھا « :صيغة ذات وظيفة
معينة في تركيب الجملة ،تقوم بدور وحدة من وحدات المعجم ،وتصلح ألن تفرد أو تحذف ،أو تحشى،
أو يغير موضعھا أو يستبدل بھا غيرھا في السياق؛ وترجع في مادتھا غالبا إلى أصول ثالثة ،وقد تلحق
بھا زوائد».33
ويشير تمام حسان إلى صالحية علم البيان-وھو فرع من فروع علم البالغة -ليكون أساسا نظريا لبناء
علم خاص بدراسة المعجم نظريا وعمليا ،يسمى علم المعجم؛ نظرا الھتمامه بالدالالت االستعمالية
للكلمة .وبعد أن يشير تمام حسان ،إلى طبيعة التعدد واالحتمال في المعنى المعجمي يثبت بأن الطالب
يتوقع من المعجم أن يقدم له المعلومات التالية  :طريقة النطق – الھجاء – التحديد الصرفي – الشرح.34
 وأما الداللة ،فقد ركز تمام حسان في تحليلھا على المقام والسياق االجتماعي ،ومعنى ھذا «أننا حيننفرغ من تحليل الوظائف على مستوى الصوتيات والصرف والنحو ،ومن تحليل العالقات العرفية بين
المفردات ومعانيھا على مستوى المعجم ،ال نستطيع أن ندعي أننا وصلنا إلى فھم المعنى الداللي؛ ألن
الوصول إلى ھذا المعنى يتطلب -فوق كل ما تقدم -مالحظة العنصر االجتماعي الذي ھو المقام».35
ومن ھنا دعا تمام حسان إلى أن ندخل في االعتبار أربعة عناصر عند تحليل الداللة ،ھي  :المتكلم،
والسامع ،والرمز ،والمقصود.36
وال يتسع المجال ھنا إلبراز إمكانية توظيف ما قدمه تمام حسان في إطار دراسته الوصفية للغة العربية
في مجال تعليم اللغة العربية ،ونكتفي في ھذا الصدد بانتقاء مسألة ھامة نراھا مفيدة لحل بعض مشاكل
النحو المعياري ،وھي  :مسألة الزمن النحوي.
ففي دراسة النظام النحوي  ،أعاد تمام حسان النظر في تقسيم النحاة العرب الفعل حسب الصيغة
الصرفية إلى  :ماض ومضارع وأمر ،داعيا إلى اعتماد تصنيف جديد يميز بين الزمن الصرفي والزمن
النحوي ،ويأخذ بعين االعتبار وظيفة السياق؛ لتحديد الدالالت الزمنية المرتبطة باألفعال.
وھكذا يقدم تمام حسان ست عشرة صورة لزمن الجملة الخبرية المثبتة في اللغة العربية ،يتحدد
االختالف بين أزمنتھا ،ليس على أساس المضي والحال واالستقبال ،ولكن على أساس الجھات ،التي
تأتي من األدوات  :سواء أكانت ھذه األدوات حرفية كما في )قد( والسين و)سوف( ،أم نواسخ كما في :
كان وظل وطفق ،أو يكون الزمن مصحوبا بعدم الجھة كما في  :فعل ويفعل الواردين في بعض
الحاالت«.37
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ووفق المعايير السابقة يقترح تمام حسان تقسيم األزمنة المرتبطة بالجملة الخبرية المنفية ،38وبالجملة
االستفھامية؛ حيث تنتظم األزمنة المرتبطة بھذه األخيرة على الشكل التالي :
 الماضي  :البعيد المنقطع  :ھل كان فعل ،القريب المنقطع  :ھل كان قد فعل ،المتجدد  :ھل كان يفعل،المنتھي بالحاضر  :أقد فعل .،المتصل بالحاضر :أما زال يفعل ،المستمر  :ھل ظل يفعل ،البسيط  :ھل
فعل ،المقارب  :ھل كاد يفعل ،الشروعي  :ھل طفق يفعل.
 الحال  :العادي  :ھل يفعل ،التجددي  :ھل يفعل ،االستمراري :ھل يفعل. االستقبال  :البسيط  :ھل يفعل ،القريب  :أسيفعل ،البعيد  :أسوف يفعل ،االستمراري  :أسيظل يفعل.39وانطالقا من وظيفة الزمن النحوي التي يؤديھا الفعل أو الصفة ،يقترح تمام حسان تصنيفا للجملة
االستفھامية المنفية وللصفة التي يتحدد زمنھا حسب  :قرائن حالية ،ولفظية.40
ال شك أن ھذه القرائن التي ينيطھا تمام حسان بالفعل والصفة-لتحديد الزمن والجھة -كفيلة بتجاوز
الغموض الذي يكرسه التقسيم المعھود للفعل عند النحاة العرب ،وھو التقسيم الذي كرسته الكتب
التعليمية ،ومنھا الكتاب الشھير  :جامع الدروس العربية الذي جاء فيه « :ينقسم الفعل باعتبار زمانه إلى
ماض ومضارع وأمر« ،41ومعلوم أن ھذا التعريف ال يحدد جھات الفعل ،من حيث القرب والبعد
والتجدد واالستمرارية واالتصال واالنقطاع...وھي جھات تتحدد من خالل السياق ومن خالل ما يرتبط
بالفعل من أدوات وروابط ،يضاف إلى ذلك التخصيص الزمني الذي يتم بواسطة أسماء مثل  :اآلن،
وغدا ،وأمس...وظروف زمانية مثل  :إ َذا وإذ ومتى وأيان.42..
وبھذا يمكن اقتراح تعليم االستعماالت الزمنية للفعل من منظور وصفي يتحدد بما يرتبط بالفعل من
أدوات وأسماء ،ومن منظور وظيفي يتحدد من خالل السياق والمقام ،وفى ھذا ما فيه من كشف الغنى
الذي تتوفر عليه اللغة العربية ،من حيث دالالتھا على الجھات الزمنية ،كما فيه اقتراح لمقابالت األزمنة
التي تتصرف إليھا لغات أخرى كالفرنسية واإلنجليزية.
وإذا تجاوزنا مستوى المحاور واألبواب التي يأخذھا النحو وفق المقاربة الوصفية ،وانتقلنا إلى تصور
الوصفيين لطريقة التعلم أمكن القول  :إن تعلم اللغة وفق المقاربة الوصفية يتم في شكل استجابة من
المتعلم لما يستمع إليه من مثيرات لغوية في مختلف تمظھراتھا  :الصوتية ،والتركيبية والمعجمية
والداللية ،لتتطابق بذلك النظرية الوصفية مع ما يقره علم النفس السلوكي من حدوث التعلم عن طريق :
المثير واالستجابة ،وھكذا وجدنا جان بياجي  -وھو من دعا إلى نبذ األشكال التقليدية للنحو المعياري،
واعتماد اللسانيات البنيوية المعاصرة في التعليم - 43يؤكد على الطابع التقليدي والسلوكي لعملية التعلم :
«إن الطفل اجتماعي منذ يومه األول ،أو يكاد ،من وجھة نظر السلوك الوراثي ،أي الغرائز
المجتمعية...فمن جھة نجد أن الصغار -منذ النصف الثاني من عامھم األول -ال يكتفون بالبحث عن
االتصال مع الغير ،بل يقلدونه باستمرار ،ويظھرون في ذلك درجة قصوى من القابلية لإليحاء ،وھنا
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يتجلى على الصعيد االجتماعي ذلك الجانب من التكيف الذي أطلقنا عليه التالؤم ،ويعادله في العلم
الطبيعي الخضوع الظاھراتي للجوانب الخارجية في التجربة«.44
وفي ظل ھذا التصور النفساني لعملية تعلم اللغة ،يمكن حصر المبادئ البنائية المتعلقة بتعليم اللغة فيما
يلي:
‐ تبنى عملية تعليم اللغة على منھجية تكوين عادات كالمية انطالقا من إثارة المثير ،ومن االستجابة
التلقائية للمثير.
‐ تتم العادات اللغوية بواسطة تعزيزھا وتدعيمھا بصورة متواصلة.
‐ االعتماد على التكرار واالحتكاك بالعناصر الكالمية في سياقھا قصد تنمية األداء الكالمي للتلميذ.
يكون التصحيح أكثر فعالية ،في حال الوقوع في األخطاء ،حين يتبع مباشرة االستجابة الخاطئة.45
وللتمثيل على المقاربة البنيوية في تعليم اللغة يمكن استحضار ظاھرتين لغوتين أساسيتين ھما :
 القيم الخالفية التقابلية قيم التشابه واالختالف.حيث يمكن من خالل الظاھرتين السابقتين اعتماد صيغ متعددة حسب الشروط الموضوعية للتعلم ،منھا :
اإلعادة والتكرار ،والتبديل والتغيير ،والتدرب على الربط والتوسع ،وتبديل وتغيير المحور التركيبي،
وتبديل وتغيير المحور التركيبي. 46
ونؤكد في ھذا السياق على ما قدمته اللسانيات البنيوية في مجال تحليل النص األدبي  ،فقد ولدت «صلة
اللسانيات باألدب في ممارسة نصوصه ،مذھبا جديدا أطلق عليه اسم األسلوبيات  ، Stylisticsوھو علم
يرمي إلى تخليص النص األدبي من األحكام المعيارية ،والذوقية ،ويھدف إلى علمنة الظاھرة األدبية،
والنزوع باألحكام النقدية ما أمكن عن االنطباع غير المعلل ،واقتحام عالم الذوق ،وھتك الحجب دونه،
واكتشاف السر في ضروب االنفعال التي يخلقھا األثر األدبي في متقبله .واألسلوبيات تبحث في الظاھرة
األسلوبية من خالل النصوص األدبية باصطناع المنھج اللساني ،وذلك بالتركيز على المتغيرات اللسانية
إزاء المعيار القاعدي؛ لتحديد نوعية الحريات داخل البنية ،وكليتھا ،والكشف عن األسس الموضوعية،
والسمات األسلوبية عند المتكلمين ،والكتاب والمبدعين؛ إلرساء نظرية لألسلوب». 47
ومما أخذ على أنصار المقاربة الوصفية للغة مغاالتھم في وصف النحو القديم بالمعيارية ،بالرغم من
اعتمادھم في وصف اللغة على الكثير مما جاء به النحاة العرب ،والجمع بين معيارية النحو العربي
والوصفية ال يخلو من مصادرة مغلوطة ،فھما مقولتان ال تنتميان على صعيد فلسفة المعارف إلى منطق
مبدئي واحد ،48يضاف إلى ذلك أن الوصفيين العرب نظروا إلى التراث النحوي بنوع من االنتقائية؛
حيث «ركزوا في نقدھم على جوانب محددة من التراث النحوي ،فرموا ھذا التراث بأحكام عامة«.49
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أما من حيث نظرة المقاربة الوصفية لتعليم اللغة فتنتقد من حيث اعتمادھا مقاربة سلوكية ،أساسھا
المثير واالستجابة ،والحفظ والتذكر ،وھي مقاربة إن أثبتت نجاعتھا في دراسة سلوك الحيوان ،فإنھا تفقد
مسوغاتھا عند االنتقال إلى دراسة السلوك اإلنساني ،ولعل ھذا ما حدا بتشومسكي إلى صياغة مقاربة
لسانية بديلة ،تتجاوز نقائص المقاربة الوصفية البنيوية ،وذلك من خالل نظريته في النحو التوليدي.
 - 3المقاربة التوليدية التحويلية
يمكن التأكيد دون تردد بأن النظرية التوليدية التحويلية لتشومسكي تبقى أبرز مدرسة لسانية اھتمت
بتعلم اللغة ،وھذا ما حدا ببعض اللسانيين المھتمين بتعليم اللغة إلى القول بأن المرحلة التوليدية التحويلية
تعادل -من حيث أھميتھا -مرحلة نشوء األلسنية على يد «فرديناند دي سوسير».50
ومن أبرز المفاھيم التي صاغھا تشومسكي-واستثمرت على نطاق واسع في تعليم وتعلم اللغة -مفھوما
الكفاية اللغوية واإلنجاز الكالمي؛ فالكفاية تعني المعرفة الضمنية لمتكلم اللغة المثالي بقواعد لغته ،التي
تتيح له التواصل بواسطتھا ،ومن ھنا يعتقد تشومسكي أن الطفل يمتلك قدرات فطرية ال شعورية تساعده
على تقبل المعلومات اللغوية ،وعلى تكوين بنى اللغة من خاللھا ،وتكتسب ھذه الملكة الفطرية عن
طريق ما يسمعه الطفل من كالم في وسطه االجتماعي ،وتفاعله مع بيئته.
أما األداء الكالمي فيقصد به تشومسكي  :طريقة استعمال المتكلم للكفاية اللغوية ،بھدف التواصل في
ظروف التكلم اآلنية ،ومن ھنا تتوخى نظرية األداء الكالمي «دراسة المبادئ التي يستعملھا المتكلم في
إنتاج الكالم وتفھمه ،وتتصدى ھذه النظرية لدراسة مختلف العوامل السيكولوجية ،كالحد من الذاكرة،
واإلصابات المرضية في الدماغ ،واألغالط والسھو ،التي تتداخل مع العوامل اللغوية في عملية إنتاج
الكالم». 51
ووفق ھذا التصور ال يكتسب الطفل مھاراته اللغوية عن طريق التقليد والتكرار-كما تذھب النظرية
البنائية ،والنظريات السلوكية -وإنما يقوم تعلم اللغة عند الطفل على الكفاية اللغوية الفطرية التي تقوده
إلى اكتشاف قواعد لغته األم ،وإلى امتالكه لتنظيم ثقافي ،يسميه تشومسكي بـ "الحالة األساسية للعقل«،
يقول تشومسكي « :إن الطفل يملك بالفطرة مجموعة فرضيات مجردة يطبقھا على المعطيات اللغوية
التي يتعرض لھا ،ويملك أيضا-بالفطرة -أشكاال مجردة لقواعد يمكنه امتالكھا عبر استيعابه لمعطيات
لغته ،وھو قادر -بصورة ال شعورية -أن يصوغ عددا غير محدود من الفرضيات التي تنص على كيفية
إنتاج الجمل وتفھمھا ،وتكونھا» . 52وھكذا يعتبر تشومسكي بأن الطفل «منذ المراحل المبكرة يعرف
بشكل ھائل أكثر مما قدمته له الخبرة..يكتسب الطفل الكلمات بمعدل كلمة واحدة بالساعة..وتفھم الكلمات
بطرق مرھفة ومعقدة تكون خارج نطاق أي معجم ،يبدو اكتساب اللغة شبيھا بنمو األعضاء عموما ،إنه
شيء ما يحدث للطفل ،وليس الطفل ھو الذي يقوم به».53
إن أھمية النحو التوليدي تكمن في كونه قد انتقل في دراسة اللسان من مستوى الوصف إلى مستوى
التفسير .54
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وتتشكل الكفاية اللغوية وفق قواعد كلية ھيكلية ،صوتية ،وصرفية ،وتركيبية ،تخضع لھا اللغات عامة،
تتحدد بموجبھا الشروط الواجب توافرھا لصياغة قواعد اللغات ،والمبادئ التي تحدد كيفية تفسير
قوانينھا ،كما تميز النظرية التوليدية في دراسة اللغة بين البنية العميقة ،والبنية السطحية؛ حيث تحدد
البنية العميقة مختلف القواعد أو البنى األساسية والتتابعات األولية ،التي تولد القواعد الركنية ،وھي بنية
ضمنية تتمثل في ذھن اإلنسان المتكلم المستمع ،فھي حقيقة عقلية ،في حين تتعلق البنية السطحية عبر
التتابع الكالمي المنطوق الذي يتلفظ به المتكلم. 55
وال شك أن تطبيق مبادئ النظرية التوليدية في تعليم اللغة العربية ،يظل رھينا بالدرس اللساني نفسه،
ومدى قدرته على تطبيق النظرية التوليدية في دراسة اللغة العربية ،وقواعدھا ،والتي ال يزال النحو
المعياري والوصفي ھو المھيمن عليھا ،دون أن يعني ھذا غياب بعض الدراسات العربية الرائدة ،التي
ظلت نتائجھا أسيرة التنظير ،دون أن يتسنى تحويل نتائجھا إلى الخطاب الديداكتيكي العربي وتطويعھا
في تعليم وتعلم اللغة .أو بصيغة أدق قدمت ھذه الدراسات تطبيقا من المرتبة األولى بإدخالھا مبادئ
النحو التوليدي في تحليل اللغة العربية ،لكنھا ال تزال بحاجة إلى المرتبة الثانية والھامة من التطبيق،
وھي استثمار ھذا التطبيق في تدريس قواعد اللغة العربية. 56
وكان الباحث «ميشال زكريا» من أوائل اللسانيين العرب الذين نبھوا إلى ضرورة اعتماد المفاھيم
التوليدية في تعليم اللغة العربية ،فبعد أن انتقد التصورات والطرائق التقليدية السائدة ،القائمة على التقليد
والنزعة السلوكية واالنتقائية ،اقترح نموذجا مستمدا من النحو التوليدي في تدريس قواعد اللغة العربية،
ويتأسس ھذا النموذج على تبيين بعض األسباب الموجبة لبعض القضايا الصرفية ،و تطبيق قاعدة
معينة ،وتصنيف الجمل وتحديد أنواعھا ،وتركيب جمل انطالقا من كلمة أو من بنية تركيبية ،ووضع
كلمة في المكان المناسب ،وتغيير الزمن في النص ،وإجراء تحويل معين ،ودراسة توزيع الفئات،
وتوسيع ركن كالمي معين. 57
لكن ما يالحظ ھو اتسام ھذا النموذج بالمحدودية والبساطة ،فبالرغم من أخذه بالتصورات العامة
للنظرية التوليدية؛ كالتحويل والتوليد واإلبداع؛ فإنه ال يحدد بالمقابل ما ھي البنيات العميقة ،والسطحية
للغة العربية ،كما تتداخل بعض إجراءاته مع تطبيقات اللسانيات الوصفية.
ويعد نموذج عبد القادر الفاسي الفھري-خاصة في كتابه «اللسانيات واللغة العربية» -من النماذج
البارزة لتبني أسس النحو التوليدي ،القائمة على أساس التجريد ،والبحث عن البنيات العميقة ،الكامنة في
الملكة الباطنية للمتكلم ،و دراسة اللغة العربية دراسة نفسية لسانية ،وكذلك دراسة آلية ،بھدف بناء نماذج
الستعمالھا وإدراكھا ،وذلك قصد إعادة رسم خريطة جديدة للقواعد اللغوية المعروفة.
ومن اإلشكاليات التي تناولھا الفاسي الفھري في ھذا الصدد إشكالية الرتبة في اللغة العربية؛ حيث ينطلق
من افتراض أن الرتبة في اللغة العربية ھي من نمط )فعل.فاعل.مفعول به( ،مقدما في ھذا الصدد جملة
من الدالئل على صحة فرضيته ،منھا استحالة تقديم المفعول على الفاعل في الجمل التي ال تشتمل على
11

إعراب بارز مثل ) :ضرب موسى عيسى( ،ومنھا أن الفعل يطابق الفاعل جنسا وعددا إذا تقدم الفاعل
عليه ،إما إذا لم يتقدم فال يطابقه في العدد ،فنقول  :جاء األوالد ،و األوالد جاؤوا ،وال نقول :جاؤوا
األوالد ،وتبعا لھذه البنية العميقة النمطية ،يناقش الفاسي الفھري بعض آراء النحاة القدامى حول أحقية
بعض األسماء بالصدارة كما ھو الشأن في أسماء االستفھام ،فخالفا للنحاة يرى الفاسي الفھري أن ھذا
التصور «غير صحيح في جميع األحوال ،فاألسماء التي اعتبرھا مركبات اسمية أو حرفية أو ظرفية قد
تظل في مكان داخل الجملة دون أن تتصدرھا ،وذلك في نوعين من االستفھام  :االستفھام الصدري ]مثل
 :جاء من؟ )بنبر من( [ وھو استفھام يكرر الجملة الخبرية محافظا على الرتبة فيھا ،واالستفھام المتعدد ]
مثل  :من ضرب من بماذا؟[ وھو استفھام تصوري ينصب على أكثر من مكون».58
ومن ھنا تكون البنية العميقة الراسخة في ذھن متعلم اللغة العربية قائمة على أساس افتراض تصدر
الفعل للجملة ،وما عدا ذلك من جمل ال تعدو كونھا بنيات سطحية لھذه البنية ،تنتج عن التقديم والتأخير
أم ما يسميه الفاسي الفھري بالتبئير أو الخفق .ومن ھنا ينفي الفاسي الفھري أن تكون الجملة في اللغة
العربية نوعين  :جملة اسمية وجملة فعلية ،وينفي أن يكون االسم في الجمل االسمية رأسا للجملة ،على
اعتبار أن األمر يتعلق ببنية سطحية متفرعة عن بنية عميقة تتأسس على افتراض رابط فعلي مرتبط
باالسم الذي يحتل الصدارة. 59
وال يتسع المجال ھنا لبسط مجمل االقتراحات التي قدمھا عبد القادر الفاسي الفھري إلعادة النظر في
القواعد المعيارية والوصفية التي قدمھا النحاة القدامى ،مثل آرائه حول نظرية العامل ،وباب التعليق،
والتطابق..إلخ .ولكن ما يمكن مالحظته ھو أن ما قدمه الفاسي الفھري لم يلق القبول في الخطاب
الديداكتيكي المتعلق بتعليم اللغة العربية؛ لجملة من األسباب نوجزھا ،أھمھا :
أ  -غياب دراسات لسانية موحدة في العالم العربي؛ لتحديد األشكال النحوية الجديدة التي يمكن أن تتخذھا
اللغة العربية في حال اعتماد النظرية التوليدية؛ إذ المغامرة برأي رجل فرد في ميدان التعليم ال تخلو من
مخاطر ،فتطبيق نموذج الفاسي الفھري مثال ال يمكن أن يتم في غياب تدخل أطراف أخرى  :مؤسسات
جامعية ،جمعيات لغوية ،لسانيين مختصين ،ومھتمين بشؤون الديداكتيك إلخ.
ب  -ترسخ القواعد المعيارية والوصفية التقليدية لدى المثقفين ،والمھتمين بتعليم اللغة ،وشؤون التعليم
في الوطن العربي ،بحيث يظل من العسير تغيير ھذه القواعد وفق اجتھادات فردية.
ج  -االزدواجية اللغوية التي تعتبر ظاھرة بارزة في الوطن العربي ،على عدة مستويات :مستوى
االختالف بين اللھجات العامية العربية ،واللغة العربية الفصيحة ،ومستوى تداخل اللھجات العربية
العامية بلغات أخرى كالفرنسية واإلنجليزية واإلسبانية ،ويضاف إلى ھذا في المغرب العربي حضور
اللغة األمازيغية ،التي تع ّد لغة أ ُ ًّما في كثير من المناطق ،ولغة مؤثرة في اللھجات العربية المحلية.
د  -اعتماد النظرية التوليدية على االفتراضات ،وعلى مستوى من التجريد قد يصلح لبناء أنحاء
صورية ،ونماذج رياضية للغة؛ ولكنه يعقد وضعيات التعليم التي تقتضي نوعا من الدقة والوضوح في
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اختيار النماذج وتطبيقاتھا ،وقد شكلت المفارقة بين النحو التحويلي -باعتباره نظرية -وبين تطبيقاته
البيداغوجية عمق المشكل الذي أبرزه بشكل جلي مختبر األوتاماتيك والتوثيق اللساني الفرنسي؛ فبعد
سنوات من محاوالت بناء نحو توليدي للغة الفرنسية انتصب على أزيد من  600قاعدة نحوية انتھى
المختبر إلى نتائج مخيبة لآلمال؛ حيث اعتبر رائد المشروع «موريس كروس» أن محاولة بناء نموذج
تجريبي-اعتمادا على تأمل باطني ،ومستوى تجريدي من التعليل-يدفع البحث اللساني «إلى نوع غريب
من التأمل الفلسفي» ،ويلخص كروس ھذا الفشل قائال « :لقد فشلت محاولة بناء نحو توليدي قادر على
وصف اللغة الفرنسية وصفا شموليا على غرار النحو التقليدي ،ومھما يكن فقد توصلنا في ھذه الدراسة
إلى وصف لغوي تبين لنا أنه تصنيفي بالدرجة األولى ،وأكثر تعقيدا مما كنا نتوقع ،وھذه النتيجة تطرح
مسألة مدى صالحية نظرية النحو التوليدي». 60
 - 4المقاربة الوظيفية
ليس األساس في اللسانيات الوظيفية ھو الوصف الشكلي للغة ،وال البحث عن بنيات عميقة للتراكيب
اللغوية ،وال تفسير كيفية اإلدراك والفھم؛ بل جوھر البحث عند الوظيفيين ھو دراسة اللغة في ُبعدھا
التواصلي والتداولي ،ﻓﻘد أﺛﺑﺗت ﺑﻌض اﻷﺑﺣﺎث اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺎﻛﺗﺳﺎب اﻟﻠﻐﺔ أن اﻟطﻔﻝ ﻻ ﻳﻛﺗﺳب ﻣﻌرﻓﺔ

ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن اﻟﺗﻣﻳﻳز ﺑﻳن ﺟﻣﻝ ﻧﺣوﻳﺔ وﺣﺳب؛ ﺑﻝ ﻣﻌرﻓﺔ ﺗﻣﻛﻧﻪ أﻳﺿﺎ ﻣن اﻟﺗﻣﻳﻳز -داﺧﻝ ﺻﻧف اﻟﺟﻣﻝ اﻟﻧﺣوﻳﺔ
ﻧﻔﺳﻬﺎ -ﺑﻳن ﺟﻣﻝ ﻳﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟﺳﻳﺎق ،وﺟﻣﻝ ﻻ ﻳﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟﺳﻳﺎق ،وأﻧﻪ ﻳﻛﺗﺳب ﻗدرة ﻳﺗﻣﻛن ﺑواﺳطﺗﻬﺎ ﻣن ﺗﺣدﻳد

ﻣﺗﻰ ﻳﺗﻛﻠم ،وﻣﻊ ﻣن ،وﺑﻣﺎذا ،وﻓﻲ أي وﻗت ،وأﻳن ،وﺑﺄﻳﺔ طرﻳﻘﺔ...ﻓﻘد ﻟوﺣظ أن أطﻔﺎﻝ اﻟﺷﻳﻠﻲ ﻳﻌرﻓون أن

ﺗﻛرار اﻟﺳؤاﻝ ﻳﻌﻧﻲ اﻟﺷﺗم ،وأن أطﻔﺎﻝ اﻟﻣﻛﺳﻳك ﻳﻌرﻓون أﻧﻪ ﻣن ﻏﻳر اﻟﻣﻧﺎﺳب اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺎ ﺗوﺟﻳﻪ اﻟﺳؤاﻝ ﺑطرﻳﻘﺔ
ﻣﺑﺎﺷرة ،وأن أطﻔﺎﻝ اﻟﺑ ارزﻳﻝ ﻳﻌرﻓون أن إﺟﺎﺑﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻋن أوﻝ ﺳؤاﻝ ﻓﻲ اﻟﺣوار ﻳﻌﻧﻲ ﻋدم اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﻼم،

وأن إﺟﺎﺑﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻌﻧﻲ إﻣﻛﺎن اﺳﺗﻣرار اﻟﺣوار ﻋﻠﻰ أن ﺗَ ِرَد اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻋن اﻟﺳؤاﻝ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ
اﻟﻣواﻟﻳﺔ...وﺗدﻝ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ اﻷﺑﺣﺎث وﻏﻳرﻫﺎ أن اﻷطﻔﺎﻝ ﻳﻛﺗﺳﺑون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟدﻻﻟﻳﺔ واﻟﺗداوﻟﻳﺔ ﻗﺑﻝ اﻛﺗﺳﺎﺑﻬم
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻧﺣوﻳﺔ واﻟﺻرﻓﻳﺔ ،وأن ﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻲ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺑﻳر ﻋن ﻣﺿﻣون اﻟﻛﻼم دون ﺳﺑق

ﻣﻌرﻓﺗﻬم ﺑﻛﻝ اﻟﻘواﻋد اﻟﻧﺣوﻳﺔ واﻟﺻرﻓﻳﺔ.61

ويلخص الباحث اللساني أحمد المتوكل مبادئ النحو الوظيفي فيما يلي :
« - 1وظيفة اللغات الطبيعية «األساسية» ھي التواصل.
 - 2موضوع الدرس اللساني ھو وصف القدرة التواصلية للمتكلم المخاطب

(communicative

) competenceللمتكلم – المخاطب.
 - 3النحو الوظيفي نظرية للتركيب والداللة منظور إليھما من وجھة نظر تداولية.
 - 2يجب أن يسعى الوصف اللغوي الطامح إلى الكفاية إلى تحقيق أنواع ثالثة من الكفاية:
أ – الكفاية النفسية )(Pschological adequacY
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ب – الكفاية التداولية ) (Pragmatic adequacy
ج  -الكفاية النمطية ) (Typological adequacy
ُ - 4تع ّد الوظائف الداللية والوظائف التركيبية والوظائف التداولية حسب النحو الوظيفي مفاھيم أولى،
غير مشتقة من بنيات مركبية معينة» . 62
ويحصر سيمون ديك الطاقات التي تختزنھا القدرة التواصلية لدى مستعمل اللغة في خمس طاقات ،ھي :
الطاقة اللغوية ،والمعرفية ،والمنطقية ،واإلدراكية ،واالجتماعية.63
وواضح أن اللسانيات الوظيفية تستفيد من مختلف المقاربات التداولية اللغوية والفلسفية المرتبطة بتحليل
اللغة ،ومن ھنا فھي تضع المسلمات السابقة القائمة على أولوية االستعمال الوصفي والتمثيلي للغة،
وأسبقية النظام والبنية على االستعمال ،وأسبقية القدرة على اإلنجاز ،وأسبقية اللغة على الكالم .تضع كل
ھذا موضع تساؤل؛ لتركز على البعد الوظيفي للغة المحدد من خالل السياق ،ومن خالل الوضعيات
التواصلية. 64
ونحيل بھذا الصدد على نظرية األفعال الكالمية ألوستين وسورل ،التي تركز على البعد اإلنجازي
للغة؛ حيث يؤكد أوستين بأن التكلم بشيء ما ھو فعله وإنجازه...وفي حال قول شيء ما نكون منجزين
ص ًّبا على اللغة في ذاتھا ،وال على إعطاء تفسيرات ذھنية عميقة
لشي ما . 65ومن ھنا لم يعد االھتمام ُم ْن َ
لتراكيبھا ،بقدر ما أصبح منصبا على ما ينجزه المتكلم بواسطتھا في سياقات تواصلية محددة .ومن ھنا
ال يفيد الكالم دالالته المباشرة التي تقرھا الدراسات الوصفية والتحويلية للغة؛ بل يفيد دالالت غير
مباشرة ،ال يمكن تحديدھا خارج السياق التواصلي والتداولي للكالم.
مثل ھذه النظرة للغة لم تكن غائبة عند البالغيين واألصوليين العرب القدامى ،الذين ركزوا في تحليلھم
لألساليب الخبرية واإلنشائية على خروج ھذه األساليب عن مقتضى الظاھر؛ لتفيد دالالت مختلفة
تستشف من السياق والمقام ،ومن ھنا لم يكن غريبا أن ينبه الدارسون العرب والغربيون أنفسھم إلى
ريادة البالغة العربية في الكشف عن البعد اإلنجازي لمختلف األساليب اللغوية. 66
ويع ُّد اللساني المغربي أحمد المتوكل من أبرز من حاول تطبيق مبادئ النحو الوظيفي على اللغة
العربية ،وذلك من خالل جملة من اإلصدارات في ھذا المجال منھا « :الوظائف التداولية للغة العربية»،
و «دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي» ،و «نحو قراءة جديدة لنظرية النظم عند الجرجاني»،
و«اقتراحات من الفكر اللغوي العربي القديم لوصف ظاھرة االستلزام الحواري» ،و «قضايا معجمية :
المحموالت الفعلية المشتقة في اللغة العربية»« ،اللسانيات الوظيفية مدخل نظري»...إلخ.
لقد حاول أحمد المتوكل إعادة قراءة الفكر اللغوي والبالغي العربي من منظور النحو الوظيفي ،خاصة
ذلك الذي أسسه اللساني الھولندي سيمون ديك ،يقول المتوكل « :توصلنا في ھذه المحاولة إلى أن
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النظرية الثاوية خلف مختلف العلوم اللغوية )النحو ،اللغة ،البالغة ،فقه اللغة (...وأنھا بالتالي قابلة
للتحاور )بمعنى القرض واالقتراض( مع النظريات التداولية الحديثة بما فيھا نظرية النحو الوظيفي».67
وھكذا حصر المتوكل ثالثة أنواع من الوظائف في دراسته للجمل واألساليب العربية ،وھي  :الوظائف
الداللية ،والوظائف التركيبية ،والوظائف التداولية.
وتحيل الوظائف الداللية حسب المتوكل على  :المنفذ والمتقبل ،والمستقبل ،والمستفيد ،واألداة ،والزمان،
والمكان ،والحال ،والعلة ،والمصاحب؛ بينما تحيل الوظائف التركيبية على الفاعل والمفعول ،في حين
يحصر الوظائف التداولية في  :المحور البؤرة والمنادى والمبتدأ.
وال يتسع المجال ھنا لبسط مختلف االقتراحات التي قدمھا المتوكل في قراءة الجمل واألساليب اللغوية
العربية؛ وإنما نكتفي بذكر بعض منھا.
فمن االقتراحات إسناد الحاالت اإلعرابية للكلمات من منظور الوظائف اآلنفة الذكر؛ حيث تسند الحاالت
اإلعرابية إلى مكونات الجملة بمقتضى وظيفتھا الداللية أو وظيفتھا التركيبية ،أو وظيفتھا التداولية.
 فإذا كان المكون حامال لوظيفة داللية فقط تسند إليه الحالة اإلعرابية «النصب» أو الحالة اإلعرابية«الجر» مثل قولنا  :شرب زيد شايا في المقھى .فشاي مكون يحمل الحالة اإلعرابية النصب نظرا
لوظيفته الداللية )متقبل( ،والمقھى مكون يحمل الحالة اإلعرابية الجر نظرا لوظيفته الداللية أيضا وھي
)المكان(.
 وإذا كان المكون حامال لوظيفة تركيبية باإلضافة إلى وظيفته الداللية ،تسند إليه الحالة اإلعرابيةالرفع إذا كان فاعال ،والحالة اإلعرابية النصب إن كان مفعوال؛ أي أن الوظيفة التركيبية في ھذه الحالة
تخفي الحالة اإلعرابية التي تستوجبھا الوظيفة الداللية ،ففي المثال السابق جاء زيد في حالة الرفع؛ لكونه
)فاعال( ،وليس نظرا لوظيفته الداللية )منفذ(؛ وكذلك شايا أسندت إليه عالمة النصب باعتبار وظيفته
التركيبية )مفعول( ،وليس باعتبار وظيفته الداللية )متقبل(.
 وإذا كان المكون الداخلي حامال لوظيفة تداولية فإنه ال يخلو من أن يكون  :إما مكونا داخليا )أيجزءا من الحمل( ،وإما مكونا خارجيا )منادى أو مبتدأ أو ذيال(؛ حيث يأخذ المكون الداخلي الحامل
لوظيفة تداولية )البؤرة أو المحور( حالته اإلعرابية إما بمقتضى وظيفته الداللية ،أو بمقتضى وظيفته
التركيبية إذا كانت له وظيفة تركيبية باإلضافة إلى وظيفته الداللية ،ويأخذ المكون الخارجي )المبتدأ
والذيل والمنادى( حالته اإلعرابية بمقتضى وظيفته التداولية نفسھا ،فالمكون المبتدأ في العربية يأخذ
الحالة اإلعرابية الرفع ،ويأخذ المكون المنادى الحالة اإلعرابية النصب بمقتضى وظيفته التداولية نفسھا.
وھكذا تتحدد سلمية تحديد الحاالت اإلعرابية في اللغة العربية حسب الوظائف التركيبية أوال ،ثم
الوظائف الداللية ثانيا ،ثم الوظائف التداولية ثالثا. 68
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والذي يھم في ھذا السياق ھو رصد مدى حضور التصور الوظيفي للغة في مناھج تدريس اللغة العربية؛
إذ يمكن أن نسجل تنامي الدعوة -سواء عبر مذكرات وزارية أم أبحاث تربوية  -إلى اعتماد المستوى
التواصلي للغة ،وذلك بتناغم مع مقاربات بيداغوجية جديدة ،تؤكد على ضرورة تمكين التلميذ من التعبير
في وضعيات تواصلية مختلفة؛ حيث تتمحور بيداغوجيا الكفايات ،وبيداغوجيا المشروع ،وبيداغوجيا
اإلدماج ،حول مدى قدرة التلميذ على التواصل مع مختلف األطراف المسْ ِھمة في العملية التعليمية
التعلمية ،ومدى إسھامه الفعلي في تحقيق المنھاج ،بحيث لم يعد األستاذ ھو المتحكم في سيرورة التعلم،
بقدر ما أصبح موجھا يساعد التلميذ على تحقيق ما يسمى بالتعلم الذاتي.
ھذا المستوى التواصلي يحضر – على األقل على مستوى المشروع – في مختلف مكونات اللغة العربية
 ،من قواعد ،وإنشاء ،وبالغة ،ونصوص قرائية...إلخ .لكن المشروع ليس ھو المنجز ،فما زالت القناعة
راسخة لدى الكثير من المھتمين بشؤون التربية في الوطن العربي بطغيان المناھج التقليدية في التدريس
؛ حيث الزال إشراك التلميذ في عمليات التواصل الصفي ھزيلة أمام ھيمنة سلطة المدرس في توجيه
المعرفة وإنتاجھا.
ومع ذلك فإن ھذا التعارض بين المشروع والمنجز على مستوى حضور المستوى الوظيفي والتواصلي
للغة ال يعكس في الحقيقة إال الوجه السطحي والبسيط للمشكلة ،ھذه المشكلة التي تتعمق عندما ننتقل إلى
محاولة التطبيق األكاديمي للمفاھيم الوظيفية للغة العربية ،والتي يمكن أن نؤكد فشلھا انطالقا من عدة
مؤشرات ،أھمھا  :اإلغراق في التجريد الذي يتنافى مع ما يقتضيه الخطاب الديداكتيكي ،وغياب التكوين
البيداغوجي والمعرفي للمدرسين فيما يتعلق بالنظريات الوظيفية للغة ،والنظرة التجزيئية واالنتقائية في
تطبيق بعض مفاھيم المدرسة الوظيفية.
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تداول األمم في الكتابة التاريخية العربية الحديثة
من المماليك إلى العثمانيين
مھند مبيضين
يرى كلود كاھن أن مقدمات المؤرخين العرب المسلمين في القرون
األولى حفلت بالزمان مدركة تبدالته وتغير أحواله ،إال أنھا غلفت بطابع
اعتذاري مسبق عند التأليف في ميدان التاريخ ،1ولكن ھذه المالحظة لم
تستمر على ما يبدو من خالل نماذج تاريخية حديثة في الكتابة التاريخية،
وھذه النماذج نذكر منھا الجبرتي في مقدمته لكتاب «عجائب اآلثار»

،2

ومحمد خليل المرادي في «سلك الدرر» ،3وابن الحمصي في «حوادث
األقران»

، 4

وھؤالء وغيرھم 5تقدموا للكتابة بوعي وإدراك يتجاوز

تعريفات وفَ ْھ َم مؤرخي العصور الوسطى التي جعلت التاريخ إخباراً عن
الماضي وبحثا ً في أحوال الزمان.6
سنة 1212ھـ1797/م كتب عبد الرحمن بن حسن الجبرتي
)ت1240:ھـ1825/م( مفسراً وصول «طائفة الفرنسيس» ما نصه:
«سنة إحدى عشرة واثنتي عشرة ومائتين وألف لم يقع فيھا من الحوادث
التي تتشوف لھا النفوس أو تشتاق إليھا الخواطر فتقيّد في بطون الطروس
سوى ما تقدمت إليه اإلشارة من أسباب نزول النوازل وموجبات ترادف
البالء

المتراسل

ووقوع

اإلنذارات

الفلكية

واآليات

المخوفة

السماوية...ومن أعظم ذلك حصول الخسوف الكلي في منتصف شھر ذي

・

باحث وأكاديمي من األردن .

1

الحجة ختام سنة اثنتي عشرة بطالع مشرق الجوزاء المنسوب إليه إقليم
مصر وحضر طائفة الفرنسيس إثر ذلك.7»..
ھذا الربط بين حدث كوني طبيعي ووصول الحملة الفرنسية لمصر يؤكد
مدى حضور الغيبيات كنقيض للعقليات في التاريخانية العربية ،ومع أن
ثمة نزوعا لالحتكام العقلي في بعض أعمال المؤرخين الحديثة ،إال أن
مسائل الغيب وظواھر الطبيعة وعالقتھا في حركة التاريخ ظلت حاضرة
في حقل التاريخ ،والسؤال الذي يمكن البحث عنه في ھذا المقال ھو :كيف
رأى المؤرخون العرب مفتتح القرن السادس عشر الميالدي ،وكيف دونوا
حدث الوصول العثماني للمنطقة.
حرب مقدسة وسلطنةٌ ترث أخرى
تاريخ جديد:
ٌ
حين دون «قطب الدين النھراولي» المتوفي عام990ھـ 1582/في كتابه
«البرق اليماني» تاريخ بالد اليمن في القرن العاشر الھجري ،كان واعيا
لحدث وصول البرتغال للھند ،ومع أنه كان يكتب تاريخ اليمن إال أنه كان
يعي معنى وصول البرتغال للمنطقة العربية؛ إذ يقول:
«وقع في أول القرن العاشر من الحوادث الفوادح
النوادر،دخول )الفرتقال( اللعين ،من طائفة الفرنج
المالعين لديار الھند ،وكانت طائفة منھم يركبون من
زقاق سبته في الحبر ويلجون في الظلمات ،ويمرون
بموضع قريب من جبال القُمر وھي مادة في أصل
بحر النيل ويصلون للمشرق ،ويمرون بموضع قريب
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من الساحلفي مضيق ..في مكان تتكسر فيه السفن وال
ينجو منھم أحد.8»..
ومع أن الصفات الموضوعية لنص النھراولي تحيله إلى مجرد خبر
تاريخي ،إال أن السؤال الذي يطرحه النص ھو ھل امتلك المؤرخون
العرب -ومنھم النھروالي -وعيا ً تاريخيا لذلك الحدث ،حتى لو لم يعبروا
تصريح وقصد ،وھل يمكن تلمسه من نظام السرد نفسه ،وھل نتج
عن
ٍ
ي بزمنية اللحظة التي كانت تمر بھا األمة؟ ربما يكون
عن الحدث وع ٌ
التدوين شكال من أشكال ذلك الوعي؛ لكن بالمجمل يبدو أن الوقوف على
مدونات التاريخ العربي تحيلنا إلى سعي وقصد في الحفاظ على أخبار
الزمان الذي عاشه المؤرخون حتى لو كان من نوع «الحوادث الفوادح
النوادر» كما عبر النھروالي مسبقا.
في القرن السادس عشر كانت البالد العربية على موعد مع مشھد جديد
لتاريخھا المح َدث؛ وھو تدافع كان يعكس تقدم عالم غربي ناھض نتيجة
حركة فيودالية قوامھا المؤسسات ونمط اإلنتاج والنظام االجتماعي
واألسلوب في التنظيم العسكري ،وقد أجاب «جورج دوبي» عن ذلك ِببُ ْع ِد
نظر ،فقد ألح على «تمدد التاريخ االقتصادي عبر تاريخ العقليات».
فمنذ القرن السادس عشر نما مجتمع جديد في الغرب؛ المجتمع الرأسمالي
الذي كان ثمرة نمط إنتاج جديد ،وإفراز لالقتصاد النقدي ،وھو أيضا نتاج
مواقف جديدة إزاء العمل والنقد ،وحصيلة طموح األسر الحاكمة لحضارة
كانت مشبعة بخصوبة أسطورية كبيرة تجاه الشرق ،وھي حضارة ستظل
3

مسكونة بالوصول إليه واإلطباق عليه ،وستشرع منذ منتصف القرن
الخامس عشر بدفع المستكشفين وستفتح القرن السادس عشر من جھة
أراض جديدة؛ لتكون وطأة
الجنوب العربي ،وسترسل قوارب أمرائھا إلى
ٍ
أقدام المكتشفين والبحارة عليھا بداية لحد فاصل للدنيا ،فيقسمھا إلى
عالمين :واحد قديم وآخر جديد.9
المواجھة الحضارية كانت مفتوحة نھاية القرن الخامس عشر الميالدي،
وھي مواجھة بين شرق متھا ٍو وغرب واثب ،وكان ھناك دول مفتاحية
حملت راية التوسع فيما وراء البحار :البرتغال وقشتالة -أرغون واألقاليم
المتحدة )ھولندا( ومن ثم فرنسا وإنجلترا

،10

ووضع العام 1499بداية حقبة

من التفوق الغربي على الشرق المسلم حين عاد فاسكوداجاما Vkasco
 da Gamaللبرتغال محمال ببضائع الھند بعد أن عبر رأس الرجاء
الصالح.
أعقب ذلك العبور استصرا ُخ أمراء وسالطين الھند حكام البالد العربية
واإلسالمية ليمدوھم

بالمساعدة في حرب الغرب المقدسة .ففي

العام1505م كتب ملك البرتغال «عمانويل» األول إلى البابا يوليوس
الثاني رسالة يقول فيھا« :إنه ليس عازما ً على المضي في قتل التجارة
المملوكية فقط؛ بل إنه سيجاھد في سبيل المسيحية حتى يجعل من مكة
ھدفا ً لمدافعه وجنوده».11
ومھما يكن من أمر ھذه الرسالة ،فإنھا كانت تنذر بمواجھة مقبلة بين
القوى المتنافسة :البرتغال ودولة المماليك في مصر والشام والحجاز ،وقد

4

حاول المماليك التصدي للخطر البرتغالي ودفعھم ،وتجلى ذلك في عدد
من الحمالت العسكرية ،ومن أشھرھا حملة حسين الكردي «على رأس
طائفة كبيرة من اللوند

12

كبيرھم سليمان الريس»

13

الذي تولى قيادة

األسطول المملوكي – الكجراتي المشترك ،والذي عرف عند البرتغاليين
باسم  Mircemالذي تصدى للبرتغال في بحر الھند ،وھزم في موقعة
«ديو» البحرية في الثالث من فبراير 1509م.
وكانت معركة ديو_ التي تعرف أيضا ً باسم معركة جاول الثانية_ إحدى
أھم المعارك الفاصلة في التاريخ الحديث ،وتركت نتائجھا آثاراً حاسمة
في الصراع على النفوذ والحكم في منطقة الخليج العربي والمحيط
الھندي 14فبعدھا بقليل وصل «الفونسو البوكيرك» لمضيق ھرمز ،وبدأ
يھدد المنطقة العربية بشكل مباشر ،15ولم ينت ِه التفوق البرتغالي في
سواحل الخليج العربي إال بعد طردھم من سواحل عمان العام 1658م.
كانت معركة «ديو» البحرية بداية إلنشاء نظام جديد في المنطقة العربية،
فھي -وإن أنھت التفوق العسكري البحري المملوكي -قد سمحت وھيأت
لدخول قوة جديدة حلت محل المماليك في الشام ومصر والحجاز ،وھي
السلطنة العثمانية التي ستُدخل المنطقة العربية تحت حكمھا ،وستخوض
مواجھة بحرية ثانية مع البرتغال في معركة ديو الثانية عام 1538م؛ إذ
كان وقتھا حسين باشا قائدا لألسطول العثماني في عھد السلطان سليمان
القانوني ،الذي قام بمحاوالت عدة إلنھاء حكم البرتغال في المنطقة
بمعاونة بعض حكام الھند ومنھم ملك كامباي المسلم.16

5

الدخول البرتغالي في المنطقة تزامن مع بداية التحول العثماني نحو
أراض الدولة العثمانية ممتدة في األناضول
المنطقة العربية بعد أن كانت
ِ
والبلقان قبل العام 1516م ،وھذا الدخول وإن كان مختلفا عن العثماني،
إال أنه يطرح الحدث التاريخي من بابي الھوية والتمايز ،أو المغايرة حتى
عندما تختلف وتتباين دالالت الحضور أو التبدل في األقوام والحكم
والسالالت.
وفي حين كان البرتغاليون يطرقون البالد العربية من الجنوب ،كان
العثمانيون

يدخلونھا من الشمال ،وكان كال الحضورين :البرتغالي

والعثماني نتيجةً لحالة الضعف المملوكي التي سمح ضعف قوتھا لجدي ٍد
قادم يمأل الفراغ الذي أوجده الضعف في سلطة القاھرة السياسية.
مع وصول العثمانيين إلى حلب ثم دمشق ثم القاھرة ثم الحجاز كانت
ساللة مسلمة تحل محل ساللة أخرى ،مع أن الوجود العثماني كان مح ّل
خالف بين المؤرخين:بين من يراھم فاتحين أو من يراھم غزاة ،17إال أن
المصادر القريبة من تلك الحقبة -وإن تباينت في البداية بحكمھا على
القادم الجديد )العثمانيين( -قد انتھت باإلقرار والقبول بھم ،باعتبارھم
حكا ًما مسلمين بالدرجة األولى.
ومع أن انتقال الحكم آلل عثمان لم يكن يسيرا أو من دون خسائر؛ فإن
مصادر الحقبة االنتقالية المملوكية العربية العثمانية

تقدم الوقائع

المنضبطة بزمان الحدث والمعاصرة النتقال الحكم ،وھذا االنضباط الذي
ال تختفي فيه المواقف والميول التاريخية لدى المؤرخين في مدوناتھم ،مع
أنه يمدنا بتركيب تاريخي يمزج بين التاريخ النقلي المباشر والرؤية

6

األيدلوجية ،نتيجة الموقف من السلوك العسكري العثماني إزاء الرعية
المسلمة ،إال أنه يظل في النھاية جزءا من وظيفة التاريخ وموضوعه العام
الذي قرره ابن خلدون للمؤرخين في مقدمته بقوله:
«إنه خبر عن االجتماع اإلنساني الذي ھو عمران العالم وما يعرض
لطبيعة ذلك العمران من األحوال مثل التوحش والتأنس والعصبيات
وأصناف التغلبات للبشر بعضھم على بعض ،وما ينشأ عن ذلك من
الملك والدول ومراتبھا.18»..
التمكين الحضاري والبحث عن العدل السلطاني
تعد تجربة الشيخ الصوفي «ابن علوان» -في رسائله «نصيحة الشيخ
علوان إلى السلطان سليم بن عثمان» -موثقة للحظة االنتقال المملوكي
العثماني ،وھذا المخطوط يشير إلى رؤية جديرة بالدراسة لمفھوم التمكين
الحضاري الذي جعل أساسه العدل ،وھي دعوة لتحقيق الحكم العادل.
وعنوان المخطوط دا ٌل على محتواه ،فھو «نصائح شريفة ومواعظ
ظريفة للسلطان والخليفة ابن عثمان»

،19

وفي النص يبدأ الشيخ الصوفي

الحموي علي بن عطية بن الحسن الحداد الحموي -مؤسس أسرة علوان
في حماه والمولود سنة )873ھـ1468 /م( -والمتوفى سنة
)936ھـ1530/م( الرسالة بالتأكيد على الدعاء للسلطان العثماني
واالستشھاد بالقرآن والسنة النبوية بما يؤكد وجوب عدل السلطان في
رعيته وعدم جوره؛ فالسلطان «ظل ﷲ في األرض ،به يقوم الحق
ويظھر الدين ،وبه يدفع ﷲ الظلم ويھلك الفاسقين».20

7

وبعد االستشھاد المقتضب من القرآن والسنة ،يبدأ ابن علوان الحديث عن
التمكين في األرض الذي يحدده بشروط منھا« :إقامة الصالة ،وإيتاء
الزكاة قوال و فعال في خاصته :نفسه ورعيته ،واألمر بالمعروف والنھي
عن المنكر».21
يبدأ ابن علوان ممارسته الفقھية السلطانية برسالته مذ ّكرا السلطان سليم
بمسؤوليته تجاه رعيته ،مخاطبا إياه بضرورة تذكر سلوك الرسول صلى
ﷲ عليه وسلم في رعاية أحوال أمته ،ثم يفرد فصالً لمسألة األمر
بالمعروف والنھي عن المنكر ،وھو يبدو ساخطا ً على ما كان سائداً في
عصره من المنكرات وكما يقول:
«وليت السؤال لو كان الراعي مطمئنا ً مستريحاً ،وإنما
يقع وقد أحاطت به األوجال وأراعته األھوال وخالطه
الرعب والزلزال من ھيبة الملك الكبير المتعال حافيا
عاريا ماشيا خائفا وجال مذعورا مرتاعا ،وكيف ال
يرتاع وقد جثت األمم على رُكبھا ،وتعلق من تعلق من
األنبياء بساق العرش ،وعنت الوجوه -أي خضعت
وذلت -للحي القيوم ،وقد خاب من حمل ظلما».22
في بداية الرسالة يذ ّكر ابن علوان السلطان سليم أن أبغض الناس إلى ﷲ
تعالى وأبعدھم مجلسا «إما ٌم جائر»

،23

ويعقد فصال لألمر بالمعروف

والنھي عن المنكر ،ويدعو إلى عدم مخالفة الشرع؛ ألن ذلك «كفر
وخروج عن دين اإلسالم».24
8

وللرغبة في تحقيق العدل وإقامة حكم الشرع يحصر ابن علوان المنكرات
السائدة في عصره ،ومنھا «قتل النفس التي حرم ﷲ تعالى»

،25

وانتشار

الزنا« ،ومن المصائب العظام إظھار الزنا ببالد اإلسالم بحيث يقطع
األمير على البغية أعني الزانية..وتظھر بتلك القطيعة وتجاھر بمرادھا
وال
الشباب والفساق عن أنفسھم في الشوارع والطرقات ،وينُصب لھن ٍ
يلي أمرھن ،ويتقاضى ذلك المضروب عليھن منھن بإذن ولي األمر وھو
أمير البلدة أو أمين بيت المال ،ويؤخذ ذلك المال المسمى بعرف الشرع
العزيز بمھر البغي.26»..
بعد ذلك يتمنى الشيخ على السلطان سليم منع بخس الناس حقوقھم وأكل
أموالھم وأخذھا بطريق غير شرعي ،27ثم يتابع قوله« :ومن المنكرات
التي يتعين على ولي األمر -أدام ﷲ له السعادة -تغييرھا وإزالتھا :نھي
الرسل المبعوثين من جنابه وحضرته وھو الوالة ،عن التعرض ألخذ
دواب المسلمين غصبا وظلما ،أو منعھم من ضربھم أو شتمھم ال في
الصحراء وال في البنايات والعمران.28»..
وال يبدو ابن علوان ممالئا للسلطة العثمانية الجديدة ،وھو المتنقل بين
دولتين :المملوكية والعثمانية ،فقد ورد عنه أنه نظم قصيدة ينتقد بھا الدولة
المملوكية جاء فيھا:
بدولـة من ولي الشام مع مصــر
على العداة الشنعاء في زمن الغوري

وكنا نود العدل لو كان ظاھراً
فما ھو إال الظلم زاد مضاعفا ً
9

وبناء على الواقع الذي عرضه ابن علوان في رسالته نجده يتمنى على
السلطان الجديد أن «ينظر بعين اللطف في حال رعيته ويبرز مراسيمه
الشريفة بالمنع من مثل ھذه المفاسد مع اغتنام دعاء الرعية.29»..
ومن الواضح أن ابن علوان لم يغير موقفه من الظلم وتعديات رجال
الدولة بعد انتقال الحكم ودخول العثمانيين لحلب ،فأنكر على والة األمر
الجدد) العثمانيين( عنفھم وتعسفھم في إيذاء الناس ،واغتصاب حقوقھم
وتوقيع العقوبات البدنية والنفسية ،وھاجم سلوك العسكر تجاه الرعايا،
وكان يرى أن من المنكرات «األخذ من القرى والفالحين ظلما» ،وھو
المال الذي كان يسمى «حماية أو حوطة على قانون األمراء الجبابرة ال
ذكرھم ﷲ بصالحه وال جزاھم عن المسلمين خيرا ،واصل ھذه الحماية
أنه لما كثر ظلمھم وعم طغيانھم وصار السلطان يطلب من نائب كل بلد
ماال مستكثرا من قبل التولية وبعدھا مدة التولية.30»..
ويقدم ابن علوان شفاعات بالمظالم التي عاصرھا ،فقد أنشد شعراً ينتقد
اإلدارة الجديدة لبالد الشام مع وصول العسكر العثماني:
حادوا عن التنزيل والقـرآن

يـا أيھا الملك المؤمر قـيادة

ما حل من جور ومن عدوان

ھال كشفت عن البالد بكاشف

وھذا الوصف عمقه ابن علوان في رسالته في فصل حث فيه السلطان
على تغيير المنكرات وجاء فيه:
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«ومن المنكرات بخس الناس حقوقھم وأكل أموالھم
وأخذھا بغير طريق شرعي فإن ذلك ظلم ،وﷲ تعالى
يقول

في الحديث القدسي) :يا عبادي إني حرمت

الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما ً فال تظالموا(
ين إِ َذا ا ْكتَالُ ْ
وا َعلَى
ين الﱠ ِذ َ
وقال تعالىَ } :و ْي ٌل لﱢ ْل ُمطَفﱢفِ َ
ُون{.
ون َوإِ َذا َكالُوھُ ْم أَو ﱠو َزنُوھُ ْم ي ُْخ ِسر َ
اس يَ ْستَ ْوفُ َ
النﱠ ِ
ومن المنكرات التي ينبغي على ولي األمر -أدام ﷲ له
السعادة -تغييرھا وإزالتھا بنھي الرسل المبعوثين من
جنابة وحضرته  :نھي الوالة عن التعرض ألخذ دواب
المسلمين غصبا ً وظلما ً ومنعھم من ضربھم وشتمھم ال
في الصحراء وال في البنيان والعمران ،فإن ذلك
واجب عليه أمام ﷲ».31
ويمضي ابن علوان في رسالته بالحديث عن المنكرات التي عاصرھا أو
كان يشھدھا في زمانه ومنھا :أخذ أھل اإلسالم «إلى السجن بالضرب
واإلھانة» ،ويقف على المنكرات التي شاھدھا في عصره ،ومنھا انتشار
الزنا ،وتحصيل «مال البغية على الخمارة؛ أعني البقعة التي يباع فيھا
الخمر بطمأنينة من حيث إذن األمير ،ويضاف ذلك إلى الخزانة السعيدة
أعني خزانة بيت المال أو ينفق على الجند ،وذلك مما ال يرضي ﷲ
ورسوله».32

1

ومما يشير إليه ابن علوان ،ويدعو إلى رفعه عن الناس؛ ألنه مخالف
للشرع اإلسالمي ومصادره ما جاء في قوله...« :ومن المنكرات ھجم
الطارقين من العسكر على بيوت الرعية ،والدخول على حريمھ ُم والنزول
في ديارھم قھراً ،فإن ذلك من المخالفة للكتاب والسنة...فقد حارت الرعية
إن أكرموا ضيف الجند حصل منه الضرر  ..مع ھذا يتعنتون عليھم
بطلب الدجاج والبيض وسقي الدواب وحراستھا وغير ذلك ،وولي األمر
ضاعف ﷲ إلمداده بالسعادة ال يشعر بشيء من ذلك.33»..
رسالة ابن علوان بمضامينھا العامة كانت تعكس أسباب انھيار الدولة
المملوكية ،وھي في أفكاره ملخصة لحال عصرھا وزمانھا ،والحديث عن
العدل واإلمام العادل واإلمام الجائر ،ووجوب إقامة الشريعة ،وھي
انعكاس لما كان شاھده في لحظة انتقال السلطة من المماليك للعثمانيين،
وھو توق إلى حكم جديد بمضامين الشرع ،فھو بعد مقدمة عن وجوب
الحكم بما أنزل ﷲ يعقد فصله األول مطالبا السلطان العثماني «بإنفاذ
مراسيمه الشريفة وكتبه الكريمة إلى أطراف الممالك وأقطار البالد بأمر
الخاص والعام من الذكور واإلناث واألحرار والعبيد التابع والمتبوع من
المكلفين بإقام الصالة وإيتاء الزكاة ،بإقامة الصالة على ما يقتضيه نظره
من مذھب إمامنا الذي قلده في الدين.34»...
وباب الحكم الصالح عنده ھو االحتساب واألمر بالمعروف والنھي عن
المنكر ،وھو يُذكر السلطان بأنه ما كان من سبب لھالك وفناء «األمم
الماضية و ما لعنوا ومسخوا قردة و خنازير إال من عدم تغيير المنكر
وإنكاره».35
1

وبعد الشرح يطالب السلطان بإزالة تلك البدع «الموجبة لحلول غضب
ﷲ وسخطه على أھل تلك الناحية»

،36

ومن منكرات عصر ابن علوان

أخذ مال الناس وحقوقھم «بطريق غير شرعي»

،37

وھو ما جعله يتمنى

«أن يشرح ﷲ صدر موالنا في إماطة ھذا األذى ورفع ھذه الغمة عن
المسلمين».38
ويقف ابن علوان على مظالم عصره ،ومنھا «إذ أقدم مبشر بظفر ونصر
وأَ ْخ ِذ بلدة وقتل عدو وغنيمة ماله و نحو ذلك يأمر نائب البلد في المحلة
المسمى بالكحينا أن يجمع من محلته ماال».39
وال تقف رسائل ابن علوان عند عرض «منكرات عصره»؛ بل إنه
يطالب السلطان العثماني بإبراز «مراسيمه الشريفة بالمنع من مثل ھذه
المفاسد» ،ولعل ما يصفه ابن علوان من سلوك للعسكر في عصره ما
يوضح النظرة التي صاحبت دخول الجند العثماني إلى حلب فھو يقول:
«ومن المنكرات ھجم الطارقين من العسكر على بيوت الرعية والدخول
على حريمھم ،والنزول في ديارھم قھرا؛ فإن ذلك من المخالفة للكتاب
والسنة »..وفي تفاصيل ھذه المظلمة وأصل ھذه الحماية أنه لما كثر
ظلمھم وع ّم طغيانھم ،وصار السلطان يطلب من نائب كل بلد

ماال

مستكثرا قبل التولية وبعدھا مدة النيابة ،وكانت كل قرية ألناس
مخصوصين منھم الضعيف والقوي؛ فكان القوي يراعونه لقوته وال
يبالغون في ظلم أھل قريته ريا ًء وسمعة ال

تعالى ،والضعيف ال

يبالون فيه ويفتكون بناحتيه وأھل قريته فقراء ،...وجعلوا لھم قطيعة من
المال كل سنة؛ ليمنعوھم من مظالم أمير البلد و نائبه فيرسلون إليه
1

فيمتنع ،فلما نسخ ﷲ تعالى تلك الدول ،وسلخ ليل تلك المظالم والظلم جاء
أمناء المقام الشريف فسلكوا مسلك أولئك العصابة الطاغية ،فأضر ذلك
كثيرا من فقراء البالد ومساكينھا ،وصاروا يستغيثون الظلم كما يخرون
من الجور أول مرة وﷲ المستعان ،وغفل اإلخاء عن خيانة ﷲ تعالى
وخيانة رسوله ونسوا قوله تعالى} :يا أيھا الذين آمنوا ال تخونوا ﷲ
والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون {....طلبوا صالح دنيا الملك
الذي آمنھم ،فأفسدوا آخرتھم وآخرته؛ ذلك ألن كل درھم يؤخذ بغير
طريق شرعي البد من أدائه لمستحقه.40
وتمكين األمم في األرض عند ابن علوان مشروط باآلية الكريمة }الذين
إن مكناھم في األرض أقاموا الصالة{ وھو يشرح التمكين بالنصر والتأييد
واإلمداد والتسديد للناصرين لدينه ،الحافظين لحدوده ،المتمثلين ألمره،
المقيمين الصالة ،المؤدين الزكاة ،اآلمرين بالمعروف ،الناھين عن
المنكر.41
العثمانيون :الصورة األولى
الصورة األولى في تاريخ الوصول العثماني لبالد الشام تأتي من مؤرخ
قلما اھتم الباحثون به ،وھو الدمشقي أحمد بن محمد بن عمر األنصاري
الشھير بابن الحمصي )934-841ھـ1527-1437/م( ،وھو واحد من
أربعة مؤرخين اھتموا بتدوين حدث الدخول العثماني للمنطقة العربية
وبخاصة في بالد الشام ومصر ،وھم محمد بن طولون الصالحي)ت:
953ھـ1546/م(

،42

ومحمد بن إياس )ت930 :ھـ1523 /م( ،وابن زنبل

الرمال )ت :بعد 1552م( في مصر.
1

ولعل ابن زنبل وابن الحمصي لم يلقيا االھتمام الكافي من قبل المؤرخين،
مع أنھما معاصران للحدث ،وشاھدا عيان على جيش السلطان سليم األول
في حربه مع الجيش المملوكي.
يقدم ابن الحمصي تاريخا ً منضبطا ً بأحداث السنين ،ولكن ما يميزه عن
ابن زنبل ھو كونه يمتلك وعيا للكتابة التاريخية ولمفھومھا ،وذلك حسب
ما ظھر في مقدمته التأريخية بقوله« :وبعد ،ف ِعلم التاريخ جليل المقدار،
عظيم األخطار.43»..
يروي ابن الحمصي تطورات العالقة بين السلطنة المملوكية والسلطنة
العثمانية والمراسالت بين السالطين والصلح بينھم

،44

إلى أن يصل إلى

أحداث شھر ربيع اآلخرة ووصول العساكر السلطانية المملوكية
لدمشق.45
ويمھد ابن الحمصي لواقعة مرج دابق ويوضح أن مقصد وصول السلطان
قانصوه الغوري لدمشق ،ومن ثم زيارته لحلب ،والتوجه إلى الديار
الرومية للصلح بين السلطان سليم وسلطان الروم والسلطان إسماعيل
الصفوي سلطان العجم.46
وفي تقصي ابن الحمصي ألخبار سفر السلطان الغوري يشير إلى
وصول «مرسوم السلطان الملك األشرف قانصوه الغوري متضمنا ً أن
سلطان الروم بغى علينا»

،47

ويدخل مباشرة في حادثة التقاء الجمعين

«ظاھر مدينة حلب بمرج دابغ /دابق» وبدون تفاصيل يذكر أسماء
األمراء المماليك الذين قتلوا ،ومن ثم السلطان قانصوه الغوري ،ويتابع
ھروب العسكر المصري إلى حلب «في أسوأ حال» ،والالفت موقف
1

أھالي حلب من عسكر الغوري« .....ولم يمكنوھم من الدخول إليھم
وقتلوا من العسكر جماعة ...واستمروا منھزمين غالبھم مشاة ،عراة،
حفاة ،ومات غالبھم في الطريق من الجوع والعطش ،فدخلوا إلى دمشق
يوم السبت ثاني شعبان ،في أسوأ حال.48»...
تتغير السلطة بشكل سريع لدى ابن الحمصي ،فھو يقتضب في سرده
لمجريات األحداث بعد مرج دابق؛ إذ يدخل السلطان سليم حلب «وملك
البلد وتسلم القلعة»..

،49

ثم يتوجه إلى دمشق ويدخلھا في يوم السبت

مستھل رمضان 922ھـ 28/أيلول 1516م ،ثم في يوم الجمعة سابع
رمضان نزل إلى الجامع األموي وصلى الجمعة به ،ورسم للخطيب بمبلغ
ألفي درھم ،وكان الخطيب قاضي القضاة ولي الدين ابن الفرفور ،وفرق
على الناس أمواالً وذبح أغناما ً على باب الجامع ...وثم في حادي عشر
رمضان صلى الجمعة بالجامع األموي ودعت له الخلق وكان نھاراً
مشھوداً ،ورفع المظالم والمشاجرات ،ولم ير الناس منه إال خيراً.50..
يمر ابن الحمصي بشكل سريع أيضا ً على معركة الريدانية واصفا ً ترتيب
الجند ،وتراجع القوات المصرية بقيادة طومان باي ،دونما أن يسھب
بالسرد التاريخي على خالف ما رواه ابن زنبل الرمال بشكل مفصل
ومباشر.51
غزو وفتح عثماني أم تجديد إلھي
أوقع الدخول العثماني لمصر وبالد الشام المؤرخين على ما يبدو في
إشكالية قلما نجدھا في مدونات التاريخ ،فإذا كان ابن علوان الحموي يع ّد
وصول العثمانيين لحلب ھو «نسخ ﷲ تعالى»

52

للمماليك بدولة جديدة،
1

فإن وصولھم لمصر أُخذ إليه بشكل مفارق ،وفي صورتين :األولى
باعتباره «غازيا ً» ،وھذه الصورة نجدھا عند مؤرخ اللحظة العثمانية في
مصر الرحال أحمد بن علي الشھير بابن زنبل )توفي بعد
980ھـ1572/م( ،في حين ُع ّد الدخول العثماني لمصر فتحا ً مبينا ً في
نظر على بن محمد اللخمي اإلشبيلي )من علماء القرن 10ھـ16/م(.53
ويتضح من تاريخ اإلشبيلي إعجابه بالسلطان سليم العثماني ،واعتبار
مجيئه لحكم مصر نھاية للجور والظلم المملوكي بقوله« :ھو ملك الزمان
على اإلطالق ،المرتقي كرسي الخالفة باالستحقاق ،مؤسس مباني العلم
واإليمان ،سائس ممالك لمعاني اإليمان .54»..ويزيد اإلشبيلي باعتبار
وصول السلطان سليم لمصر تحقيقا لقوله -صلى ﷲ عليه وسلم« :-إن
ﷲ يبعث على رأس كل مائة سنة من ينصر ھذا الدين.55»..
الحدث السياسي العثماني عند ابن زنبل لم يخرج عن كونه سلسلة من
الوقائع المروية ،وصورة «العسكر العثماني» لم يخرج عن كونه غازيا ً،
ومع ذلك فالسلطان سليم «مالك رقاب األمم صاحب السيف القلم» بنظره:
خليفة ﷲ تعالى في العالم ،مولى ملوك العرب والعجم.56
النص التاريخي عند ابن زنبل سرد وقائع ،وفيه مي ٌل شديد للدخول في
التفاصيل ،والتاريخ يبدو حدثا سياسيا واحداً تمثل بالتقاء رأسين أو
سلطانيين متنافسين ،وھو يذكر أسباب الشقاق المملوكي العثماني ويستشھد
باآلية الكريمة }إن األرض

يورثھا من يشاء من عباده والعاقبة

للمتقين{)األعراف(128 :؛ وذلك لتبرير ما حصل في زمانه.
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لدى ابن زنبل يحضر التاريخ اليومي بكثافة ،عشية الوصول العثماني؛ إذ
يتوسع في الحديث عن أمراء الدولة وأصحاب ومشايخ العربان .57ومن
حيث الصفات ،فإن عقلية التدوين عند ابن زنبل للتاريخ لحظية وآنية ،فھو
يبدو وارثا ً للتقليد الكتابي التاريخي العربي في أسباب زوال الدول واألمم
وحكم السالالت ،من حيث رواية أسباب التوتر واالختالف وغياب العدل
بين الناس ،ومن ذلك:
«فھرب أخوه قرقود )أخو السلطان سليم( إلى مصر واستجار بالغوري،
فأجاره ،فأرسل السلطان سليم يطلبه ،فأبى الغوري ،فاشتدت العداوة بين
الغوري وبينه».58
ويتابع ابن زنبل ممارسته التقليدية في سر أسباب التوتر العثماني
المملوكي العثماني بقوله« :ومما أوقع بينھما العداوة أنه لما غزا السلطان
سليم سلطان العجم وجاء بالعساكر إلى البيرة -قلعه بين حلب والثغور
الروبية -أمر عالء الدين نائبھا أھالي مرعش أال يبيعوا على عسكر
السلطان سليم شيئا مطلقا ً.59»...
ھذا التوثيق الذي يمارسه ابن زنبل للعالقة بين سلطنتين ونظامين حاكمين
 المملوكي والعثماني -يتصل بذكر العالقات العثمانية الصفوية أيضا،ممھدا بذلك إلى التقاء الطرفين في مرج دابق «وكان يوم الحرب يوم
األحد المبارك الثالث والعشرين من رجب سنه  921ھـ 14/أغسطس
1515م».60
تخسر الجيوش المملوكية أمام الجيش العثماني في مرج دابق ،وسبب
خسارة العسكر المصري برأي ابن زنبل أنھم «كسروا قھراً باختالفھم في
1

بعضھم ومماألتھم ألنفسھم على سلطانھم ،فإنھم تسببوا في ھالك
سلطانھم ،وھالك أنفسھم وكل ذلك ثمرة العناد».61
ويتبادل السلطان طومان باي
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الرسائل مع السلطان سليم ،ويظھر ابن

زنبل رفض طومان باي الخضوع للسلطان سليم وإصراره على القتال؛
ودعوته لقتال الجند العثماني بقوله مخاطبا ً أھل مصر« :أرى أن نقاتل
عن بالدنا وحريمنا وأرزاقنا أو نُقتل عن آخرنا.63»..
والصراع على مصر عند ابن زنبل صراع بين روم وعرب ،وصدام بين
ھويتين تتدافع كل منھما للتفوق «،فلما رأى العرب ما ح ّل بھم من الروم
اغتاظت قلوبھم وقال بعضھم إلى بعض :انتظروا إلى ھؤالء العلوج».64
ھذه النظرة للقادم الجديد بدت جلية في تاريخ ابن زنبل من خالل النعوت
والسباب الذي كان قادة المماليك يوجھونه للجند العثماني ،والذي يصر
ابن زنبل على تسجيله وتدوينه من مثل «يا علوج الروم يا كفرة يا
فجرة».65
ال يترك ابن زنبل تفاصيل مشھد االنتقال المملوكي العثماني في مصر؛
بل يتابعھا بكثافة ،والالفت في روايته للصراع بين بقايا المماليك بقيادة
السلطان طومان باي ومن معه من العرب والبدو في مواجھة العثمانيين،
ھو إدراك و وعي البدو والعرب في مصر لمعنى انقضاء الدول ،فلما
سأل شيخ قبيلة البكارية وجوه العرب عن السلطان طومان باي وطلب
إليھم الوقوف معه قالوا« :ما سمعنا عنه سوءاً أبداً وال في زمن الغوري
وال في ھذا اآلن ،وإنما ھذه الطائفة دولتھم قد زالت وولت ،وأوقاتھم
مالت ،وأيامھا ولت ،وأعزاؤھا ذلت ،ولو قمنا معه ونصرنا ال يفيد ذلك
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بعد أن ولت دولته وإن تركنا نصر السلطان سليم واعتزلنا ال نسلم من
عتبته علينا فيما بعد ذلك».66
تشترك األفعال وتتوارد األخبار لتقودنا إلى نتيجة واحدة وھي الخروج
من دولة الظلم «الجركسية» إلى دولة العدل ،أي من الظالم إلى النور
وھو ما حرص ابن زنبل على إظھاره بشكل غير واع؛ لكن الناس في
عصره كانوا يرونه كذلك.
النھاية االستشھادية لطومان باي

67

وجدت تبريرھا برؤية ومنام أنھى

المواجھة بين فلول المماليك والجيش العثماني ،وھي رؤية تتكرر في
مفاصل التاريخ وعند زوال الدول ومع األحداث الكبرى ،وھي جزء من
تقليد متوارث يقضي بحضور الغيبيات وغلبتھا على العقل .وطومان باي
الذي يظھر في تاريخ ابن زنبل مدافعا ً عن عروبة أرض مصر يبدو
مدركا ً أن زوال دولته كان استحقاقا ً راھناً؛ لكنه أراد اإلبقاء على الروح
المعنوية لدى بقية جنده إذا خاطبھم قائال« :وﷲ يا إخواني ما أظن إال أن
دولتنا قد زالت ،فإنني أرى أن كلما فعلنا شيئا نريد أن تكون فيه المصلحة
فما يكون أمرنا فيه إال بضد ما نريد ،وأن الغالب على ظني زوال
ملكنا».68
بالعودة إلى الرؤيا التي تمھد إلى ھزيمة ،وھي غالبا ما تتكرر ،ومما جاء
فيھا أن طومان باي قال -لما أطل على وا ٍد كان يريد أحد شيوخ القبائل
وضعه مع جنده فيه لحمايته في جيش السلطان سليم« :-إني مخبركم
بمنام رأيته من يومين؛ رأيت نفسي أني بھذا الوادي وأني على جانب
البحر المالح ،وقد قامت فتنة عظيمة ،وأظلمت الدنيا وما بقي أحد مع
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أحد ،وإذا بخمسة كالب سود أحاطت بي وأرادت أن تفترسني ،فجذبت
سيفي وأردت أن أضربھم به وإذا به قد طار بين يدي وسقطت عمامتي
ودفعت الكالب علي وقبضوني فصرت

بينھم كقطعة لحم كل واحد

ينھشني من ناحية فابتأست من نفسي».69
الرؤيا الثانية تتلو ھروب من كان حول السلطان طومان باي ،وھي الرؤيا
األخيرة التي تختم مسار المقاومة المصرية المملوكية ،فقد خاطب طومان
باي أمراءه عندما انقلب عليه شيوخ البدو« :إني أريد أن أخبركم بما
رأيت في ھذه الليلة :رأيت أن قائالً يقول لي :رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه وسلم يقول لك :إن دولتكم قد زالت ،وعمركم قد فرغ ،وأنت جارنا
في الجنة بعد أربعة أيام؛ ارجع عن القتال ،فال فائدة لك فيه ،وأنا قد
عزمت على رمي نفسي في ھذا البحر المالح»...

،70

وقال لھم :كل واحد

منكم يذھب إلى حيث أراد ،وھذا آخر اجتماعنا في الدنيا واآلخرة

،71

ثم

يدون ابن زنبل الحوار الذي دار بين طومان باي بعد القبض عليه ،فلما
دخلوا به على السلطان سليم خان سلم عليه بسالم الملوك فرد عليه
السلطان سليم كما يجب ينقص مقامه في سالمه.72
والمشھد اآلن ينقلب بعد ما كان مواجھة بين جيشين يصبح مباشرة بين
الفرقاء ،والعودة التي يرسمھا ابن زنبل تبدو إيجابية للسلطان سليم
«،فنظره وتأمله بعين الفراسة فوجد فيه كل شيء يشھد له بالشجاعة
والفروسية وكمال العقل.73»...
يبرر السلطان سليم غزوه لمصر بموقف المماليك منه في حربه مع
الصفويين؛ إذ قال «:أنا ما جئت عليكم إال بفتوى علماء األعصار
2

واألمصار ،وأنا أكتب متوجھا ً إلى جھاد الرافضة والفجار ،»..والسبب
اآلخر رفض طومان باي أن يكتب باسم السلطان سليم ،وأن يخطب به في
الجمعة وقتله لرسله ،وطومان باي يرد على السلطان سليم فيما قدمه من
أسباب لغزوه مصر واتھامه للمماليك بأنھم كفرة بقوله« :وبعد حضوري
إلى الشام سمعت أنك عملت سلطانا ً...وأنت لست أھال لھا ،والسلطنة ال
تكون وال تليق إال لرجل يكون آباؤه وأجداده سالطين ...ومن أين لكم
السلطنة ومن أين لكم اإلمارة وكلكم أوالد نصارى» .74ويضيف سليم
خان« :وﷲ ما كان قصدي أذيتك ،ونويت الرجوع حتى حلب لو أطعتني
من األول وجعلت السكة والخطبة باسمي ما جئت وال دست أرضك».
ويرد طومان باي على السلطان سليم« :األنفس التي تربت على العز ال
تقبل الذل ،وھل سمعت أن األسد يخضع للذئب ،ال أنتم أفرس منا وال
أشجع...فقال السلطان سليم :وﷲ مثل ھذا الرجل ال يقتل ولكن أخروه في
الترسيم حتى ننظر بأمره»

75

ولما كان الموعد المحتوم يقترب «ما زال السلطان طومان باي على
سھرته إلى الصباح فلما تباينت الوجوه وإذا بالجاويشيه جاء إليه وھم
مسرعون ،فقام معھم وساروا به إلى أن اقترب من خيمة السلطان سليم
وأوقفوه  ....وإذا بقابوجي اغاسي قد خرج من عند السلطان وقال :قد
برز أمر السلطان بأن تسيروا به إلى باب زويله وتصلبوه ھناك ....وجاء
بالبغلة وأركبوه عليھا وقيدوه تحت القلعة .....وكان ذلك اليوم على أھل
المملكة أشأم األيام ،وبكت عليه األرامل واأليتام....وحضر السلطان سليم
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الصالة على طومان باي ،وأرسل ثالثة أكياس من الفضة تصدقوا به
عليه».76
وينتھي بذلك رواية فصل من فصول التاريخ الحديث« ،ثم إن السلطان
سليم انصرف وأمر بالسفر ،فلما سمعت الجراكسة بذلك اطمأنت
قلوبھم».77
خاتمة
السؤال بعد أن أخذنا دخول البرتغال للمنطقة مقدمة موازية لحدث االنتقال
بين المماليك والعثمانيين ،ھل كان تأريخ المؤرخين للزمان ھو مجرد
ترتيب دولة تحكم بعد دولة؟ ...وھنا يالحظ الدارس أھميةَ الذاكرة
السياسية في تدوين الزمان العربي الحديث ،فمن اقتضاب في األخبار لدى
ومعاصره ابن طولون.
ابن الحمصي إلى توسع ابن زنبل
ِ
فتبرز لدى المؤرخين أھمية اتصال الملك ودوام الدولة حتى ال ينقطع
التكليف واالستخالف في األرض.
وقد ظھر واضحا ً أھمية دوام الملك والدول في اإلصرار على دوام
االتصال بين أمة وأخرى ،مھما كان الزمان منفلتاً ،وبالتالي فبالرغم من
جسامة األحداث التاريخية التي مرت بھا األمة إال أنھا كرست زمانا
سياسيا بامتياز ،وجب تأريخه وھو زمن التداول وتعاقب األمم.
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 -اﻧظرClaude Cahen,"Notes sur I’ historiographie danx la :

([.communauté musulmane médiéval," R. E.I. Geuthnier, no.13([s.d
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 -ﻳﻧﻌﻲ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺟﺑرﺗﻲ واﻗﻊ اﻟﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻲ ﻋﺻرﻩ وﻳطﺎﻟب ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻪ ﺑﺎﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻘوﻟﻪ:

«وﻟم ﺗزﻝ اﻷﻣم اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ ﻣن ﺣﻳن أوﺟد اﷲ ﻫذا اﻟﻧوع اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﺗﻌﺗﻧﻲ ﺑﺗدوﻳﻧﻪ ﺳﻠﻔﺎ ﻋن ﺳﻠف وﺧﻠﻔﺎ ﻣن
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ﺑﻌد ﺧﻠف إﻟﻰ أن ﻧﺑذﻩ أﻫﻝ ﻋﺻرﻧﺎ وأﻏﻔﻠوﻩ ،وﺗرﻛوﻩ وأﻫﻣﻠوﻩ ،وﻋدوﻩ ﻣﻧﺷﻐﻝ اﻟﺑطﺎﻟﻳن ،وأﺳﺎطﻳر اﻷوﻟﻳن،

وﻟﻌﻣري إﻧﻬم ﻣﻌذورون وﺑﺎﻷﻫم ﻣﺷﺗﻐﻠون ..ﻓﺈن اﻟزﻣﺎن اﻧﻌﻛﺳت أﺣواﻟﻪ وﺗﻘﻠﺻت ظﻼﻟﻪ واﻧﺧرﻣت ﻗواﻋدﻩ

ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎب »..اﻟﺟﺑرﺗﻲ ،ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﺣﺳن )ت1236:ﻫـ1821/م( .ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﺟﺎﺋب اﻵﺛﺎر ﻓﻲ
اﻟﺗراﺟم واﻷﺧﺑﺎر3 ،ج ،د.ط ،دار اﻟﺟﻳﻝ ،ﺑﻳروت .ص.3

 -ﻳﻘوﻝ ﻣﺣﻣد ﺧﻠﻳﻝ اﻟﻣرادي )ت1206:ﻫـ1791/م( .ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻪ ﻟﺳﻠك اﻟدرر« :ﻋﻠﻣﺎ ﻣﻧﻲ ﺑﺄن ﻋﻠم
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اﻟﺗﺎرﻳﺦ واﻷﺧﺑﺎر وﻧﻘﻝ اﻟﻣﻧﺎﻗب وﺣﻔظ اﻵﺛﺎر أﻣر ﻣﻬم ﻋظﻳم ،وﺷﻲء ﺧطرﻩ ﺟﺳﻳم طﺎﻟﻣﺎ ﺻرف ﻓﻳﻪ

اﻟﻣﺣدﺛون أوﻗﺎﺗﻬم »..اﻟﻣرادي ،ﺳﻠك اﻟدرر ،ﺗﺣﻘﻳق أﻛرم اﻟﻌﻠﺑﻲ ،دار ﺻﺎدر ،ط ،2001 ،1ج ،1ص.6
 -ﻳﻘوﻝ اﺑن اﻟﺣﻣﺻﻲ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻪ..« :وﺑﻌد ،ﻓﻌﻠم اﻟﺗﺎرﻳﺦ ﺟﻠﻳﻝ اﻟﻣﻘدار ،ﻋظﻳم اﻷﺧطﺎر ،أﻧوارﻩ ﻋﻠﻰ
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ﻣﻣر اﻟدﻫور ﻻ ﺗطﻔﺄ »..اﺑن اﻟﺣﻣﺻﻲ ،اﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد اﻷﻧﺻﺎري )ت34:ﻫـ1527/م( ،ﺣوادث اﻟزﻣﺎن و
وﻓﻳﺎت اﻟﺷﻳوخ واﻷﻗران ،دار اﻟﻧﻔﺎﺋس ،ﺑﻳروت ،ط ،2000ص.38

 -وﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣؤرخ دﻣﺷق اﺑن ﻛﻧﺎن اﻟﺻﺎﻟﺣﻲ واﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻟﺑدر اﻟطﺎﻟﻊ
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وﻏﻳرﻫﻣﺎ.

 -اﻧظر ﻓراﻧز روزﻧﺛﺎﻝ ،ﻋﻠم اﻟﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻧد اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ،ﺗرﺟﻣﺔ ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻣد اﻟﻌﻠﻲ ،ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺗوﻓﻳق
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ﺣﺳﻧﻲ ،ﺑﻐداد ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﺛﻧﻰ ،1963 ،ص.26

 -اﻟﺟﺑرﺗﻲ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﺣﺳن ،ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﺟﺎﺋب اﻵﺛﺎر ﻓﻲ اﻟﺗراﺟم واﻷﺧﺑﺎر ،دار اﻟﺟﻳﻝ،
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ﺑﻳروت ،د.ت ،ج.176 ،2

 -ﻗطب اﻟدﻳن اﻟﻧﻬرواﻟﻲ )ت990:ﻫـ1582/م( اﻟﺑرق اﻟﻳﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺗﺢ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ ،ﻋﻧﻲ ﺑﻧﺷرﻩ
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ﺣﻣد اﻟﺟﺎﺳر ،ط .1967 ،1ص.18

 -ﻣن أﻣﺛﻠﺔ ذﻟك إﺳﻬﺎم ﻛﻝ ﻣن اﻷﻣﻳر اﻟﺑرﺗﻐﺎﻟﻲ ﻫﻧري اﻟﻣﻼح D. Henrique (4
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 13ﻧوﻓﻣﺑر

1460م( اﻻﺑن اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻣﻠك اﻟﺑرﺗﻐﺎﻝ ﻳوﺣﻧﺎ اﻷوﻝ اﻟذي ﻟم ﻳﻛن

 Infanteﻣﺎرس

ﻣﻼﺣﺎً؛

ﺑﻝ ﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ

ﻫذا اﻟﻠﻘب ﺑﺳﺑب ﺗﻧظﻳﻣﻪ ﻟﻠرﺣﻼت اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺷﻔت أراﺿﻲ ﺟدﻳدة وﻣوﻝ رﺣﻼت اﻟﻛﺷوف ﻟﺛﻠث ﺳواﺣﻝ
إﻓرﻳﻘﻳﺎ اﻟﻐرﺑﻳﺔ .وﻳﻧظر ﻟﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟﺷﺧص اﻟذي ﺑدأ اﻟﺗوﺳﻊ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎري اﻷوروﺑﻲ .وﻓﻲ

 30اﺑرﻳﻝ

1492م وﻗﻊ

ٍ
ﻛﻣﻛﺗﺷف ﻟﻠﺟزر
أن ﻛوﻟوﻣﺑوس «
اﻟﻣﻠوك اﻟﻛﺎﺛوﻟﻳك اﻷﺳﺑﺎن ،ﻣﻊ ﻛرﻳﺳﺗوﻓر ﻛوﻟوﻣﺑس اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺟﺎء ﻓﻳﻬﺎ ّ
ﺳﻳﻣﻧﺢ رﺗﺑﺔ أﻣﻳر اﻟﺑﺣﺎر واﻟﻣﺣﻳطﺎت ﻛﻘرار ﻣﻠﻛﻲ ﻳﺳري
واﻟﻘﺎرات ﻓﻲ اﻟﺑﺣر واﻟﻣﺣﻳط» واﻧطﻼﻗﺎ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ُ

ﺳﻳﺣﺿرﻫﺎ ﻣﻌﻪ
ﺳﻳﻣﻧﺢ  %10ﻣن اﻟذﻫب واﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ُ
ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﺑﻼد،و ُﻳﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟك أﻧﻪ ُ
ﺑدون أﻳﺔ ﺿراﺋب وﺷﺟﻊ اﻹﻣﺑراطور ﺷﺎرﻝ اﻟﺧﺎﻣس اﻟرﺣﺎﻟﺔ ﻓردﻳﻧﺎﻧد ﻣﺎﺟﻼن ﻟﻠﺑﺣث ﻋن اﻟطرﻳق اﻟﻐرﺑﻲ
ﻟﻠﻬﻧد اﻟﻌﺎم 1519م.اﻧظر ﻋن اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻷوروﺑﻲ اﻟﺣدﻳث واﻟﻛﺷوف اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ ﻓﻲ :ﻋﺑد اﻟﺣﻣﻳد اﻟﺑطرﻳق

وﻋﺑد اﻟﻌزﻳز ﻧوار ،اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻷورﺑﻲ اﻟﺣدﻳث ،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،د.ت ،ص49،61-48؛ ارﻳك ووﻟف،

أوروﺑﺎ وﻣن ﻻ ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻬم ،ﺗرﺟﻣﺔ ﻓﺎﺿﻝ ﺟﺗﻛر ،اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻠﺗرﺟﻣﺔ ،ﺑﻳروت ،ط،2004 ،1

ص.161
10

 -إرﻳك ووﻟف ،أوروﺑﺎ وﻣن ﻻ ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻬم ،ص.185-168

2

11

 -وﻧدﻝ ﻓﻳﻠﻳﺑس ،ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻣﺎن ،ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺣﻣد أﻣﻳن ﻋﺑدا ﷲ ،ﻣﻧﺷورات و ازرة اﻟﺗراث اﻟﻘوﻣﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ،ﺳﻠطﻧﺔ

ﻋﻣﺎن ،1981 ،ص.31

12
 استخدمت ھذه التسمية في األصل للبحارة ،وھي تحريفا لكلمة ليفانتو  Levantinoاإليطاليةالتي أطلقت من قبل البنادقة الشرقيين نسبة لكلمة ليفانت/الشرق ،وقد استخدم المماليك والعثمانيون
تسمية الوند لبحارتھم ،وفي العصور المتأخرة أصبح المصطلح يطلق على المرتزقة الذين يبيعون
خدمتھم القتالية أو ما يسموا بالجند نصف المحلي نصف النظامي .انظر :حسن آغا العبد ،قطعة من
تاريخ حسن آغا العبد ،تحقيق يوسف جميل نعيسة ،دمشق ،1979 ،ص .109وانظر :عبد الكريم
رافق ،مظاھر من الحياة العسكرية العثمانية في بالد الشام في القرن السادس عشر حتى مطلع القرن
التاسع عشر ،مجلة دراسات تاريخية ،ع ،1980 ،1ص.95-66
13

 -اﻟﻧﻬراوﻟﻲ ،اﻟﺑرق اﻟﻳﻣﺎﻧﻲ ،ص.19

 -ﻛﺎن ﻣﻌظم أﻓراد اﻷﺳطوﻝ اﻟﻣﺻري ﻣن اﻟﻣﻣﺎﻟﻳك ،وﻗد أرﺳﻠﻬم اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﻧﺻوﻩ اﻟﻐوري ﺑدﻋوة ﻣن ﺳﻠطﺎن

14

ﻛﺟرات اﻟﻣﺳﻠم ﻣظﻔر ﺷﺎﻩ ﺑن ﻣﺣﻣود ﺷﺎﻩ .وﺑﻌد ﻫذﻩ اﻟﻣﻌرﻛﺔ ﺷرع اﻟﺑرﺗﻐﺎﻟﻳون ﺑﺎﻟﺳﻳطرة اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻧﻰء
اﻟرﺋﻳﺳﺔ وﺗدﻣﻳر ﺑﻌﺿﻬﺎ .واﺳﺗﻣر اﺣﺗﻛﺎر اﻟﺑرﺗﻐﺎﻟﻳﻳن ﻟﻠﺑﺣﺎر ﺣﺗﻰ إﻧﺷﺎء ﺷرﻛﺔ اﻟﻬﻧد اﻟﺷرﻗﻳﺔ اﻟﺑرﻳطﺎﻧﻳﺔ وﻣﻌرﻛﺔ
ﺳواﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 1612م .اﻧظر اﻟﻣزﻳد )اﻟﻣﻌرﻓﺔ( ﺗﻣﺎﺿر.
15

 -اﻟﺑطرﻳق وﻧوار ،اﻟﺗﺎرﻳﺦ ،ص.53

 -ﻛﺎن ﻗﻳﺎم دوﻟﺔ اﻟﻳﻌﺎرﺑﻪ ﻓﻲ ﻋﻣﺎن 1151-1034ﻫـ 1738-1624/إﻳذاﻧﺎ ﺑﺄﻓوﻝ ﻧﺟم اﻟﺑرﺗﻐﺎﻟﻳﻳن ،وﻛﺎﻧت ﻣﻬﻣﺔ

16

اﻹﻣﺎم ﻧﺎﺻر ﺑن ﻣرﺷد ﺑن ﺳﻠطﺎن )1059-1034ه\1649-1624م( ﺗﺣرﻳر اﻟﺑﻼد ﻣن اﻻﺣﺗﻼﻝ اﻟﺑرﺗﻐﺎﻟﻳﻳن.

اﻧظر ﻟﻠﻣزﻳد:

اﺑن زرﻳق ،اﻟﻔﺗﺢ اﻟﻣﺑﻳن ﻓﻲ ﺳﻳرة اﻟﺳﺎدة اﻟﺑوﺳﻌﻳدﻳﻳن ،و ازرة اﻟﺗراث واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ،ﻣﺳﻘط 1983 ،واﻧظر

ﻣﺣﻣود ﻋﻠﻲ اﻟداود ،ﻣﺣﺎﺿرات ﻋن اﻟﺗطور اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻟﺣدﻳث ﻣﻌﻬد اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻳﺔ – ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدوﻝ
اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،ص.19-18
17

 -ﻟﺗدﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻳﻣﻛن ﻟﻠﻘﺎرئ أن ﻳﺳﺗﺷف ﻟﻣوﻗف ﻣن اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﻳن ﻣن ﺧﻼﻝ ﺑﻌض اﻟﻣدوﻧﺎت اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﻣن ﻣﺛﻝ:

ﻗطب اﻟدﻳن اﻟﻧﻬرواﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺑرق اﻟﻳﻣﺎﻧﻲ .وأﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ ﺑن زﻧﺑﻝ )ﺗوﻓﻲ ﺑﻌد 980ﻫـ1572/م( ﺗﺎرﻳﺦ ﻏزو
اﻟﺳﻠطﺎن ﺳﻠﻳم ﻣﻊ ﻗﺎﻧﺻوﻩ اﻟﻐوري ،ﺗﺣﻘﻳق أﺣﻣد اﻟﻣزﻳدي ،دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ،ﺑﻳروت ،ط.2004 ،1
18

 -اﺑن ﺧﻠدون ،ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﻣﺣﻣد )ت808:ﻫـ1406/م( اﻟﻣﻘدﻣﺔ ،ﻣﻧﺷورات دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﺑﻳروت ،ط ،1

 ،1993ص.27
19

 -ﻳﺷﻛر اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻣؤرخ اﻟﺳوري ﻋﺑد اﻟﻛرﻳم راﻓق اﻟذي زودﻩ ﺑﻧﺳﺧﺔ ﻣﺻورة ﻣن اﻟﻣﺧطوط وﻫﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ 51ورﻗﺔ.

20

 -اﺑن ﻋﻠوان ،رﺳﺎﺋﻝ ،ق 3و.

21

 -اﺑن ﻋﻠوان ،رﺳﺎﺋﻝ ،ق 3و.

22

 -اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،ق5ظ.

23

 -اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،ق3و.

24

 -اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،ق8ظ.

25

 -اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،ص8ظ.

26

 -اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،ق11ظ.

27

 -اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،ق12و.
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28

 اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،ق13و.29

42

 -اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ ،ق18ظ.

30

 -اﺑن ﻋﻠوان ،رﺳﺎﺋﻝ ،ق19ظ.

31

 -اﺑن ﻋﻠوان ،رﺳﺎﺋﻝ17-13 ،ظ.

32

 -اﺑن ﻋﻠوان ،رﺳﺎﺋﻝ ،ق 10و.

33

 -اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،ق19-18و.

34

 -اﺑن ﻋﻠوان ،رﺳﺎﺋﻝ ،ق 6و.

35

 -اﺑن ﻋﻠوان ،رﺳﺎﺋﻝ ،ق 7و.

36

 -اﺑن ﻋﻠوان ،رﺳﺎﺋﻝ ،ق .10

37

 -اﺑن ﻋﻠوان ،رﺳﺎﺋﻝ ،ق .11

38

 -اﺑن ﻋﻠوان ،رﺳﺎﺋﻝ ،ق .12

39

 -اﺑن ﻋﻠوان ،رﺳﺎﺋﻝ ،ق.15

40

 -اﺑن ﻋﻠوان ،رﺳﺎﺋﻝ ،ق .20

41

 -اﺑن ﻋﻠوان ،رﺳﺎﺋﻝ ،ق 20ظ.

 -ﻳﻼﺣظ ﻓﻲ رواﻳﺔ ﻣﺣﻣد ﺑن طوﻟون اﻟﺻﺎﻟﺣﻲ اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻟﻣﺻطﻠﺢ «ﺳﻠطﺎﻧﻧﺎ» ،وﻳﻘﺻد ﻗﺎﻧﺻوﻩ اﻟﻐوري و«ﻣﻠك

اﻟروم أو اﻟﺧﻧﻛﺎر» ﻟﻺﺷﺎرة ﻟﻠﺳﻠطﺎن ﺳﻠﻳم ،وﻟﻛﻧﻪ ﻻ ﻳﻠﺑث إﻻ وأن ﻳﺷﻳر إﻟﻰ اﺟﺗﻣﺎع ﻣﺷﺎﻳﺦ دﻣﺷق ﻓﻲ اﻟﻣﺻﻠﻰ

ﺑﻣﻳدان اﻟﺣﺻﻰ «واﺗﻔﻘوا وﻣﺷﺎﻳﺦ اﻟﺣﺎرات ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻠﻳم اﻟﺑﻠد...ﺛم ﻳوم اﻟﺟﻣﻌﺔ  26ﺷﻌﺑﺎن ﺧطب ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺑر اﻟﺟﺎﻣﻊ

اﻷﻣوي اﻟوﻟوي ﺑن اﻟﻔرﻓور ﺑﺎﺳم ﻣﻠك اﻟروم وﻛذا ﻓﻲ ﺳﺎﺋر اﻟﺟواﻣﻊ ..وﻓﻲ ﺑﻛرة ﻣﺳﺗﻬﻝ رﻣﺿﺎن وﺻﻝ ﻣﻠك اﻟروم
ﺳﻠﻳم ﺧﺎن ﺑن ﺑﺎﻳزﻳد...إﻟﻰ اﻟﻣﺻطﺑﺔ ﻟﺻﻳق اﻟﻘﺎﺑون اﻟﻔوﻗﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﺳﻛر ﻋظﻳﻣﺔ ﻟم ﻧر ﻣﺛﻠﻬﺎ ،وﻗداﻣﻪ ﺛﻼﺛون ﻋرﺑﺔ

وظﻧت أﻫﻝ دﻣﺷق أن اﻟﺳﻣﺎء اﻧطﺑﻘت ﻋﻠﻰ اﻷرض وﻟﻣﺎ ﻧزﻝ ﻟم ﻳﺟﺗﻣﻊ ﺑﻪ أﺣد ،وﻟﻛن اﻟﻘﺿﺎة اﻷرﺑﻌﺔ ﻟﻣﺎ اﺟﺗﻣﻌوا
ﻓﻲ اﻟدرب ﺑﻘﺎﺿﻲ اﻟﻌﺳﻛر ،ﻓﺟﺎء ﺑﻬم إﻟﻰ اﻟﺧﻧﻛﺎر ﻓﺑﺎﺳوا ﻳدﻩ اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ﺛم اﻟﺣﻧﻔﻲ ﺛم اﻟﻣﻠﻛﻲ ﺛم اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ »..اﺑن

طوﻟون ،ﺷﻣس اﻟدﻳن ﻣﺣﻣد ،ﻣﻔﺎﻛﻬﺔ اﻟﺧﻼن ﻓﻲ ﺣوادث اﻟزﻣﺎن ،ﺗﺣﻘﻳق ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ ،اﻟدار اﻟﻣﺻرﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة
 ،1964ج ،2ص.31-24
43

 -اﺑن اﻟﺣﻣﺻﻲ ،ﺣوادث ،ص.38

44

 -اﺑن اﻟﺣﻣﺻﻲ ،ﺣوادث ،ص.501،430،226،214،210

45

 -اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ ،ص.921

46

 -اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ ،ص.519

47

 -اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،ص.521

48

 -اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،ص .523

49

 -اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،ص .525-524

50

 -اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،ص .525-524

51

 -اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،ص .528

52

 -اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،ق.20
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53

 ﻧﺷر ﻫذا اﻟﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻌﻧوان اﻟدر اﻟﻣﺻﺎن ﻓﻲ ﺳﻳرة اﻟﻣظﻔر ﺳﻠﻳم ﺧﺎن ،ﻣﻊ ﺗﺎرﻳﺦ ﻏزو اﻟﺳﻠطﺎن ﺳﻠﻳم ﻻﺑن زﻧﺑﻝ،ﺗﺣﻘﻳق أﺣﻣد ﻓرﻳد اﻟﻣزﻳدي ،دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ،ﺑﻳروت – ط 2004 ،وﻛﺎن اﻟﻛﺗﺎب ﻗد طﺑﻊ اﻟﻌﺎم  1962ﻓﻲ

اﻟﻘﺎﻫرة ﺑﻣطﺑﻌﺔ ﻋﻳﺳﻰ اﻟﺑﺎﺑﻲ اﻟﺣﻠﺑﻲ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻣﺳﺗﺷرق ﻫﺎﻧس أرﻧﺳت.
54
55
56

 اﻹﺷﺑﻳﻠﻲ ،اﻟدر اﻟﻣﺻﺎن ،ص .175 -اﻹﺷﺑﻳﻠﻲ ،اﻟدر اﻟﻣﺻﺎن ،ص.165

 -اﺑن زﻧﺑﻝ ،ﺗﺎرﻳﺦ ﻏزو اﻟﺳﻠطﺎن ﻣﺳﻠم ﻣﻊ ﻗﺎﻧﺻوﻩ اﻟﻐوري ،ﺗﺣﻘﻳق أﺣﻣد ﻓرﻳد اﻟﻣزﻳدي ،دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ،

ﺑﻳروت – ط ،2004 ،ص.11
57

62

 -اﺑن زﻧﺑﻝ ،ﺗﺎرﻳﺦ ،ص.17-15

58

 -اﺑن زﻧﺑﻝ ،ﺗﺎرﻳﺦ ،ص.18

59

 -اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ ،ص.18

60

 -اﺑن زﻧﺑﻝ ،ﺗﺎرﻳﺦ ،ص.25

61

 -اﺑن زﻧﺑﻝ ،ﺗﺎرﻳﺦ ،ص.37

 اﻷﺷرف طوﻣﺎن ﺑﺎي آﺧر ﺳﻼطﻳن اﻟﻣﻣﺎﻟﻳك اﻟﺷراﻛﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر ،ﺗوﻟﻰ ﻣﺻر ﻧﺎﺋﺑﺎ ﻋن اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﻧﺻوﻩ اﻟﻐوري،وﺧﺎض ﻣﻌرﻛﺔ اﻟرﻳﺎداﻧﻳﺔ ،وﻗﺎد اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﺿد اﻟﺟﻳش اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ إﻟﻰ أن اﻋﺗﻘﻝ وﻫو اﻟﺳﻠطﺎن اﻟوﺣﻳد اﻟذي
ﺷﻧق ﻋﻠﻰ ﺑﺎب زوﻳﻠﺔ ،وذﻟك ﻓﻲ ﻳوم اﻟﺟﻣﻌﺔ  21رﺑﻳﻊ اﻷوﻝ 923ﻫـ 13/إﺑرﻳﻝ1516م .وﻳﻌﺗﺑر ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر

ﺑﻌض اﻟﻣؤرﺧﻳن اﻟﻣﺻرﻳن ﻗﺎﺋدا وﺷﻬﻳدا ،اﻧظر ﻧﻣوذج ذﻟك ﻓﻲ دراﺳﺔ ،ﻋﻣﺎد ﺑدر اﻟدﻳن أﺑو ﻏﺎزي ،طوﻣﺎن ﺑﺎي

اﻟﺳﻠطﺎن اﻟﺷﻬﻳد ،دار ﻣﻳرﻳت ،اﻟﻘﺎﻫرة.1999 ،
63

 -اﺑن زﻧﺑﻝ ،ﺗﺎرﻳﺦ ،ص.41

64

 -اﺑن زﻧﺑﻝ ،ﺗﺎرﻳﺦ ،ص.95

65

 -اﺑن زﻧﺑﻝ ،ﺗﺎرﻳﺦ ،ص.97

66

 -اﺑن زﻧﺑﻝ ،ﺗﺎرﻳﺦ ،ص.102

67

 -ﻳﻼﺣظ أن اﻟﺳﻠطﺎن طوﻣﺎن ﺑﺎي ﻛﺎن ﻋﺎرﻓﺎً ﺑﺄن دوﻟﺔ اﻟﻣﻣﺎﻟﻳك زاﺋﻠﺔ وﻟﻛﻧﻪ ﻣﺿﻰ ﻓﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺳﻠطﺔ
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األمة واالنتماء والمشروع:
األبعاد التاريخية والعالقات باألديان واألَ َمم
رضوان السيد
I
ظھور األمة ومشروعھا
عندما نريد تجاوز البُعْد اللغوي إلى البُعْد المفھومي لمفرد األمة في اإلسالم األول،
يتّجه النظر مباشرةً إلى البُ ْع َدين الرئيسين أو المستويين الرئيسين للمفرد والمصطلح:
المستوى الديني الدعوي العا ّم الذي أَعلنت عنه سورةُ األنبياء 92 :في قوله تعالىّ } :
إن
ھذه أمتُكم أُمةً واحدةً وأنا ربﱡكم فاعبدون{ .والمستوى السياسي التاريخي الذي أعلنت
عنه «صحيفةُ المدينة» ،والذي افتتحه رسـو ُل ﷲ  -صلى ﷲ عليه وسلم – بالنصّ « :
ھذا كتابٌ من محمد النبي  -صلى ﷲ عليه وسلم  ،-بين المؤمنين والمسلمين من
قُريش ويثرب ،و َم ْن تبعھم فلحق بھم وجاھد معھم :أنھم اُ ّمةٌ واحدةٌ من دون
الناس.»...
أن سورةَ األنبياء م ّكية ،ولذا ّ
إن المالحظ ّ
ّ
فإن الجماعة التي يتو ﱠجهُ إليھا ھذا اإلعالن
ٌ
أھداف سياسيةٌ مح ﱠددة،
بدار ،وليست لھا
ھي جماعةٌ دينيةٌ دعويةٌ ومھدويةٌ ،ال تنفر ُد
ٍ
واآليةُ بالفعل ال تطالبُھا إالّ
بأمر واح ٍد ھوالتوحﱡ ُد في عبادة ﷲ عز وج ّل .ويدلﱡ على ّ
أن
ٍ
المقصو َد بھا أمة محمد  -صلى ﷲ عليه وسلم ّ -
أن السورة تذكر قِصص األنبياء
المختلفة ودعوتھم الواحدة ) وحدانية ﷲ وعبادته(؛ وتُفصﱢ ُل على الخصوص في قصة
إبراھيم أبي األنبياء مع بني قومه ،لتختم ذلك القَصص بدعوة أمتنا إلى التوحد في
・
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مفكر وأكاديمي من لبنان ،ومستشار تحرير مجلة التسامح .

ُ
وآيات السورة األخيرة ھي جدا ٌل مع ال ُمشركين؛ أي خصوم دعوة التوحيد؛
عبادة ﷲ،
ولذا ّ
زماني وال مكاني ،وإنما ھي األمة التي ورثت الدين
فإن مفھوم األمة )ھذه( غير
ﱟ
ق أُفُ ٌ
ويكون عليھا أن تُخلص فيه وله وتقوم عليه .واألُفُ ُ
ُ
ق
الواحد،
مستقبلي ومھدويﱞ ؛
ﱞ
فالنظر ھنا ليس إلى العدد الضئيل الحاضر بمكة آنذاك ،وال إلى األوضاع السيئة التي
اضطرتھم للھجرة إلى الحبشة ثم إلى يثرب؛ بل إلى ھذا التوحﱡ د في إخالص الوجه ،
ت مھدوي ٍة كبرى أيضا ً من مثل :اإلظھار } :ليُظھره على
والذي يقترن مباشرةً بمفراد ٍ
الدين ُكلّه{ )في ُس َور الصف ،والفتح ،والتوبة( ،والتمكين )في سورة النور( ،والوعد)
النور أيضا ً( ،واالستخالف والتوريث )سورة األعراف ،وسورة النور( .ويستح ﱡ
ق ھذان
ألن المسلمين اعتبروا ّ
المفردان األخيران نظرةً أطول؛ ّ
أن الخطّة اإللھية إنما تُنفﱠ ُذ من
خاللھم؛ فقد أورثھم ﷲ سبحانه وتعالى النبوة؛ ّ
ألن محمداً  -صلى ﷲ عليه وسلم -
ھو أول األنبياء من ولد إسماعيل ،كما أنه استخلفھم على النبوة والدعوة والدين
باعتبار ّ
آخر
آخر األديان ،ومحمد ِ
أن الدين الذي أنزل على محمد ِ
آخر األنبياء ،وأمته ِ
األُمم .وھذا األمر -أي أَ ْمر التوريث واالستخالف -ھو اصطفا ٌء واختيا ٌر إلھيان؛ لكنه
أيضا ً ابتال ٌء واختبار؛ أي أنھما يُصبحان َمنوطَين باالستحقاق .فالنبوة إنما سُلبت من
قوم و ُعھد بھا إلى أم ٍة أُخرى؛ ألنھم استأثروا بھا ،أو لم يقوموا بحقّھا ،والذين
ٍ
ُ
يكون عليھم أن يستحقﱡوا النعمة} :يعبدونني ال
اصطفاھُم ﷲ أو استبدلھم باآلخرين
يشركون بي شيئا{ )سورة النور .(55:ففي مقابل التوحﱡ د في اإليمان ،والعمل الخالص
لوجه ﷲ ،يأتي اإلظھا ُر والتمكين ،وتكونون أُ ّمة ﷲ َج ﱠل وعال .ومقتضى ذلك -أو
مقتضى اإلظھار والتمكين بعد التوريث واالستخالفُ -مخالفة نھج الذين انحرفوا
مور :عدم االغترار بالقوة والتربﱡب}:وال يتخذ بعضُنا
وضلﱡوا ،باإلصرار على ثالثة أُ ٍ
بعضا ً أربابا ً من دون ﷲ{ ،والتنافُس في إنجاز الخير العا ّم
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للبشرية }فاستبِقوا

الخيرات{ ،وأن يجري اإلصرار على النھج الذي طلبه ع ﱠز وج ﱠل من بني اإلنسان:
ْ
وجعلناكم شعوبا ً وقبائل
ذكر وأُنثى
وھو التعـارُف} :يا أيھا الناسُ إنّا خل ْقناكم من
ٍ
لتَعارفوا{ .وبھذه األمور الثالثة -إذا تحققت أو اتجھت للتحقق -يمكن لھم أن يكونوا
«شھداء على الناس» ،كما تقرر اآليات القرآنية لألمة الموعودة.
لقد تجلﱠى ھذا اإلدراك العميق للمستوى األول) مستوى األمة الـداعية والمستخلَفة(،
والصـادر مبـاشرةً عـن تعقﱡل وفھم الرسـالة القرآنية في أعمال ُكتّاب السيـرة النبوية،
و ُكتّاب التاريخ اإلسـالمي؛ فكتّاب السيرة النبوية منذ ال ُزھـري )124ھـ( ،وابن
إسحاق)151ھـ( يقسمون «السيرة» إلى ثالثة أقسام :المبتدأ ،والمبعث ،والمغازي.
وفي قسم المبتدأ يذكرون الدعوات والنبوات منذ آدم ونوح ،ثم ير ّكزون على
الخصوص على الدعوة اإلبراھيمية ،وعلى التجربة المكية في حياة أبي األنبياء ،حيث
يصلون من طريق نبوة إسماعيل إلى نبوة محمد  -صلى ﷲ عليه وسلم  ،-وارث
وآخر األنبياء في العالَم .ويعرضُ القس ُم الثاني -قسم المبعث-
النبوة اإلبراھيمية،
ِ
لنموذج النبوة الجديدة ،وجوھر ذاك النموذج ومقتضياته .في حين ير ّكز القسم الثالث -
قسم المغازي -على أحداث قيام األمة الجديدة) صحيفة المدينة( الموكول إليھا إنفاذ
المشروع اإللھي في الزمان .أ ّما ُكتّابُ التاريخ منذ القرنين الثالث والرابع للھجرة؛
فإنھم يبدأون كتبھم باقتباس قسم المبتدأ من السيرة النبوية ،ويتفرع على جُزء قَصص
األنبياء ،والنبوة اإلبراھيمية واإلسماعيلية فالمحمدية ،قس ٌم آخر س ُْلطوي إذا ص ﱠح
ُ
واالستخالف يتخذ لدى المؤرّخين المسلمين صبغة دنيوية أو
التعبير .فالتوريث
تاريخية؛ ذلك ﱠ
أن أمةَ محم ٍد ما ورثت الدعوةَ أو الدين وحسْب؛ بل ورثت مقتضياتھما
الواقعية -أو المقتضيات التاريخية للمشروع وھو ال ُم ْلك -من األُ َمم واإلمبراطوريات
وآخرھا قبل اإلسالم إمبراطوريتا الروم والفرس؛ فإذا كان معنى تحقﱡق األمة
السابقةِ ،
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لدى ُكتّاب السيرة )تبعا ً للقرآن( ھو وراثةُ الدعوة والتبليغ والسعْي للتطابُق بين أمة
اإلجابة وأمة الدعوة على مدى الزمان؛ ّ
فإن المؤرّخ مھت ﱞم بتحقﱡق األمة في التاريخ ،من
طريق إنفاذ مقتضيات االستخالف ،وھذا معنى تسمية السلطة اإلسالمية :خالفة؛ أي
أنھا األمة المستخلَفةُ في ھذا العالَم ،والتي استُبدلت بأُمم الطاغوت والسطوة والسيطرة،
فمفرد أو مصطلح :الخالفة ،والذي تجلﱠى في «األمة من دون الناس» ھو الجام ُع بين
المستويين :المستوى الدعوي المھدوي ،والمستوى السياسي واالستراتيجي الزماني.
II
بين األمة والدولة
ُ
صلوات ﷲ وسال ُمهُ عليه في العام الحادي عشر للھجرة ،كانت
عندما توفّي رسول ﷲ
األمة بمستوييھا حاضرةً في الوعي والواقع؛ ھناك من جھة أمة اإلسالم ،القائمة على
القرآن والدعوة ،وھناك من جھ ٍة أُخرى «األمة من دون الناس» ،والتي أُطلقت عليھا
بوضوح بين
أسماء دار اإلسالم ،ودولة المسلمين ،والخالفة .وما أمكن التميي ُز
ٍ
المستويين وقتَھا؛ ّ
ألن األمرين أو المستويين اجتمعا في جماعة المدينة أو دار اإلسالم
أو الخالفة ،وھناك من يذھب إلى ّ
أن الوعي بالمستوى األول لدى الصحابة كانت له
بكر على
الي ُد العليا على اعتبارات المستوى الثاني ،والدلي ُل على ذلك حرصُ أبي
ٍ
إخماد الر ّدة ،وتعليلُهُ لذلك ّ
بأن ھؤالء منعوا الزكاة التي كانوا يؤ ّدونھا لرسول ﷲ ،فال
بُ ﱠد من قتالھم ليعودوا إلى أدائھا مھما كلﱠف األمر؛ ألن «الخالفة» مؤتمنةٌ ليس على
الكيان الذي قام وحسْب؛ بل ھي مؤتمنةٌ على الدين أيضاً ،والزكاةُ من فرائضه،
صون دينه وأُ ّمته .وھناك من يقول :بل ّ
إن إجراء أبي
والخالفةُ عن الرسول تقتضي َ
ْ
بالتبل ُور والسواد ،ويستدلﱡ
بكر ض ّد الم َرتدين بدا ضروريا ً خوفا ً على الكيان البادئ
ٍ
أولئك على ھذا األمر أيضا ً ﱠ
بكر -وقبل أن ينتھي من حرب المرتدين -أَطلق
بأن أبا ٍ
4

حركة الفتوح التي نشرت -وفي أق ّل من ثالثة عقو ٍد -السيطرة العربية اإلسالمية على
سائر أرجاء المشرق ،ما ّدةً ظال َل تلك «الدولة» الجديدة في النواحي التي كانت مستقراً
ى إلمبراطوريتي الفرس والروم ،فالفتوحات كانت من ضرورات الدولة وليس
ومد ً
الدين.
أن ھذه التفرقة بين «األمتين» في ذاك الزمان َعبَ ٌ
ٌ
ث؛ ّ
ثالث يرى ّ
وھناك فري ٌ
ألن
ق
«مشروعية» ذاك الكيان وفتوحاته ،بل وح ّ
ق قيادته حتّى في السيطرة الداخلية؛ ُكلﱡ
ذلك كان قائما ً على الدين الجديد ،فالخلفاء الراشدون )والتلقيب ديني( ما كانوا ھم
ي في قيادة
السادة في دنيا العرب قبل اإلسالم ،وإنما أطاعھم الناس؛ ألنھم خلفوا النب ﱠ
األمة الجديدة ،وھم من جانبھم كانوا يفھمون مھمتھـم على ھـذا النحو ،أَ َو لم يقل سعد
بن أبي وقّاص أو رسولُهُ لقائد جيش الفرس قبل القادسيةّ « :
إن محمداً جاء باستخالف
العرب ،وتوريثھم األرض ..فا ابتعثنا ،وﷲ جاء بنا لنُخرج من شاء من عبادة العباد
إلى عبادة ﷲ ،ومن ضيق الدنيا إلى سعتھا ،ومن َجور األديان إلى عدل اإلسالم»؟!
فالدين الجديد ھو الذي أنشأ َ الدولة ،وھو الذي أعطاھا أو أعطى قيادتَھا «المشروعية»
في الفتح وال َغلَبة ،وليس بالمشيئة اإللھية العامة وحسْب؛ بل وألنھم قائمون على الدعوة
ونشر الدين ،باعتبارھم األُ ّمةَ ومقتضياتھا مثالھم األعلى في شعارھم الديني؛ ولذا ما
اعترض من المسلمين أح ٌد على إطالق الخلفاء على أنفُسھم لقب «خليفة ﷲ» على
النقود والمسكوكات ،وفي الرسائل إلى الملوك ،كما في التخاطُب مع الجنود والعامة،
فالمشروعيةُ  -التي اصطنعت األمة ووحدتھا ومشروعھا  -دينيةٌ أو إسالمية ،بغضﱢ
النظر ع ﱠما إذا كان «المشرو ُ
ع» الديني يقتضي الدولة ويقتضي فتوحاتھا ،واالستمرار
في م ّد السيطرة على العالَم .ومن األدلّة على الطبيعة الدينية لألمة ومشروعھا الصرا ُ
ع
الذي نشب على السلطة بين األُمويين والعباسيين؛ فقد قلنا من قبلّ :
إن الدين ھو الذي
5

كرسي الخالفة؛ بل
م ﱠك َن الراشدين ،الذين لم يكونوا سادةً في قريش أو العرب من تسنﱡم
ّ
وھو الذي م ﱠكن لألُمويين ،إلى جانب عوامل أُخرى تتصل بالتوا ُزنات القَبَلية .وكما
سبق القول؛ ّ
ُجج
فإن األُمويين ما احتجوا لشرعيتھم
بحجج قَبَلية أو سياسية؛ بل بح ٍ
ٍ
دينية عندما اعتبروا أنفُ َسھُم « ُخلفاء ﷲ» أي قادة األمة المستخلَفة على المشروع
ُج ُجھُ ْم تلك ھي سبب زوالھم أيضاً؛ فقد حا ﱠجھُ ْم الطالبيون
اإللھي ،وقد كانت ح َ
والعباسيون بأنھم األقربُ إلى رسول ﷲ  -صلى ﷲ عليه وسلم -؛ ولذا ّ
فإن من حقّھم
أن يقودوا المشروع الديني والسلطوي أو المشروع الس ُْلطوي الحارس للمشروع الديني
ألن جمھور المسلمين اعتبروا ّ
لألمة المستخلفة ،وقد نجحوا في ھزيمة األُمويين؛ ّ
أن
دعواھم في قيادة المشروع أقوى من الدعوى األُموية.
على ّ
أن التجربة التاريخية لألُ ّمة كانت من التعقيد والتركيب؛ بحيث كان ھناك فري ٌ
ق
من الثوار والمتكلمين في القرنين األول والثاني رأى ّ
أن «األمة» ليست بحاج ٍة إلى
ولنستع ْد النقاش من طرفه األول؛ فقد كان
دول ٍة لممارسة وظائفھا الدينية واالستخالفية.
ِ
مستند المشروعية لدى السلطة اإلسالمية مزدوجا؛ أي ّ
أن مبّرر وجو ِدھا وحقّھا في
السيطرة قيامھا على «مشروع» األمة في االستخالف لنُصرة اإلسالم ون ْشره ،ومن
فإن ُمعارضتھا أو الخرو َج عليھا ي ُ
جھ ٍة أُخرى؛ ّ
ُحدث فتنةً في األمة ،تؤثّر سلبا ً على
الدين .أ ّما المح ﱢكمة -أصحاب شعار :ال ُح ْكم إالّ  -فرأَوا ّ
أن التفرق الحاصل في
األمة سببه السلطةُ المع ﱢ
طلة ألحكام الدين ،والحائلة دون انتشاره .وفي العصر العباسي
األول ظھر متكلمون -مثل أبي بكر األص ّم وضرار بن عمرو و«صوفية المعتزلة»-
قالواّ :
إن نبوة محمد صلﱠى ﷲ عليه وسلّم ال شأْن لھا بال ُم ْلك والسطوة والسيطرة ،وإنه
ّ
تكاف الناسُ عن التظالُم استغنوا عن السلطان» ،وھذ التوجﱡ هُ الالس ُْلطوي  -وإن
«إذا
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بقي أقلّيا ً وھامشيا ً  -يعتبر ّ
أن األمة ٌ
دين ودعوةٌ وبش ٌر يعيشون ويعملون لھما احتساباً،
ومؤ ﱠدى ذلك ّ
أن اإلسالم ليس بحاج ٍة إلى دول ٍة ألداء رسالته تجاه العالَم!
إنما منذ القرن الرابع الھجري ،داخلت التجربة التاريخية لألمة عوامل وعناصر خفّفت
من التشابك واالشتباك ،وضاءلت من درجة التوتﱡر بين األمة والدولة والمشروع ،فمن
جھة استق ّل المجا ُل الديني عن المجال السياسي السلطوي بالتدريج ،وسلﱠم بذلك
الطرفان :المؤسسة السياسية ،والمؤسسة الدينية .ومن جھ ٍة أُخرى ضعُفت الخالفةُ أو
السلطة اإلمبراطورية الواحدة ،وظھرت الدويالت أو السلطنات ،وبذلك ما عادت
الخالفةُ تستطي ُع ا ّدعاء حماية الدين أو تمثيل اإلسالم تُجاه العالَم وحدھا ،وصارت
السلطنات تستند في مشروعيتھا إلى القوة والشوكة والقدرة على حماية السلم الداخلي،
والدفاع ض ّد الخارج ،وما قال أح ٌد نتيجة ذلك :إنه لم تعد ھناك أمة ،أو ما عادت ھناك
دار إسالم ،وبذلك صارت «األمة اإلسالمية» مترامية األطراف ،ومرتبطة بالبشر
وليس بالدار أو بالدولة ،دون أن يقلﱢ َل ذلك من حرص السلطنات أو الدويالت بالطبع
على االنتساب لإلسالم أو االنضواء في أمته.

III
األمة والدولة وعالقات الخارج والداخل
ال يمكن القولّ :
إن األ ّمة المھدوية التي أنشأھا اإلسالم ،واستخلفھا على الدين ونشره
وتبليغه ،كانت تقتضي ُح ْكما ً نشأة اإلمبراطورية اإلسالمية؛ ّ
لكن الدولة قامت في
صيغة «الخالفة» ،وھي التي قادت المشرو َع منفردةً على مدى حوالَي القرنين من
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الزمانُ ،محاولِةً التوفيق بين ضرورات التكليف واالستخالف ،ومقتضيات وضرورات
الدولة.
وما دام األمر كذلك؛ ّ
فإن الذي ينبغي البد ُء به النظر في الرؤية القرآنية للعالئق ،ثم
كيف تجلّى اعتبارُھا في عمل الدولة ثم أعمال ال ُدعاة ،والعالقات الدينية والثقافية
والحضارية عبر التاريخ ،فالرؤية القرآنية للعالئق بين البشر تقو ُم على «التعارف»،
والتعار ُ
ُف ھو تبا ُد ٌل لالعتراف ،وھناك مقياسٌ
إنساني كبي ٌر ھو ما ُس ّمي بالمعروف؛
ﱞ
أي طرائق التفكير والسلوك والتعامل التي تستند إلى العقل والمصالح المشتركة
ُ
يكون من ضمن «التعارُف» القرآني البحث عن
واألعراف العامة بين الناس ،وھكذا
المشتركات ،وفي ھذا السياق نفھم مبدأ «األمر بالمعروف والنھي عن المنكر»،
ومعنى اعتباره جز ًءا من صفات األمة اإلسالمية وخصائصھا } :كنتم خير اُم ٍة
أُخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنھون عن المنكر وتؤمنون با { )سورة آل
عمران .110 :وقارن بآل عمران ،114 :واألعراف ،157 :والتوبة،112 ،71 :
فالمعروف ھو المشتر ُ
ُ
ك المقبول من سائر الناس ،والمنكر
والحج ،41 :ولقمان.(17 :
ھو الذي يشترك الجمي ُع في رفضه وإدانته من وجوه التفكير والقول والعمل ،ولكي
يتأھﱠل المسلمون للوراثة واالستخالف واإلظھار وتحقيق موعود ﷲ } :لتكونوا شھداء
ويكون الرسول عليكم شھيدا{ )سورة البقرة(143:؛ يكون عليھم -وتأسيسا ً
على الناس
َ
على المشتركات -أن يتقدموا في مسائل الفضائل والسلوك ،أو «فضائل المعروف»؛
ففي القرآن الكريم في مجال أمر المؤمنين } :فاستبقوا الخيرات{ )سورة المائدة(5:؛
ُ
بمعنى ّ
أن الخيرات مح ﱠددة ،وھي -كما
استظھرت في مقالتي بالعدد رقم  28من
«التسا ُمح» -سبع فضائل أو قيم :المساواة ،والكرامة ،والتعارُف ،والرحمة ،والعدالة،
والخير العام ،واالحتساب ،وإلى جانب تقصﱡ د التفكير بالخيرات والعمل بمقتضى قيمھا،
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ھناك الخطاب اإللھي لتربية المسلمين في مسائل التعا ُمل مع الشركاء في الدين
اإلبراھيمي } :يا أھل الكتاب تعالوا إلى كلم ٍة سوا ٍء بيننا وبينكم أالّ نعبد إالّ ﷲ وال
نشرك به شيئا ً وال يتخذ بعضُنا بعضا ً أربابا ً من دون ﷲ؛ ْ
فإن تولﱠوا فقولوا :اشھدوا بأنّا
مسلمون{)سورة آل عمران .(6 :وھكذا فھناك خطابان إلى األمة المھدية ،الخطاب
العا ّم المتعلّق بوحدة البشرية ،وضرورة التوجﱡ ه إليھا،والخطاب المتعلّق بأھل الكتاب،
أھل الشراكة األصيلة في الدين اإلبراھيمي .والعالقةُ الثانيةُ ھذه جدلية قبل أن تكونَ
جدالية ،وإن لم ت َْخ ُل من جدال ،ويبدو ذلك في إرشادات أُسلوب الحوار .ھناك من جھة
ْ
أُسلوب الخطاب العا ّم } :اد ُ
وجادلھم بالتي
ع إلى سبيل ربّك بالحكمة والموعظة الحسنة
ھي أحسن{ )سورة النحل .(125 :وھناك من جھ ٍة أُخرى النقاش الخاصّ مع أھل
الكتاب } :وال تجادلوا أھل الكتاب إالّ بالتي ھي أح َسن{ )سورة العنكبوت(46 :؛ وذلك
ّ
ألن المشتركات أكبر في الدين والتوحيد والقيم العا ّمة والكبرى المتعلقة بغائية الحياة
البشرية ،في ظ ّل إجالل ﷲ ع ﱠز وج ﱠل وعبادته.
لقد كان ھذا الخطابُ الدعويﱡ المھدويﱡ ظاھراً وواضحا ً في أذھان رجاالت النُ ْخبة
السياسية من قُريش وغيرھا في عصر الراشدين ،وما بعد عصر الراشدينّ .
لكن للدولة
ضروراتھا التي لم تُم ﱢكن دائما ً من قَ ْو ِد الخطاب الدعو ّ
ي العا ّم إلى نھاياته .فقد بدأت
الفتوحات التي اقتضت صداما ً عسكريا ً طوي َل المدى بثالث أُ َم ٍم و ُد َول :الروم والفرس
والتُرك .والرو ُم مسيحيون ،والفُرس والتُرك زرادشتيون )مجوس( ،وشامانيون
ت أُخرى؛ بيد ّ
ق فكرةً وأُسلوبا ً بين ھذه االُمم.
أن القتال ما فَ ﱠر َ
)بوذيون( وأتباع ديانا ٍ
وبعكس ما يز ُع ُم المستشرقون األوائل؛ ّ
فإن اإلسالم ما انتشر بالسيف؛ بل األحرى
ق حركة الدعوة وتق ﱡدمھا ،وفي أوساط المسيحيين قبل األَوساط
القول :إن السيف أعا َ
االُخرى .وفي أواسط العصر االُموي كان المؤ ّرخون المسلمون ما يزالون ينقلون
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أخبار المتذ ّمرين من المسلمين الجدد ،الذين أص ﱠر الوالة على استمرار ْ
أخذ الجزية
أن إسالمھم غير صحيح ،أو ّ
منھم رغم إسالمھم ،تارةً بحجة ّ
أن مالية الدولة تتأثر
بإسقاط التبعات عنھم .إنما حتى في ھذه الحقبة المب ّكرة؛ حيث لم تكن النُ َخبُ الدينية
الدعوية قد نضجت بعد؛ ّ
فإن أھل الدعوة )من ال ُمرجئة ( بخراسان وأذربيجان وبالد ما
وراء النھر؛ ھم الذين تكفلوا بنقل شكوى المسلمين الجدد إلى أمير المؤمنين بدمشق،
ومما له داللتُهُ أنه عند اضطراب األُمور في أواخر عھد الدولة األُموية؛ ّ
فإن
ھؤالء)المرجئة( وجدوا أنفُ َسھُ ْم إلى جانب التُرك في التمرﱡ د على السيطرة األُموية ،وما
ٌ
موقف دعوي؛ بل أعادوهُ إلى انقسام «عرب
فھم المؤرّخون الموقف وقتَھا على أنه
خراسان» بين األُمويين والعبّاسيين؛ بيد أنه حتى لو كان األمر كذلك؛ ّ
فإن الصراع
على السلطة في تلك اآلونة ھو الذي أَ ﱠخ َر التحول باتجاه اإلسالم بين الشعوب التركية،
وھكذا فالدولةُ )حتى عندما كانت خالفةً مھدوية( ،ما أسھمت دائما ً في حركة تقدم
الدعوة باتّجاه تالقي أمة اإلجابة مع أمة الدعوة ،ضمن «وحدة العالَم» التي قال بھا
اإلسالم.
وقد كان الرتباط الدولة بالحرب -من أجل نشر السيطرة اإلمبراطورية وحماية الحدود
واألمن -أث ٌر آخر بقي قويا ً وفاعالً منذ القرن األول الھجري وإلى مشارف األزمنة
الحديثة؛ إذ ظھرت وسادت مقولة دار اإلسالم أو السالم ودار الحرب أو الكفر ،وھي
صبح حاجزاً نفسيا ً
مقولةٌ تتجاو ُز وقائع الصراع على األرض وتأمين الحدود؛ لتُ َ
السيَر» ،و ُوضعت له
وتنظيما ً قانونياً ،نظﱠر له الفقھا ُء في القرن الثاني في «كتب ِ
أَنظمةٌ وأحكا ٌم جرى تخلي ُدھا ،وتجاوزت مسألةَ أھل الكتاب وخصوصيتھم في دين
الدعوة والخطاب الدعوي العا ّم ،وحتّى نظام أھل الذمة الذي صيغت تفاصيلُهُ في
القرنين الثاني والثالث للھجرة ،ونُ ِسبت إلى«عھد عمر» ،ما كان له مب ﱢر ٌر قويﱞ أو
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دائم إذا كان «لھم ما لنا وعليھم ما علينا» كما جاء في األثر النبوي ،وقد ظ ﱠل الفقھاء
الكبار في القرن الثاني الھجري يرفضون جھاد الطَلَب ،أو الحرب الھجومية؛ باعتبار
وألن ﷲ سبحانه بعث محمداً ھاديا ً ولم ْ
ّ
ّ
أن الدفاع عن الدين واألمة ال يقتضيانھا،
يبعثهُ
جابيا ً.
إنما من جھ ٍة أُخرى ،عندما ظھر المتكلمون والفقھاء في القرن الثاني ،وازدادت
استقالليتھم في الثالث عن ضرورات الدولة ،ما ابتعدوا كثيراً عن «إدارة الدولة»؛
فالمتكلمون انصرفوا لمجادلة أرباب األديان وتأليف كتب ليس في دعوتھم؛ بل في الر ّد
عليھم ودحْ ض عقائدھم ،والفقھاء انصرفوا الشتراع تنظيمات تعطيھم حريات دينيةً
وقانونية واجتماعيةً؛ لكنھا تُبع ُدھُم عن اإلسالم من طريق األسوار التي تضعُھا من
ّ
ّ
وألن عالقات الدولة بالخارج
وألن الحرب ليست حالةً دائمةً وكذلك الكفر،
حولھم،
تن ﱠوعت ،وما كان ميزانھا على الدوام الحرب أو الكفر؛ ّ
فإن الفقھاء اضطروا لالشتراع
ور أُخرى مثل العھد وال ُموادعة والتوقﱡف  ،فبدوا تابعين في تنظيرھم على الدوام
ل ُد ٍ
للدولة وإجراءاتھا وضروراتھا .وھذا معنى تنظير المؤرّخين في

القرنين الثالث

والرابع للھجرة للوراثة واالستخالف ،باعتبارھما ال يتناوالن النبوة والدين فحسْب؛ بل
وال ُم ْلك أيضا ،وقد ظلّت ھذه الفكرة من القوة؛ بحيث ّ
إن العثمانيين -وبعد أن تراجعت
فكرةُ الخالفة أو استمداد المشروعية عن طريقھا  -عمدوا إلى تلقيب سالطينھم
مسو ُ
بال ُغزاة؛ أي ّ
غ المشروعية ،وليس القيام على الدعوة
أن الغزو والقتال ھو
ﱢ
ومقتضياتھا ،وإذا تأ ﱠم ْلنا مواطن الفتوح والغزو بالمشرق والمغرب؛ نج ُد ّ
أن اإلسالم
إنما انتشر في البيئات التي لم تصل إليھا سيطرةُ الدولة اإلسالمية )من طريق التجارة
والدعوة( ،قبل أن ينتشر أو يسود في النواحي الخاضعة لسيطرة دولة اإلسالم.
IV
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أطلّت األزمنة الحديثةُ على «دار اإلسالم» وقد انحسرت أطرافُھا عن البقاع والمواطن
والمجاالت التي استولى عليھا المسلمون بالفتح ،وظلّت الدولة اإلسالمية ونُ َخبھا الفقھية
تتعام ُل معھا باعتبار ّ
أن س ّكانھا األصليين الذين لم يعتنقوا اإلسالم ھم أھل ذم ٍة أو
استئمان؛ بيد ّ
بقاع شاسع ٍة ما وصلت إليھا سطوة
أن اإلسالم كان قد انتشر في
ٍ
المسلمين وسيطرتھم؛ بيد ّ
أن ھذا ليس التغيير الوحيد أوالمتغيّر البارز الوحيد؛ فالسلطة
في دار اإلسالم ما بقيت في أيدي النخبة العربية األولى وأعقابھا؛ بل سُرعان ما
سيطر المسلمون الجدد من سائر الشعوب واألُ َمم الشرقية والغربية على السلطة
والثقافة وعلوم اإلسالم الفقھية والكالمية وحتّى اللغوية واألدبية ،فسادت ال ُمساواة
والسواسية اإلسالمية في دار اإلسالم ،وفيما وراءھا ،وصارت «المدرسة» اإلسالمية
بنظام تعليمھا المتق ّدم دار علوم العالَم لما يزيد على العشرة قرون ،وھكذا تجاوزت
قوة اإلسالم الدعوية -وبالو ْعي القوي -ك ﱠل العوائق والعراقيل ،وظھر ھناك من يقول:
ّ
إن «دار اإلسالم» ال تقتصر على المواطن التي يحكمھا المسلمون؛ بل إنھا تشمل تلك
المواطن التي تسو ُدھا الثقافة اإلسالمية ،وعندما كان االستعمار األوروبي يتقدم
ت متسارعة بعد القرن الثامن عشر في سائر ديار اإلسالم؛ كانت الثقافة
بخطوا ٍ
اإلسالمية المقترنة بحركة الدعوة تنتشر في أقاليم جديدة في آسيا وإفريقيا .ولو تأملنا
ْتعر اليوم بأوروبا وأمريكا حول استعصاء
األمر بشيء من الدقّة -في ظ ّل النقاش ال ُمس ِ
المسلمين في المھاجر على االندماج -لوج ْدنا ّ
ت
أن ھذه الجيوب المك ﱠونة من جاليا ٍ
ت شاسعة تَ ُع ﱡد عشرات الماليين ،خالل حوالي
مسلم ٍة مھاجرة تحولت إلى مجتمعا ٍ
نصف القرن؛ في حين ال يبلُ ُغ عد ُد المسلمين الباقين في البلقان وشرق أوروبا الخمسة
ﱢف على الف ْتح العثماني لتلك األصقاع .وھكذا ّ
فإن التاريخ
ماليين بعد ستة
قرون وني ٍ
ٍ
ُ
ّ
وھوأن اإلسالم ينتشر بالدعوة
عشرات الحروب والفتوحات؛
يعطينا درسا ً ال تُعلﱢ ُمنا إياه
والقُ ْدوة والعيش ال ُمسالم وال َودود ،أكثر بكثير مما ينتشر بالتجھﱡم ورسْم الحدود ،وقد
12

قال المستشرق البريطاني توماس أرنولد ،في كتابه «الدعوة إلى اإلسالم» والمؤلﱠف
قبل ُزھاء القرنّ :
إن اإلسالم يكاد يكون الدين الوحيد الذي ال يرتبط انتشاره بأ ّ
ي
ضغوط من أ ّ
ي نوع ،كما أنه الدين الوحيد الذي ال يزول من المواطن التي انتشر فيھا
ٍ
إالّ باإلبادة أو التھجير القسْري.
بيد ّ
أن ھناك مسألةً أُخرى بالغة األھمية ،وتتّصل المعنى األول للدين والدعوة
والميراث واالستخالف؛ فاإلسالم مشرو ُ
ع أم ٍة ،وال يمت ﱡد وينتشر إشعا ُعهُ إالّ إذا بقي
كذلك أو جرى التعا ُم ُل معه على ھذا األساس؛ فالدو ُل التي قامت باسمه كانت حاجةً
طبيعيةً لھذا الشعب أو ذاك كما في سائر أنحاء العالَم ،وھي لم تؤثّر تأثيراً كبيراً في
نشره أو تثبيته؛ وھذا ّ
إن لم تؤثّر سلبا ً في ذلك كما سبق ذ ْك ُرهُ في عدة مناسبات .إنما
األھ ﱡم من ذلك ّ
أن المؤسﱠسة الدينية القائمةَ على رسالته أو دعوته بالدعوى وبالوعي
وبالوظيفة  -ما أسھمت إسھاما ً أساسيا ً في نشره وتسويده؛ وإنما اقتصر دورُھا على
تقاسُم السلطة الرمزية و الفعلية مع المؤسسة السياسية في دار اإلسالم ذاتِھا ،فظ ﱠل
انتشار اإلسالم قصْ راً على مساعي األفراد والجماعات التي أنجزت ال ُمھ ّمة بالسلوك
وبالقدوة وبالوعي والعيش الودود .يأتي «المملوك» إلى دار اإلسالم رقيقا ً ضعيفا ً
مستعبَداً ،فيدخل في جماعة المسلمين ،ويتشرب تعاليم «المعروف» المتمثلة في
المساواة والحرية والكرامة والرحمة والخير العا ّم؛ فإذا ھو خالل عقدين أو ثالثة ليس
حراً وال مثقﱠفا ً وحسْب؛ بل ويُصب ُح حاكما ً أيضا ً بالسواسية اإلسالمية الدامجة
والمستوعبة ،والتي ت ْكسر العقبات ،وتُزي ُل ك ﱠل العوائق ،وتن ُش ُر روح السماح والتسا ُمح
التي تُغيﱢر القلوب والعقول.
***

13

ما انتشر اإلسال ُم إذن بقوة الدولة التي قامت باسمه ،وال انتشر بالمؤسسة الدينية القوية
التي ْ
تبلورت بسُرع ٍة وتولّت مھا ّم جليلةً ضمن جماعة المسلمين ،وما كان ذلك ُمصادفةً
وال عبثا ً .ورغم ّ
أن المسلمين اعتقدوا منذ البداية أنھم االُمةُ المستخلَفَة -بمعنى ھداية
سائر الناس إلى اإلسالمّ -
لكن الذي يتتبع الخطاب القرآني العا ّم يُالحظُ -ألول وھل ٍة-
ّ
أن القرآن يُقرﱡ ويدعو بد ًءا ونھايةً إلى التعارُف وإقامة الشراكات على أساس الندية
وقيم المعروف أو المشتَ َرك أو ال ُمتعا َرف عليه بين بني البشر ،سوا ٌء أ ْسلَ َم الناس أو لم
يُسْلموا ،وھذا مقتضى ومنطق االستباق في الخيرات ،ومقتضى ومنطق الدعوة
ُ
صلوات ﷲ وسال ُمهُ عليه :إنكم ال
بالحُسنى وإلى الحُسنى ،وھو أيضا ً مقتضى قوله
تَ َسعون الناس بأموالكم ف َسعُوھُم بأخالقكم ،فقَبو ُل اآل َخر على ما ھو عليه ،والتعا ُم ُل
معه بالمعروف والشراكة ،ھو ِسرﱡ قوة اإلسالم ،وقوة معنى األمة فيه .وصحي ٌح ّ
أن
المجتمعات والدول واألُ َمم  -كما ذكر القرآن  -تتداف ُع وتلجأ ُ إلى القوة لتثبيت المصالح
أو اكتسابھا؛ ّ
لكن قوة الدين -واإلسالم على الخصوص -ال عالقة وثيقةً لھا باعتبارات
السلطة المادية اقتصاداً أو حربا ً أو سياسة ،وھذا ما تكشفُهُ تجاربُ التاريخ ،وتكشفُهُ
على الخصوص التحديات التي يواجھُھا اإلسالم والمسلمون في األزمنة الحديثة
وال ُمعاصرة ،ففي حين يُعاني المسلمون في دولھم وكياناتھم من مشكالت الحداثة
والھيمنة والتبعية؛ تنتشر «األمة» في أنحاء المعمورة ،وجھات العالَم األربع ،متجاوزةً
دار لھا ،رغم «تكالب األُمم» عليھا .وھذا يعني
«دار اإلسالم» أو ُم ﱢ
حولةً العالَم إلى ٍ
ّ
أن مقاييس التقدم بالنسبة للدول واألُ َمم ھي غير مقاييس الدين ،وقد ضاق كثيرون منا
َذرْ عا ً بما يتعرض له البشر والحجر في ديارنا منذ أكثر من مائتي عام ،وقالوا :متى
نَصْ ُر ﷲ؟ ونصر ﷲ قريبٌ بالمعنيين القيمي والتاريخي ،ولن تُفلح في الوصول إلى
ُ
ُ
انتحاريات نفاد الصبر ،وتبقى أُمتنا ھي
دورات العنف األھوج ،وال
حلول للمشكالت
ٍ
األمة المستخلَفة ،بأخالق المعروف ،وباالستباق إلى الخير ،وبثُالثية :العقل والعدل
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ْ
أرسلناك شاھداً ومب ّشراً
النبي إنّا
واألخالق ،ولدينا المفتتح القرآني الدعوي} :يا أيھا
ﱡ
ونذيرا .وداعيا ً إلى ﷲ بإذنه وسراجا ً منيرا .وب ﱢشر المؤمنين بأ ﱠن لھم من ﷲ فضالً
كبيرا{)سورة األحزاب .(47-45 :كما ّ
أن لدينا خطاب االكتمال القرآني} :قد جاء ُك ْم
من ﷲ نو ٌر وكتابٌ ُمبين .يھدي به ﷲُ من اتّبع رضوانَهُ ُسبُ َل السالم ويخر ُجھُم من
صراط مستقيم{)المائدة:
الظلُمات إلى النور بإذنه ويھديھم إلى
ٍ

-

( ،فاألَ ْم ُر

ق واستحقاق ،وبين ھذين األمرين تق ُع مساعي األمة المستخلَفة العاملة على
أَ ْم ُر ح ٍ
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اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ وﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻌﻘﻞ واﻹﻳﻤﺎن )اﻟﺮﺷﺪﻳﺔ(
ﻋﺜﻤﺎن أﺷﻘﺮا



ﳓﺪد اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ ﰲ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ واﳌﺴﻴﺤﻴﺔ واﻹﺳﻼم ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﺮاﺋﻊ ﻣﻨﺰﻟﺔ
وﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﰲ ﻛﺘﺐ أوﺣﻲ ﺎ ﻟﺮﺳﻞ وأﻧﺒﻴﺎء ﺑﻌﻴﻨﻬﻢ ,وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻬﻤﺘﻨﺎ –ﻫﻨﺎ -اﻟﺘﺄرﻳﺦ ﳍﺬﻩ اﻷدﻳﺎن
اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ أن اﳌﻬﻢ ﻫﻮ ﻃﺮح )أو إﻋﺎدة ﻃﺮح( ﺳﺆال ﺟﻮﻫﺮي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﲟﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ﲢﺪﻳﺪا :ﻛﻴﻒ
ﺗﺴﺘﻘﻴﻢ ﻓﻜﺮة إدراك اﻟﺮﺷﺪ اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟﱵ ﻫﻲ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز ﻣﻊ واﻗﻌﺔ اﻟﻮﺣﻲ اﻟﱵ ﺗﻔﱰض ﻧﻈﺮﻳﺎ
وﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﺣﺎﺟﺔ اﻹﻧﺴﺎن إﱃ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ؟
ِ
ﻀ ّﻢ ﻧﻘﺎﺷﺎت ﺑﺪأت ﻻﻫﻮﺗﻴﺔ واﻧﺘﻬﺖ
وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ،ﻓﺎﳌﺴﺄﻟﺔ ﱂ ﺗﻄﺮح ﺑﺎﻟﻮﺿﻮح اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺑﻪ ﻫﻨﺎ إﻻ ﰲ ﺧ َ
ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ,وﻣﺎ ﻧﻘﱰﺣﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻫﻮ ﻓﺤﺺ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻛﻤﺎ اﻛﺘﻤﻞ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻓﻠﺴﻔﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ
ﻧﺪﻋﻮﻩ –ﻋﺎﻣﺔ -ﺑﺎﻟﺮﺷﺪﻳﺔ )ﻧﺴﺒﺔ إﱃ اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﳌﺴﻠﻢ اﺑﻦ رﺷﺪ 1198-1126م(.
وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﻓﻠﻴﺲ اﳌﻬﻢ -ﰲ ﻫﺬا اﳌﻨﻈﻮر -إﻋﺎدة ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮوف وﻣﺸﻬﻮر ﺣﻮل ﺷﺨﺼﻴﺔ
اﺑﻦ رﺷﺪ وﻓﻠﺴﻔﺘﻪ اﳋﺎﺻﺔ ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ إرﻧﺴﺖ رﻳﻨﺎن ﰲ 1852م وﻓﺮح أﻧﻄﻮن ﰲ 1904م إﱃ
أﲝﺎث آﻻن دو ﻟﻴﺒﲑا اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ وﻗﺮاءات ﳏﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪ اﳉﺎﺑﺮي اﻟﺮاﻫﻨﺔ ,1وﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﻓﺴﻨﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﻌﺘﱪﻩ
اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻷﺑﺮز ﰲ ﺳﻴﺎق ﳏﺎوﻟﺔ إﺑﺮاز ﻣﺎ ﻧﺪﻋﻮﻩ ﺑـ»ﺟﺬور اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ« :ﺗﺤﻮل ﻓﻠﺴﻔﺔ اﺑﻦ
رﺷﺪ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ ذاﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻓﻀﻔﺎﺿﺔ ,ﺗﺘﺠﺎذﺑﻬﺎ ﺑﻞ وﺗﺘﻤﺎﻫﻰ ﻣﻌﻬﺎ ﺻﻴﻎ ﻋﻘﻠﻴﺔ
ﺗﺄوﻳﻠﻴﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ,ﺗﻄﺮح ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻌﻘﻞ واﻹﻳﻤﺎن إﺳﻼﻣﻴﺎ وﻳﻬﻮدﻳﺎ وﻣﺴﻴﺤﻴﺎ.
و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ،ﻳﻠﺰم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 -1اﻟﺮﺷﺪﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
 -2اﻟﺮﺷﺪﻳﺔ اﻟﻌﱪﻳﺔ.
 -3اﻟﺮﺷﺪﻳﺔ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ.
 باحث من المغرب .
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 -1اﻟﺮﺷﺪﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﳝﺜﻞ اﺑﻦ رﺷﺪ )1198-1126م( –دون ﺟﺪال -ﻗﻤﺔ اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ
اﻟﻌﺮﰊ/اﻹﺳﻼﻣﻲ ,ﻓﻤﻨﺬ أواﺋﻞ اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ )ﰲ ﺣﺪود اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ اﳌﻴﻼدي( و»ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻟﻌﻘﻠﻲ«
ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ دﻳﻨﻴﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ )اﳉﱪ واﻻﺧﺘﻴﺎر،ﺧﻠﻖ اﻟﻘﺮآن وأزﻟﻴﺘﻪ،اﻟﺼﻔﺎت اﻹﳍﻴﺔ (...ﺗﻘﻊ ﰲ ﺻﻤﻴﻢ اﻟﻨﻘﺎش
اﻟﺪﻳﲏ واﻟﺼﺮاع اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌﻠﺘﻬﺒﲔ؛ ﲝﻴﺚ ﺑﻠﻐﺎ ﺣﺪ اﳌﺄﺳﺎة واﶈﻨﺔ )ﺣﺎﻟﺔ اﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ )(855-780
اﻟﺸﻬﲑة وﺣﺎﻟﺔ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ اﻷﺷﻬﺮ( ,واﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﳌﺴﻠﻤﻮن اﻷواﺋﻞ ﱂ ﻳﻔﻌﻠﻮا ﺷﻴﺌﺎ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﺳﻮى أ ﻢ ﻋﺰزوا
اﻟﻨﻘﺎش ﺑﱰاث »دﺧﻴﻞ« )ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﲑ أﻋﺪاﺋﻬﻢ( ،وﻧﻘﻠﻮا »اﻟﺼﺮاع« إﱃ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﳎﺮدة ﻋﻠﻴﺎ )ﻋﻠﻰ
ﺣﺪ ﺗﻌﺒﲑ ﻧﻘﺎدﻫﻢ( ,اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف و اﻟﻔﻘﻴﻪ و اﻟﻘﺎﺿﻲ اﺑﻦ رﺷﺪ ﻫﻮ اﻟﻮرﻳﺚ اﻷﺑﺮز ﳍﺬﻩ اﻟﺼﲑورة اﻟﻌﺼﻴﺒﺔ
واﳌﻌﻘﺪة.
إﻧﻪ ﻟﻴﺲ آﺧﺮ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ اﻟﻜﺒﺎر ﻓﺤﺴﺐ؛ وﻟﻜﻨﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻟﱵ اﺟﺘﻤﻌﺖ
داﺧﻠﻬﺎ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﺣﺎدة )اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻣﺜﻼ(،واﺳﺘﻮﻋﺐ ﲟﻨﻄﻖ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﳌﻤﺎرس واﻗﻌﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴﻘﻴﺔ »ﻏﲑ
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ«-ﰲ ﻧﻈﺮﻩ -اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ اﳌﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ
اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﻟﺪﻳﻦ )أو ﺑﲔ اﳊﻜﻤﺔ واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ,أو ﺑﲔ اﻟﻌﻘﻞ واﻹﳝﺎن(،ﻓﻌﻘﺪ »ﳏﻜﻤﺔ اﻟﻨﻈﺮ
اﻟﻌﻘﻠﻲ«،وأﺻﺪر اﳊﻜﻢ اﳊﺎﺳﻢ واﳉﺎزم ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ:
» -1ﻓﺼﻞ اﳌﻘﺎل ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﳊﻜﻤﺔ ﻣﻦ اﺗﺼﺎل« )ﺷﺮﻳﻌﺔ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ(.
» -2اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻷدﻟﺔ ﰲ ﻋﻘﺎﺋﺪ اﳌﻠﺔ« )ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻻﺟﺘﻬﺎد(.
 » -3ﺎﻓﺖ اﻟﺘﻬﺎﻓﺖ« )اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺰاﱄ(.
وﻫﺬﻩ –وﲟﻌﲎ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱐ -ﻫﻲ اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ »اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ« اﻟﺮﺷﺪﻳﺔ اﻟﺸﻬﻴﺮة.
ورﻏﻢ أن اﺑﻦ رﺷﺪ أﳒﺰ »ﺷﺮوﺣﺎ« ﻷرﺳﻄﻮ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻳﻨﺎل ﻟﻘﺐ »اﻟﺸﺎرح اﻷﻛﱪ«  ،ووﺿﻊ ﻛﺬﻟﻚ
»ﳐﺘﺼﺮ ﻛﺘﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻷﻓﻼﻃﻮن« ,وﻛﺘﺐ »اﻟﻜﻠﻴﺎت ﰲ اﻟﻄﺐ« ...ﻓـ»اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ « ﺗﺒﻘﻰ –
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو -ﻓﺮﻳﺪة ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ وﻣﻨﻬﺠﻬﺎ :ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻌﻘﻠﻲ )اﻟﱪﻫﺎﱐ( ,ورﻓﻌﻪ إﱃ ﺣﺪ ﺟﻌﻠﻪ ﻫﻮ
اﻷوﱄ واﳌﻨﻄﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻣﻜﺎﻧﺔ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ )اﳊﻜﻤﺔ( واﻟﻌﻘﻴﺪة )اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ( واﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.
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إن اﺑﻦ رﺷﺪ –وﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺘﺎب »ﻓﺼﻞ اﳌﻘﺎل ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺎ ﺑﲔ اﳊﻜﻤﺔ واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
ﻣﻦ اﺗﺼﺎل« -ﻻ ﻳﻌﻴﺪ ﻃﺮح وﺗﺒﲏ ﻣﻄﻠﺐ دﻣﺞ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ )أو اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ( –وﻫﻮ اﳌﻄﻠﺐ
اﻟﺬي ﺳﺎد وﺗﻮاﺗﺮ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻜﻨﺪي )ﺣﻮاﱄ -796
ﺣﻮاﱄ870أو873م( و اﻟﻔﺎراﰊ )950-872م( إﱃ اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ )1037-980م( واﺑﻦ ﻃﻔﻴﻞ
)1185-1110م( -وﻟﻜﻨﻪ ﻳﻘﺮر ﺗﻤﺎﻳﺰ واﺳﺘﻘﻼل ﳎﺎﻟﻴﻬﻤﺎ ،وﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﲏ ﺿﺮورة وﺟﻮد ﺣﻘﻴﻘﺘﲔ
ﻣﻨﻔﺼﻠﺘﲔ )اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ,واﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ(؛ وﻟﻜﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻫﻲ واﺣﺪة ,وﲣﺘﻠﻒ ﻓﻘﻂ ﺳﺒﻞ اﻟﻨﻈﺮ
إﻟﻴﻬﺎ أو اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻌﻬﺎ :ﺳﺒﻴﻞ »اﳋﻄﺎﺑﺔ« )اﻟﻌﻮام/اﻟﻈﺎﻫﺮ( ,أو ﺳﺒﻴﻞ »اﳉﺪل« )ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻜﻼم/اﻟﺘﺄوﻳﻞ(,
أو ﺳﺒﻴﻞ اﻟﱪﻫﺎن )اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ/اﳊﻜﻤﺔ( .إن »ازدواﺟﻴﺔ اﳊﻘﻴﻘﺔ« ﻫﻮ ﻗﻮل »اﻟﺮﺷﺪﻳﲔ اﻟﻼﺗﲔ« ﻻﺣﻘﺎ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺻﺮاﻋﻬﻢ اﳌﺘﻤﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ,أﻣﺎ اﺑﻦ رﺷﺪ اﳌﺴﻠﻢ ﻓﻬﻮ ﻳﻘﺮر ﻗﻮﻟﻪ اﳌﺸﻬﻮر» :اﳊﻖ ﻻ ﻳﻀﺎد
اﳊﻖ؛ ﺑﻞ ﻳﻮاﻓﻘﻪ وﻳﺸﻬﺪ ﻟﻪ« ,وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﺘﻬﺠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﻟﻔﻼﺳﻔﺔ -ﰲ ﺣﻜﻤﻪ -ﻫﻮ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺮﻋﺎ
وﻋﻘﻼ:
 ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺮﻋﺎ :ﻷ ﻢ )اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ( ﳝﺎرﺳﻮن »واﺟﺐ« اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻌﻘﻠﻲ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺮﻋﺎ ﻓﺤﺴﺐ.2 وﺑﺎﻃﻞ ﻋﻘﻼ :ﻷن اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻫﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺣﻘﺎ؛ ﺑﻞ ﻫﻢ »اﻟﺮاﺳﺨﻮن ﰲ اﻟﻌﻠﻢ« اﳌﺆﻫﻠﻮن ﻋﻠﻤﺎ ودﻳﻨﺎوﺧﻠﻘﺎ ﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻟﺼﺤﻴﺢ.3
وﻫﻨﺎ ﻳﱪز ﻗﻮام ﻣﺎ ﻧﺪﻋﻮﻩ ﻋﺎﻣﺔ ﺑـ»اﻟﺮﺷﺪﻳﺔ« اﻟﱵ ﻧﺒﺘﺖ ﻧﺒﺘﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﰲ ﺑﻼد اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ؛ وﻟﻜﻦ
ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت اﻟﻮﻗﺖ )اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ( ,واﺳﺘﺸﺮاء ﻣﺎ ﺳﻴﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﻻﺣﻘﺎ ﻣﺆرخ ﻋﺮﰊ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرز ﺑـ»ﻓﺴﺎد اﻟﻌﻤﺮان«
ﺟﻌﻞ اﻟﻨﺒﺘﺔ اﻟﺮﺷﺪﻳﺔ ﺗﺬﺑﻞ ﺳﺮﻳﻌﺎ ,وﻻ ﺗﺆﰐ أﻛﻠﻬﺎ »اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ« ﰲ ﺗﺮﺑﺘﻬﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﲢﻘﻖ
ذﻟﻚ ﻋﱪاﻧﻴﺎ/ﻳﻬﻮدﻳﺎ ,وﻻﺗﻴﻨﻴﺎ/ﻣﺴﻴﺤﻴﺎ.
 -2اﻟﺮﺷﺪﻳﺔ اﻟﻌﱪﻳﺔ
ﺗﺘﺄﺳﺲ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ –ﻛﺪﻳﻦ -ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺛﲔ:
 »اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻘﺪس« ,أو ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑـ»اﻟﺘﻨﺎخ« ,وﻫﻮ ﻳﻀﻢ أﺳﻔﺎر ﻣﻮﺳﻰ اﳋﻤﺴﺔ)اﻟﺘﻮراة( :ﺳﻔﺮاﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ,وﺳﻔﺮ اﳋﺮوج ,وﺳﻔﺮ اﻟﻼوﻳﲔ ,وﺳﻔﺮ اﻟﻌﺪد ,وﺳﻔﺮ اﻟﺘﺜﻨﻴﺔ؛ أﺳﻔﺎر اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻛﺒﺎرا وﺻﻐﺎرا؛
اﻷﺳﻔﺎر اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ وأﺳﻔﺎر اﳊﻜﻤﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ.
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 اﻟﺘﻠﻤﻮد :ﻳﻀﻢ ﲨﺎع اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ اﻟﺸﻔﻮي اﻟﻌﻘﺎﺋﺪي واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﻌﱪاﱐ ﻛﻤﺎ ﰎ ﲨﻌﻪ و ﺗﺪوﻳﻨﻪ ﺑﲔ اﻟﻘﺮناﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻘﺮﻧﲔ اﳋﺎﻣﺲ /اﻟﺴﺎدس اﳌﻴﻼدﻳﲔ ,وﻳﺘﻜﻮن اﻟﺘﻠﻤﻮد ﻣﻦ اﳌﺸﻨﺎﻩ )اﳌﱳ( واﳉﻤﺎرة )اﻟﺘﻔﺴﲑ(.
و ﻛﺪﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪي ﺧﺎﻟﺺ ﻳﺪﻋﻲ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﻼﻗﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟﺮب )ﻳﻬﻮﻩ( ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﻗﺎﻋﺪة
»اﻟﻌﻬﺪ« و»اﻟﺸﻌﺐ اﳌﺨﺘﺎر«  ،ﻓﻘﺪ ﻃﺮﺣﺖ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺪﱘ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﳎﺎ ﺔ »اﳊﻜﻤﺔ« اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ اﻟﺒﺎرزة –ﻣﻦ
ﺟﻬﺔ -وﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺪﻳﺎﻧﺘﲔ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪﻳﺘﲔ :اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ واﻹﺳﻼم ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.
اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻷوﱃ ﺗﺒﻠﻮرت ﺑﺸﻜﻞ أوﱄ ﻣﻊ ﻓﻴﻠﻮن اﻟﺴﻜﻨﺪري )ﺣﻮاﱄ 12ق.م54-ﻣﻴﻼدﻳﺔ( اﻟﺬي -رﻏﻢ
ﺣﻀﻮرﻩ اﻟﺒﺎﻫﺖ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ -ﻳﻌﺪ أول ﻣﻦ أﳒﺰ »ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ« ﺧﺎﻟﺼﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﺘﻘﺪ اﻟﻴﻬﻮدي
و»ﺣﻜﻤﺔ« اﻟﺮواﻗﻴﲔ أﺳﺎﺳﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻓﻜﺮﺗﻪ اﳍﺎﻣﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺿﺮورة وﺿﻊ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ
اﻟﺪﻳﻦ.
أﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﺑﺎﻹﺳﻼم ﺧﺎﺻﺔ )وﺳﻨﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻨﺎ ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ( ﻓﻬﻲ أدق وأﻋﻘﺪ وأﻋﻤﻖ إﱃ ﺣﺪ
أﻧﻪ ﺻﺪر ﰲ ﺳﻨﺔ 1857م ﻛﺘﺎب ﻟﺴﺎﻟﻮﻣﻮن ﻣﻮﻧﻚ ﺬا اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺒﺎﻟﻎ اﻟﺪﻻﻟﺔ :اﺧﺘﻼط اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.4
ﻓﻤﻦ ﺟﻬﺔ ،ﻋﺎش اﻟﻴﻬﻮد ﻛﺬﻣﻴﲔ ﰲ ﻛﻨﻒ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )وﻗﺪ ﲤﻜﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺎﺻﺐ
رﻓﻴﻌﺔ وﺣﺴﺎﺳﺔ ﰲ أﺟﻬﺰة ﻫﺬﻩ اﻟﺪوﻟﺔ( ،وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى -وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻬﻤﻨﺎ ﻫﻨﺎ -ﻓﻠﻘﺪ ﺗﺄﺛﺮوا -
ﻛﻨﺨﺒﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ ودﻳﻨﻴﺔ -ﺑـ»ﻣﻨﺎخ« اﳊﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ/اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮي واﻟﺜﻘﺎﰲ ,إﱃ ﺣﺪ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺗﺒﻨﻴﻬﻢ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺘﻌﺒﲑ؛ وﻟﻜﻦ ﺗﻐﻠﻐﻞ إﺷﻜﺎﻻت وﻗﻀﺎﻳﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﲔ
ﰲ ﻗﻠﺐ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻧﺪﻋﻮﻩ ﺑﻌﻠﻢ ﻛﻼم وﻓﻠﺴﻔﺔ ﻳﻬﻮدﻳﲔ.
ﻓﻬﺬا ﺳﻌﺪﻳﺎ ﺑﻦ ﻏﺎون ) (942-882ﻳﺆﻟﻒ ﺳﻔﺮا ﺑﻌﻨﻮان »ﻛﺘﺎب اﻷﻣﺎﻧﺎت واﻻﻋﺘﻘﺎدات« ﻳﻌ ّﺪ أول
ﻧﺺ ﻛﻼﻣﻲ/ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻳﻬﻮدي ﻳﱪز ﻓﻴﻪ ﺟﻠﻴﺎ ﺗﺄﺛﲑ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ و إﺧﻮان اﻟﺼﻔﺎ.5

وﺑﺘﺄﺛﲑ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻦ أﰊ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻐﺰاﱄ ﻛﺘﺐ ﻳﻬﻮذا ﻫﺎﻟﻴﻔﻲ )1141-1075م( ﻛﺘﺎب اﻟﺤﺠﺔ واﻟﺪﻟﻴﻞ
ﻓﻲ ﻧﺼﺮ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬﻟﻴﻞ ,أو ﻛﺘﺎب اﻟﺨﺰري ﻳﺪاﻓﻊ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ »ﻧﺼﻴﺔ« اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ »ﻣﻘﺎﺻﺪ
اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ«) ,وﻫﺬا ﻋﻨﻮان ﻛﺘﺎب ﺷﻬﲑ ﻟﻠﻐﺰاﱄ(.
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ﻟﻜﻦ اﻟﺘﺄﺛﲑ اﳊﻘﻴﻘﻲ واﻟﺒﺎﻟﻎ ﻟﻠﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﱪاﱐ اﻟﻴﻬﻮدي ﻫﻮ –دون ﺟﺪال-
ﻷﰊ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ رﺷﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮن ,وﻧﺼﻮص ﻣﻦ ﳝﻜﻦ ﻧﻌﺘﻬﻢ ﺻﺮاﺣﺔ
ﺑـ»اﻟﺮﺷﺪﻳﲔ اﻟﻴﻬﻮد«.6
 ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮن )1204-1138م(:ﻋﺎﱂ دﻳﻦ وﻗﺎض و ﻃﺒﻴﺐ وﻓﻴﻠﺴﻮف وﻣﻔﺨﺮة ﻳﻬﻮدﻳﺔ وإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز.7
وﻟﺪ-ﻣﺜﻞ اﺑﻦ رﺷﺪ -ﰲ ﻗﺮﻃﺒﺔ ﻣﻦ أﺳﺮة ﳎﺪ دﻳﲏ وﻋﻠﻤﻲ ,وﺗﻌﻠﻢ وﺗﺜﻘﻒ و ﻞ -ﻣﺜﻞ أﺑﻨﺎء ﺟﻴﻠﻪ -ﻣﻦ
ﻣﻌﲔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﻬﻴﻤﻨﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺮﻃﺒﺔ آﻧﺬاك –وﲟﻌﲎ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱐ -ﻣﺮﻛﺰ »أﻧﻮارﻫﺎ«,8
وﲢﺖ ﺿﻐﻂ اﻟﻘﻼﻗﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ )ﺳﻴﻄﺮة اﳊﻜﺎم اﳌﺴﻠﻤﲔ اﳉﺪد »اﳌﻮﺣﺪﻳﻦ« ﻋﻠﻰ ﻗﺮﻃﺒﺔ وﻋﺪم
ﺗﺴﺎﳏﻬﻢ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻊ اﻟﻴﻬﻮد( ُدﻓﻌﺖ ﻋﺎﺋﻠﺔ اﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮن –ﻣﺜﻞ آﺧﺮﻳﻦ -إﱃ اﻟﻔﺮار واﳍﺠﺮة ,ﻓﻜﺎﻧﺖ
اﻹﻗﺎﻣﺔ ﰲ ﻓﺎس ﻣﻦ 1160إﱃ 1165م ,وﻫﻨﺎك -ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺮوﻳﲔ اﻟﻌﺮﻳﻘﺔ -ﻋﻤﻖ اﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮن
ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ وﺗﻜﻮﻳﻨﻪ ﰲ اﻟﻄﺐ وﻋﻤﻮم اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺰدﻫﺮة وﻗﺘﺬاك ,وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮن ﻫﻮ ﻧﺘﺎج
ﺧﺎﻟﺺ ﳍﺬﻩ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻳﻬﻮدﻳﺘﻪ اﻷﺻﻠﻴﺔ واﳌﺘﺄﺻﻠﺔ.9
وﰲ ﻓﺎس ﺑﺪأ اﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮن وﺿﻊ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﱵ ﻟﻦ ﺗﻜﺘﻤﻞ إﻻ ﰲ اﻟﻘﺎﻫﺮة -ﺣﻴﺚ ﻫﺎﺟﺮ وأﻗﺎم
ﻣﻌﺰزا ﻣﻜﺮﻣﺎ ﻛﻄﺒﻴﺐ وﻋﺎﱂ دﻳﻦ وﻓﻴﻠﺴﻮف ﻳﻬﻮدي ﰲ ﻛﻨﻒ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻳﻮﰊ ووزﻳﺮﻩ
»اﻟﻔﺎﺿﻞ« واﺑﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻻﺣﻘﺎ-وﻟﻘﺪ اﻛﺘﻤﻠﺖ ﻣﺼﻨﻔﺎت اﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮن ﺑﻜﺘﺎب دﻻﻟﺔ اﳊﺎﺋﺮﻳﻦ اﻟﺬي
اﻧﺘﻬﻰ ﻣﻨﻪ ﻗﺒﻞ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﻣﻮﺗﻪ.
ﻟﻘﺪ ﺑﺪأ اﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮن ﺑﻮﺿﻊ رﺳﺎﻟﺔ ﰲ اﳌﻨﻄﻖ ﺑﻌﻨﻮان :ﲝﺚ ﰲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﻨﻄﻖ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻪ
اﳌﺒﻜﺮ ﻟﻠﻤﻨﻄﻖ اﻷرﺳﻄﻲ اﻟﺬي ﺗﻌﻠﻤﻪ ﻋﻠﻰ أﻳﺪي أﺳﺎﺗﺬﺗﻪ اﳌﺴﻠﻤﲔ ،ﰒ ﺟﺎءت اﳌﺼﻨﻔﺎت »اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ«
اﻟﱵ ﺑﻮأت اﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮن ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺮﻳﺎدة و»اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ« ﰲ دراﺳﺔ وﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺘﻮراة واﻟﺘﻠﻤﻮد )اﻟﺴﺮاج ،ﻣﺸﻨﺎﻩ
اﻟﺘﻮراة ،ﻛﺘﺎب اﻷﺣﻜﺎم(.
وﻳﺒﻘﻰ ﻛﺘﺎب دﻻﻟﺔ اﻟﺤﺎﺋﺮﻳﻦ ﻫﻮ اﻹﳒﺎز اﻟﻔﻜﺮي/اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ اﻷﺑﺮز ﳌﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮن.

ﻟﻘﺪ ﻛﺘﺐ اﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮن دﻻﻟﺔ اﳊﺎﺋﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺴﺘﻌﻤﻼ اﻷﺣﺮف اﻟﻌﱪﻳﺔ ﺑﲔ  1186و1190م,
وﺗﺮﺟﻢ اﻟﻜﺘﺎب ﻛﺎﻣﻼ إﱃ اﻟﻌﱪﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﻤﻮﺋﻴﻞ ﺑﻦ ﻃﺒﻮن ﺳﻨﺔ 1204م ,وأﳒﺰ ﳏﻤﺪ اﻟﺘﱪﻳﺰي-وﻫﻮ
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ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ اﳌﺮﻣﻮﻗﲔ-ﺷﺮﺣﺎ إﺿﺎﻓﻴﺎ ﻟﻔﺼﻮل ﻣﻦ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ دﻻﻟﺔ اﳊﺎﺋﺮﻳﻦ,10
وﻋﺮف اﻟﻜﺘﺎب ﺑﱰﲨﺔ ﻻﺗﻴﻨﻴﺔ ﰲ أوروﺑﺎ ،وﻋﻠﻴﻪ،ﲢﻮل اﻟﻜﺘﺎب إﱃ ﺑﺆرة ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿﺔ اﳉﺬرﻳﺔ واﻟﻘﺒﻮل
اﳊﺬر .11وﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻨﻤﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ »ﻗﺮاءة« اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ )اﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻟﻌﻘﻠﻲ واﺠﻤﻟﺎزي( ،وﺗﻘﺮﻳﺮ
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﻘﻞ واﻹﳝﺎن )»اﺗﺼﺎﳍﻤﺎ« وﻟﻴﺲ »اﻧﻔﺼﺎﳍﻤﺎ« ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﺎ ﺣﺪدﻧﺎﻩ ﻛﻘﻮام »اﻟﺮﺷﺪﻳﺔ«(
ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻴﺪ إﻧﺘﺎﺟﻪ وإﻗﺮارﻩ اﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮن ﻣﻦ داﺧﻞ ﺳﻴﺎق ﳐﺘﻠﻒ ,وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺴﻨﺘﻜﻠﻢ ﻫﻨﺎ ﻋﻦ »رﺷﺪﻳﺔ
ﻳﻬﻮدﻳﺔ« ﻟﻴﺲ ﲟﻌﲎ ﺗﺘﻠﻤﺬ اﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮن وﺗﺒﻌﻴﺘﻪ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻻﺑﻦ رﺷﺪ؛ وﻟﻜﻦ ﲟﻌﲎ ﺗﺒﻠﻮر ﺳﻴﺎق وإﻃﺎر
ﻋﺎﻣﲔ ﻟﻠﻔﻜﺮ واﻟﺘﻔﻜﲑ وﻗﺘﺌﺬ ﺑﺮزت ﻧﺼﻮص اﺑﻦ رﺷﺪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺮاﺋﺪة واﻟﺘﺎﻣﺔ ﳍﻤﺎ ،واﺑﻦ
ﻣﻴﻤﻮن ﻳﻌﱰف ﺻﺮاﺣﺔ ﰲ رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻪ ﺳﻨﺔ 1191م ﲝﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﺎ ﻋﺪا ﻛﺘﺎب
اﳊﺲ واﶈﺴﻮس واﻃﻼﻋﻪ اﺠﻤﻟﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ,12ﻫﺬا أوﻻ.

ﺛﺎﻧﻴﺎ :إن ﻛﺘﺎب دﻟﻴﻞ اﻟﺤﺎﺋﺮﻳﻦ ﻣﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺟﺰاء ﺿﺨﻤﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻌﺸﺮات اﻟﻔﺼﻮل واﳌﺒﺎﺣﺚ

ﻛﻤﺎ ﻫﺎﺋﻼ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﻹﺷﻜﺎﻻت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ,13و ﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ ﻓﻬﻮ ﻛﺘﺎب ﻣﻌﺮﰲ
اﻟﱵ ﺗﻄﺮح ًّ
ذات ﻗﻠﻘﺔ
ﻣﻮﺳﻮﻋﻲ؛ وﻟﻜﻨﻪ أﻳﻀﺎ ﻧﺺ »وﺟﻮدي« ﻣﻠﺘﺼﻖ ﺑﻮﺿﻌﻴﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ وروﺣﻴﺔ ﺗﺘﺨﺒﻂ داﺧﻠﻬﺎ ٌ
ﺣﺎﺋﺮة ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ دﻟﻴﻞ .ﻧﻘﺮأ ﺑﻘﻠﻢ اﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮن ﻧﻔﺴﻪ ﰲ »ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﻏﺮض اﳌﺆﻟﻒ ﰲ ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ دﻻﻟﺔ

اﳊﺎﺋﺮﻳﻦ« ﻣﺎ ﻳﻠﻲ» :ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎﻟﺔ ﻏﺮﺿﻬﺎ ﺗﺒﻴﲔ ﻣﻌﺎﱐ أﲰﺎء ﺟﺎءت ﰲ ﻛﺘﺐ اﻟﻨﺒﻮة؛ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﲰﺎء
أﲰﺎء ﻣﺸﱰﻛﺔ ﻓﺤﻤﻠﻬﺎ اﳉﻬﺎل ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﱵ ﻳﻘﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ ذﻟﻚ اﺳﻢ اﳌﺸﱰك ,وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺴﺘﻌﺎرة
ﻓﺤﻤﻠﻮﻫﺎ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ اﻟﺬي اﺳﺘﻌﲑت ﻣﻨﻪ ،وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺸﻜﻜﺔ ﻓﺘﺎرة ﻳﻈﻦ ﺎ أ ﺎ ﺗﻘﺎل ﺑﺘﻮاﻃﺆ ,وﺗﺎرة
ﻳﻈﻦ ﺎ أ ﺎ ﻣﺸﱰﻛﺔ « )ص» ,(5ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎﻟﺔ ﻏﺮﺿﺎ ﺛﺎﻧﻴﺎ وﻫﻮ ﺗﺒﻴﲔ أﻣﺜﺎل ﺧﻔﻴﺔ ﺟﺪا ﺟﺎءت
ﰲ ﻛﺘﺐ اﻷﻧﺒﻴﺎء ,وﱂ ﻳﺼﺮح ﺑﺄ ﺎ ﻣﺜﻞ؛ ﺑﻞ ﻳﺒﺪو ﻟﻠﺠﺎﻫﻞ و اﻟﺬاﻫﻞ أ ﺎ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ و ﻻ ﺑﺎﻃﻦ ﳍﺎ،
ﻓﺈذا ﺗﺄﻣﻠﻬﺎ اﻟﻌﺎﱂ ﺑﺎﳊﻘﻴﻘﺔ وﲪﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﺣﺪﺛﺖ ﻟﻪ ﺣﻴﺮة ﺷﺪﻳﺪة ،ﻓﺈذا ﺑﻴﻨﺎ ﻟﻪ ذﻟﻚ اﳌﺜَﻞ ,أو
َ
ﻧﺒﻬﻨﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺜﻼ اﻫﺘﺪى ,وﲣﻠﺺ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳊﲑة؛ وﻟﺬﻟﻚ ﺳﻤﻴﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ :دﻻﻟﺔ اﻟﺤﺎﺋﺮﻳﻦ
)ص.« (6

ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﳜﺎﻃﺐ اﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮن ﰲ ﻛﺘﺎب/ﻧﺺ دﻟﻴﻞ اﳊﺎﺋﺮﻳﻦ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ » :أﻣﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺮوا
ﺿﻮءا وﻫﻮ ﺳﺎﻗﻂ؛ ﺑﻞ ﻫﻢ ﰲ ﻟﻴﻠﻬﻢ ﳜﺒﻄﻮن ,وﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﻴﻞ ﻓﻴﻬﻢ :إ ﻢ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن وﻻ ﻳﻔﻬﻤﻮن،
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ﺳﻴﻜﻮﻧﻮن ﰲ اﻟﻈﻠﻤﺔ وﺧﻔﻲ ﻋﻨﻬﻢ اﳊﻖ ﲨﻠﺔ ﻣﻊ ﺷﺪة ﻇﻬﻮرﻩ ﻛﻤﺎ ﻗﻴﻞ ﻓﻴﻬﻢ :إ ﻢ ﻻ ﻳﺮون اﻟﻨﻮر اﻟﺬي
ﻳﻠﻤﻊ ﰲ اﻟﺴﻤﺎء وﻫﻢ ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻌﺎﻣﺔ ,ﻓﻼ ﻣﺪﺧﻞ ﻟﺬﻛﺮﻫﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎﻟﺔ« )ص«(8؛ »أﻣﺎ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎﻟﺔ
وﻋﻠِ َﻢ ﻋﻠﻮﻣﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ,وﻫﻮ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻟﻸﻣﻮر اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺣﺎﺋﺮ ﰲ
ﻓﻜﻼﻣﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻦ ﺗﻔﻠﺴﻒ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮتَ ,
ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﻟﱵ ﺣﲑت ﻓﻴﻬﺎ اﻷﲰﺎء اﳌﺸﻜﻠﺔ واﻷﻣﺜﺎل« )ص.«(11
راﺑﻌﺎ :ﻳﻮﺻﻲ اﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮن ﰲ آﺧﺮ »ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﻏﺮض اﳌﺆﻟﻒ ﰲ ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ دﻻﻟﺔ اﳊﺎﺋﺮﻳﻦ« ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ» :إذا
أردت أن ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ )ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎﻟﺔ( ﺣﱴ ﻻ ﻳﻐﺎدرك ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻲء ﻓﺮدد ﻓﺼﻮﳍﺎ ﺑﻌﻀﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ وﻻ ﻳﻜﻮن ﻏﺮﺿﻚ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻬﻢ ﲨﻠﺔ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻓﻘﻂ ،أﻻ وﲢﺼﻴﻞ ﻛﻞ ﻟﻔﻈﺔ ﺟﺎءت ﻓﻴﻪ ﰲ
ﻣﻌﺮض اﻟﻘﻮل وإن ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﻦ ﻏﺮض اﻟﻔﺼﻞ؛ ﻷن ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎﻟﺔ ﻣﺎ وﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﻼم ﻛﻴﻒ اﺗﻔﻖ،إﻻ
ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﻓﺎﺋﺾ ,وﺿﺒﻂ زاﺋﺪ ,وﲢﻔﻆ ﻣﻦ اﻹﺧﻼل ﺑﺘﺒﻴﲔ ﻣﺸﻜﻞ ،وﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﻲء ﻗﻴﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﰲ ﻏﲑ
ﻣﻮﺿﻌﻪ ,وﻻ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﺑﺄوﻫﺎﻣﻚ ﻓﺘﺆذﻳﲏ وﻻ ﺗﻨﻔﻊ ﻧﻔﺴﻚ؛ ﺑﻞ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻚ أن ﺗﺘﻌﻠﻢ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ
ﺗﻌﻠﻤﻪ،واﻧﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ داﺋﻤﺎ ,ﻓﻬﻲ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻚ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ

ﻋﺎﻗﻞ« ...

)ص .(17-16وﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﻀﺢ أن وراء ﺗﻌﺪد واﺧﺘﻼف ﺑﻞ وﺗﺸﺘﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻜﺘﺎب/اﻟﻨﺺ وﺣﺪة
اﻹﺷﻜﺎل/اﻟﺮؤﻳﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:
اﻹﺷﻜﺎل :ﺣﻴﺮة أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ واﳌﻌﺮﻓﺔ إزاء اﻟﺘﺒﺎﺳﺎت وﺗﻨﺎﻗﻀﺎت اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻇﻬﻮر اﳊﺎﺟﺔ إﱃ دﻟﻴﻞ.
اﻟﺮؤﻳﺔ :اﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟـ»ﲨﻴﻊ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﺘﻪ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم« ﻫﻮ »اﳌﻔﺘﺎح« واﻟﺪﻟﻴﻞ )ص.(11
وﻫﻨﺎ ﳛﻀﺮ اﻹﺷﻜﺎل/اﻟﺮؤﻳﺔ ﰲ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ دﻋﻮﻧﺎﻩ ﺑـ »اﻟﺮﺷﺪﻳﺔ« رﻏﻢ ﻋﺪم اﳉﺰم ﺑﺎﻟﻘﻮل ﺑﺘﻠﻤﺬة وﺗﺒﻌﻴﺔ
اﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮن اﳌﺒﺎﺷﺮة واﻟﺼﺮﳛﺔ ﻷﰊ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ رﺷﺪ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ ﳝﻜﻦ ﻧﻌﺘﻬﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﺻﺮاﺣﺔ ﺑـ»اﻟﺮﺷﺪﻳﲔ
اﻟﻴﻬﻮد« ,وأﺑﺮزﻫﻢ ﻣﻦ دون ﺟﺪال :إﺳﺤﺎق اﻟﺒﻼك ،ﻟﻴﻔﻲ ﺑﻦ ﺟﺮﺳﻮن ،ﻣﻮﺳﻰ اﻟﻨﺮﺑﻮﱐ.
إﺳﺤﺎق اﻟﺒﻼك:14
ﻻ ﻳﻌﺮف ﻋﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺳﻮى اﻟﻨﺰر اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻋﺎش ﰲ ﺣﺪود اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ,وﻟﻪ ﻛﺘﺎب
واﺣﺪ ﻣﻌﺮوف ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﺮﲨﺔ ﻧﺎﻗﺼﺔ ﻟﻜﺘﺎب ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻟﻠﻐﺰاﱄ ﻣﻊ ﺗﻌﻠﻴﻖ –ﻫﻮ اﳌﻬﻢ-
ﻳﻨﺘﻘﺪ ﻓﻴﻪ اﻟﺒﻼك ﻧﻘﺪ اﻟﻐﺰاﱄ ﻟﻠﻔﻼﺳﻔﺔ واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ,وﻫﻮ )أي اﻟﻐﺰاﱄ( ﱂ ﻳﻘﺮأ أرﺳﻄﻮ إﻻ ﻋﱪ ﺗﻔﺎﺳﲑ
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ﳏﺪدة ) اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ(...وﻫﺬا ﻫﻮ ذات اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺬي ﻳﻮﺟﻬﻪ اﻟﺒﻼك إﱃ اﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮن ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺴﻌﻰ إﱃ
ﲡﺎوزﻩ ﻣﻌﻠﻨﺎ رﺷﺪﻳﺘﻪ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ.
ﻳﱪز اﻟﺒﻼك ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻏﺮاض اﻟﻌﺎﻣﺔ )اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ( ,ﻛﻤﺎ ﻳﱪز ﲤﺎﻳﺰﳘﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﳋﻄﺎب )اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺗﱪﻫﻦ واﻟﺪﻳﻦ ﻳﻠﻘﻦ( ,وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺨﺎﻃَﺐ )اﻟﻔﺮد ﰲ ﺣﺎل اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
واﳉﻤﻬﻮر ﰲ ﺣﺎل اﻟﺪﻳﻦ( ,وﻫﻮ ﻫﻨﺎ رﺷﺪي ﺧﺎﻟﺺ.
15
ﻟﻴﻔﻲ ﺑﻦ ﺟﺮﺳﻮن )1344-1288م(
ﻃﺒﻴﺐ وﻓﻠﻜﻲ وﻓﻴﻠﺴﻮف وﺿﻊ ﺷﺮوﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻮص اﺑﻦ رﺷﺪ ﻣﻌﺘﱪا »أن اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ اﳌﺸﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ,واﳌﻄﻠﻮب ﻫﻮ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة واﻟﺪﻳﺎﻧﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ؛ ﺣﱴ ﻻ ﻳﻀﺎد اﳊﻖ اﳊﻖ«.16
واﻟﻜﺘﺎب اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻻﺑﻦ ﺟﺮﺳﻮن ﻫﻮ ﺣﺮوب اﻟﺮب اﻟﺬي وﺿﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار دﻻﻟﺔ اﳊﺎﺋﺮﻳﻦ ,ﲝﻴﺚ إﻧﻪ

ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﺟﺰاء ﻫﻲ :اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﺧﻠﻮد اﻟﺮوح-اﻟﻨﺒﻮة-اﻟﻌﻠﻢ اﻹﳍﻲ-اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﺎﻧﻴﺔ-اﳉﻮاﻫﺮ
اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ-اﳋﻠﻖ .وﺣﺴﺐ  G.Wajdaﻓﻬﺬا اﻟﻜﺘﺎب »ﻫﻮ ﺑﻼ رﻳﺐ واﺣﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱂ اﻷﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻔﻜﲑ اﻟﻨﻈﺮي )اﻟﺪﻳﲏ اﻟﻴﻬﻮدي(؛ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻷﻧﻪ -ﻣﺜﻞ دﻻﻟﺔ اﳊﺎﺋﺮﻳﻦ -ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻓﻠﺴﻔﻴﺎ ﺷﺒﻪ
ﻛﺎﻣﻞ؛ وﻟﻜﻦ ﻷن ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم )ﻻﺑﻦ ﺟﺮﺳﻮن( ﻋﻮض أن ﻳﻜﻮن ﳎﺮد ﺻﺪى –ﻛﻤﺎ ﻫﻲ اﳌﻮﺿﺔ وﻗﺘﻪ-
ﻟﻨﻈﺎم اﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮن ،ﻫﻮ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ -أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﳛﺎول أن ﻳﻜﻮن ﻛﺬﻟﻚ – إﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞ وﺗﺼﺤﻴﺢ
ﻟﻪ« ,17وﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺎﺑﻦ ﺟﺮﺳﻮن ﻫﻮ ﺣﺎﺳﻢ وﺻﺮﻳﺢ ﰲ اﳓﻴﺎزﻩ إﱃ اﺑﻦ رﺷﺪ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻗﺎم ﺑﺈﳒﺎز ﻧﻮع ﻣﻦ
اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻌﺠﻴﺐ ﺑﲔ اﻟﺮﺷﺪﻳﺔ واﳌﻮﺳﺎوﻳﺔ ,وﺟﻌﻞ اﻟﻠﻘﺎء ﳑﻜﻨﺎ ﺑﲔ أرﺳﻄﻮ واﻟﺘﻮراة.18
ﻣﻮﺳﻰ اﻟﻨﺮﺑﻮﱐ )1362-1300م(:19
درس اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻣﺒﻜﺮا ﻋﻠﻰ ﻳﺪ أﺑﻴﻪ )ﺳﻠﻴﻞ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻋﺮﻳﻘﺔ ﰲ اﻟﻌﻠﻢ( ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ »ﺣﻈﺮ« ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
ﳌﻦ ﻫﻢ دون  30/25ﺳﻨﺔ ,رﺷﺪﻳﺘﻪ ﺛﺎﺑﺘﺔ وﺣﺎﲰﺔ؛ إذ ﻳﻨﺴﺐ إﻟﻴﻪ اﻟﻘﻮل اﻟﺘﺎﱄ ﰲ ﺣﻖ أﰊ اﻟﻮﻟﻴﺪ اﺑﻦ
رﺷﺪ» :اﳊﻜﻴﻢ اﻹﻧﺴﺎﱐ اﻟﺬي ﻗَـ ﱠﻮَم أﺣﺴﻦ ﺗﻘﻮﱘ ﻛﻞ آراء أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺎدوا ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ وﺿﻊ أس
اﻟﻌﻠﻮم )أرﺳﻄﻮ( ،وﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺼﻞ ﺎ إﱃ ﻗﻤﺔ ﻛﻤﺎﳍﺎ ﰲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ،واﻟﺬي وﻓﻖ ﺑﲔ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺪﻳﻦ
واﳊﻘﻴﻘﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ«.20
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إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ اﻷﺳﺎس ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺆﻟﻔﺎت رﺷﺪﻳﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻖ إﳚﺎﺑﻴﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻓﻠﻪ ﺗﻔﺴﲑ ﻧﻘﺪي
ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻜﺘﺎب دﻻﻟﺔ اﳊﺎﺋﺮﻳﻦ ﻳﱪز ﻓﻴﻪ »اﳌﻴﻞ« اﻟﺴﻴﻨﻮي )ﻧﺴﺒﺔ إﱃ اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ( اﳌﻨﻔﻠﺖ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻟﺪى اﺑﻦ
ﻣﻴﻤﻮن ،وﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻃﺮوﺣﺎت اﻟﺮﺷﺪﻳﻴﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ واﻟﺒﺎرزة :اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف ﻟﻮﺣﺪﻩ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮغ اﳌﻌﺎﱐ
اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﰲ اﻟﻘﻮل اﻟﺪﻳﲏ )ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺣﻰ ﺑﻪ إﱃ اﻷﻧﺒﻴﺎء( .واﳋﻼﺻﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺮرﻫﺎ Maurice-
 Ruben Hayounﰲ آﺧﺮ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﳌﺬﻛﻮر أن ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻨﺮﺑﻮﱐ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻫﻲ ﻣﻜﺎﻧﺔ رﺷﺪي
ﺣﺎﺳﻢ un averroïste déterminé؛ إذ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻮر إﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﻜﺮ اﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮن ﰲ
21
اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻣﻦ دوﻧﻪ.
 -3اﻟﺮﺷﺪﻳﺔ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
ﺑﺪأ ﲢﻮل اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ إﱃ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺮﲰﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ إﻋﻼن اﻹﻣﱪاﻃﻮر ﻗﺴﻄﻨﻄﲔ اﻋﺘﻨﺎﻗﻪ ﻟﻠﺪﻳﺎﻧﺔ
اﳉﺪﻳﺪة ﰲ ﺳﻨﺔ 313م.
وﰲ ﺳﻨﺔ  325ﰎ رﲰﻴﺎ ﺗﺜﺒﻴﺖ أرﻛﺎن اﻟﻌﻘﻴﺪة اﳉﺪﻳﺪة ﳑﺜﻠﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﰲ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺜﻠﻴﺚ ,وﺳﺮ اﻟﺘﺠﺴﺪ,
وواﻗﻌﺔ اﻟﺼﻠﺐ ,وﻛﻮﻧﻴﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻟﺒﺎﺑﻮﻳﺔ.22
وﰲ ﻋﺎم  397ﰎ ﺎﺋﻴﺎ ﺗﻜﺮﻳﺲ اﻟﻨﺼﻮص اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ اﳌﻘﺪﺳﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:23
 ﻛﺘﺎب اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻘﺪﱘ اﳌﻌﺮوف. ﻛﺘﺎب اﻟﻌﻬﺪ اﳉﺪﻳﺪ وﻳﻀﻢ اﻷﻧﺎﺟﻴﻞ اﻷرﺑﻌﺔ اﳌﻘﺮرة واﳌﻌﱰف ﺎ :إﳒﻴﻞ ﻣﺮﻗﺺ )ﺣﻮاﱄ70م(،إﳒﻴﻼ ﻣﱴ وﻟﻮﻗﺎ )ﺣﻮاﱄ90-80م( ،إﳒﻴﻞ ﻳﻮﺣﻨﺎ )ﺣﻮاﱄ ،(100-90إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻨﺼﻮص اﳌﻌﺮوﻓﺔ
ﺑـ»أﻋﻤﺎل اﻟﺮﺳﻞ« و»اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ«.
وﻫﺬﻩ –ﻋﻤﻮﻣﺎ -ﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ »اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ اﳌﺒﻜﺮة« ،ﺗﺘﻠﻮﻫﺎ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﲟﻦ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﺑـ»آﺑﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ«
وأﺷﻬﺮﻫﻢ –دون ﺟﺪال -اﻟﻘﺪﻳﺲ أوﻏﺴﻄﲔ )430-354م( اﻟﺬي أﳒﺰ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ »اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ« ﺑﲔ
اﻟﱰاث اﻹﻏﺮﻳﻘﻲ )اﻷﻓﻼﻃﻮﱐ ﺑﺎﳋﺼﻮص( واﻟﻮﺣﻲ اﻟﺘﻮراﰐ ﻇﻠﺖ ﺻﻴﻐﺘﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻬﻴﻤﻨﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻜﻨﺴﻲ اﳌﺴﻴﺤﻲ ﺣﱴ ﺣﺪود اﻟﻘﺮﻧﲔ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ واﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ .ﻫﺬا ﻣﻦ ﺟﻬﺔ.
وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﻟﻘﺪ واﺟﻬﺖ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﻣﺒﻜﺮا ﲢﺪﻳﺎ ﻛﺒﲑا ﲤﺜﻞ ﰲ »اﻟﺪﻓﺎع« ﻋﻦ اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ اﳉﺪﻳﺪة إزاء
اﻟﻔﻜﺮ »اﻟﻮﺛﲏ« اﳌﻨﺘﺸﺮ واﻟﺒﺎرز :اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ اﻟﻴﻮﻧﺎﱐ ,وﻫﻨﺎ ﻳﱪز ﻣﻮﻗﻔﺎن:
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 ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻘﺪﻳﺲ واﻟﺸﻬﻴﺪ ﺟﻴﺴﺘﺎن )114/100م168/162-م( ذي اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ اﳌﺘﲔ،ﺼﺮ ﺣﻮاﱄ ﺳﻨﺔ 130م ﻣﻦ دون أن ﻳﺘﻨﻜﺮ ﻟﻠﱰاث اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ اﻟﻴﻮﻧﺎﱐ؛ وﻟﻜﻦ –ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ -رأى
واﻟﺬي ﺗَـﻨَ ّ
ﻓﻴﻪ إﻏﻨﺎء وﲤﺘﻴﻨﺎ ﻟﻌﻘﻴﺪﺗﻪ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺣﻜﻤﺔ اﻟﻘﺪﻣﺎء ﻫﻲ إﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﻘﺪم اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ,وﺗﺒﻮء
اﳌﺴﻴﺢ ﻣﻘﺎم اﻟﻌﻘﻞ اﻷﲰﻰ أو اﻟﻠﻮﻏﻮس.
 ﻣﻮﻗﻒ ﺗﺮﺗﻠﻴﺎن 160/150) Tertulienم240/230-م( اﻟﺬي ﻳُﻌ ّﺪ ﻣﺆﺳﺲ اﻟﻼﻫﻮتاﳌﺴﻴﺤﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي واﳌﺪاﻓﻊ اﻟﺼﻠﺐ ﻋﻦ ﻓﻬﻢ »ﺗﺮاﺛﻲ« ﻟﻠﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ »اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ« اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ
و»اﻟﺒﺪﻋﺔ« اﻟﻐﻨﻮﺻﻴﺔ.
وﺗُﻌ ّﺪ ﻣﺪرﺳﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ )ﻛﻠﻴﻤﺎﻧﺖ ،أورﳚﲔ ،ﻟﻮﺳﻴﺎن اﻷﻧﻄﺎﻛﻲ( اﺳﺘﻤﺮارا ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر
ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻛﺎﻧﺖ »ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻟﻠﺘﻔﻜﲑ اﻟﻴﻬﻮدي واﳌﺴﻴﺤﻲ واﻟﻴﻮﻧﺎﱐ ﲨﻴﻌﺎ ،وﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ ﻛﺎﻧﺖ
اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﻗﺪ اﻧﺘﺸﺮت وإن ﱂ ﺗﻜﻦ ﻗﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،ﻓﻜﺎن ﻟﺰاﻣﺎ ﻋﻠﻰ آﺑﺎء
اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ ﻧﺸﺮ اﻟﺪﻋﻮة اﳉﺪﻳﺪة ،وﺗﺄﺳﻴﺲ اﻷﺧﻼق اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ،ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار
اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟﻠﻌﻘﺎﺋﺪ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﺿﺪ ﻣﻬﺎﲨﻴﻬﺎ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺿﺪ اﻟﻔﺮق اﻟﱵ ﻧﺸﺄت
داﺧﻞ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ذا ﺎ« ,24وﻟﻌﺐ أﻓﻼﻃﻮن واﻷﻓﻠﻮﻃﻴﻨﻴﺔ دورا ﻣﺮﻛﺰﻳﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد؛ ﲝﻴﺚ ﻫﻴﻤﻨﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻔﻜﲑ اﳌﺴﻴﺤﻲ ,وﻏﻠﻔﺎ اﳉﻮ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻜﻮن ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ,وﻫﺬا ﻫﻮ اﳉﻮ اﻟﺬي
ﺳﻴﻨﺸﺄ ﻓﻴﻪ )اﻟﻘﺪﻳﺲ( أوﻏﺴﻄﲔ 25ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﺤﻮل إﱃ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﺳﻨﺔ 386م ،وﻳﻨﺠﺰ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻋﺸﺮات اﻟﻨﺼﻮص اﻟﱵ ﻛﺘﺒﻬﺎ ﰲ ﻧﻮع ﻣﻦ ﺗﺪﻓﻖ اﻹﳍﺎم وﺻﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﻋﺠﻴﺒﺔ ﺑﲔ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﷲ
ﺑﺎﻹﳝﺎن )وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺴﺎﺑﻖ( ،وإدراﻛﻪ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ )وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻼﺣﻖ( ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ إﻗﺮار ﻧﻮع ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ
اﻟﺸﻜﻠﻲ ﺑﲔ ﳎﺎل اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ وﳎﺎل اﻟﻼﻫﻮت؛ ﻓﺎﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﱂ ﺗﻄﺮد ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﷲ )ﻋﻨﻮان ﻛﺘﺎب ﺷﻬﲑ
ﻟﻠﻘﺪﻳﺲ أوﻏﺴﻄﲔ(؛ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﲢﻮﻟﺖ إﱃ ﺧﺎدم ﻟﻼﻫﻮت اﳌﺴﻴﺤﻲ ﰲ ﺻﻴﻐﺘﻪ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ
اﻟﺮﲰﻴﺔ دون أن ﻳﻨﻘﺺ ﻫﺬا ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻷوﻏﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﱵ اﻧﺒﺜﻘﺖ ﰲ اﻷﺻﻞ ﻛﺘﺠﺮﺑﺔ وﺟﻮدﻳﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ
)ﻛﺘﺎب اﻻﻋﱰاﻓﺎت ﻟﻠﻘﺪﻳﺲ أوﻏﺴﻄﲔ( ,واﺳﺘﻮت ﻫﻴﻜﻼ ﻧﻈﺮﻳﺎ ﻳﺆﺳﺲ ﳌﺴﻴﺤﻴﺔ »ﻣﺘﺼﺎﳊﺔ« ﻣﻊ
ﳏﻴﻄﻬﺎ اﻟﻔﻜﺮي اﻟﻌﺎم )ﻛﺘﺎب اﻟﻌﻘﻴﺪة اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﻣﺜﻼ(.
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ﻣﺎت اﻟﻘﺪﻳﺲ أوﻏﺴﻄﲔ ﺳﻨﺔ430م؛ وﻟﻜﻦ اﻷوﻏﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺳﺘﺘﺤﻮل إﱃ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ
اﳌﻬﻴﻤﻨﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻌﺼﺮ اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻷوروﰊ ,وﻟﻦ ﻳﺒﺪأ ﻫﺬا اﳊﺎل ﰲ اﻟﺘﻤﻠﻤﻞ واﻟﺘﺒﺪل إﻻ ﻣﻊ
ﺗﻐﻠﻐﻞ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ )ﺧﺎﺻﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻔﻨﻮن ﰲ ﺑﺎرﻳﺲ وﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎدو ﰲ
إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ( ,واﻛﺘﺸﺎف أرﺳﻄﻮ )اﳌﻌﻠﻢ اﻷول( ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮوح اﺑﻦ رﺷﺪ أﺳﺎﺳﺎ وﺑﺮوز ﲨﺎﻋﺔ »اﻟﺮﺷﺪﻳﻴﻦ
اﻟﻼﺗﻴﻦ«.
و اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻷﺧﲑة ﻫﻲ اﻟﱵ ﺳﻨﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ.
ﰲ ﺳﻨﺔ 1852م ﻧﺸﺮ اﳌﺴﺘﺸﺮق اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ إرﻧﺴﺖ رﻳﻨﺎن ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﺮاﺋﺪ اﳌﻌﻨﻮن ﺑﺎﺑﻦ رﺷﺪ واﻟﺮﺷﺪﻳﺔ,26
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻀﻴﻘﺔ واﻟﺮؤﻳﺔ اﳌﻨﺤﺎزة اﻟﻠﺘﲔ ﳛﺪدان ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻬﻮ –ﻣﻦ ﺟﻬﺔ -ﻗﺪ ﻟﻔﺖ
اﻟﻨﻈﺮ إﱃ أﳘﻴﺔ اﻟﺮﺷﺪﻳﺔ واﻟﺮﺷﺪﻳﲔ اﻟﻼﺗﲔ )اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ اﻷﺧﲑة ﻣﻨﺴﻮﺑﺔ إﱃ رﻳﻨﺎن ﲢﺪﻳﺪا( ﰲ ﺗﻜﻮن
اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻮﺳﻴﻂ )اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻮﺳﻴﻄﻴﺔ (la philosophie médiévaleوﻣﻦ
ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب واﺳﻌﺎ أﻣﺎم ﺳﻴﻞ ﻣﺘﺪﻓﻖ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻮل اﺑﻦ رﺷﺪ
واﻟﺮﺷﺪﻳﺔ.27
وﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻮﺳﻴﻂ le moyen age
ﻓﺎﻟﺸﺎﺋﻊ ﻫﻮ أن ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ ﳝﺘﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ اﳌﻴﻼدي )ﺳﻘﻮط اﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ وﺗﺜﺒﻴﺖ
اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ( إﱃ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ )ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺒﺪاﻳﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ أو اﻟﺮوﻧﻴﺴﺎﻧﺲ( ,وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ
ﻓﺎﻟﻌﺼﺮ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻳﺮادف ﻫﻨﺎ أﻟﻒ ﻋﺎم ﻣﻦ اﻻﳓﻄﺎط اﻟﺘﺎرﳜﻲ واﻟﻈﻼﻣﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ,واﻟﻮاﻗﻊ أن ﻫﺬﻩ ﺻﻮرة
ﻏﲑ دﻗﻴﻘﺔ ﲤﺎﻣﺎ ,وﻗﺪ ﺗﺒﺪﻟﺖ رأﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺐ ﻣﻊ ﺗﻘﺪم اﻟﺪراﺳﺎت اﳉﺪﻳﺪة واﳌﺨﺘﺼﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺼﺮ
اﻟﻮﺳﻴﻂ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺟﺎك ﻟﻮﻏﻮف وآﻻن ﻟﻴﺒﲑا ,ﻓﻔﻲ ﺳﻨﺔ 1957م ﺳﻴﻨﺸﺮ ﺟﺎك ﻟﻮﻋﻮف Jacques
 -le Goffوﻫﻮ ﲟﻌﲎ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱐ ﺳﻠﻴﻞ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﺸﻬﲑة اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﲟﺪرﺳﺔ اﳊﻮﻟﻴﺎت

 -Les annalesﻛﺘﺎﺑﻪ اﳌﺘﻤﻴﺰ :اﻟﻤﺜﻘﻔﻮن ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻮﺳﻴﻂ Les intellectuels au
moyen age
وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻓﺎﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﺜﻘﻔﲔ ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻳﺒﺪو -ﻷول وﻫﻠﺔ -ﻣﺴﺘﻔﺰا وﺻﺎدﻣﺎ ﻟﻌﻤﻮم اﳌﻬﺘﻤﲔ
ﺑﺘﺎرﻳﺦ وﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﳌﺜﻘﻔﲔ؛ إذ اﳌﺜﻘﻒ -ﻛﻮاﻗﻌﺔ وﻣﻔﻬﻮم -ﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻈﻬﻮر ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ
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ﻳﺮﺗﺒﻂ ﲢﺪﻳﺪا ﲝﺎدث ا ﺎم اﻟﻀﺎﺑﻂ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﻴﻬﻮدي درﻳﻔﻮس ﺑﺎﻃﻼ ﺑﺎﳋﻴﺎﻧﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ,وﳏﺎﻛﻤﺘﻪ ﻏﲑ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ,ووﻗﻮف ﻋﻠﻤﺎء وﻛﺘّﺎب إﱃ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻧﺸﺮوا ﰲ ﺟﺮﻳﺪة ﻟﻮرور ﺑﺘﺎرﻳﺦ 14ﻳﻨﺎﻳﺮ 1898م ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺑﻌﻨﻮان
»ﺑﻴﺎن اﳌﺜﻘﻔﲔ« le manifeste des intellectuelsﻳﻌﺘﱪ ﻫﻮ »ﺑﻴﺎن« ﻣﻴﻼد اﳌﺜﻘﻒ
اﳊﺪﻳﺚ؛ ﻟﻜﻦ ﺟﺎك ﻟﻮﻏﻮف ﻳﺘﺠﺎوز ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪات اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ وﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﳌﺜﻘﻒ
 l’intellectuelﻣﻦ ﺣﻴﺚ -ﻫﻮ أﺳﺎﺳﺎ وﺣﺼﺮا -اﻟﻔﺮد اﳌﺸﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬﻫﲏ/اﻟﻌﻘﻠﻲ واﳌﺘﻌﻴﺶ
ﻣﻨﻪ أﺳﺎﺳﺎ ،ﻣﺘﻤﻴﺰا ﰲ ﻫﺬا ﻋﻦ رﺟﻞ اﻟﺪﻳﻦ  le clercورﺟﻞ اﻟﺪوﻟﺔ واﻹدارة )اﳌﻮﻇﻒ( أو رﺟﻞ اﳌﺎل
واﻟﺘﺠﺎرة )اﻟﺒﻨﻜﻲ واﻟﺘﺎﺟﺮ( ...وﻋﻠﻴﻪ،ﻳﺘﻘﺪم اﻟﻤﺜﻘﻔﻮن ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ أوﻟﺌﻚ اﳌﻌﻠﻤﲔ
واﻷﺳﺎﺗﺬة واﻷدﺑﺎء واﻟﻔﻨﺎﻧﲔ اﳌﺮﺗﺒﻂ ﻇﻬﻮرﻫﻢ ﺑﻨﻬﻀﺔ اﳌﺪن اﻷوروﺑﻴﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ ،وﻫﻢ
ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺸﻜﻠﻮن ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ -ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ وﻋﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻛﺬﻟﻚ -أﺳﺎس ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ ﺟﺎك
ﻟﻮﻏﻮف ﺑـ» ﻀﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ« ﰲ أوروﺑﺎ.28
واﻟﻮاﻗﻊ أن ﺟﺎك ﻟﻮﻏﻮف ﻳﺘﻜﻠﻢ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﺮاﺋﺪ ﻋﻦ ﻧﻬﻀﺎت أوروﺑﻴﺔ ﺛﻼث:
 ﻀﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ/اﻟﺘﺎﺳﻊ اﻟﻜﺎروﻟﻮﻟﻴﻨﻴﺔ )ﻧﺴﺒﺔ إﱃ اﻹﻣﱪاﻃﻮر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ/اﻷﳌﺎﱐ ﺷﺎرﳌﺎن( اﳌﻨﺼﺒّﺔﲢﺪﻳﺪا ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﺷﻜﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﳋﻂ وأﺣﻮال اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﺎﻣﺔ.
 ﻀﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺄﺛﲑ اﳊﻀﺎري اﻟﻌﺮﰊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎ ,واﻟﺘﺄﺛﲑ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ أوروﺑﺎ.
 ﻀﺔ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ/اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ اﳌﺸﻬﻮرة.اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻷوﱃ ﳏﺪودة ,ﺑﻞ وﲦﺔ ﺧﻼف ﺑﲔ اﳌﺆرﺧﲔ ﰲ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻛﺬﻟﻚ.
اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺗﺘﺠﺎوز ﻧﻄﺎق اﺧﺘﺼﺎص اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻮﻏﻮف؛ وﻟﻜﻨﻪ ﳛﺴﻢ أﻣﺮا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﺑﺼﺪدﻫﺎ ﳌﺎ ﻳﺮﻓﺾ
ّ
ﻣﺒﺪأ اﻟﻘﻄﻴﻌﺔ اﳉﺬرﻳﺔ ,وﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ واﻗﻌﺔ اﻻﻧﻌﻄﺎف اﳌﺘﺒﺪل.
وﺗﺒﻘﻰ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ -ﻀﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ واﻣﺘﺪادﻫﺎ داﺧﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﺪرﺳﻪ ﺟﺎك
ﻟﻮﻏﻮف ﰲ اﻟﻔﺼﻠﲔ اﻷول واﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻣﱪزا -ﺑﺎﻗﺘﺪار ﻣﻨﻬﺠﻲ ﺻﺎرم وﲡﺮد ﻋﻠﻤﻲ ﻓﺬ -واﻗﻌﺘﲔ
ﺣﺎﲰﺘﲔ:
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 ﺑﺮوز »اﳌﺜﻘﻔﲔ« ﻛﻔﺌﺔ ﺳﻮﺳﻴﻮ-ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ,واﻟﺪور اﻟﺮﻳﺎدي ﻓﻜﺮﻳﺎ وﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺎ وأدﺑﻴﺎ وﻓﻨﻴﺎ اﻟﺬيﻟﻌﺒﺘﻪ ﰲ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﻮﺳﻴﻄﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﻋﱪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ )ﻣﺪرﺳﺔ ﺷﺎرﺗﺮ ،ﺟﺎﻣﻌﺎت
ﺑﺎرﻳﺲ وأﻛﺴﻔﻮرد وﺑﻮﻟﻮﻧﻴﺎ ( ،وﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻓﺬة )أﻟﺒﲑ اﻟﻜﺒﲑ ،أﺑﻴﻼر ،ﻃﻮﻣﺎس اﻷﻛﻮﻳﲏ،
ﺳﻴﺠﲑ دي ﺑﺮاﺑﺎن.(...
 اﳊﻀﻮر اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ اﻟﻌﺮﰊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺮﺷﺪي ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻗﻠﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ اﳌﺒﻜﺮة.واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻷﺧﲑ -ﲢﺖ ﻋﻨﻮان :ﻣﻦ اﳉﺎﻣﻌﻲ إﱃ اﻹﻧﺴﺎﻧﻮي -ﳜﺼﺼﻪ ﺟﺎك ﻟﻮﻏﻮف ﳌﺂل
ﻀﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ ﻋﱪ ﻣﺴﺎرﻳﻦ:
 ﻣﺴﺎر ﲢﻮل ﻋﻤﻮم اﳌﺜﻘﻔﲔ اﻟﻮﺳﻴﻄﻴﲔ أﻧﻔﺴﻬﻢ إﱃ ﻓﺌﺔ ﻣﻨﺪﳎﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﺋﻢ. ﲢﻮل اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻮﺳﻴﻄﻴﺔ ذا ﺎ -اﻟﱵ ﺑﺪأت ﺗﺎرﳜﻴﺔ ﺗﻘﺪﻣﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺪرﺳﺔ ﺷﺎرﺗﺮ ,وﻋﻘﻼﻧﻴﺔ ﺟﺪﻟﻴﺔ ﻣﻊأﻟﺒﲑ اﻟﻜﺒﲑ وﺗﻮﻓﻴﻘﻴﺔ ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ/رﺷﺪﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﻣﺎس اﻷﻛﻮﻳﲏ ,ورﺷﺪﻳﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﻣﻊ ﺳﻴﺠﲑ دي ﺑﺮاﺑﺎن-
إﱃ ﺳﻜﻮﻻﺋﻴﺔ ﻓﺎرﻏﺔ وﻻ ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ ﻣﺮﺗﺪة.
واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﻲ ﺑﺮوز اﻟﻘﺮﻧﲔ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ واﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﳘﺎ ﻓﱰة ﺗﺮاﺟﻊ وﺳﻘﻮط ﺣﻘﻴﻘﻴﲔ ﺿﺪﻫﺎ
ﲢﺪﻳﺪا ﺳﺘﻘﻮم اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ واﳌﺸﻬﻮر ﺑﺎﻟﺮوﻧﻴﺴﺎﻧﺲ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ -وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻴﺎق -ﺳﻴﻨﺸﺮ آﻻن دو ﻟﻴﺒﲑا Alain de liberaﺳﻨﺔ 1991م ﻛﺘﺎﺑﺎ
ﺑﻌﻨﻮن اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻮﺳﻴﻂ29ﻳﺪﻋﻮ ﻓﻴﻪ أﺳﺎﺳﺎ إﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

 إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺟﺬرﻳﺎ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺘﺎرﳜﻲ وﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻀﻤﻮناﳌﻌﺮﰲ؛ ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻫﺎ ﺑﺰﻣﻦ أوروﰊ واﺣﺪ؛ وﻟﻜﻦ ﺑﱰﻛﻴﺐ أزﻣﻨﺔ ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ :اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻴﻮﻧﺎﱐ اﻹﻏﺮﻳﻘﻲ,
واﻟﺰﻣﻦ اﻟﻌﺮﰊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ,واﻟﺰﻣﻦ اﻟﻴﻬﻮدي اﻟﻌﱪي ,واﻟﺰﻣﻦ اﻷوروﰊ اﻟﻼﺗﻴﲏ.
 إﻋﺎدة اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻠﱰاث اﻟﻌﺮﰊ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺬي ﻳﻨﻌﺘﻪ دو ﻟﻴﺒﲑا ﺑـ»اﻟﱰاث اﳌﻨﺴﻲ« 30ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺎرﺗﻜﻮن اﻟﻔﻜﺮ اﻷوروﰊ ﺧﺎﺻﺔ واﻟﻔﻜﺮ اﻹﻧﺴﺎﱐ ﻋﺎﻣﺔ.
 أﳘﻴﺔ اﺑﻦ رﺷﺪ واﻟﺮﺷﺪﻳﺔ ﰲ ﺑﺮوز وﺗﻜﻮن ﺧﻄﺎب ﺛﻘﺎﰲ أوروﰊ ﺟﺪﻳﺪ ﲪﻞ ﻟﻮاءﻩ ﺑﺎﳋﺼﻮص»ﻣﺜﻘﻔﻮن ﻓﻼﺳﻔﺔ« ﻏﲑ ﳏﱰﻓﲔ 31وﻻ ﻣﺮﺗﺒﻄﲔ ﲟﺆﺳﺴﺎت ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ،وﻟﻜﻨﻬﻢ أﻓﺮاد أﺣﺮار ﳝﺎرﺳﻮن
اﻟﺘﻔﻠﺴﻒ ﻛﻨﻤﻂ ﺣﻴﺎة وﻋﻘﻴﺪة وﺳﻠﻮك ﻣﺘﻮﺧﲔ إدراك ﺣﻜﻤﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﳍﻢ ﻟﺬة ﻓﻜﺮﻳﺔ ﺳﺎﻣﻴﺔ وﺳﻜﻴﻨﺔ
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ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ .وﻫﺆﻻء ﻫﻢ ﻣﻦ ﻳﻨﻌﺘﻮن ﺑـ»اﻟﺮﺷﺪﻳﲔ اﻟﻼﺗﲔ« اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺘﺤﻮﻟﻮن ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ
واﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ إﱃ »ﻣﻨﺎر إﺷﻌﺎﻋﻲ« ﳚﻠﺐ ﺿﺪﻫﻢ ﻏﻀﺐ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ و»ﻣﺜﻘﻔﻴﻬﺎ« ﻓﻴﺘﻬﻤﻮن ﺑـ»اﳍﺮﻃﻘﺔ« و
»اﻹﳊﺎد« )اﻟﻘﻮل ﺑـ»اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ اﳌﺰدوﺟﺔ« اﳌﻨﺴﻮﺑﺔ ﺧﻄﺄ إﱃ اﺑﻦ رﺷﺪ( وﺗﺼﺪر ﺿﺪﻫﻢ ﻛـ»رﺷﺪﻳﲔ«
ﻗﻮاﻧﲔ اﳌﻨﻊ و»اﻟﺘﻜﻔﲑ«.32
واﻟﻮاﻗﻊ أن ﻫﺬا اﻟﻘﻤﻊ اﻟﻜﻨﺴﻲ إن أﻓﻠﺢ ﰲ ردع ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ آﻻن ﻟﻴﺒﲑا ﺑـ»اﻟﺮﺷﺪﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ« ،ﻓﻬﻮ ﱂ
ﻳﻔﻠﺢ ﰲ اﺳﺌﺼﺎل روﺣﻬﺎ »اﻟﺜﻮرﻳﺔ« )ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﺷﺪي »اﳌﺘﻄﺮف« ﺳﻴﺠﲑ دي ﺑﺎرﺑﺎن Siger de
 (barbantو ﺠﻬﺎ »اﻟﻌﻘﻼﱐ« )ﺣﺎﻟﺔ ﻃﻮﻣﺎس اﻷﻛﻮﻳﲏ اﳌﻌﺎرض ﻟﻠﺮﺷﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻨﻬﺠﻬﺎ
اﻟﻌﻘﻠﻲ اﳉﺪﱄ ذاﺗﻪ( .وﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻴﺘﻄﺮق إﻟﻴﻪ آﻻن ﻟﻴﺒﲑا ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻼﺣﻖ :ﻃﻮﻣﺎس اﻷﻛﻮﻳﲏ ﺿﺪ اﺑﻦ
رﺷﺪ 33ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺤﻘﻖ وﻳﻘﺪم اﻟﻨﺺ اﻟﻄﻮﻣﺎوي اﻟﺸﻬﲑ وﺣﺪة اﻟﻌﻘﻞ اﳌﻮﺿﻮع أﺻﻼ ﺿﺪ اﺑﻦ رﺷﺪ

واﻟﺮﺷﺪﻳﺔ ،ﻟﻴﺨﺘﻢ ﺬﻩ اﳋﻼﺻﺔ اﳊﺎﲰﺔ» :ﻟﻘﺪ اﺳﺘﻤﺮ ﺗﺄﺛﲑ ﻛﺘﺎب ﻃﻮﻣﺎس اﻷﻛﻮﻳﲏ وﺣﺪة اﻟﻌﻘﻞ وﱂ

ﲣﺘﻒ اﻟﺮﺷﺪﻳﺔ .ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ،ودون أن ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﱵ ﻣﺮت ﺎ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ
واﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ ،واﻟﺤﻴﻮﻳﺔ اﻟﻌﺠﻴﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﻓﻲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ واﻟﺴﺎدس

ﻋﺸﺮ)اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻣﻨﻲ،ع.أ( ،ﻓﻬﻲ اﺳﺘﻤﺮت ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ أﻛﺜﺮ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ل»ﺗﺪﺧﻞ« ﻃﻮﻣﺎس
اﻷﻛﻮﻳﲏ«
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ﻓﺮح أﻧﻄﻮن :اﺑﻦ رﺷﺪ وﻓﻠﺴﻔﺘﻪ ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ1904 ،م.
-Alain de libera : Penser au moyen age , Seuil, 1991 –Averroès
» ?  1991 et l’averroïsme, PUF, « Que sais-jeم.
 ﳏﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪ اﳉﺎﺑﺮي « :اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﰲ اﳌﻐﺮب واﻷﻧﺪﻟﺲ :ﻣﺸﺮوع ﻗﺮاءة ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﺑﻦ رﺷﺪ"ﺿﻤﻦ ﻛﺘﺎب :ﳓﻦ واﻟﺜﺮات :ﻗﺮاءات ﻣﻌﺎﺻﺮة ﰲ ﺗﺮاﺛﻨﺎ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ" ،ﻃﺒﻌﺔ ﻣﺰﻳﺪة وﻣﻨﻘﺤﺔ ،اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ
اﻟﻌﺮﰊ/اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء-اﳌﻐﺮب1983 ،م -اﺑﻦ رﺷﺪ :ﺳﲑة وﻓﻜﺮ/دراﺳﺔ وﻧﺼﻮص  ،ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﻃﺒﻌﺘﺎن1998 :م و2001م
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 -2ﻧﻘﺮأ ﰲ «ﻓﺼﻞ اﳌﻘﺎل»« :وإذا ﺗﻘﺮر أن اﻟﺸﺮع ﻗﺪ أوﺟﺐ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ ﰲ اﳌﻮﺟﻮدات ،واﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ،
وﻛﺎن اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻴﺲ ﺷﻴﺌﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺠﻤﻟﻬﻮل ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم،واﺳﺘﺨﺮاﺟﻪ ﻣﻨﻪ وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻘﻴﺎس،أو
ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس،ﻓﻮاﺟﺐ أن ﳒﻌﻞ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﰲ اﳌﻮﺟﻮدات ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس اﻟﻌﻘﻠﻲ» «-وإذا ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻫﻜﺬا ،وﻛﺎن ﻛﻞ ﻣﺎ
ﳛﺘﺎج إﻟﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ أﻣﺮ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻗﺪ ﻓﺤﺺ )ﻋﻨﻪ( اﻟﻘﺪﻣﺎء أﰎ ﻓﺤﺺ ،ﻓﻘﺪ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻧﻀﺮب
ﺑﺄﻳﺪﻳﻨﺎ إﱃ ﻛﺘﺒﻬﻢ ،ﻓﻨﻨﻈﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎﻟﻮﻩ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن ﻛﺎن ﻛﻠﻪ ﺻﻮاﺑﺎ ﻗﺒﻠﻨﺎﻩ ﻣﻨﻬﻢ ،وإن ﻛﺎن ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ
ﺑﺼﻮاب ﻧﺒﻬﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ»
« - 3ﻓﺈذن :اﻟﻨﺎس ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺻﻨﺎف:
 ﺻﻨﻒ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺘﺄوﻳﻞ أﺻﻼ ،وﻫﻮ اﳋﻄﺎﺑﻴﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ اﳉﻤﻬﻮر اﻟﻐﺎﻟﺐ .وذﻟﻚ أﻧﻪ ﻟﻴﺲﻳﻮﺟﺪ أﺣﺪ ﺳﻠﻴﻢ اﻟﻌﻘﻞ ﻳﻌﺮى ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ.
 وﺻﻨﻒ ﻫﻮ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺘﺄوﻳﻞ اﳉﺪﱄ ،وﻫﺆﻻء ﻫﻢ اﳉﺪﻟﻴﻮن ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻓﻘﻂ أو ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ واﻟﻌﺎدة. وﺻﻨﻒ ﻫﻮ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻟﻴﻘﻴﲏ ،وﻫﻢ ﻫﻢ اﻟﱪﻫﺎﻧﻴﻮن ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،أﻋﲏ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳊﻜﻤﺔ»)ﻓﺼﻞ اﳌﻘﺎل(
- Munk (Salomon) : Mélanges de philosophie juive et
- 4
.arabe ;Paris ,1857 ,1955,1989.
- Maurice-Ruban Hayoun : Petite histoire de la philosophie juive, Ed - 5
Ellipses,Paris,2008,pp32-34.

 - 6ﻧﻔﺴﻪ،ص .39
 - 7ﻻ ﻳﺘﻮاﱏ اﻟﻜﺜﲑون ﰲ اﻋﻨﺒﺎرﻩ ﻣﻮﺳﻰ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺳﻰ اﻷول )اﻟﻨﱯ(.
 - 8ﲦﺔ ﺧﻼف ﺣﻮل ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼدﻩ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ1138 :م أم 1135م ؟ واﻟﺮاﺟﺢ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻋﺪﻧﺎ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ
ﻣﺮاﺟﻊ ﻫﻮ 1138م.
 - 9ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻋﺘﻨﺎﻗﻪ ﻟﻺﺳﻼم ﻇﺎﻫﺮﻳﺎ أﺛﻨﺎء اﻹﻗﺎﻣﺔ ﰲ ﻓﺎس ﳛﻮم ﺣﻮﳍﺎ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺷﻚ وﻏﲑ ﻣﺴﺘﺴﺎﻏﺔ
ﺑﺎﳌﺮة ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﳌﺘﻤﻴﺰة.ﻛﻤﺎ أن ﲦﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ أﺧﺮى ﺟﺪﻳﺮة ﺑﺎﻻﻧﺘﺒﺎﻩ :ﳏﺎوﻟﺔ إﳊﺎق اﺑﻦ
ﻣﻴﻤﻮن ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳋﺎص واﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎ إﺳﻼﻣﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﺎ ﻧﺎدى ﺑﻪ ﻣﺜﻼ ﻣﺼﻄﻔﻰ
ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق أﺳﺘﺎذ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﺷﻴﺦ اﻷزﻫﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎ «:إﻧﲏ ﳑﻦ ﳚﻌﻠﻮن اﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮن وإﺧﻮاﻧﻪ ﻣﻦ
ﻓﻼﺳﻔﺔ اﻹﺳﻼم ﻷن اﳌﺸﺘﻐﻠﲔ ﰲ ﻇﻞ اﻹﺳﻼم ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻠﻮن اﳋﺎص ﻣﻦ أﻟﻮان اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻈﺮي ﻣﺴﻠﻤﲔ
وﻏﲑ ﻣﺴﻠﻤﲔ ﻳﺴﻤﻮن ﻣﻨﺬ أزﻣﺎن ﻓﻼﺳﻔﺔ اﻹﺳﻼم وﺗﺴﻤﻰ ﻓﻠﺴﻔﺘﻬﻢ ﻓﻠﺴﻔﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﲟﻌﲎ أ ﺎ ﻧﺒﺘﺖ ﰲ
ﺑﻼد اﻹﺳﻼم وﰲ ﻇﻞ دوﻟﺘﻪ وﲤﻴﺰت ﺑﺒﻌﺾ اﳋﺼﺎﺋﺺ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻧﻈﺮ إﱃ دﻳﻦ أﺻﺤﺎ ﺎ وﻻ ﺟﻨﺴﻬﻢ وﻻ
ﻟﻐﺘﻬﻢ» )ﻣﺬﻛﻮر ﰲ ﻣﻘﺎل ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ اﳌﻐﺮﰊ ﳏﻤﺪ ﺑﻨﺸﺮﻳﻔﺔ ﻣﻨﺸﻮر ﰲ ﻛﺘﺎب «ﺣﻠﻘﺔ وﺻﻞ ﺑﲔ اﻟﺸﺮق
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واﻟﻐﺮب :أﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻐﺰاﱄ وﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮن» ،ﻧﺪوات أﻛﺎدﳝﻴﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ(ﻫﺬا
ﻗﻮل ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮي ﻓﻴﻪ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ «اﳊﻤﺎس» واﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺪﻗﺔ واﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ.

« -10اﻟﱰﲨﺔ» اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ واﶈﻘﻘﺔ ﲢﻘﻴﻘﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﱂ ﺗﺘﻢ إﻻ ﺣﺪﻳﺜﺎ وﻧﺸﺮت ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ :دﻻﻟﺔ
اﻟﺤﺎﺋﺮﻳﻦ،ﺗﺄﻟﻴﻒ اﳊﻜﻴﻢ اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮن اﻟﻘﺮﻃﱯ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ-ﻋﺎرﺿﻪ ﺑﺄﺻﻮﻟﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﱪﻳﺔ

وﺗﺮﺟﻢ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﱵ أوردﻫﺎ اﳌﺆﻟﻒ ﺑﻨﺼﻬﺎ اﻟﻌﱪي إﱃ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻗﺪم ﻟﻪ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺣﺴﲔ آﺗﺎي،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ.
 - 11ﻧﺸﲑ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد إﱃ واﻗﻌﺘﲔ :ﲨﻊ وﺣﺮق ﻛﻞ ﻣﺼﻨﻔﺎت اﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮن ﻋﻠﻨﺎ ﰲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺳﻨﺔ 1223م ،ﰲ ﻣﻮﻧﺒﻮﻟﻴﻴﻪ ﰲ ﺟﻨﻮب ﻓﺮﻧﺴﺎ ،و«ﻓﺘﻮى» اﻟﺮﰊ راﺷﺒﺎ )1310-1235م( ﲟﻨﻊ
اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻦ ﻋﻤﺮﻫﻢ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﲔ ﺳﻨﺔ.
 - 12ﻣﺬﻛﻮر ﰲ «ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﺎﺷﺮ» ،دﻟﻴﻞ اﳊﺎﺋﺮﻳﻦ ،اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،م.م.
 -13ﳓﻴﻞ ﻫﻨﺎ ﺑﺎﳋﺼﻮص ﻋﻠﻰ «اﳋﻄﺎﻃﺔ» اﻟﱵ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﻟﻴﻬﻮدي ﻟﻴﻮ ﺳﱰاوس ﻟﺪراﺳﺔ

ﻛﺘﺎب دﻻﻟﺔ اﻟﺤﺎﺋﺮﻳﻦ واﳌﻨﺸﻮرة ﰲ ﺻﺪر اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻫﻨﺎ.
Georges Vajda :Ishaac Albalag ,averroiste juif,traducteur et -14
commentateur d’alghazali .Paris.Vrin.1960.
15
 -Isidor Weil : Philosophie religieuse de levi ben Gerson,Chez Ladrange, Librairie philosophique, Paris, 1868.
 - 16اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،ص.9
 - 17اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ص .20
 - 18ﻧﻔﺴﻪ.
19
-Maurice-Ruben Hayoun: La philosophie et la théologie de
Moise de Narbonne (1300-1362) ; Tubingen ,Mohr, 1989.
 - 20ذﻛﺮﻩ اﻷﺳﺘﺎذ أﲪﺪ ﺷﺤﻼن-اﳌﺘﺨﺼﺺ اﳌﻐﺮﰊ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻴﻬﻮدي -ﰲ« :دور اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﻞ
ﺑﲔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺘﲔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ» ،ﻣﻨﺸﻮر ﰲ اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ :ﺣﻠﻘﺔ
وﺻﻞ ﺑﲔ اﻟﺸﺮق واﻟﻐﺮب :أﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻐﺰاﱄ وﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮن.
Maurice-Ruben Hayoun: La philosophie et la théologie de -21
 Moise de Narbonneم.م ص.255
 -22ﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ وﺟﻮد ﻧﺰﻋﺎت ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ ﺗﻨﻌﺖ رﲰﻴﺎ ب«اﳍﺮﻃﻘﺔ» و«اﳌﺮوق» ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﺜﻼ
ﺗﻠﻚ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﺳﻢ آرﻳﻮس ) 326-260/ 255م( اﻟﻨﺎﻛﺮ ﻷﻟﻮﻫﻴﺔ اﳌﺴﻴﺢ.
 -23ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم وﺟﻮد أﻧﺎﺟﻴﻞ ﺗﻨﻌﺖ ﺑﺎﻷﺑﻴﻜﺮوﻓﻴﺔ وﻻ ﺗﻌﱰف ﺎ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ.
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 - 24ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﻲ :ﳕﺎذج ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻮﺳﻴﻂ ،دار اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ،ﺑﲑوت1981 ،م ،ص
.4
 -25ﻧﻔﺴﻪ ،ص .9
-26Ernest Renan : Averroès et l’averroïsme ,Essai historique,اﻟﱰﲨﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:اﺑﻦ رﺷﺪ واﻟﺮﺷﺪﻳﺔ،ﺗﺮﲨﺔ ﻋﺎدل زﻋﻴﱰ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،دار إﺣﻴﺎء اﻟﻜﺘﺐ.1937،
 -27ﻋﺰﻳﺰ اﳊﺪادي :ﺻﻮرة اﺑﻦ رﺷﺪ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؛ دار ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﳊﺪاﺛﺔ،ﻓﺎس،اﳌﻐﺮب،
275 .2000ص )اﻟﻜﺘﺎب ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﲝﺚ ﺑﻴﺒﻠﻴﻮﻏﺮاﰲ ﻣﻔﺼﻞ وﻣﻮﺛﻖ(
28

-ﻫﺬا ﳛﻴﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺷﺎرﻟﺰ ﻫﻮﻣﲑ ﻫﺎﺳﻜﻴﻨﺰ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺤﻀﺮﻩ ﻟﻮﻏﻮف :ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻘﺮن

اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ اﳌﻨﺸﻮر ﺳﻨﺔ 1927م و اﻟﺬي ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻩ أول ﻣﻦ ﻓﺘﺢ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﳓﻮ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
اﻟﻮﺳﻴﻂ وﲡﺎوز اﻟﻨﻈﺮة اﻻﺧﺘﺰاﻟﻴﺔ اﻹﻗﺼﺎﺋﻴﺔ ﳌﻔﻜﺮي اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ .ﻧﻘﺮأ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب
اﳍﺎم« :ﻛﺎن اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ ﰲ أوروﺑﺎ ﺣﻴﻮﻳﺎ وﻧﺸﻴﻄﺎ ﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻴﺪان .إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳊﺮوب اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ
)؟( وﳕﻮ اﳌﺪن وﺑﺮوز اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻷوﱃ،ﻓﻔﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺮن ﺗﺄﻟﻖ اﻟﻔﻦ اﻟﺮوﻣﺎﱐ وﺑﺪأ اﻟﻔﻦ
اﻟﻐﻮﻃﻲ وﺑﺮزت اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﻴﺔ وﲡﺪدت اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺎت اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﺸﻌﺮ اﻟﻼﺗﻴﲏ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺮوﻣﺎﱐ
واﻛﺘﺸﻔﺖ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ واﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ وإﻏﻨﺎء اﻟﻌﺮب ﳍﺎ ﻛﻤﺎ ﻇﻬﺮت اﳉﺎﻣﻌﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ اﻷوﱃ.ﻟﻘﺪ ﺗﺮك
اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ أﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺴﻜﻮﻻﺋﻴﺔ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ واﳌﻌﻤﺎر واﻟﻨﺤﺖ
واﻟﺪراﻣﺎ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺸﻌﺮ اﻟﻼﺗﻴﲏ واﻟﻌﺎﻣﻲ») .ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻨﺺ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﻛﺘﺎب ﳏﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪ اﳉﺎﺑﺮي:
اﳌﺜﻘﻔﻮن ﰲ اﳊﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ص.(26
-Alain de libera : Penser au moyen age ,Paris, ed Seuil, - 29
1991.
 - 30ﻋﻨﻮان اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻮﺳﻴﻂ.
 - 31ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ دو ﻟﻴﺒﲑا ب .la déprofessionnalisation de la philosophieوﻫﻨﺎ
ﳜﺘﻠﻒ آﻻن دو ﻟﻴﺒﲑا ﻋﻦ ﺟﺎك ﻟﻮﻏﻮف ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻓﺌﺔ/ﻇﺎﻫﺮة «ﻣﺜﻘﻔﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻮﺳﻴﻂ» إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ
اﻧﻘﻠﺒﺖ ﺿﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺎﳌﻌﲎ اﻟﺬي ﻳﻘﺮرﻩ ﻟﻮﻏﻮف،ﻓﻬﺬا ﺣﺪث –ﻳﻼﺣﻆ دي ﻟﻴﺒﲑا -ﻓﻘﻂ داﺧﻞ أﺳﻮار
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﺪور واﳌﻮﻗﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﲔ ﳍﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ،أﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﳕﻂ اﻟﻔﻜﺮ واﳊﻴﺎة و
اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ اﳌﺘﺠﺬر ﰲ اﻟﱰاث اﻟﻴﻮﻧﺎﱐ اﻟﻌﺮﰊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻬﻮ ﻗﺪ ﺷﺎع واﻧﺘﺸﺮ ﻋﱪ ﻣﺎ ﻳﻨﻌﺖ
ب«اﻟﺮﺷﺪﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ».
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 -32ﻧﺸﲑ ﻫﻨﺎ ﺑﺎﳋﺼﻮص إﱃ أﺳﻘﻒ ﺑﺎرﻳﺰ  Etienne Tempierاﻟﺬي أﺻﺪر ﺳﻨﺔ1269م
ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻳﺪﻳﻦ 13أﻃﺮوﺣﺔ رﺷﺪﻳﺔ ،وﰲ ﺳﻨﺔ 1277م ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺗﻔﻮﻳﻀﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺑﺎ ﲟﻼﺣﻘﺔ اﻟﺮﺷﺪﻳﲔ
وﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻬﻢ.
Alain de libera : Thomas d’Aquin contre Averroès, Paris, - 33
Flammarion, 1994.
 - 34اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،ص. 59-58
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الطائف قبل عام 1900
ھانز غاوبه
-1

العصور األولى

لطالما رثاھا المفكرون واألدباء في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر قائلين ":ما لم
يفعله البرابرة فعله آل بربريني " .انتابھم حزن عميق بسبب خراب روما الذي خلفته
عائلة بربريني الجوثية واألمراء القوطيون في روما في القرن السابع عشر ،وربما يعاود
ھذا الحزن الكرة مرة أخرى في يوم من األيام إذا ما نظر المرء لھذا الدمار الذي نقلته
عدسات شھود الماضي ،أو إذا ما انجلى اإلھمال والتقاعس في استحضار تلك الشھادات
التي ال يمكن استرجاعھا والتي كانت واقعًا في البلدان العربية ،ولو أن الوضع ال يقتصر
على البلدان العربية وحدھا.
مع مطلع القرن الثالث عشر كتب العالِم العربي ياقوت الحموي في مجلده الثالث،
صفحة  " :496الطائف مدينة صغيرة رغم عظم اسمھا" ،والحقيقة أن االسم والشھرة
التي وصفت بھما الطائف كانا دائ ًما أعظم من كونھا تقتصر على مسمى مدينة ،فالطائف
القابعة بجوار مكة والمدينة المنورة -كانت أحد أبرز األماكن خالل الحقبة البطوليةلعصر صدر اإلسالم ،التي ولدت من رحمھا أبرز الشخصيات التي كان لھا دور جوھري
في البطوالت والمعارك الحاسمة في بزوغ فجر اإلسالم ،ومع ذلك ،لم يكن اإلسالم قائدًا
لھذا الرخاء والنماء الدائمين في الطائف ،وھذا ما أضفى تميي ًزا واضحًا بين مصيرھا
ومصير الحرمين الشريفين :مكة والمدينة والمنورة.
في تلك الحقبة من الزمان وقبل البعثة النبوية ،كانت الطائف تمثل بالنسبة لشعوب
مكة رمز النضارة والجمال الذي يفتقدونه في وديانھا القاحلة والجافة ،حتى أن األثرياء
منھم والقادرين كانوا يستغلون الطائف في قضاء األشھر الحارة بھا أو بالتجوال حولھا،
وبعضھم كان يمتلك مساحات من األرض تعج بأشجار الفاكھة والنخيل والكرم والثمار
・

بروفيسور من ألمانيا ،جامعة تيوبنغن .
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األخرى مبنيًا بھا بعض األكواخ والمنازل؛ بيد أن أھل مكة الذين كانوا عاجزين عن
قضاء الصيف في الطائف -وتلك كان وضع الغالبية العظمى منھم -كثيرًا ما تاقوا
واشتاقوا للذھاب للطائف في ظل الحر الشديد والشحوب القاتم بمكة.
وقد زادت األبعاد الحقيقية لھذه العالقة بين مكة والطائف لتتطور األبعاد بصورة
مختلفة ومتفاقمة بمجرد أن ابتعد أھالي مكة والطائف عن بالدھم وانخرطوا في الغزوات
والمعارك الرامية لنشر اإلسالم ،بدت مكة في حساباتھم واعتباراتھم البشرية األكبر
واألضخم ،في حين كانت الطائف األكثر نضارة واخضرارًا وثمارًا ،وتحدث من تسنى له
االنتقال للطائف عن منزله الذي امتلكه ھناك ،في الوقت الذي حلم فيه َم ْن عجز عن
امتالك أي شيء ھناك فيھا أو حولھا ببناء كوخ وسط حدائق الطائف ،وتحولت بعدھا
منطقة الحجاز الصغيرة بضياعھا المحدودة إلى أطراف مترامية عظيمة في سوريا
والعراق ،ورغب الكثير من الغزاة في سبيل ﷲ من مكة والطائف أن يحصلوا على
أراض في الطائف أو حولھا ليستريحوا ھناك بعد ويالت وإجھاد الحروب -بعضھم ،وھم
من المحاربين العظماء -كان قادرًا على القيام بذلك ،وھذا ما رفع من مقام واسم الطائف
فيما وراء الحجاز ،وكان لمناخ الطائف ،المتميز بعذوبة أطرافه النائية ونضارة حدائقه
الغناء والقرى القابعة فيھا -فَضْ ًال عن قربھا وعالقاتھا الوطيدة بمسقط رأس النبي ،ناھيك
عن اإلنجازات البطولية التي حققھا أبناؤھا في عصر صدر اإلسالم -مقومات كافية كفيلة
بأن تجعل الطائف تحظى بھذه السمعة الطيبة الواسعة في تلك الحقبة من التاريخ ،وھذا ما
تمخض في النھاية عن ما سمي بـ " أسطورة الطائف " التي إذا ما قورنت بدنيا الواقع
لوجدنا أنھا تعاظمت نما ًء خالل القرن الثامن؛ لتتسع بعد ذلك في القرون التالية ،والفقرة
التي اقتبست عن "ياقوت الحموي" تعد مثاال جيدا لإلسھاب والتھويل.
ومع ذلك ،كانت ھذه المدينة الصغيرة أحد أھم مدن الحجاز في تلك الفترة التي بعث
فيھا النبي ،وصور المستشرق الفرنسي ھنري المنس -في كتابه عن الطائف بعنوان "
مدينة الطائف في فجر الھجرة" -تلك المدينة بأسلوب شعري ملھم ال نظير له ،حيث
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تناول المنس وصفًا للمدينة برمتھا في عصر ما قبل اإلسالم وعصر صدر اإلسالم،
وتطرق لوصف مناطقھا وأطرافھا النائية وأھلھا وعالقاتھا بمناطق الجوار الخارجي ،ھذا
القدر من الحظ الذي بلغ ذروته ،والذي سطره تاريخ الطائف منذ مائة عام في الفترة بين
البعثة النبوية ونزول الرسالة ونھاية عصر األمويين ،ال يمكن أن يوصف بھذا القدر من
الجمال الذي أضفاه المنس في كتابه الذي انتقده البعض بدافع الجھل ،لقد حاول أن يمسك
بتالبيب الرومانسية التي نشأت بھذه المدينة الصغيرة ،التي كانت تمثل يو ًما من األيام
موطنًا لبعض فطاحل صناع القرار في ھذه اإلمبراطورية العالمية ،في وقت أسھب فيه في
وصف وإبراز المصايف التي كان يرتادھا نخبة وصفوة تلك اإلمبراطورية الجديدة ،وھو
ينشد األسباب السياسية والعرقية واالقتصادية الكامنة وراء ھذه الطلعة البھية.
لم يكن ھناك أي أعمال أثرية معمارية ملموسة في مدينة الطائف والمنطقة المحيطة
بھا؛ بيد أنه مما ال شك فيه أن ھؤالء الرجال حل ّوا واستقروا بتلك المدينة في وقت بكير،
وإلى أن تتوفر المعلومات األثرية وإحصائياتھا ،كان علينا أن نعتمد بصفة أساسية على
المصادر األدبية التي تتحدث عن الفترة من  600قبل الميالد و 1900ميالدية ،وتتضمن
ھذه المصادر مادة شائقة للفترة بين  600و 750قبل الميالد ،التي حمل فيھا النھوض
الكبير لمكة اسم الطائف عاليًا ،والعالقة االقتصادية الوطيدة التي كانت واقعًا بين مكة
والطائف كانت من أھم األسباب من وراء ذلك؛ حيث إن الطائف لم تكن يو ًما مقتصرة
على كونھا مصيفًا لألثرياء بمكة ،وإنما أيضًا كانت بمثابة سلة غذاء لمكة .فمكة -المركز
التجاري المنحصر بين ضفاف البحر األحمر وجبال الحجاز -كانت تحصل على مطعمھا
من قرى وأطراف الطائف ،ولذا ،ليس غريبًا أن نرى قول الرسول الكريم ملموسًا إلى
اآلن ،والذي قال فيه  ":مكة جزء من الطائف ،والطائف جزء من مكة " )العجيمي،
 ،(39وليس غريبًا أن نرى ھذا الحديث النبوي الذي يعود تاريخه للحقبة المحمدية،
والمفترض أن يحمل تفسيرًا لمعنى "الطائف" ) ياقوت الحموي ،المجلد الثالث صـ ،496
وشبيھه بـ العجيمي (39 ،يشير إلى العالقة الوطيدة بين مكة والطائف ،وفي ھذا الحديث
إشارة لما ورد في السورة السابعة والثالثين بالجزء السادس عشر من القرآن الكريم التي
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أبرزت فيھا شكوى النبي إبراھيم عليه السالم لربه ،شاكيًا من تلك المنطقة القاحلة التي ال
زرع فيھا وال ماء ،ملتمسًا من مواله أن يغدق على مكة بالثمار ،وبسبب ھذه الدعوى
اإلبراھيمية ،استجاب ﷲ "عز وجل" لدعائه وجعل الطائف وكأنھا خلقت من جديد تتزين
باألشجار والثمار ،ولكن قبل أن تسمى الطائف بھذا االسم ،قام فيھا بالطواف حول الكعبة،
ومن ھنا جاء الربط بين الطائف و" الطواف".
بيد أنه بغض النظر عن العالقة األسرية واالقتصادية الحميمة بين أھل مكة وأھل
الطائف )والتي انعكست في تعدد عالقات الزواج بين أھل مكة وأھل الطائف ؛ المنس
 ،135-117 ،1922وات  -(140-138 ،1979والتي ربما تكون سببًا لذلك -نشأت
العداوات والتي كثيرًا ما كانت بين قبائل قريش بمكة وبين قبائل ثقيف بالطائف ،وبالتالي،
لم يكن غريبًا أن نرى النبي صلى ﷲ عليه وسلم ،وقد لقي عداء في مسقط رأسه في
السنوات األولى من الدعوة ،يذھب للطائف ،ويلجأ إليھا طالبًا من أھلھا الدعم والمساندة؛
لكنه لقي عنادًا من أھل ثقيف ورفضًا باتًا لما جاء به ،ليجد صعوبة في إقناع أيﱟ من ثقيف
باإليمان بالرسالة السماوية ) .سيرة ابن ھشام.(280-279 ،
وفى العام الثامن للھجرة ،عاد النبي" صلى ﷲ عليه وسلم" بجيشه إلى مدينة
الطائف لغزوھا ،ولكن للمرة الثانية لم يحالفه الحظ ،ولكن بالنظر إلى وصف ھذه الحملة
والحصار الذي فرض على الطائف من قبل الجيش الذي قاده النبي "صلى ﷲ عليه
ً
فضال عن التدابير التي قام بھا
وسلم") ابن ھشام874-870 ،؛ باالدھوري،(59-55 ،
النبي بعد ذلك بعام مذ أصبحت الطائف تحت واليته  ،وما تالھا من مفاوضات ومحادثات
مع أھل الطائف قبل أن تقع تحت إمرته ،سنحصل على الكثير من المعلومات الھامة
المتعلقة بمدينة الطائف ،وھيئتھا واالقتصاد الذي تمتعت به في تلك الفترة ).كيستر1980 ،
(18-1 ،
كانت الطائف "محاطة بأسوار "،وبھا قلعة ،وھذا ما كان يميزھا عن مكة والمدينة،
اللتين تفتقران إلى وجود أسوار أو قالع بھما ،وقد نالت الطائف ھذا االسم وسميت به بعد
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عال( ،في حين
أن تم إحاطتھا بتلك األسوار )الطائف المقتبسة من كلمة علو أو ارتفاع
ِ
كانت تسمى قبل ذلك واج )باالدھوري 56 ،ياقوت الثالث .(495 ،بخارج السور ثمة صنم
الالت المستقر ھناك ،والذي كان يمثل آلھة الطائف ،بيد أن أحد الصحابة قام بتحطيمه
الحقًا بالمعول ،وجرده من الذھب والحلي والآللئ التي كانت تزخرفه )سيرة ابن ھشام،
.(918
وقد قاد سكان الطائف -ومن بينھم اليھود من اليمن ويثرب -تجارة واسعة المدى
؛ولكنھا كانت سيئة السمعة التباعھم أسلوب الربا الفاحش ،وبعد رضوخ طيف ،سرعان ما
قام النبي "صلى ﷲ عليه وسلم"بمنع الربا فيھا ،وإضافةً إلى ذلك قام بفرض الزكاة على
العسل والعنب ،وتعرفنا أيضًا من النصوص الواردة على ثمار البرقوق والرمان
)باالدھوري ،(59-56 ،وكذا يمكننا أن نضيف إلى ھذه األصناف ومن دون تردد الحبوب
والخضراوات.
شارك بشكل فعّال في بناء وتشييد الدولة اإلسالمية الجديدة بالعراق وإيران اثنان
من أبناء الطائف ھما :زياد بن أبي سفيان ،والحجاج بن يوسف ،ورغم أننا نفتقر إلى
معلومات بشأن ملكيتھما العقارية بأرض الطائف ،إال أن ذلك مرجح ووارد ألبعد الحدود،
وقد عوض ذلك بمعلومات أخرى أتيحت بشأن األمالك العقارية لشخصيات ھامة أخرى
بزغت في عصر صدر اإلسالم والتي كانت تقطن بمناطق مجاورة للطائف ،أمثال عبد ﷲ
بن الزبير الذي أصبح فيما بعد الخليفة المناھض لسياسات الخالفة األموية ،والذي
خصصت أمالكه مابين جرف والقناة ،وكانت القناة بمثابة واٍد يسيل من الطائف متجھًا
نحو الشمال) باالدھوري ،(13 ،ويمكننا تحديد موقع ملكية عقارية أخرى في المنطقة
المجاورة للطائف بدقة أكبر ،أال وھي ملكية الخليفة األموي " معاوية" ،ونعرف أنه امتلك
أرضًا مجاورة للطائف )باالدھوري ،(56 ،ويمكننا تحديد موقعھا بفضل وجود نقش وكتابة
لمعاوية فوق السد شمال شرق الطائف ،والتي تعد بمثابة شاھد على ّ
أن معاوية قد بنى سدًا
عام 1948) 58/678ميل( ،وكانت لعمرو بن العاص -فاتح مصر وأحد األصدقاء
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المقربين لمعاوية -ملكية شاسعة في "واه" جنوب غرب الطائف ،والتي شدا بھا بعض
الكتاب طربًا ) مثل :ابن الفقيه ،(22 ،وقد اعتادت سيدات المجتمع حينذاك الحياة
بالمنتجعات صيفًا في رفاھية وترف ال مثيل لھما ،وتربع على عرش أركانھا الشعراء
والفنانون حول الطائف) .المنس .(55-51 ،1922
غارت نجوم الطائف والحجاز عن سماء التاريخ مع سقوط الدولة األموية ،وانتقل المركز
السياسي للدولة اإلسالمية من البحر األبيض المتوسط وحتى بالد الحجاز إلى بغداد ،وھى
المدينة الواقعة في المنطقة المجاورة لإلمبراطورية اإليرانية" ،قطسيفون" ،وكانت الصلة
الوثيقة بين الطائف ونخبة دولة األمويين بمثابة جر ًما في أعين الحكام الجدد ،ففعلوا كل
ما يحلو لھم حتى عادت "سبا بالحجاز" دويلة صغيرة ذات أھمية إقليمية فقط كما كانت
من قبل.
وكانت المصادر في فترة ما بعد الدولة األموية )أو المصادرالتي تحوي مادة عن
مصادر تخص ھذه الفترة( قد كتبت غالبيتھا بالعراق ،وتضمنت القليل بشأن الطائف فيما
بعد العھد األموي ،كان الناس يقومون بين الفينة واألخرى بزيارة المدينة وھم في طريقھم
إلى مكة ،وكثيرًا ما كان يصل أحد أبنائھا لشھرة وشعبية إقليمية ساحقة يزداد ثقله من
خاللھا ،وقد أمدنا زيريقلي ) (113-105 ،1978بالعديد من المالحظات واألوراق النقدية
التي تخص  38شخصية ھامة من الطائف ،بدايةً من زيد بن أبي سفيان ،وطريق الحج
الذي قامت

زبيدة -زوجة ھارون الرشيد ) -(809-786ببنائه والمسمى بـ" درب

الزبيدة" الواقع بين العراق ومكة ،مھد ألنشطة البناء في تلك المنطقة المجاورة للطائف،
وربما يكون السدان الواقعان بجوار الطائف -أحدھما على الحد الخارجي للمدينة القديمة،
واآلخر يقع بوادي ليا -ضمن ھذه األنشطة المعمارية ،حيث ھناك تشابھات فنية بين سدود
تلك الفترة ،ونعلم أن زبيدة ذاتھا كانت تمتلك حدائق كبيرة في المنطقة المجاورة للطائف
وأنھا قامت ببناء مسجد بالمدينة ،وقد تم نشر النص المتعلق بوصف ھيكل البناء بواسطة
زيريقي ) ،94 ،1978من عجيمي ،من فاسي(.
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لم ينقل لنا المسافرون والجغرافيون سوى القليل عن الطائف في العصر العباسي
والعصور التالية له)،انظر أسفل  ،(4وكتب ھؤالء المؤلفون والكتاب عن الطائف واصفين
إياھا بأنھا مدينة صغيرة ذات مناخ جيد ،ومياه طيبة ،ومناطق نائية باھرة ،وفي عام 969
انفصلت الحجاز عن الخالفة في بغداد ،وتحالفت مع الفاطميين في مصر الذين تولوا
الحكم ،ومن بعدھا أصبحت الحجاز في قبضتھم لعدة قرون ،وبعد عھد الفاطميين جاء
األيوبيون ) ،(1171ومن بعدھم المماليك ) ،(1250ثم خلف الحكم من بعدھم العثمانيون
)،(1516كانت السلطة المحلية  -طالت أو قصرت -من خصوصيات ومسئوليات الحكم
المركزي بالقاھرة أو إسطنبول ،وكان يحكم على قبضتھا أشراف مكة ،وھؤالء من نسل
النبي صلى ﷲ عليه وسلم) .لقراءة المزيد عن حكام مكة ،يمكنكم االطالع على سنوك
ھورجرونجي  ،1888باب .(4-3
يمكن افتراض وجود عالقة بين مكة والطائف مماثلة لفترة ما قبل اإلسالم في القرن
العاشر ،ويمكن أن يعزى ذلك إلى تميز مكة بكونھا مرك ًزا للدين العالمي ،وظھرت حركة
جديدة في تاريخ الحجاز ،مع ظھور حركة الوھابيين في فترة ال تتجاوز القرن التاسع
ً
وقتال ،وبعد مرور
عشر ،وفي عام  1803قام الوھابيون بغزو الطائف وعاثوا فيھا دمارًا
عشر سنوات ،انتصر الجيش المصري عليھم وأجالھم من الطائف ،وسرعان ما تغير
الوضع الدولي مع زيادة تواجد البريطانيين في المنطقة برمتھا ،وبناء قناة السويس ومد
خط السكة الحديدية للحجاز ،وانتعاش حركة الوھابيين.
ونتيجة لھذه الطفرة الكبيرة وھذا التواجد البريطاني الجم في المنطقة ،انجذب العلماء
والرحالة الغرب إلى الحجاز ،ومن بين األسماء التي تمثل مرجعًا ھا ًما في تلك الدراسة -
جي ال بورك ھاردت) ،(1814/15ام.تاميسير) ،(1834سي ام داوتي) ،(1878واتش ـ
فيبي) ،(1918/19وكان إلنشاء ومد خط السكة الحديدية للحجاز األثر األكبر في تعزيز
السيطرة العثمانية على الحجاز من جديد ،ويعد شھود تلك الحقبة من سكان القصور في
ضواحي الطائف الذين عاشوا حياة ھادئة ومترفة نسبيًا.

7

8

كادت الثورة العربية المندلعة بقيادة شريف مكة أن تنھي عصر العثمانيين بعد أن كانت
قريبة من اإلطاحة بھم من الجزيرة العربية ،وفي عام  ،1916تم إعالن شريف مكة مل ًكا
للحجاز ،وحصل على لقب "خليفة" بعد ذلك بفترة وجيزة .لم تستمر مملكة الحجاز
ً
وخالفتھا
طويال ،السيما وقد بدأ الوھابيون بالھجوم على الحجاز عام  1922وغزوا مكة
والطائف عام  ،1924ومذ بدء ھذا العام ،أصبحت مدينة "نجد" ھي المنوطة بمركز
الحكم في الحجاز.
 - 2وصف الرحالة الغرب في فترة القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين
كان سويس جي.ال بورخاردت ھو أول الرحالة األوروبيين الذين أتوا للطائف
) ،(124-122 ،1830حيث قام بزيارتھا في األيام األول من شھر سبتمبر لعام ،1814
وذلك بعد فترة وجيزة من إجالء المصريين للحركة الوھابية من المدينة ،كان وصفه
مختص ًرا ،وغامضًا ،ويبدو متأثرًا بما خلفته دولة الوھابيين من التدمير والخراب الذي
تسبب في طردھم ،قادت تلك السنوات المضطربة إلى فقدان الطائف لمكانتھا كموضع
تجاري بعيد المدى ،وھو ما كتبه بورك ھاردت في كتابه حين قال :الطائف كانت قبيل
الحركة الوھابية" .أقبل الناس من مناطق بعيدة إلى الطائف لشراء المالبس ،وبيع
الحبوب ،والقھوة اليمنية )بورك ھاردت  ،(124 ،1830ورغم كونه وصفه موج ًزا ،إال
أن بورك ھاردت ذكر العناصر البارزة في ظھور الطائف .كانت المدينة تقع على سھل
رملي ،تأخذ تقريبا ھيئة المستطيل ،ويحميھا سور له ثالث بوابات من أمامھا أبراج
وخندق ،وتترامى قلعة داخل الجدار متصلة به ،ذات أبعاد محدودة ،ويشير أيضًا إلى
بئرين من شأنھما تزويد سكان الطائف بالمياه،إحداھما داخل الجدار ،واألخرى خارجه،
ويصف المنازل بإيجاز مشيرًا إلى الشوارع الواسعة نوعًا ما وكذا يصف مكان التسوق
و 50متجرًا صغيرًا ،والمسجد الھندي ومسجد ابن العباس الذي د ّمرته الحركة الوھابية.
يمكن لمعلومات إضافية من قبل رحالة الحقين أن تلقي بظاللھا حول تلك النقطة
المركزية الوصفية ،وبذلك يمكننا رسم صورة للطائف قبل عام  1900والتي ستتضح
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مالمحھا أكثر حين تضاف ألوان من مصدرين عربيين .أحدھما يرجع إلى القرن السابع
عشر)العجيمي( ،واآلخر من مطلع القرن العشرين) زيريقي ،(1978 ،تيسر لنا ھذه
المعلومات رسم صورة عن الطائف في الفترة ما قبل العصر الحديث ،وعلى ھذا األساس
سوف نلقي نظرة على مصادر العصور األولى ،ومنھا نفھم صورة الطائف في العصور
الوسطى.
ً
تفصيال عن شبيھه الذي
كان إصدار تاميسير) (305-271 ،1840الوصفي أكثر
أعد بواسطة بورك ھاردت عام  ،1834وكان تاميسير قد زار الطائف بعد زيارة بورك
ھاردت لھا بعدة أعوام:
تقع المدينة على ساحل رملي محاط بجبال على شكل حدوة فرس ،وقد تم ترميم الجدار حديثًا،
وأصبح بحالة جيدة ،يبلغ محيطه  3657ياردات ،ويبلغ ارتفاعه  20قد ًما فوق مستوى سطح
الخندق ،وقد صنعت طبقاته الدنيا من األحجار ،والعلوية من الطوب ،والجدار أقوى مما يبدو،
فال يمكن للمدفع أن يخترقه .يبلغ اتساع الخندق الجاف  10قدم ،ويبلغ عمقه  8قدم ،وتبنى
األبراج على غرار طريقة بناء الجدار ،لھا  9أبراج دائرية الشكل ،و 14أخرى على ھيئة
حدوة الفرس ،وبرج واحد على شكل نصف مستدير ،وواحد سداسي ،وتقود ثالث بوابات
للمدينة :بوابة مكة بالشمال الشرقي ) ويطلق عليھا أيضً ا اسم :باب السيل وباب الشريف(،
ويحرسھا برجان ،وفي الجنوب الغربي نجد بوابة السالم المنخفضة ويحرسھا برج واحد ،وفي
الجنوب الغربي تقع بوابة ابن العباس ،وبوابة رابعة وھي باب الطرب قبل القرن التاسع عشر،
وتوجد ثالثة أبنية محصنة بالمدينة ،قلعة صغيرة ،وحصن مربع ،والقلعة عبارة عن مبنى من
الحجارة مقام على صخرة من الجرانيت ،وھي جزء من الجدار الغربي) ،ولذا لھا مكانة القلعة
الكالسيكية القديمة( ،وتعمل كمخزن للبارود ومخلفات الحرب ،ويقيم بھا الحاكم وقت الحرب.
أ ّما المبنى الثاني فھو أيضًا من الحجارة ،ويقع بالشمال ،والثالث مبنى من الطوب ومتصل
بالقلعة ،يفصل جدار بين القلعة والمبنى الثالث من ناحية والمدينة من ناحية أخرى ،وقد كتب
تاميسير عن مسجد ابن العباس والمباني األخرى التي دمرتھا الحركة الوھابية مثلما دمرته.
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يبلغ قياس مسجد ابن العباس  x 60 100ياردات ،ويوجد معرض داخله أسفل السقف ،تحمله
أعمدة تلتف حول الجدار .يعتبر جدار المسجد الذي يقع في االتجاه الجنوبي الغربي جز ًءا من
جدار المدينة ،وتبدو المسلة الواقية بالمئذنة ثُمانيّة الشكل ،ويقع ضريح مزخرف بشكل مبدع
على ھيئة مربع غير منتظم الشكل مواجه لوسط المدينة ،وبجوار المسجد ،وصاحبه ھو ابن
العباس ،الذي تم بناء ضريحين كبيرين ،وخمسة صغيرة غيرھما بجوار مسجده وضريحه،
وباإلضافة إلى ذلك يستفيض في ذكر " مسجد الدي " الصغير )حاليا مسجد الھادي الكبير(،
واإلشارة الثنين من زواياه .لم يكن السوق مثار اھتمام وأسر لھوى تاميسير ،لقد ساعد
الفالحين والبدو في المناطق النائية ،ونادرًا ما كانت تأتي قوافل البضائع من مكة وجدة .طرح
ضا تحت عنان السماء لعرضھا للبيع ،وكانت الحماية الوحيدة لھا
معظم التجار بضاعتھم أر ً
ضد الشمس والمطر ھي أغطية من الحصائر ،ويضيف تاميسير إلى قائمة األكشاك البسيطة
تلك محالت تجارية أخرى ومقا ٍه ،واصفًا إياھا بصغر الحجم وندرة األناقة ،كما ذكر أنھا بحالة
جيدة ،ويبلغ ارتفاعھا نحو طابقين ،وبجوار مسجد ابن العباس رأى إحد المنازل القديمة
الجميلة ،والتي بنيت وزينت بدھاء ،وبدت كأنھا تحفة متبقية من أفضل العصور .كانت
الشوارع نظيفة وواسعة نسبيًا ،ونحصل على مياه الشرب من بئر داخل الجدار وبئرين خارجه،
بالقرب من باب ابن عباس ،وفي شھر يوليو ،لعام  ،1887قضى داوتي )(567-552 ،1937
أربعة أيام بالطائف ،وكتب كثيرا عن محادثات أجراھا مع الشريف حُسين والضباط األتراك؛
لكنه سرد القليل عن المدينة ذاتھا.
ويسرد لنا باستفاضة عن قصر الشريف داخل باب السيل ،كانت تغلب على الشوارع
البساطة ،والحوائط من أفضل المنازل المغطاة بطبقة من الجص ،ورأى مقھى بالسوق
الذي كان محاطًا بمتاجر بسيطة ،وأكشاك بدائية ،وكان مسجد ابن العباس عبارة عن مبنى
قديم أبيض اللون له قبتان ،وكانت حالة جدار المدينة سيئة ،وكذا حالة المدينة بأسرھا شبه
مدمرة ،والسبب يعزى إلى اكتفاء الناس بالسكن فيھا صيفًا .إضافة إلى ذلك يخبرنا داوتي
عن أحجار كانت تُعرض عليه أمثال صنمي ال ُع ّزى وھُبل داخل المدينة ،وصنم الالت
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خارج سور المدينة بالجنوب .بعد مرور أربعين عا ًما آخرين ،عام  -1918زار فيلبي
) (203-185 ،1922الطائف ،وأمدنا بالمعلومات التالية:
كانت المدينة مربعة الشكل ،يبلغ قياس كل جانب منھا  300ياردة ،وفي العصور
األولى كانت محاطة بسور له آثار تقف في مقارنة غريبة مع جمال المنازل داخلھا،
واتساع وروعة الكثير منھا ،ويقع السوق في وسطھا .إنھا أكبر بكثير من المساحة التي
يحتاجھا السكان المقيمون بھا ،يتم تھيئتھا لتوافق التجارة الصيفية عندما يأتي كثير من
الناس من المدن الحارة إلى الطائف ،لم يجد تناغ ًما وانسجا ًما في السوق .كان للميدان
المركزي الرئيس شكل غير منتظم ،وعند إحدى نھايتيه يقع مسجد الھادي ،والمحكمة
القانونية والمباني اإلدارية ،وفي جنوبه وشرقه نجد مناطق سكنية من أفقر شريحة من
السكان ،وفي شماله وغربه توجد منازل األثرياء ،وفي الركن الجنوبي الغربي من السور
نجد مقبرة قديمة ،ووضعت مقبرة جديدة حول مسجد ابن عباس خارج السور .أقيمت
القلعة على ارتفاع طبيعي في الغرب ،إنه مبنى قوي ،مربع الشكل ومستدير الزوايا،
ويمكن أن نرى الثالث بوابات حتى وقتنا ھذا :باب السيل بالشمال ،وباب الريان بالغرب،
وباب ابن عباس بالجنوب ،وبجوار باب السيل توجد أطالل مقر إقامة الشريف ،الذي
دمره األتراك قبل إجالئھم من المدينة ،ونرى بالشمال الغربي أطالل الثكنات التركية التي
دمرھا أتباع الشريف ،ويقع مسجد ابن العباس خارج البوابة الجنوبية مباشرًة ،وھو عبارة
عن أروقة متدلية بأعمدة في الفناء ،ومثبت منتصف كل منھا قبتان متناسقتان ومتناسبتان،
إحداھما فوق مقبرة ابن العباس ،واألخرى فوق مقابر أبناء الرسول"صلى ﷲ عليه
وسلم".
وفى عام  ،1925زار روتر ) (344-323 ،1928الطائف ،وعندما قام بزيارتھا
المدينة ،كانت الحركة الوھابية قد سلبتھا ،ونھبتھا بشكل كبير ،ودمرتھا .شرائح عدة من
السكان ُ◌قتلت ،وأصبح الوضع االقتصادي راكداً ويعتليه الكساد والجمود .يمدنا ھنا روتر
بمعلومات ليست بالجديدة ،حيث يصف حالة البؤس التي عاصرھا ،ويخبرنا أنه قد تمت

11

12

إعادة السور ،وذكر أسماء البوابات الثالث ،وكتب عن القباب المد ّمرة الموجودة فوق
المقابر في فناء مسجد ابن العباس.
-1

الطائف عند ال ُكتّاب الشرقيين

اعتمدت المواصفات المميزة للطائف أعاله على مصادر غربية ،أما المصادر الشرقية
فھي -فيما عدا المصدر العربي-تختلف في بنيتھا بشكل واضح عن المصادر العربية،
فبعد تقديم وتحليل المصادر الغربية ،أصبح نسج المعلومات من المصادر الشرقية إلى
مخزون المعلومات التي تم جمعھا ممكنًا ،وھذا ما سيمكننا من الحصول على صورة
كاملة عن المعلومات التي تخص الطائف.
فلنبدأ بعالم دمشق "خيرالدين الزركلي" ،المعروف بأنه كاتب أكبر عمل عن األعالم زار
زريكلي

الطائف

نفس العام الذي زارھا فيه "فيلبي" ،وفي ذاكرة كتاب"ما قبل

السعودية العربية" ،التي تم نشرھم على يد ناشر وبائع كتب بالطائف عام  ،1978وتناول
إلى حد معين الطائف من الناحيتين :الجغرافية والتاريخية ،وما يحيط بھا)الزركلي ،1978
 .(161-80باإلضافة إلى معلومات عن األبنية ،التي اقتبست معظمھا من الفاسي،
والحضراوي ،والعجيمي ،ويخبرنا الزركلي عن تقسيم المدينة إلى ثالثة أرباع ،موضحًا ،
أحجام كل منھاووضعه االجتماعي ،وعدد السكان والمنازل.

ويبدأ القسم مشيرًا إلى شكل وآثار الطائف ) 95-92و ،(115-113موض ًحا أن
ً
منتقال إلى
"للطائف القليل من اآلثار " ،ثم وصف المساجد ،بداية من مسجد ابن العباس،
مسجد ع ّداس) أو الراية السنوسي( في ضاحية المطحنة ،ومسجد النبي "صلى ﷲ عليه
وسلم" ،وفصل عن مسجد ابن العباس الذي تم استعادته على يد "زبيدة" ،زوجة الخليفة
"ھارون الرشيد" عام  ، 192/808و تعد ھذه المعلومات تابعة لجزء كبير من الطبعة
الثانية ،وبشكل أساسي من" العجيمي".
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بعدما كتب بشأن مراسم الجنازة داخل وحول الطائف ،ووصف الصخر ،وصورھا
في المنطقة المجاورة للطائف ،واآللھة القدامى للعرب ،والعلماء ،وأبناء الطائف الذين ذاع
صيتھم ،بداية من "زياد بن أبي سفيان" ،مجموع حوالي  ،(113-95)38وقد انتقل إلى
المدينة ذاتھا)" (115-113السور قديم" ،وقام شريف غالب بتجديده عام  ،1813وأعطى
للطائف االسم األصلي للكلمة والذي تشتھر به) الطائف<طاف(= يدور حول ،بمعنى أن
الطائف = ما يحاط بسور ،ويوجد بالسور ثالث بوابات ،وتنقسم المدينة إلى ثالثة أرباع :
حارة الفوق بالغرب ،وحارة أسفل بالشمال ،ويعيش بھا وحارة السليماني بالجنوب ،وتعتبر
حارة األسفل ھي األكبر مساحة ،ويليھا في الحجم حارة الفوق ،ويوجد بالمدينة 1500
منزل ،بعد الحرب ضد األتراك وفي أثناء وجوده بالطائف ،كان عدد المنازل حوالي
فردّ .
إن المدينة ليست بقديمة ،فعمرھا حوالي
 1000منزل ،وبلغ التعداد السكاني ٍ 5000
 100عام ،ومساحتھا  50م  ،x 25وتتكون من طابقين ،وقد تم تدميرھا بشدة أثناء
الحرب ،ومازالت الثكنات والقشلة قيد االستخدام ،وتبلغ مساحتھا  300متر x 250متر.
كان العجيمي -الذي توفي بالطائف عام  -1701أول الكتاب الذين استعنا بھم ھنا،
وقد بدأ كتابته قبل القرن التاسع عشر ،وفي الصفحات  ، 84-59نقتبس من التسجيل
التاريخي الصغير " إھداء اللطائف من أخبار الطائف" .يصف العجيمي مناطق دينية
ھامة داخل وحول الطائف ،كما يصف المقابر واألضرحة والمساجد وغيرھا من مناطق
ذات أھمية دينية ،أو تبجيل من الجميع :الكھوف ،واألشجار ،واآلبار.
يبدأ العجيمي بمسجد النبي"صلى ﷲ عليه وسلم" ،ثم يصف بعد ذلك مقبرة ابن
العباس التي تع ْد بمثابة القديس الراعي للطائف ،وھو من أصحاب النبي"صلى ﷲ عليه
وسلم" الذي توفي عام  686بالطائف .توجد المقبرة في الركن اليمين من قبلة مسجد ابن
العباس ،وتم بناء الھيكل الذي فوقھا بأمر من الخليفة المقتفي ألمر ﷲ عام  ،1152وبعد
ذلك كتب عن عدد من المقابر األخرى  ،من بينھا مقبرة محمد بن الحنيفية ،وھوابن لعلي،
ومقبرة عبد ﷲ الطيب ،وھو ابنًا للنبي "صلى ﷲ عليه وسلم" .تال ذلك وصف لمسجد ابن
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العباس) ،(78-73وتسمح لنا معلوماته والمعلومات المقتبسة بالفعل التي جلبتھا المصادر
أن نحصل على فكرة وإن كانت غامضة عن المسجد في فترة ما قبل الحركة الوھابية،
وللمسجد فناء به أروقة من ثالثة جوانب ،وصالة للصالة باتساع خمسة أروقة .نجد فوق
زاويتي جدار القبلة قباب ،وكذا فوق مقبرتي ابن العباس ،وعبد ﷲ الطيب ،وللمسجد منبر
خشبي ،ومحراب مصنوع من الرخام ،وثالثة أبواب ومئذنة .تأتي المياة من البئر الموجود
بجوارھا ،وقد بنى المسجد الخليفة العباسي "الناصر لدين ﷲ" عام .1196وقد
أصدرالخليفة" المظفّر" أوامر بإجراء ترميمات عام  ،1276ويذكر العجيمي إضافًة إلى
ذلك عدة ترميمات أخرى.
ويلي ذلك ملحوظات تخص اثني عشر مسجدًا آخرين في وحول المدينة:
الراية ،بالقرب من مسجد ابن العباس وبجوار شجرة.
الحصن ،بوادي واج ،بجوار بئر.
بحرة الرجا ،بوادي ليا ،بجوار بئر.
الريعان بالسالمة.
الجمعة ،وبه مئذنة.
المطايبة ،قديم وبه مئذنة.
الراحتين ،بجوار نبع.
الحابة ،باتجاه السالم.
الحضرمي ،بُني عام  .1680و
الھادي بالمدينة القديمة ،بُني عام .1680
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تلك المساجد بعضھا قد بُني في أماكن تتصل بالنبي"صلى ﷲ عليه وسلم"،
وبعضھا بالقرب من األشجار ،واآلبار ،والينابيع ،ويكتب العجيمي عن أماكن أخرى لھا
وقارُھا ،من بينھا كھف قد مكث فيه النبي"صلى ﷲ عليه وسلم" ،وأشجار بأماكن قد جلس
النبي"صلى ﷲ عليه وسلم" بھا لالستراحة ،وبئر ،وھناك صلة بعدة طرق بين المياة
)اآلبار ،والينابيع( ،واألشجار من ناحية ،وھذه األماكن من ناحية أخرى.
كثيرًا ما ربط العجيمي بين المساجد واألماكن المبجلة ،فلنصرف أذھاننا عن ھؤالء
ال ُكتاب ،الذين كتبوا ما كتبوه ،كثُر ھو أو ق ّل بشأن الطائف ،وننتقل إلى ُكتّاب من
العصور الوسطى ،فھؤالء ال ُكتّاب من الجغرافيين والرحالة قد ذكروا الطائف في أعمالھم
التي غطت سماء العالم اإلسالمي بأكمله ،أو كتبوا عن الرحالت الطويلة التي قادتھم إلى
الطائف ،وتقدم خصائص المادة عن الطائف في ھذه األعمال عن طريق كاتب من القرن
الخامس عشر"الحيمياري" ،"379 ،الذي لم يسبق له زيارة الطائف ،ويمكن تلخيص ما
كتبه كما يلي:
أن الطائف موطن ثقيف ،وھي مدينة صغيرة وجميلة ،ومياھھا عذبة ،وتتمتع بطقس
معتدل ،إنھا غنية بجميع أنواع المنتجات الزراعية والتي تمد مكة بھا ،وبھا منتجات غير
عادية من األعناب والزبيب ،يعيش بھا التجار األثرياء ،وقد اشتھرت بمنتجات المدابغ،
واألحذية )الصنادل( ،و يشتھر جبل غزوان بجوار الطائف بطقسه المعتدل .توفي عبد ﷲ
ابن عباس بالطائف عام  ،688ودفن بالمسجد الذي بنته ثقيف ،بعد دخولھم في اإلسالم،
وذلك في الموضع الذي اعتاد النبي"صلى ﷲ عليه وسلم" الصالة فيه.
يمكننا الحصول على نفس المعلومات من جميع األعمال العربية الجغرافية ،مثل
"مدرسة بالخي" .اإلصطخري ) ،(19وابن حوقل) ،(32والمق ّدسي ،ويمكن تلخيص ما
كتبته "مدرسة بالخي" كما يلي:
الطائف ھي مدينة صغيرة توجد بوادي قورا ،وتوجد بھا العديد من األشجار ،
وتشتھر خاصة بأشجار العنب ،تحصل مكة على كل أنواع المنتجات الزراعية منھا
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الطائف ،وقد بنيت الطائف فوق جبل غزوان ،وذلك ھو السبب وراء طقسھا اللطيف،
وذكروا أيضا منتجات الطائف من الزبيب )ستاخري24 ،؛ ابن حوقل .(36 ،يضيف
المق ّدسي ) ،(79بأنه يتشابه طقس الطائف مع طقس سوريا ،ويضيف فاكھة الرمان إلى
قائمة األعناب المشھورة ،ويشير إلى أن الطائف تعتبر منتجعا صيفيا ألھل مكة.
سبق اثنان آخران من الجغرافيين العرب ھؤالء الكتاب الذين كتبوا في النصف
الثاني من القرن العاشر في كتابتھم عن الطائف:
كتب ابن الفقيه ) ،22حوالي  ،(905عن اسم المدينة وعن والية عمرو بن العاص
بالواحات ،ويذكر الجغرافي المعني بالجزيرة العربية ،والحمداني اليمني)  ،260حوالي
 ،(945أنواع الزبيب التي تشتھر بھا الطائف ،ون ّوھا عن بعض المعلومات عن المنطقة
المحيطة بالطائف وسكانھا.
لم يخبرنا أحدھم عن المدينة ذاتھا ،أو عن مبانيھا ،وھذا يعطي انطباعًا بأن الطائف
كانت تحظى بأھمية محدودة في العصور الوسطى ؛ ألن كتاب من أمثال "مدرسة
بالخي" ،قد أمدونا بأوصاف رائعة للبالد اإلسالمية األخرى ) جوب ليستن  ،(1993ونفس
الشيء قد حدث مع كاتب عربي الحق ،وھو "ياقوت" ) كتب حتى عام  ،(1229الذي
نجد في موسوعته الجغرافية بابًا كبيرًا عن الطائف) ،(III، 494-501وفيه كتب كثي ًرا
عن أھل الطائف أو من لھم صلة بھا ،وكان ھذا ھو الغرض األسمى لعمله ،لكنه كتب
القليل عن المدينة ذاتھا ،وما يعنينا من ھذا العمل ملخص كما يلي:
تناول بالبداية الطرق المحتملة والمختلفة لتحديد أصل كلمة " الطائف" ،ويعلق
ً
قائال:
" الطائف" ،أي وادي واج ،ومدينة ثقيف ،وفي العصور األولى كان اسمھا "واج"،
بھا حقول إلنتاج الحبوب ،ومزارع لنخل البلح ،ومنتجات العنب ،والموز ،وكثير من
الخضراوات ،ويقطن أھل ثقيف من قبيلتي حمير وقريش محيطھا ،وتقع فوق جبل غزوان
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ولھا عدة جداول ،ويكتب مضيفًا أنه :رغم اسمھا العريق إال أنھا مدينة صغيرة على
شاطىء الوادي ،وتتكون من جزأين :أحداھا على أحد جوانب الوادي ،ويحمل اسم
الطائف -ثقيف ،والجزء الثاني يقع على الجانب اآلخر من الوادي ،ويحمل اسم
"واحات") وھو مخطىء في ھذه النقطة ؛ألن الواحات تقع على بعد ستة كيلومترات
جنوب غرب الطائف( .تختلط مياه الوادي بالمدابغ ،والمنازل ضيقة .تنمو أنواع ممتازة
من العنب في الحدائق حول المدينة ،ويعتبر زبيب الطائف من الزبيب المعروف جيدًا،
ويشبه طقسھا طقس سوريا ،وتحصل مكة على منتجاتھا من الطائف".
من الواضح أن المعلومات التي يسردھا "ياقوت" ال تحمل بين طياتھا طابعًا جيدًا
عن الطائف؛ فھو يقول بأنھا مدينة صغيرة ،لھا اسم عريق ،ومنازل ضيقة بين بالوعات
المياه ،لكنھا محاطة بحدائق باھية .إن لم نتمكن من الحصول عن معلومات إضافية من
مصدر آخر من العصور الوسطى -غير تلك التي بلغتنا من اإلصطخري ،وابن حوقل،
والمق ّدسي ،وياقوت ،وحيمياري -لعجزنا عن الغوص في أعماق المعلومات التاريخية
للرحالة الغربي" الزركلي  ،والعجيمي" .المصدر ھو الرحلة الفارسية للعالم والشاعر
اإليراني الشرقي " ناصر خوسراو ) ،(104-103الذي زار الطائف في بداية صيف عام
 ،1051ويكتب:
" تقع الطائف بالقرب من أكبر رابية من مجموعة من الجبال ،وال يزال جوھا بارداً
مما دعانا إلى المكوث في حرارة الشمس ،حتى وقد أسدلت أشھر خورداد )مايو ويونية(
ستارھا على المدينة .إنھا مدينة صغيرة ،وبھا قلعة حصينة ،وبھا مسجدان صغيران ھما؛
"بازار وفرايداي"  ،ومياھھا منعشة ورقراقة ،وتنمو فيھا أشجار الرمان والتين ،وھناك
مسجد عبد ﷲ بن عباس بالقرب من المدينة المس ّورة ،وقد بنى خلفاء بغداد مسجداً كبيراً
بھذه المنطقة ،وتقع مقبرة عبد ﷲ بن عباس عند يمين محراب ومئذنة إحدى زوايا
المسجد ،وقد بنى الناس منازل حول المسجد.
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ً
قليال .لطالما كان
أصبحت اآلن صورة مدينة العصور الوسطى أكثر جوھرية
للطائف سور ،وھذا مثبت منذ العصور األولى لإلسالم "انظر ما سبق" وكان مسجد ابن
العباس ومقبرته خارج ذلك السور في القرن الحادي عشر ،ثم انضم إلى المدينة المس ّورة
قبل القرن الخامس عشر ،وباعتبار أن رأي الحيمياري صائب ،فمن المؤكد أنه كان
للمسجد نفس التصميم الذي وصفه العجيمي من قبل ،وكان المسجد ھذا قد بني قبل
العجيمي ،وقد كتب الكتاب الذين اعتمد عليھم أنه بسبب رؤية ناصر خوسراو للمسجد قبل
 145عا ًما من كتابة الخليفة الناصر لدين ﷲ ،ومن الھام أيضا ما يذكره ناصر خوسراو
بأن مسجد فريداي ثاني ربما يكون مسجد الھنود .القلعة بمكانھا كما كانت من قبل؛ ألنھا
بنيت على رابية طبيعية ،والبازار /السوق صغير ،كما ھو متوقع .بذلك نكون قد رسمنا
صورة عن مدينة العصور الوسطى ،التي يمكن من خاللھا معرفة مدينة القرن التاسع
عشر بسھولة ،وتنجلي صورة القلعة ومسجد ابن العباس لتظھر كمعلم رئيس في الصورة
بأكملھا ،وكأنھا تنتمي إلى عالم من خيال جامح ،حيث يجري الوادي عبر المدينة ،كما
يقول ياقوت ،من المؤكد أنه قد أربك المدينة بوصفه لما حولھا ،وھذا ما لمسناه منذ أن
أھمل استخالص المعلومات من مصدر مباشر.
نظرات الطبوغرافية بشأن خريطة الطائف:
تزخر المادة المطروحة تلك بالنظرات الموجھة لخطة الطائف بغرضھا ،والسؤال
ھو:
أين يمكن أن نضع خطة الطائف بين مدن الشرق القريبة:مدن العھد اإلسالمي؟
ترجع تلك المعلومات إلى مصادرنا:
-

موقع كائن بساحل محاط بالجبال.

-

شكل مربع نوعًا ما.

-

سور له أبراج ،بنيت من الحجارة والطوب.
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-

خندق أمام السور.

-

قلعة وحصون أخرى.

-

ثكنات.

-

منازل بسيطة ،صغيرة ،كبيرة فيما بعد ،مصانة جيدًا.

-

شوارع واسعة.

-

مكان للسوق بالشمال.

-

أرض فضاء ،أخرى مفتوحة ،أو أرضين.

-

مقا ٍه موجودة بالسوق.

-

سوق بدائي ،حتى القرن التاسع عشر فقط.

-

ثالثة مساجد.

-

أحياء يقطنھا أغنياء ،وأخرى للفقراء.

-

مقابر.

وتبقى معظم تلك الخصائص مالزمة لمدينة الطائف حتى عام .1979
-

حي المدينة القديم ذو الشكل المربع نوعًا ما.

-

أطالل من السور ،ومن البرج.

-

آثار للخندق.

-

منازل قديمة بأحجام مختلفة.

-

شارعان واسعان.
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-

موضع السوق بالشمال.

-

ساحة بالقرب من مسجد ابن عباس.

-

كان ھناك مركز السوق ،حيث أبصره "فيلبي".

-

الثالثة مساجد.

-

المقبرة بالجنوب.

معظم ھذه الصفات تعتبر مثال" نموذجي" من مدن الشرق األدنى التابعة للعھد
اإلسالمي )جوب  ،(28-11 ،1979لكن ماال يعتبر "نموذجيًا" ھو عدم تغيب السوق ،أو
وجود سوق صغير ،حتى بداية القرن العشرين ،وكذا الساحات الشاسعة المفتوحة داخل
المدينة ،ويعتبر تنظيمھا الوظيفي المعقد والخاص بمثابة "ابتكار" للعصور اإلسالمية
الوسطى ،وتعتبر كثافة المباني العالية ،وضواحيھا خارج المدينة المس ّورة بمثابة ملمح
مميز آخر من مالمح مدينة الشرق األدنى في العھد اإلسالمي ،ويقودنا ذلك إلى تساؤل،
أال وھو :ما سبب فقدان تلك األشياء؟ ھناك جانتان يمكن األخذ بھما:
 -1مساحة الطائف صغيرة ،مقارنًة مع تلك المدن من الشرق األدنى ،التي قامت
بدورھا كأساس تطوير " نموذج" لمدينة الشرق األدنى في العھد اإلسالمي)جوب-ويرث
 -(72-59 ،1985أو
 -2الفرق بين الطائف والمدن "النموذجية" يعود إلى أسباب إقليمية ،حيث إن
الطائف ليست جز ًءا من تلك الدول ،والتي نطلق عليھا "قلب البالد" اإلسالمية :مصر،
وبالد الشام ،والعراق ،وإيران  -مھد الحضارات القديمة ،التي استعان بھا المسلمون من
مكة ،والمدينة ،والطائف ،ومن مناطق أخرى من الجزيرة العربية في مجابھتھم أثناء
فتوحاتھم األولى.
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من الممكن اعتبار ھاتين اإلجابتين فرعين لمصدر إجابة واحد .معنى ذلك تفرد
الطائف بـ"الطبوغرافية" ربما كان أساسه ھو حجمھا ،وموقعھا .لم يتم تطوير مدن كبيرة
بالجزيرة العربية منذ عھد قريب ،وتتضح أن الساحات الشاسعة المفتوحة الموجودة داخل
المدينة المس ّورة ،والسوق البدائي ھي صور مميزة للطائف قبل العصر الحديث .تعد كثافة
المساحة المبنية غير المتقطعة مع أسوار المدينة ،التي تصل إلى أعلى نقاطھا في السوق،
قياسية جدا في الطائف .في خريطة الطائف يمكن الكشف عن آثار لمجموعات من
المباني ،تفصلھا ساحات مفتوحة ،وذلك يميز الطائف عن غيرھا من المدن من بالد
الشرق األدنى ،لكنھا تربط الطائف بمدن في غرب وجنوب الجزيرة العربية من نفس
ھيئتھا .كانت مكة والمدينة-رغم كونھا بال أسوار تحيطھا في عھد النبي"صلى ﷲ عليه
وسلم" -مناطق مكدسة باألفراد ،في ھيئة مجموعات من المباني المغلقة والمضغوطة،
ونفس الشيء جيد بالنسبة للمدن الصغيرة والكبيرة باليمن وعمان ،سواء أكانت محاطة
بسور أو ال .أولى النماذج المحفوظة بشأن ذلك المفھوم المتحضر ھو"أم الجمال" ،في
وقتنا الحاضر "األردن" )دى فريز 1982؛ كنوف  ،(1984التي دمرھا زلزال في
النصف األول من القرن الثامن.
"أم الجمال" ھي مستوطنة عربية في فترة ما قبل اإلسالم ،وبھا ساحات كبيرة
واسعة ،داخل سور المدينة ،تفصل تلك الساحات المفتوحة مجموعات المنازل المضغوطة
بعضھا عن البعض إلى ثالثة أقسام ،وال توجد آثار لسوق أو ما يشبه ذلك ،ولكن ربما
يجوز اعتبار المساحة الكبيرة المفتوحة بمركز "أم الجمال" بمثابة مكان للسوق ،ومكان
يتجه إليه تجارا القوافل عند مجيئھم حيث يقومون بتنزيل بضائعھم ،وترقد الجمال لترتاح،
وھنا ينجلي التشابه بين الساحة الكبيرة والمفتوحة ،ومكان السوق بالطائف ،ويدفع ذلك إلى
المقارنة بين وظيفة مسجد الھادي بالطائف ،ووظيفة كنيسة السوق بأم الجمال .تعتبر أم
الجمال مدينة صغيرة بقدر ما يكون حجمھا ،وينقص قدر كبير من المباني الكثيفة في
جميع أنحاء المدينة المس ّورة والمتاجر عنصر "الكياسة" ،نوعًا من سوق بروتو.
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وكما ذكرنا من قبل؛ بأننا نواجه نفس العجز في "الكياسة" في جنوب الطائف
في سادا وأماكن غيرھا باليمن ،وإذا ما واجھنا مفھو ًما في خريطة المدن الصغيرة،
والكبيرة مشابھا لخريطة الطائف في مناطق أخرى من الجزيرة العربية ،وإذا ما وجدنا
مفاھيم مماثلة في مستوطنات عربية في فترة ما قبل اإلسالم ،مثل أُ ّم الجمال ،فعلينا أن
نستنتج أن مثل ھذا النوع من المستوطنات مقترن بالعرب في الجزيرة العربية ،وعلى
وجه التحديد بنظامھم االجتماعي ،وأسلوبھم في الحياة ،الذي تطور على مدى زمن طويل.
سرعان ما كان يصطدم كل من عمل بغرب وجنوب الجزيرة العربية بالمنظمة
القبلية من السكان المستقرين ،أال ينبغي أن تؤثر تلك المميزة للمجتمع العربي على البنية
ً
احتماال؛ ألنه يمكن
الداخلية لمدن وبالد شبه الجزيرة العربية "الطاھرة"؟ ذلك أكثر
إيضاح ما يكمن وراء المساحات المفتوحة داخل المستوطنات عن طريق بنية المجتمع
العربي ،وبالمثل ذلك جيد في حالة غياب السوق.
للمساحات المفتوحة وظيفة مزدوجة ،فمن ناحية ،كانت تلك المساحات بمثابة مناطق
عازلة بين الجماعات القبلية الفردية ،أو الجماعات الجانبية داخل المستوطنة ،ومن ناحية
أخرى ،عملت كأماكن للسوق ،والستراحة القوافل ،ولم تنشأ تلك المساحات بٍنﱠي ٍة مبيتة؛ ألن
تصبح أسواقًا ،لم ُ◌ ْتبَن خصيصًا بغرض أن تكون مراكز لألنشطة االقتصادية لمنطقة
معينة حيث أسست تجارة التجزئة ،وتجارة المبيعات ،والحرف ،والشئون المالية سوقھا
المعماري ،والوظيفي ،وقد نفت الطائف فكرة التطوير الكامل لسوق بمدنھا ،أو بالدھا،
ويمكن إيضاح ذلك أيضا من قبل المنظمة االجتماعية للمجتمع العربي ،التي قادت المسيرة
نحو تطوير األسواق القبلية خارج المستوطنات ،وعلى تلك األسواق بالمدينة أن تتنافس
مع غيرھا من األسواق القبلية ،وقد نجحت أسواق قلة من المدينة في ھذه المنافسة .في
مثل ھذه الحاالت ،تمثل قوة مركزية قوية ،أو مجموعة لھا القدرة على الھيمنة ،القوة
الدافعة ،وخير مثال على ذلك :سنا باليمن) بيتزلر 1987؛ دوستال .(1997
تبدو الطائف كما لو كانت تمثل ذلك النوع من المدن المختلف عن مدن الشرق
األدنى في عھد اإلسالم ،مع تشابھھا الكبير مع المدن" اإلسالمية العادية" بقلب البالد
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اإلسالمية ،بيد أنھا تمتاز عن تلك المدن ،بوجود الساحات المفتوحة الكبيرة داخل سور
المدينة ،وانعدام السوق ،أو وجوده بشكل بدائي ،وقد عنيت بالتطوير الذاتي لتبدو في رداء
متحضر ،ترتدي إياه بأيدي أھل الجزيرة العربية ،غربھا وجنوبھا ،ومن االحتماالت
الراجحة أنھم قد وصلوا بقدر المستطاع إلى المدن التي اكتشفھا العرب بغرب وشمال
أفريقيا ،يمكن مقارنة ذلك التطور بما حدث في شرق إيران وما وراءھا ،فھناك نوع
خاص من المدن ،تدعى "مدينة شاريستان" ،قد دخلت في حيز التطوير) .جوب ،1979
.(57-55
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مارك لينش

ت ِم ن
في ربيع عام 2010م وصل طارق رمضان إلى الواليات المتحدة بعد عشر س نوا ٍ
رف ض إعطائ ه إذن ا ً بال دخول إليھ ا م ن جان ب إدارة ال رئيس ج ورج ب وش ،وق د علّل ت
رفض وقتَھ ا ب ّ
أن رمض ان س بق ل ه أن ق ّدم ُمس اعدةً لمنظم ة خيري ٍة
اإلدارة الس ابقة ال
َ
إسالمي ٍة تعمل في فرنسا ،ولھا عالق ٌ
ات بمنظم ة حم اس ،لك ْن ف ي ين اير الماض ي أعلن ت
وزيرة الخارجية األميركية ھيالري كلنتون أنه ال م انع م ن دخ ول ط ارق رمض ان إل ى
الوالي ات المتح دة ،ويب دو ّ
أن مجيئ ه إل ى أميرك ا يعك س المتغي رات الت ي ط رأت عل ى
الخطاب السياسي تجاه اإلسالم والعالم اإلسالمي ،ففي يونيو ع ام  2009تح دث ال رئيس
أوباما في القاھرة عن جھ ٍد ينبغي أن يُب َذ َل للتواص ل م ع المس لمين م ن طري ق «االھتم ام
المتبا َدل واالحترام المتبا َدل»؛ ولذا ّ
ت إس المية تُ َع ﱡد رم وزاً لإلس المية غي ر
فإن شخص يا ٍ
العنيف ة  -والت ي أُدين ت م ن قب ل التّھامھ ا ب إقرار التط رف – يمك ن أن يُنظ ر إليھ ا اآلن
ص وراً م ن قب ل؛ بي د ّ
بوصفھا جس راً للتواص ل ب ين ض فتين م ا ك ان التقاؤھم ا مت ﱠ
أن ب ول
بيرم ان ال يعت رف بش ي ٍء م ن ذل ك .فف ي كتاب ه :ھ روب المثقف ين ) - (2010والمتأ ﱢس س
عل ى مقال ٍة طويل ٍة ) 28أل ف كلم ة( س بق أن نش رھا ف ي مجل ة  New Republicقب ل
ثالث سنوات -ﱡ
يشن ھجوما ً على َم ْن يُس ﱠمون بالمعت دلين المس لمين ،ي ذ ّكر بخطاب ات عھ د
الرئيس بوش ،ففي نظر بيرمان يخوض كثيرون بالواليات المتحدة وأوروبا حروبا ً ض ّد
العد ّو الخطأ ،فاإلسالميون العنيفون ليسوا ھم الذين يش ّكلون الخط ر األكب ر؛ ب ل ّ
إن أبن اء
ع ﱢمھ م المع روفين ب أنھم «معت دلون» ھ م الخط ر المض ا َع ُ
ف ألنھ م يس تطيعون التغري ر
ب الليبراليين ال ُس ﱠذج ود ْفعھ م للمعانق ة وال ُو ّد الزائ د ،فالمعت دلون ھ ؤالء ال ذين يرفض ون
 مراجعة لكتابPaul Berman, The Flight of the Intellectuals (2010); Foreign Affairs, July, August 2010. PP.138-147. :
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العنف –وھو رفضٌ مجتزأٌ على أ ّ
ي حال؛ ألنه ال يشمل إسرائيل ،وال الق وات األميركي ة
ب العراق -ال يس تحقون التص ديق؛ ألنھ م يتجھ ون إل ى التض ليل .وف ي نظ ر بيرم ان ف ّ
إن
مش روع اإلس الميين للتغيي ر االجتم اعي الج ذري وض ع األف راد المس لمين تح ت وط أة
ت محدود ٍة و ُمحاصرة ،واإلجابةُ الوحيدةُ الممكن ةُ
العنف ألنه فرض عليھم العيش في بيئا ٍ
عل ى ھ ؤالء –عن د بيرم ان -تتض من محاول ة إنق اذ المس لمين م ن المعت دلين المض لﱢلين
ھؤالء ،بواسطة ليبراليين حقيقيين يتمتعون بالصفاء والصراحة.
ّ
إن ھ ذا الج دال ال ذي يؤجﱢ ُج هُ بيرم ان ال يس اعد ف ي الحقيق ة أولئ ك ال ذين ل ديھم ھ واجس
بشأن صعود اإلسالم السياسي في الغرب ،فقد المس الكاتب موضوعا ً مھما ً بشأن عالقة
ون قبطان ا ً م اھراً للخ روج م ن العواص ف
اإلسالم بالغرب؛ لكن ه مقصﱢ ٌر ج داً ع ن أن يك َ
الھائجة التي تح ّد َ
ث عنھا ،فقراءت ه للظ اھرة اإلس المية اس تندت إل ى مراج ع ثانوي ة قليل ة
ُمترجمة ،وال تش ّكل أية أھمي ٍة تمثيلي ٍة في المجال األكاديمي ض من بح وث تل ك الظ اھرة،
ولذلك ما أمكن له أن يفھم السياق السياسي والفكري ال ذي ت دور في ه تل ك األدبي ات ،فھ و
يجھ ل ب ل يعم ى ع ن التعددي ة الكبي رة والمتنافس ة العناص ر والتوجھ ات ف ي المج ال
اإلس المي ،وحت ى داخ ل بع ض الجماع ات ذاتھ ا ،وف وق ذل ك ،فھ و ال يع رف الح روب
الم ن ّ
ص ﱟي يَ ْب ُع ُد باإلس الم والمس لمين ع ن
ال دائرة ب ين الس لفية الص افية  -الت ي ت دعو إلس ٍ
«ش رور» الحداث ة والتغري ب – وب ين أولئ ك الح داثيين البراغم اتيين ال ذين يبحث ون ف ي
الطرائق التي تربط اإلسالم بالعالم المعاصر ،ث م إن ه «مھج وسٌ » بالنازي ة والفاش ية إل ى
حدو ٍد منفﱢرة ،وناف ٌر م ن ط ارق رمض ان إل ى ح دو ٍد َم َرض ية ،ويُض اف ل ذلك ّ
أن إدانيات ه
لمثقف ين مث ل  Ian Burumaو  Timothy G. Ashال تُش عر ب أي ش ي ٍء م ن الن زوع
الليبرال ي ال ذي ي ّدعي االنتم ا َء إلي ه ،وھ ذا أم ٌر ْ
مؤ ِس ٌ
ت قوي ٍة
ف ،وي دعو إل ى تس اؤال ٍ
نفسه وثقافته وأھدافه ،لقد ط رح اإلس الميون غالب ا ً –وحت ى غي ر
و ُمزعج ٍة بشأن بيرمان ِ
ت على الليبراليين الغربيين ،تُصاد ُم الشروط السياسية واالجتماعي ة
العنيفين منھم -تحديا ٍ
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التاريخية لليبرالية :فما ھي ُوجوهُ التالؤم الممكنة التي تق ف عن د ح دود االعتق اد ال ديني،
وال تخ ون مب ادئ التن وير؟ وم اذا نفع ل م ع الش عبية والق وة االنتخابي ة الت ي تتمت ع بھ ا
ُ
لحركات اإلسالميةُ في العالم اإلسالمي اليوم؟ وھل يمكن أن ندعم الديمقراطية دون أن
ا
ندافع عن حقوق الحركيين اإلسالميين في المشاركة ،وحتّى في ك ْس ب االنتخاب ات؟ وم ع
إن ب رامج وج داول أعم ال تل ك الحرك ات تبع ُ
ذل ك ف ّ
ث عل ى القل ق ل دى الليب راليين
وال ديمقراطيين ،وحت ى إن كان ت تل ك الحرك ات ت دعم طموح ات الجمھ ور ف ي التح ول
الديمقراطي َع ْب َر الع الم .وإذا ل م تك ن الح رب الثقافي ة م ع اإلس الم ھ ي المطلوب ة ،فكي ف
يك ون عل ى الليب راليين الغ ربيين أن يس تجيبوا لطموح ات اإلس الميين ذوي الش عبية
الكبيرة ،والذين ال يمارسون العنف ،ويقبلون العم ل م ن خ الل المؤسس ات الديمقراطي ة؛
لقيم مخالف ٍة لألعراف المتقدمة في الحرية والمساواة والتسامح؟
لكنھم يدعون ٍ
اآلب اء واألبن اءّ :
إن طريق ة بيرم ان لمعالج ة ھ ذه المس ائل ھ ي التص دي لھ ا م ن خ الل
شخصية طارق رمضان وفكره ونشاطه ،ورمض ان مثق ٌ
ف مس ل ٌم ب ارز مول ود بسويس را
أصول مصري ٍة إسالمي ٍة عريقة .فج ﱡدهُ ألُ ﱢم ه ھ و حس ن البن ا ّ
عام 1962م ،وھو يتحدر من
ٍ
مؤسﱢس جماعة اإلخوان المسلمين بمصر عام 1928م ،ووال ُدهُ سعيد رمضان ،أح د كب ار
الجماعة ،ومن الذين فرﱡ وا من مصر ھربا ً من ُمالحق ة نظ ام ال رئيس جم ال عبدالناص ر،
ي درس بيرم ان أص ول رمض ان وشخص يته بتو ﱡس ع )م ن خ الل تتبﱡ ع س يرة حس ن البن ا ّ
وسعيد رمضان( ،كما يدرس بنيته الفكرية واأليديولوجي ة ومص ادر الت أثير في ه )متطلﱢع ا ً
إلى اإلسالمي المصري المقيم بالدوحة بقَطَر :يوسف القرضاوي( ،وإلى أُطروحته غي ر
المنشورة لل دكتوراه ،وكتب ه ،والبح وث النقدي ة المتنامي ة عن ه؛ لك ْن دون أن يتح دث إلي ه
ت م ن العم ل والج ْم ع ،ومئ ات الص فحات
مباشرةً فيما يبدو ،وعل ى أي ح ال ،فبع د س نوا ٍ
من التلخيصات والمالحظات ،يقول بيرم ان :إن ه وج د رمض ان شخص يةً غامض ة! فھ و
يذھب إلى ّ
أعمال س ّر ّ
ي ھو ھويته الحقيقية؛ لكنه م ا اس تطاع أن
أن رمضان يملك جدول
ٍ
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يُريَنَا «بندقيةً يتصاع ُد منھا الدخان»! ،وھو ي رى ّ
أن رمض ان «ل يس ج ز ًءا م ن م ؤامر ٍة
ماھر ٍة  ...أو خطة سرية»ّ ،
وأن طموحه «إلى ح ٍد ما ،ھ و م ا يق ول :إن ه يس عى إلي ه،»..
لك ّن ھ ذا الطم وح بال ذات  -أي النھ وض اإلس المي بأوروب ا  -ھ و األم ر ال ذي ي زعج
بيرمان إلى ح ٍد كبير.
تكم ن مص اعب وش كوك بيرم ان ف ي المف اھيم الموج ودة وال دائرة ف ي المجتمع ات
الديمقراطي ة ف ي الغ رب ،واألُخ رى الس ائدة ف ي بل دان األكثري ة اإلس المية ذات األنظم ة
الشمولية؛ في كيفية فھم مسائل الھوية واالنتماء ،وممارسة شعائر الدين ،والمشاركة ف ي
العم ل السياس ي ،ورمض ان رج ٌل عمل ﱞي ،يبح ث للمس لمين األوروبي ين ع ن طريق ة
يستطيعون من خاللھا أن يكون وا أوروبي ين تمام اً ،وأن يبق وا مس لمين تمام ا ً ،فف ي كتاب ه
الصادر عام 2003م بعنوان« :مس لمو الغ رب ومس تقبل اإلس الم»  -وال ذي يق ول بش أنه
ب من المجازيات» -ھو ف ي الواق ع تأس يسٌ لفك ر ٍة
بيرمان :إنه «يُخفي الحقيقة وراء حجا ٍ
بنّاء ٍة مؤ ﱠداھا تمكين المسلم من أن يكون مواطنا ً كامالً ومندمجا ً في ال دول الت ي يق يم بھ ا،
ويبقى مسلما ً محتفظا ً بانتمائه الديني ،وفي كتابه اآلخر« :بماذا أؤم ن؟» يص بح رمض ان
زم ھن ا أنن ا نمتل ك وجوھ ا ً متع ددةً ومتحرك ةً للھوي ة
أكث ر وض وحا ً« :إنن ي أُق رّر بح ٍ
ون الواح د من ا
واالنتماء ،وإنني ال أرى مانعا ً قانونيا ً أو ثقافي ا ً أو ديني ا ً يح ول دون أن يك َ
أميركي ا ً أو أوروبي ا ً ومس لما ً ف ي الوق ت نفس ه» .وھ ذا الت زا ٌم إيج اب ﱞي ،م ا يلب ث أن يزي ده
تأكي داً بقول ه« :يس تطيع المس لمون األف راد أن يكون وا ك ذلك ويبق وا م واطنين ملت زمين
واعين بمسؤولياتھم وحقوقھم»؛ ّ
لكن ھذا الخيار بالذات ھو ما يرفضه بيرمان ،فھو يريد
م ن المس لمين أن يكون وا علم انيين ،وال ي رى إمكاني ةً لقي ام ذل ك الجس ر ال ذي يقترح ه
رمضان؛ ذلك ّ
أن الفھم المجتزأ الذي يمتلكه للسياس ات اإلس المية يجعل ه ال ي درك أھمي ة
دع وات األوروبي ين المس لمين للمش اركة ف ي العم ل السياس ي م ن موق ع المواطن ة
والمساواة ،ويقلّل بيرمان من ش أن إدان ة رمض ان لإلرھ اب؛ ب ل وللفق ه الس لفي الض يّق،
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فرمضان ال يملك أ ﱠ
للصيَغ البيوريتانية )= الطھوري ة( م ن اإلس الم،
ي
ميول أو عواطف ِ
ٍ
ص يَ َغ التق وى
والتي وجدت مقتصراً في بعض المجتمعات اإلسالمية ،وحاولت أن تطرد ِ
والتعبﱡد والتديﱡن األُخرى ،وھي العملية التي س ّماھا خالد أبو الفضل األستاذ بجامع ة ل وس
أنجلوس :السرقة الكبرى!
والواق ع ّ
أن بيرم ان يُص ﱢور نض ال رمض ان بص ور ٍة معكوس ة ،فخص وم رمض ان
الرئيسيون ليسوا الليبراليين في الغ رب؛ ب ل األح رى الق ول :إنھ م الس لفيون المتش ددون،
الذين تزدا ُد ح ركتيھم ف ي مص ر والخل يج وحتّ ى ف ي أوروب ا الغربي ة .وھ ؤالء الس لفيون
ون ّ
أن حركةً كحركة اإلخوان المسلمين ھي ش ديدة التس يﱡس ،بحي ث تتقب ل المؤسس ات
يَ َر َ
المدنية ،وتبدو أكثر حماسا ً وإظھاراً لش عائر اإلس الم وأش كاله ف ي المج ال الع ام ،وي دعو
السلفيون المسلمين لالنفصال عن المجتمعات الغربية لص الح المعتَ َزالت األكث ر إص غا ًء
للطھورية اإلسالمية ،لقد شجّع اإلخوان المسلمون النساء على ارتداء الحج اب ،إنم ا م ن
أجل أن يُظھروا تمس كھم بالش عائر واألحك ام ف ي الس وق ومك ان العم ل والجامع ات ،أ ّم ا
الس لفيون فيري دون أن تبق ى النس ا ُء ف ي البي وت ،وأن يظلل ن ف ي ُعزل ٍة ع ن الرج الّ .
إن
الليب راليين الحقيقي ين ينبغ ي أن ي دعموا مقارب ة رمض ان؛ ألن ه يع رض عل ى المس لمين
المھاجرين نموذجا ً لالندماج باعتباره مواطنا ً كامالً و َعلَنياً ،بدالً من مقاربات القوى التي
تدعم نماذج لالنعزال واالتّباعية النصوصية.
وما ْ
أخفى طارق رمضان تح ّديَهُ للسلفية وراء لغ ٍة تجريدية ،أو في الخف اء والس رّية دون
الخطاب العام ،وعلى سبيل المث ال فعن دما تح ّداه االتّب اعيون باآلي ات الت ي ت ورث الم رأة
نصف ما يرث الرجل؛ ق ال رمض ان ّ
إن ھ ذه اآلي ات تتطل ب مراجع ةً وإع ادة تأوي ل ف ي
ض وء الوق ائع الجدي دة والت ي بمقتض اھا تق وم نس ا ٌء كثي ٌ
رات برعاي ة أوالدھ ّن منف ردين
ودونما مساعد ٍة من آب ائھم ،فبحس ب رمض ان يك ُ
ون عل ى المس لمين «أن يحرص وا عل ى
مثال العدالة وقيَمھا بدالً من االنحشار في تطبيق النص وص متظ اھرين باألمان ة للق رآن،
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ومتسببّين في الظلم والفساد في األرض» .وھذه مواجھةٌ صريحةٌ للتقليديين والس لفيين ال
ق قدرھا ،وفي حال ٍة ُمشابھ ٍة تعود للعام 2005م ّ
يھت ﱡم لھا بيرمان وال يق ﱢدرھا ح ﱠ
فإن طارق
رمضان دعا إلعادة النظر في مسألة الحدود ،بما في ذلك رجم مرتكبي كبيرة الزنا ،وقد
سخر بيرمان من محاولته ھذه معتبراً أنھا أق ّل من ال الزم والض روري بكثي ر؛ لكنھ ا ف ي
الحقيقة والواقع لمن يعرف األجواء اإلسالمية تش ّكل تحديا ً كبيراً لفقھ اء الس لف وج داول
أعمالھم.
عل ى ّ
أن رمض ان يُخيﱢ بُ آم ال ُمحاوري ه الليب راليين بالفع ل؛ ألن ه ال يعتب رھم مرجعيت ه
األساسية أو مركز اھتمامه؛ ذلك ّ
أن حساباته اإلستراتجية تجعل من الجمھ ور اإلس المي
قل ب توجﱡ ھ ه وأقص ى غايات ه بم ا ف ي ذل ك من ازعھم السياس ية وطموح اتھم ف ي م واطن
ھجرتھم ،فاألكثرية اإلسالمية ھي التي ينبغي أن يكتب لھا إذا أراد لبرنامجه اإلص الحي
أن يجد استجابةً وطريقا ً لإلصغاء والتحقﱡق ،وم ع ّ
أن منز َع هُ ھ ذا ق د ال يك ُ
ون ھ و ن زوع
الليب راليين الكالس يكيين ،فإن ه مش رو ٌ
ع ومب رﱠر؛ ألن ه الس بيل الوحي د للمس لمين – وك ل
الم ؤمنين -للمش اركة ف ي نظ ٍام ليبرال ي وديمقراط ي .وكم ا ي ذھب أن درو م ارش  -وھ و
من ﱢ
ظر سياسي وأس تاذ بجامع ة يي ل -ف ّ
إن الليبرالي ة السياس ية ف ي الغ رب ينبغ ي أن تك ون
قادرةً على استيعاب المواطنين المسالمين والخاضعين لحكم الق انون ،وال ذين ال تح رّكھم
ٌ
جماعات دينيةٌ كبرى،
ض ُر فيھا
غير دوافع دينية .ويكون على الواليات المتحدة -التي تح ُ
وقوى أصولية سياسية ،من بين كل المواطن في الع الم -أن تك ون ق ادرةً عل ى فھ م كي ف
يعمل ذلك ُكلﱡه.
ق الليب راليين أن تك ون ل ديھم تحفظ ٌ
إن ھ ذا ال يعن ي أن ه ل يس م ن ح ّ
ّ
ات عل ى مش روع
رمضان؛ فھو يُ َعرﱢ ُ
ف الشريعة –منظومة الفق ه اإلس المي -ل يس باعتبارھ ا ق انون ال بالد؛
بل باعتبارھا منظومةً أخالقيةً فردية ،مدعومة باعتق ادات الم ؤمنين ودي نھم .لم اذا يك ون
ھذا النوع من االعتقاد مزعجاً؟
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فف ي النھاي ةّ ،
إن ھ ذا الن وع م ن االعتق اد والس لوك ھ و ال ذي يح اول بواس طته المؤمن ون
التصالح مع الدولة المدنية؛ إنما في الواقع؛ ّ
فإن المشروع اإلنجيلي للتغيير االجتم اعي –
تغيي ر الع الم «نف سٌ واح دةٌ ف ي ك ّل زم ان» -ھ و أكث ر راديكالي ةً وعمق ا ً م ن ك ّل رؤى
المتطرفين ،فكل أحد يستطيع اغتص اب س لطة الدول ة ب القوة ،ث م فَ رْ ض إرادت ه ب العنف،
ولذا ّ
فإن القوة الحقيقية تكمن في القدرة عل ى ال دفع باتج اه اإلجم اع ،بحي ث يعتن ق الن اس
األفك ار ب دون إرغ ام ،وھ ذا يعن ي أن يري دوا م ا تري د ،ال أن يفعل وا م ا تري د ،ويمتل ك
اإلسالميون غير العنيفين ھذه الدرجة من الق وة الناعم ة ،وبفع ل ذل ك ،نجح وا ف ي تغيي ر
الثقافة العامة عبر العالَم اإلسالمي ،وعندما تسير في شوارع القاھرة الي وم  -عل ى س بيل
المثال -تجد من العسير أن تُص ﱢدق أنه قبل عقو ٍد قليل ٍة ما كانت غير قلّ ٍة من النساء ترتدي
غطا َء رأس.
االفتراقات واالنشقاقات :إذا أردن ا أن نفھ م النزع ة اإلس المية الجدي دة ،ف يمكن أن نعتن ق
إحدى مقاربتين :المقارب ة األول ى ت ذھب إل ى ّ
أن النزع ة اإلس المية تي ا ٌر واح ٌد ل ه ف رو ٌ
ع
متع ددةٌ ،والتش ابھات بداخل ه أكث ر م ن االفتراق ات ،وبحس ب ھ ذه النظ رة ف ﱠ
إن اإلخ وان
ُ
واالختالف بينھما ھو في التكتيك
تيار واحد،
المسلمين والقاعدة يمثّالن فرعين لنزع ٍة أو ٍ
وليس ف ي األھ داف ،وفھ ٌم كھ ذا يجع ل م ن الممك ن –إن ل م يك ن م ن الض روري -رؤي ة
أُس امة ب ن الدن ي ُِط لﱡ م ن وراء ِس حنة ط ارق رمض ان! أم ا المقارب ة الثاني ة أو األُخ رى
ت في األَيديولوجيا والسلوك بين الجماع ات اإلس المية المختلف ة،
ت وتمايُزا ٍ
فترى افتراقا ٍ
وخ الل العق د الماض ي من ذ أح داث  9/11رأين ا الوالي ات المتح دة تتح رك م ن المعس كر
األول إلى الثاني ،فتجربة الواليات المتحدة في التعا ُون م ع ال وطنيين الع راقيين الث ائرين
ص نّاع الق رار السياس ي لتفض يل إس تراتيجية تعت رف
ض د القاع دة ف ي الع راق دفع ت ُ
باالختالف ات ب ين اإلس الميين ،وتعم د الس تخدام ھ ذه االختالف ات م ن أج ل ال ُمض ّي ف ي
عملية تھميش القاعدة ،وقد عمد ُمراقبون في الواليات المتح دة وأم اكن أُخ رى إل ى تبنّ ي
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المقاربة نفسھا بعد أن الحظوا ّ
أن اإلخوان المسلمين يشاركون في االنتخابات ،ويدافعون
بلدان كمصر ،رغ م اخ تالف ھ ؤالء م ع الوالي ات المتح دة وأھ دافھا
عن الديمقراطية في
ٍ
في السياسة الخارجية .يتّخذ بيرمان بحماس س بيل المقارب ة األُول ى م ن حي ث إن ه يم زج
س ائر اإلس الميين مع ا ً ،وبالنس بة ل ه؛ ف ّ
إن وج وه النزع ة اإلس المية تتع دد م ن ج احظي
العي ون ال ذين قتل وا ال ُمخ رج الھولن دي تيوف ون ك وخ ،وإل ى الراديك اليين األغف ال ال ذين
ينشرون الرُعب في مجتمعاتھم ,ومن القرض اوي «الرھي ب» ,وإل ى رمض ان المتظ اھر
أن رمض ان انتق د أُس امة ب ن الدن وأدان اإلرھ اب؛ بي د ّ
بالوداع ة واللط ف ،ص حيح ّ
أن
بيرمان لم يتأثر؛ ألنه يرى ّ
أن العنف ھو مظھ ٌر لمشكل ٍة أعم ق ف ي المش روع اإلس المي،
والليبراليون ال ينبغي أن ينخدعوا بالبيانات الليّنة أو الميول الديمقراطية لإلسالميين غير
ي ش كلّ « :
العنيف ين أو يحس بوا ّ
ش منف تح يخ دم المس لمين ب أ ّ
إن
أن ال دخول معھ م ف ي نق ا ٍ
المسلمين الليبراليين إنما يستترون بھذه األمور  ...لدى ذوي النوايا الحسنة من المراقبين
م ن خ ارج الع الم اإلس المي ،ال ذين يري دون التض ا ُمن م ع المع ﱠذبين والمض طَھَدين م ن
أفكار خاطئ ٍة عندما يعتبرون ّ
أن ميراث حسن البنّا يمثّل الص وت
المسلمين ،فيلجأون إلى
ٍ
ق في ّ
النبيل واألصيل واألكثر استحقاقا ً لالحترام في اإلسالم المعاصر ،»...وھو ُم ِح ٌ
أن
اإلسالميين يثيرون الشكوك لدى العديدين من المسلمين الليب راليين والعلم انيين لك ّن ھ ذه
ُ
أحببت ذلك أو كرھتُه ،وكذلك بيرمان -ال تمثّل غير أقلي ٍة ص غير ٍة ف ي
الجماعات –سوا ٌء
فإن بيرمان إنما يتجاھ ُل المعارك األكثر أھميةً
صفوف المسلمين اليوم ،وبالتركي ُز عليھم ّ
وال دائرة ف ي قل ب األكثري ة اإلس المية ف ي ھ ذه األزمن ة ،ويمك ن رؤي ةُ ھ ذه الص راعات
رجل مثل القرضاوي ،الذي يلعبُ دوراً رئيس ا ف ي كت اب بيرم ان.
وتطوراتھا في تجربة
ٍ
ّ
إن «اھتم ام» بيرم ان بالقرض اوي الفقي ه والداعي ة ونج م التلفزي ون يخ دم غرض ه ف ي
االس تدالل عل ى «تط رف» المعت دلين م ن اإلس الميين ،فالقرض اوي إنم ا ن ال الش ھرة –
بحسب بيرم ان -بس بب فتاوي ه ف ي دع م االنتح اريين الفلس طينيين ال ذين يقتل ون الم دنيين
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اإلس رائيليين! ،وعن دما يُق ﱢد ُر رمض ان «وحش ا ً» كھ ذا –وال يعتب ره فظيع ا ً -ف ّ
إن رؤيت ه
للعالم تكون بالغةَ الت ْشويه ،على ّ
ُشوهُ» شخصية القرض اوي بالفع ل ،بحي ث
أن بيرمان «ي ﱢ
لن تعرفه في ھذه الصورة الكاريكاتورية غير قل ٍة قليل ٍة من المسلمين.
وبالفع ل ف ّ
إن القرض اوي ھ و شخص يةٌ بالغ ة األھمي ة والحض ور ،وھ و يق ُع ف ي قل ب
التطورات في العالم اإلسالمي ،وھو ُمداف ٌع قويﱞ عن المشاركة الديمقراطي ة ،وناق د كبي ر
للقاعدة ،وقد جعله ذلك مرجعيةً كبرى ل دى التي ار األكث ري ،وموض وعا ً للغض ب والنق د
ل دى الس لفية الجھادي ة ،وھ و مش ھو ٌر بنظريت ه ف ي الوس طية ،الواقع ة ب ين العلماني ة
واألصولية ،وھو يرفض العقائديات المتشددة للسلفيين ،والتط رف المقت رن ب العنف ل دى
أخير له أدان تصرفات القاعدة ووصفھم بالجنون «إلعالنھم الح رب
ب
القاعدة ،وفي كتا ٍ
ٍ
كثير من األحيان؛ فإنه يختلف مع السياس ة الخارجي ة األميركي ة،
على العالم»! إنما وفي
ٍ
وھ و بالتأكي د ُمع ا ٍد إلس رائيل ،وأح د أكب ر ممثل ي وجھ ة النظ ر اإلس المية ،وال دعوة
اإلس المية ف ي ھ ذا العص ر ،وھ ذا الم زيج ربم ا يك ون خطي راً أحيان ا ً؛ لكنھ ا ھ ي أفك ار
ك ّ
وأمزج ة الكث رة الك اثرة ب ين المس لمين الي وم ،وال ش ﱠ
أن أح د مص ادر ق وة القرض اوي
قدرته على استقراء وجھات نظر المسلمين والتعبير عنھا وتمثيلھا ،ومثل رمض ان؛ ف إن
القرضاوي يُعتبر «بارومتراً» للرأيْ العا ّم اإلسالمي ،بقدر ماھو جز ٌء أصي ٌل في ه ومن ه،
أن تقدير رمضان للقرضاوي ھ و ال ذي يح و ُل دون ْ
ويرى بيرمان ّ
القط ع م ع المتش ددين
أن عملية ْ
اإلسالميين؛ في حين ّ
ون الم ر ُء إص الحيا ً حقيقي ا ً؛
القطع ھذه ضروريةٌ لكي يك َ
ّ
لكن بيرمان يفشل في التعرف على َمواطن أ َحدث فيھ ا رمض ان قطيع ةً م ع المتط رفين،
ت ف ي الس نوات
وقد كلّفه ذلك غاليا ً ،وقد اختلف ك ﱞل م ن رمض ان والقرض اوي ع دة م را ٍ
األخيرة ،فقد رفض رمضان دعوة القرضاوي لمسلمي أوروبا أن تظ ﱠل مرجعيتُھم الدينية
في بلدانھم األصلية ،كما أنه رفض العمليات المسلّحة ضد الم دنيين اإلس رائيليين ،والت ي
دعمھا القرضاوي أحياناً ،ورأى أنه على الفلسطينيين أن يتابعوا نض الھم بوس ائل الكف اح
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السلمي غير العنيف مثل العصيان المدني ،وھذه الج داالت ال تش ير إل ى انفت اح رمض ان
ونقديت ه وحس ب؛ ب ل وإل ى التغيي ر ال ذي حص ل ف ي توجھ ات القرض اوي وآرائ ه ،فق د
ْ
الحظ ُ
ت أنه في السنوات األخيرة؛ ّ
فإن آراءه ص ارت أكث ر ُمحافظ ة وحروفي ة وتفكيري ة
أحيانا ً ،وربما أمك ن فھ ُم ذل ك بتغي ر الري اح ف ي أوس اط اإلس الميين .فالس لفيون يكس بون
المزيد من األرض في ك ّل األنحاء ،يساعدھم ف ي ذل ك فش ل اإلخ وان ف ي تحقي ق أيﱟ م ن
طموح اتھم ف ي المش اركة السياس ية ،كم ا يُس اعدھم وج ود الق درات المادي ة ف ي متن اول
ت وأف راداً ،ث م ّ
إن طھوري ات الس لفيين تق دم
أي ديھم ،وھ ي م ا ت زال تص ل إل يھم مؤسﱠس ا ٍ
حل والً مب ﱠس طةً ألبن اء الجالي ات اإلس المية بأوروب ا ،وال ذين تُواج هُ أع دا ٌد كبي رةٌ م نھم
ت عميق ةً تتعلّ ق بالھوي ة واإلحس اس ب االغتراب ،وق د أح سّ القرض اوي بھ ذه
مش كال ٍ
المتغيرات وحاول اس تيعابھا بھ ذه الطريق ة ،إنم ا المع روف أن ه ف ي الربي ع الماض ي فق د
الرجل سيطرته عل ى الموق ع المع روف باس م :إس الم أون الي ن ،وك ان ھ و ال ذي أَسﱠس ه،
ت م ن الع املين
وذل ك عن دما ت ولﱠى الس لفيون العملي ات التحريري ة ،وط ردوا مجموع ا ٍ
محسوبين على اإلخ وان المس لمين ،وعن دما ح اول القرض اوي الت ﱡ
دخل ج رى َع ْزلُ هُ م ن
مجل س اإلدارة م ن جان ب م الكي الموق ع م ن القط ريين ،ويُعتب ر ذل ك أكب ر م ا ن زل
بشخصي ٍة رئيس ته مث ل القرض اوي ھ ي عم ا ُد الناش طين اإلس الميين عب ر العق ود الثالث ة
األخيرة .أما المراقبون مثل بيرمان  -والذين ينظرون إلى الظاھرة اإلس المية باعتبارھ ا
مس طﱠحة ومو ﱠح دهَ ،رغ م االخ تالف ح ول العن ف وح ول المش اركة الديمقراطي ة -ف إنھم
تقدير صحيح لسائر المسائل .صحيح ّ
أن ھناك مشتركات بين
يعجزون عن الوصول إلى
ٍ
اختالفات ب ارزةٌ
ٌ
سائر األطراف  -من مثل إقامة الدولة اإلسالمية  -إنما تبقى في الحقيقة
ب ين رؤي ة الس لفيين للمجتم ع الش ديد التوحﱡ د والخض وع ف ي ك ّل ش يء ،والنظ رة األكث ر
حداثة والتي تتحدث عن الديمقراطية والمشاركة والمؤسسات المدني ة وحك م الق انون ف ي
مسلم ملتزم ،فاالختالفات كبيرةٌ وشاسعةٌ ،بحيث ال يمكن بالفعل الحديث عن ھ ذه
مجتمع
ٍ
ٍ
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الجماعات باعتبارھا موحﱠدة في االستراتيجيات واألھداف ،والذي أراه ّ
أن رمض ان يق ف
عل ى الجان ب الص حيح م ن المش ھد ،كم ا يق ع ف ي قل ب اھتمام ات المس لمين والع الم
اإلس المي ،وھ و ي دافع ع ن البراغماتي ة والمرون ة والمش اركة االجتماعي ة ،وأن يص بح
ت ليبرالية.
المسلمون مواطنين كاملين في مجتمعا ٍ
ّ
ارض تمام ا ً للنصوص يين
إن دف اع رمض ان ع ن المش اركة يض ُعهُ ف ي موق ٍع ُمع
ٍ
والراديك اليين ال ذين يُح او ُل بيرم ان َوضْ َعهُ معھ مّ ،
إن الحلق ات المتش ددة م ن الس لفيين
الجھ اديين تنظ ر إل ى ك ل المجتمع ات اإلس المية باعتبارھ ا فاس دةً ومنحرف ةً إل ى أبع د
الح دود ،أو أنھ ا ج ز ٌء م ن الجاھلي ة ،الت ي ينبغ ي أن يبتع د عنھ ا ويكافحھ ا المس لمون
الحقيقيون ،وتنصبﱡ دعوةُ رمضان على التغيير من ال داخل .فخالي ا وتنظيم ات اإلخ وان
المسلمين تعرض على الن اس مستوص فات طبي ة وم دارس وخ دمات أُخ رى؛ ف ي الوق ت
نفس ه ال ذي تس تخدم في ه تل ك الخ دمات لل دعوة واالس تقطاب ،وس تبدو ھ ذه األُم ور أليف ةً
بالنسبة للقريبين من عمل الجماعات اإلنجيلية األميركي ة ،ب الحوار الم ؤ ﱠدب ،وبالنش رات
المتنوعة ،وتصوير أنفسھم بأنھم أطھا ٌر ومستقيمون وشريفو ال َغ َرض ،وھن اك ف ر ٌ
ق ب ين
الم رأة الت ي تض ع الحج اب خوف ا ً م ن أن يُس كب عليھ ا األَس يد ،واألُخ رى الت ي تتح ﱠج بُ
طاعة ألحكام ﷲ ع ّز وج ّل ،إنم ا ھن اك أيض ا ً ش ك ٌل آخ ُر م ن اإلرغ ام :ض غوط النُ َخ ب،
وض غوط الع ادات االجتماعي ة ،واالحتياج ات المعيش ية ،والت ي اليمك ُن إدرا ُكھ ا م ن
ٌ
مشكالت تحتاج على دراس ٍة وتأ ﱡمل.
الخارج أحيانا ً ،وھذه
بي د ّ
أن بيرم ان ال يح اول القي ام ب ذلك أيض ا ً؛ إذ ھ و ي رى فح ْس ب مجموع ات م ن الع وا ّم
ت معين ة،
ت معين ٍة وتحديا ٍ
المتعصﱢبين ،وليس أفراداً يبحثون عن معنًى لحياتھم ،في سياقا ٍ
م ا ي راه بيرم ان فحس ب جم وع س اكنة وخاض عة مرغم ة عل ى ال تالؤم وال تس تطيع
ألن إرادتھ م أض عف ْتھا مقال ة إي ان بوروم ا!( ،وال يخط ر عل ى بال ه ّ
المقاوم ة )ربم ا ّ
أن
اإلسالميين الجدد ھؤالء ربما يق ّدمون معنًى آخر لحياة أولئك الساكنين ف ي ص فيح الم دن
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البائس ة ،أو ّ
أن الجماع ات اإلس المية ربم ا تك ون الوحي دة العامل ة عل ى األرض لتحس ين
ظروف حياة أولئك الناس ،فبالنسبة لمس لمين كثي رين؛ يع رض اإلس الميون ھ ؤالء حي اةً
أفضل للناس في ھذا العالم ،وليس فقط في العالَم اآل َخر؛ وبخاص ٍة وسط غياب الخي ارات
األُخ رى األكث ر أَ َم الً ،عل ى ّ
أن ھ ذه النقط ة ال ينبغ ي أن يُس ا َء فھ ُمھ ا ،ف رغم دع اوى
اإلخوان المسلمين؛ ّ
فإن تنظيمھم ليس ذاك التنظيم «الحديث» الذي يتحدث أنصا ُرهُ عن ه،
إن طبيع ة التنظ يم وش كله تختل ف م ن مجتم ٍع آل َخ ر ،كم ا ّ
وم ن ناحي ٍة أُخ رى ف ّ
أن
«خطاباته» تعكسُ أحيانا ً مناطق رمادية ُم ْقلقة ،وقد أشار ل ذلك تقري ر مؤسس ة ك ارينجي
للسالم عام 2006م ،ويُحجم رجاالت الجماعة في أكثر األحي ان ع ن إعط اء تص ريحات
واضحة في قضايا حسّاسة مثل موقع غير المسلمين في الدول اإلس المية ،والموق ف م ن
المسلمين العلمانيين ،ومن ھي السلطة المخ ﱠولة باالجتھاد والقرار في المسائل الفقھية ،ث م
ّ
إن رفض اإلخ وان المس لمين للعن ف داخ ل المجتمع ات الوطني ة ال يمت ﱡد إل ى المجتمع ات
الت ي تح ت االح تالل مث ل فلس طين والع راق ،وھ ذه األم ور ق د ال تّ ُس رﱡ كثي راً م ن
األمي ركيين؛ لكنھ ا –س واء أزعجن ا ذل ك أم ال -تمثّ ل مواق ف األكثري ة ف ي أنح اء الع الم
اإلسالمي.
ثعالب الصحراءّ :
إن كثيراً من نقاش ات ب ول بيرم ان ف ي كتاب ه :ھ روب المثقف ين ,والت ي
ب ي ربط
كان يمكن استقبالھا بجدية ،قد غرقت في المساعي الحثيثة للرجل الصطناع نَ َس ٍ
اإلس الميين المعاص رين بالن ازيين األلم ان ،ويش ﱢكل إص را ُرهُ عل ى مص طلح «الفاش ية
اإلس المية» فوائ ده  -رغ م ّ
أن معظ م المس لمين يعتب رون ذل ك إھان ةً لھ ويتھم وثق افتھم-
دليالً عل ى غربت ه ع ن الواق ع اإلس المي لص الح النخبوي ة الفكري ة المتالعب ة ،وھ و يعق د
ب بعنوان :الدعاية النازية في العالم
بالفعل فصالً طويالً في الكتاب مادتُهُ مأخوذةٌ من كتا ٍ
العرب ي لزميل ه ف ي التفكي ر الم دعو  Jeffrey Herbومح ﱡ
ط االس تدالل ف ي الفص ل
المذكور ّ
أن حسن البنا والمفتي أمين الحسيني كانا شدي َدي اإلعج اب بالق ادة األلم ان مث ل

12

أدول ف ھتل ر وج وزف غ وبلز ،وال عالق ة للع رب ب الطبع بالھولوكوس ت؛ لك ّن بيرم ان
يخ ّ
ص ص كالم ا ً ط ويالً للح ديث ع ن عالق ة المفت ي الحس يني بالن ازيين ،وإعج اب البنّ ا
بالحسيني وأفكاره في الثالثينات من القرن الماضي ،رأى الحسيني ّ
أن األلمان ھم أفضل
الحلف اء ف ي وج ه البريط انيين المس تعمرين لفلس طين ،والمش روع الص ھيوني الص اعد
والذي بدأ يرسل الالجئين إلى فلسطين ،ثم إن ه غطّ ى مش روعه بعن اوين إس المية لك ْس ب
تأييد الجمھور ،وھذه الوقائع أق ّل جاذبيةً لبيرمان م ن الفك رة القائل ةّ :
إن المفت ي الحس يني
س الھوتي ٍة واض حة! ولك ي ي دعم
كانت لديه عقيدةٌ ما ،وإنما تحالف مع النازيين على أُ ُس ٍ
فكرت ه الغربي ة ھ ذه يس ارع لالقتب اس م ن م ارك ك وھين األس تاذ بجامع ة برتس تون
والمختص بتاريخ اليھود في العالم اإلسالمي ،وكوھين يور ُد ْ
رأيا ً ثم يرفضه ،وخالص تُهُ
ّ
مشروع غريب لتوجيه اإلسالم وجھ ةً أُخ رى! وال ن دري ف ي
أن المفتي كان منغمسا ً في
ٍ
النھاية ماذا يريد بيرمان ،ھل األَ ْخذ بالشائعة أم بر ْفض كوھين لھا!
وباإلضافة لذلك كلﱢ ه؛ ف ّ
إن بيرم ان يتجاھ ل جوان ب تاريخي ة ج ﱠم ة ھ ي الت ي أس ھمت ف ي
ص ناعة اإلس المية ال ُمعاص رة ،فف ي الخمس ينات اض طھد نظ ام ال رئيس عبدالناص ر
اإلخوان المسلمين ,وانتشرت كتابات األيديولوجي البارز سي ّد قُطب ،وق د أس ھم األم ران
ق أ ّدى إلى صعود اإلسالمية الجديدة ،وكان البنّا ين افس عل ى مقاع د ف ي
في إحداث انشقا ٍ
نفسه بتنظيم عسكري سري مثل معظ م األح زاب المص رية
البرلمان ،ويحتفظ في الوقت ِ
آن ذاك ،أم ا ف ي فت رة س يد قُط ب فق د ك ان عل ى اإلس الميين إ ّم ا أن يھرب وا م ن مص ر أو
يقاسوا اإلرھاب في غياھب السجون ،وھكذا فقد ك ان حس ن البن ا يري د العم ل م ن ض من
نظام الدولة –وھو األمر الذي يري ده حفي ُده -وھ ذا األم ر م ا ع اد بوس ع قط ب أن يفعل ه،
وھكذا فقد رأى قط ب ّ
أن المجتم ع المعاص ر مل ي ٌء بالمن افقين والمرت ّدين ال ذين اس تبدلوا
بحك م ﷲ حك م اإلنس ان ،وبع د الع ام  1970ف ّ
إن اإلخ وان رفض وا رأي س يد قط ب،
وتحمسوا للمشاركة في سائر أعمال الدولة ومؤسﱠساتھا في كل أنح اء الع الم العرب ي ،أم ا
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أنص ار قط ب فق د انص رفوا لممارس ة العن ف ،وم ع ذل ك ف ّ
إن بيرم ان ينك ر وج ود ھ ذا
االنقسام ،وفي الر ّد على الرأي القائلّ :
إن قطبا ً لم يعرف البنّا؛ قال بيرمان؛ بل إنه يعرفه
بالمعنى الميتافيزيقي ،وھذا الكالم ال يمكن ال دفاع عن ه ،وي دعو ل رفض المس ألة ب ُر ّمتِھ ا.
أ ّما لجوء بيرم ان إل ى الن ازيين فلك ي يس ﱢوغ اس تعمال مفھ وم الفاش ية اإلس المية ،وي دعو
بيرمان رمضان إلى إدانة المفتي وحسن البنا بسبب قُربھما من النازيين ،وعندما يرفض
رمضان ذلك فإنه يتھمه بإخفاء أسرار أكثر إظالما ً .وعدم اھتم ام رمض ان بھ ذه المس ألة
ال يعود إلى عدم موافقته عليھا؛ ب ل ألنھ ا ال تعن ي بالنس بة ل ه ش يئا ً ف ي الوق ت الحاض ر،
وم ن المؤس ف أن تض يع آراء الليب راليين المس لمين غي ر العنيف ين وس ط ض جيج الج دال
المحتدم.
الحقائق المقبولة والمكتَشَفة :ومع ذلك ّ
موضوع ُمھ ّم؛ إذ الواق ع
فإن بيرمان يكشف عن
ٍ
ّ
أن اإلس الميين أع ادوا تش كيل مح يطھم بطرائ ق ال تُرض ي المثقف ين األوروبي ين
واألميركيين ،واإلسالميون بالفعل يضعون عقيدتھم في رأس األَولويات ،ويعمل ون عل ى
ك ّ
تطبيقھ ا ف ي الق انون والسياس ة والمجتم ع ،وال ش ﱠ
أن دع وتھم وأعم الھم االجتماعي ة
وسياس اتھم الحزبي ة؛ ُك لﱡ ذل ك س اعد ف ي تغيي ر المجتم ع م ن الج ذور ،وھ ذا يخي ف
الليبراليين والعلمانيين والنِسْويين وغير المسلمين ،ال ذين ال يري دون االعت راف ب ّ
أن ذل ك
يش ير إل ى تغيﱡ ر األكثري ة ،وأق وى الحج ج إلنك ار ھ ذا النف وذ المتص اعد لإلس الميين
ت كب رى ،ويح ّول ون
وخ وض النقاش ات معھ م :أنھ م يعرض ون حل والً مؤقت ةً لمش كال ٍ
ت أسوأ ،فق د يك ون اإلس الميون ديمق راطيين؛ لك نھم ليس وا ليب راليين،
المشكالت باتجاھا ٍ
وھ ذه الحقيق ة أو النج اح يش ير إل ى ّ
أن التوجھ ات غي ر الليبرالي ة س تكون أكث ر ق وةً ف ي
المجتمعات ،وسيجعل ذلك األوضاع أص عب عل ى الوالي ات المتح دة وسياس اتھا؛ بي د ّ
أن
ھذه الوقائع بالذات تجعل من عدم تفرقة بيرمان بين أن واع اإلس الميين خط أ ً فادح ا ً ،وق د
ص ﱞر على مشاركة الجميع ،وعلى اجتناب العنف
ال يكون طارق رمضان ليبراليا ً؛ لكنه ُم ِ
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وتحبي ذ االن دماج ،بعك س المتط رفين ،وھن اك أس بابٌ أُخ رى لع دم مواجھ ة اإلس الميين
ك أنھم جماع ةٌ واح دة :الس بب األول :يتمث ل ف ي الديمقراطي ة والحري ات السياس ية ،فف ي
كثير من المجتمعات ذات الغالبية اإلسالمية ،تُ َع ﱡد بع ضُ األح زاب اإلس المية ب ين األكث ر
ٍ
تنظيماً ،وھي تُمثّل المعارضة ،أ ّما خص و ُمھُم فھ م ف ي الغال ب م ن الش موليين ،والجھ ات
التي تواجه اإلسالميين تُواجهُ وتضطھد أيض ا ً ُدع اة الحري ات السياس ية الت ي ي دعو إليھ ا
الليبراليون ،وقد ال يكون اإلسالميون غير العنيفين ليبراليين؛ لكنھم يقبعون في السجون،
ويعانون من القمع؛ وبذلك يك ُ
ون عل ى الليب راليين وال ديمقراطيين ودع اة حق وق اإلنس ان
أن يلتفت وا لھ ذا األم ر؛ لك ي يحفظ وا ص دقتيھم ف ي عي ون الرُع اة والجمھ ور .والس بب
الث انيّ :
أن اإلس الميين غي ر العنيف ين ھ م األكث ر إنك اراً لتط رف القاع دة وإرھابھ ا ،وق د
وقف اإلسالميون المتحولون )= قوى الص حوة( ب العراق ض د المتط رفين و ُع ْنفھم ،وق د
ساعد اإلسالميون بمص ر عل ى ع دم دخ ول القاع دة إليھ ا ،وف ي غ زة يتص ارع إس الميو
حماس مع المتط رفين ،ال ذين ال يعتبرونھ ا عنيف ةً بم ا في ه الكفاي ة ،وب ذلك ف ّ
إن األح زاب
اإلس المية المنظﱠم ة جي داً مفي دةٌ ف ي من ع االس تيالء عل ى المس اجد ،ونش ر الفوض ى ف ي
األوس اط المتدين ة .والس بب الثال ثّ :
أن ھن اك آم االً أن ي زداد اإلس الميون غي ر العنيف ين
انفتاح ا ً وت َوجﱡ ھ ا ً نح و الليبرالي ة ،بس بب التجرب ة والخب رة والش عبية والمعرف ة األفض ل
بالع الم ،وق د مورس ت الض غوط ض دھم فل م يتجھ وا إل ى العن ف ،ول ذا ف إن ح دث انفت ا ٌح
باتج اھھم ،ف ال ش ّ
ك أنھ م س يزدادون إيمان ا ً بالمس ار الس لمي وض روراته ،فاس تخدام
الضغوط قد يدفع للراديكالية ،والتس ليم لھ م بالمش اركة ي دفع باتج اه المزي د م ن االعت دال
واإليجابي ة .والس بب الراب عّ :
أن ھن اك مع ارك جاري ة ف ي ع الم اإلس الميين يخوض ھا
والمواطن ة الھولندي ة الس ابقة-
العلمانيون -مثل أي ان ھرس ي عل ي ،المول ودة بالص ومال،
ِ
بي د ّ
أن ھ ذه الطريق ة ھامش ية ،والمع ارك الحقيقي ة ت دور ب ين اإلص الحيين والتقلي ديين،
واإلس الميين والمتط رفين .والتح دي الحقيق ي الن دماج المس لمين ف ي الغ رب ھ و

15

المتطرف ون ال ذين ال يقبل ون الديمقراطي ة ،ويتح دثون ع ن جاھلي ة المجتمع ات ،أم ا
الليبراليون الذي يعتمد عليھم بيرمان فھم فئةٌ بسيطةٌ وقليل ة الع دد ،وھ م ي أتون غالب ا ً م ن
ت كثي ر ٍة ف ي االنتخاب ات
أُ َسر م ن الطبق ة الوس طى المرتاح ة ،ول ن يحص لوا عل ى أص وا ٍ
«الشفّافة» التي تريدھا الواليات المتح دة ،واالقتص ار ف ي ال دعم عل ى الفئ ات أو األف راد
الذين يدعمون إسرائيل يُضرﱡ بمصالح أميركا ،ويس ي ُء إل ى الليب راليين ال ذين عمل وا من ذ
زمن لنشر القيم التي يُنكرونھا على اإلسالميين.
ٍ
في النھاية يعمد بيرمان للدفاع عن ھيرس ي عل ي ،الت ي يعتبرھ ا م ن المنش قّين المس لمين
القُدامى ،والتي يُعجب بھا الغرب لتمثيلھا قيمه وممارساته التي يحبﱡھ ا ،وبيرم ان ال يفھ م
لماذا ال يتبنّاھا الديمقراطيون المسلمون؟ وھو يتجاھل ّ
أن بين أسباب ثوران القاعدة شدة
ليبرالي ة ھ ذه المجموع ة الص غيرة الت ي يج ري تبنّيھ ا م ن جان ب الغ رب ,لكأنم ا يج ري
ر ْفضُ األكثريات التي يتماسﱡ معھا اإلخوان ،ويمكن أن يجتذبوھم إل ى الوس ط بعي داً ع ن
التط رف واالبت زاز ،وإن ه ل يس م ن المنتظ ر أن يختف ي المس لمون م ن الوج ود ،وال أن
يغ ادروا الغ رب ،ول ذلك فإن ه م ن المنص وح ب ه إيج اد طريق ة أو طُ رُق إلش راك ھ ؤالء
المواطنين الجدد في حضارة الغرب وازدھاره ،وإذا كان ت الديمقراطي ة تعن ي ش يئا ً فھ و
التس ليم لمواطنيھ ا بالتص رف والحرك ة بحري ة ،وربم ا ينف رد رمض ان ب اآلراء الت ي
ذكرناھ ا؛ لكن ه ك ان وم ا ي زال واح داً م ن كب ار ُدعاتھ ا ،وبيرم ان ش ديد ال ُس ْخط عل ى
الغربيين الذين دعموا رمضان؛ لكنه يعترف أخيراً ّ
أن ھؤالء قد ال يجدون طريقةً أفضل
لدعم الديمقراطية في العالم العربي!
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اﻹﺳﻼم ﻓﻲ ﻋﻳون ﻣﺗﻰ اﻟﺑﺎرﻳﺳﻲ
د.ﻣﺣﻣد ﻓوزي رﺣﻳﻝ

1

ﻳﻌد ﻣﺗﻰ اﻟﺑﺎرﻳﺳﻲ ﻣن ﻛﺑﺎر ﻛﺗﺎب أورﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر
اﻟﻣﻳﻼدي ،وﻋﻠﻲ اﻟرﻏم ﻣن ﻟﻘﺑﻪ ،وﻣن ﻣﻌرﻓﺗﻪ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ ،ﻛﺎن إﻧﺟﻠﻳزي

اﻟﻣوﻟد ،ﻟﻛﻧﻪ رﺑﻣﺎ درس ﻓﻲ ﺑﺎرﻳس ﻓﻲ ﺷﺑﺎﺑﻪ ﺑﻌد دراﺳﺗﻪ اﻟﻣﺑﻛرة ﻓﻲ ﻣدرﺳﺔ
دﻳر اﻟﻘدﻳس أﻟﺑﺎن ،وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ﻻ ﻧﻌرف ﺷﻳﺋﺎً ﻋن ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻳﻼدﻩ أو ﻋن

ﺳﻧﻲ ﺣﻳﺎﺗﻪ اﻷوﻟﻲ ﻟﻛن ﻳرﺟﺢ أﻧﻪ وﻟد ﺑﻳن ﻋﺎﻣﻲ 1200م و1202م  ،وﻛﻝ
ﻣﺎ ﻧﻌرﻓﻪ ﻋﻧﻪ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم 1217م َ ،ﺳﻠك ِﺳﻠك اﻟرﻫﺑﺎن ﻓﻲ دﻳر اﻟﻘدﻳس
أﻟﺑﺎن ،وﻛﻠف ﺑﺎﻟذﻫﺎب إﻟﻲ اﻟﻧروﻳﺞ ﻟﻠﻌﻣﻝ ﻋﻠﻲ إﺻﻼح ﻧظم اﻟرﻫﺑﻧﺔ واﻟدﻳرﻳﺔ
ﻫﻧﺎك ،وﺗوﻓﻰ ﻣﺗﻰ ﻋﺎم 1259م ،وﻗد ﻛون ﻣﺗﻰ ﺷﺑﻛﺔ واﺳﻌﺔ ﻣن اﻷﺻدﻗﺎء

ﻣﺎﺑﻳن اﻟﻣﻠوك ورﺟﺎﻝ اﻟدﻳن واﻟﺑﺎروﻧﺎت وﻏﻳرﻫم ،وﻫو ﻣﺎ ﺳﺎﻋدﻩ ﻓﻲ ﻣدوﻧﺎﺗﻪ
اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ،ﺣﻳث وﻓروا ﻟﻪ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟرﺳﻣﻳﺔ وﺷﻬﺎدات ﺷﻬود اﻟﻌﻳﺎن اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻘﻰ
ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎدة ﺗﺎرﻳﺧﻪ اﻟﻛﺑﻳر .أﻣﺎ ﻋن اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻛﺑﻳر  Chronica Majoraﻓﻘد
ﺑدأ ﻣﺗﻲ اﻟﺑﺎرﻳﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺄﻟﻳﻔﻪ ﻋﺎم 638ﻫـ )1240م( .وﻧﺷر اﻟﻛﺗﺎب ﺑﻠﻐﺗﻪ

اﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر اﻟﻣﻳﻼدي ﺿﻣن ﻣوﺳوﻋﺔ

اﻟﻣﺻﺎدر اﻹﻧﺟﻠﻳزﻳﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑﺎﺳم ﺳﻠﺳﺔ اﻟﻔﺎﺋف أو .Rolls series
وﻣن أﻫم ﺳﻣﺎت ﻣﺗﻰ اﻟﻣؤرخ ﻗدرﺗﻪ اﻟﻌﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺻف واﻟﺣﻛﻲ،
وﻫو ﻣﺎ ﻣﻛﻧﻪ ﻣن ﺗﺻوﻳر ﻣﻌﺎﺻرﻳﻪ ﺗﺻوﻳ اًر ﻗرﻳﺑﺎ ﻣن اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﺳواء ﻓﻲ

أﻓﻛﺎرﻫم أو أﻫداﻓﻬم ،ﻏﻳر أﻧﻪ اﻓﺗﻘد اﻟﻧظرة اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻟﻸﺣداث ،ﻛﻣﺎ اﻣﺗﻠك روﺣﺎً
ﻧﻘدﻳﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻟم ﺗﻣﻧﻌﻪ ﻣن ﻧﻘد ﻣن أﻋﺟب ﺑﻬم ،ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ﺗﻌﺎطف
ﻛﺛﻳ اًر ﻣﻊ اﻟﻣﻠك ﻫﻧري اﻟﺛﺎﻟث )1272-1207م( ﻟﻛﻧﻪ ﻟم ﻳﺗورع ﻋن وﺻف

اﻟﻣﻠك ﺑرﺟﻝ اﻟدوﻟﺔ ﻏﻳر اﻟﻘدﻳر ،ﻓﻬو رﺑﻣﺎ ﻳﻌﺟب ﺑﺎﻟرﺟﻝ ﻓﻲ ﺟﺎﻧب وﻳﻧﻘدﻩ ﻓﻲ
ﺟواﻧب وﻻ ﻳﻣﻧﻊ ﻫذا ﻣن ذاك .وﻟم ﻳﺧش ﻣﻛﺎﻧﺔ وﻻ ﺳطوة اﻟﺑﺎﺑﺎ أﻧوﺳﻧت اﻟراﺑﻊ
 -1أكاديمي مصري.
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)1254-1234م( ﻓﺎﻧﺗﻘد ﻣوﻗف اﻟﺑﺎﺑﺎ ﻣن اﻹﻣﺑراطور اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ ﻓردرﻳك
اﻟﺛﺎﻧﻲ ،ﺣﻳن أﻛد رﻓض اﻟﺑﺎﺑﺎ ﻟﻣﺳﺎﻋﻲ اﻟﺻﻠﺢ اﻟﺗﻲ ﺑذﻟﻬﺎ ﻓردرﻳك ،إذ ﻗرر
ﺗﺣطﻳم ﻣﻛﺎﻧﺗﻪ وﻧﻔوذﻩ ﺣﺗﻰ ﻳﻛون ﻋﺑرة ﻟﻛﻝ ﻣﻠوك اﻟﻐرب ﻓﻼ ﻳﺗﺟ أر أﺣد ﻋﻠﻲ

ﺳﻠطﺎﻧﻪ ﺑﻌد ذﻟك ،وﻗﺎﻝ ﻣﺗﻰ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد " :إن ﺟﺷﻌﻪ وﺣﺑﻪ اﻟﺷدﻳد ﻟﻠﻣﺎﻝ
ﻫﻣﺎ اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ﻛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻛوارث ....ﻟﻘد أﻏﺷﻰ اﻟﻣﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﺻﻳرﺗﻪ – إن
اﻟﺑﺎﺑﺎ ﻫو اﻟﻣﺳؤوﻝ ﻋن ﻛﻝ ﻫذا اﻟﻘﻠق واﻻﺿطراب اﻟﺣﺎدث ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ،وﻟم ﻻ

؟ ﻟﻘد ﺳﺎر ﻋﻠﻰ ُﺧطﻲ ﻗﺳطﻧطﻳن ،وﺗرك درب اﻟﻘدﻳﺳﻳن".
أﻣﺎ ﻋن ﻣﺻﺎدر اﻟﺻورة اﻟﺗﻲ رﺳﻣﻬﺎ ﻟﻺﺳﻼم ،ﻓﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣطﺎﻟﻌﺔ

اﻟدﻗﻳﻘﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺻورة ،ﻧﺗﺑﻳن أﻧﻪ اﺳﺗﻘﻰ ﻫذﻩ اﻟﺻورة ﻣن ارﺑﻌﺔ ﻣﺻﺎدر :أﻣﺎ
ﻋن المصدر األول ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻳرﺳﻠﻬﺎ اﻟﻣﺑﺷرون إﻟﻲ
اﻟﺑﺎﺑﺎ ﻓﻲ روﻣﺎ ﻋن اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن وﻋﻘﺎﺋدﻫم ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻛﺎن اﻟﺑﺎﺑﺎ ﻳرﺳﻝ ﺑﻔﺣواﻫﺎ
ﻛﻣﺎ ﻳﻬوا إﻟﻲ ﺑﻘﺎع أورﺑﺎ ،أﻣﺎ المصدر الثاني رﺟﺎﻝ اﻟدﻳن اﻟﻛﺎﺛوﻟﻳك ذوي
اﻟﻣﻧﺎﺻب ﻓﻲ اﻟﻣﻐﺗﺻﺑﺎت اﻟﺻﻠﻳﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﻝ اﻟﺷﺎﻣﻲ ،اﻟذﻳن ﻛﺎﻧوا ﻳرﺣﻠون

إﻟﻲ أورﺑﺎ ﺑﺻورة ﻣﺗواﻟﻳﺔ ﻷﻏراض ﺷﺗﻰ ﺳواء اﻟدﻋوة ﻟﺣﻣﻠﺔ ﺻﻠﻳﺑﻳﺔ أو طﻠب
اﻟﻌون اﻟﻣﺎدي وﻣن ﺑﻳﻧﻬم ﻣﻌﻠم رﻫﺑﺎن ﻛﻧﻳﺳﺔ اﻟﻘدﻳس ﺗوﻣﺎس ﻓﻲ ﻋﻛﺎ .أﻣﺎ
المصدر الثالث ﻓﻠم ﻳﺻرح ﺑﻪ ﻣﺗﻰ ﻟﻛﻧﻪ ظﻬر ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺻورة اﻟﺗﻲ
رﺳﻣﻬﺎ ﻟﻺﺳﻼم وﻫﻰ اﻟرؤﻳﺔ اﻟﺷﻌﺑﻳﺔ ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻷﺳطوري اﻟﺗﻲ اﻧﺗﺷرت ﻓﻲ
أورﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ ﻓﻲ ﺑداﻳﺔ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر اﻟﻣﻳﻼدي ،أﻣﺎ المصدر

الرابع ﻓﻬو ﻣﺻدر ﻟم ﻳﺻرح ﺑﻪ ﻣﺗﻰ أﻳﺿﺎً وﻫو ﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﻼﻫوﺗﻳﻳن

اﻟﻛﺎﺛوﻟﻳك ﻋن اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ،وﻗد ظﻬر ذﻟك ﻓﻲ ﺗﻔﺳﻳرﻩ ﻟﻠﻔظﺔ اﻟﺳراﻛﻧﺔ ،وﻫو
ﺗﻔﺳﻳر أﺧذ ﻋن إﻳذدور اﻹﺷﺑﻳﻠﻲ) Isidore of Sevilleت 663م(.

أﻣــﺎ ﻋــن ﻏــرض ﻣﺗــﻰ ﻣــن رﺳــم ﻫــذﻩ اﻟﺻــورة ،ﻓﻘــد أﻋــرب ﻋﻧــﻪ ﻓــﻲ ﺑداﻳــﺔ
رواﻳﺗــﻪ ﺣــﻳن ﻗــﺎﻝ  ":ﺣــﻳن ﻧﺷــرت إﻟــﻲ اﻟﻌــﺎﻟم وﺣــوت اﻟﻌﻘﻳــدة اﻟزاﺋﻔــﺔ ﻋــن ﺟﻧــون

ﻣﺣﻣــد ﻧﺑــﻲ اﻹﺳــﻼم ﻓﺈﻧﻬــﺎ أﺛــﺎرت ﺣﻘــد اﻟﺟﻣﻳــﻊ" أى أن ﻫــذﻩ اﻟﺻــورة ﻗــد رﺳــﻣت
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ﻟﺷﺣذ ﻫﻣم اﻷورﺑﻳﻳن ﺿد اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن وﻟم ﺗﺟد وﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋـﻼم اﻟﻐرﺑﻳـﺔ ﺧﻳـر ﻣـن
ﻧﺷ ــوﻳﺔ ﺳ ــﻣﻌﺔ ﻧﺑ ــﻲ اﻹﺳ ــﻼم ﺣﺗ ــﻰ ﻳﻛـ ـرﻩ اﻟﺟﻣﻳ ــﻊ اﻹﺳ ــﻼم ،ﻓ ــﻼ ﻳﺑﺧﻠ ــون ﻋﻠ ــﻰ
اﻟﺣرﻛــﺔ اﻟﺻــﻠﻳﺑﻳﺔ ﻻ ﺑــﺎﻟﻧﻔس وﻻ ﺑﺎﻟﻣــﺎﻝ .ﻓــﻰ وﻗــت اﻫﺗــزت ﻓﻳــﻪ ﺛﻘــﺔ اﻷورﺑﻳــﻳن
ﺑﺎﻟﺑﺎﺑوﻳﺔ ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻲ ﺗراﺟﻊ أﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺔ اﻟﺣرب اﻟﺻﻠﻳﺑﻳﺔ.

ﺑدأ ﻣﺗﻰ اﻟﺻورة ﺑﻌﺑﺎرة ﻣﻠﻳﺋﺔ ﺑﺎﻟدﻻﻻت ﺣوﻝ ﻟﻘب اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﺣﻳث
ﻳﻘوﻝ " ﻳﺻر اﻟﺳراﻛﻧﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬم ﻋرﻓوا ﺑﻬذا اﻻﺳم ﻧﺳﺑﺔ إﻟﻲ ﺳﺎرة ﻟﻛن واﻟﺣق
ﻳﻘﺎﻝ ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻬم اﻟﻬﺎﺟرﻳن ﻧﺳﺑﺔ إﻟﻲ ﻫﺎﺟرٕ ،واﺳﻣﺎﻋﻳﻠﻳﻳن ﻧﺳﺑﺔ إﻟﻲ
إﺳﻣﺎﻋﻳﻝ" وﻳﺑدو أن ﻣﺗﻰ أو اﻟﻣﺑﺷرﻳن اﻟذﻳن ﻧﻘﻝ ﻋﻧﻬم  ،ﻗد أرادوا أن ﻳظﻬروا
اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﺑﻣظﻬر اﻟﺗﺣﻠﻝ ﻣن ﻧﺳﺑﻬم إﻟﻲ اﻟﺳﻳدة ﻫﺎﺟر ذات اﻷﺻوﻝ ﻏﻳر

اﻟﺣرة ،وﻳﻧﺗﺳﺑون إﻟﻲ اﻟﺳﻳدة اﻟﺣرة ﺳﺎرة زوﺟﺔ اﻟﺧﻠﻳﻝ ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺳﻼم اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت
ﻓﻲ اﻷﺻﻝ ﺳﻳدة ﻟﻬﺎﺟر ،وﻏرض ﻣﺗﻰ ﻣن ﻫذا اﻻﺳﺗﻬﻼﻝ ﻫو اﻟﺗﻧوﻳﻪ ﺑﺷﻌور
اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﺑﺎﻟﻧﻘص ﻧﺗﻳﺟﺔ أﺻوﻟﻬم اﻟﺑﻌﻳدة ﻏﻳر اﻟﺣرة ﻛﻣﺎ ﻳﺗﺧﻳﻝ ،ﻣﻣﺎ ﻳﻛون
ﻧزوﻋﺎ ﺳﻠﺑﻳﺎً ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻟدى اﻷورﺑﻳﻳن ﺣﻳن ﻳطﻠﻌون ﻋﻠﻰ ﻛﺗﺎب اﻟﺗﺎرﻳﺦ

اﻟﻛﺑﻳر .أﻣﺎ ﻟﻘب اﻟﺳراﻛﻧﺔ ﻓﻬو ﻣﺻطﻠﺢ ﺷﺎﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ،-وﻳﺑدو أن ﻣﺗﻰ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﻔﺳﻳر
واﻟﺷرح ﻗد ﺗﺄﺛر ﺑﺈﻳذدور اﻹﺷﺑﻳﻠﻲ اﻟذي ﻳﻌزى إﻟﻳﻪ ﻫذا اﻟﺗﻔﺳﻳر ،اﻟذي ﺗواﺗر
ﻟدى اﻟﻣؤرﺧﻳن اﻷورﺑﻳﻳن وﻟم ﻳﺷذ ﻋﻧﻬم ﻣﺗﻰ .وﻣﻬﻣﺎ ﻳﻛن ﻣن أﻣر ﻓﺎﻹﺳﻼم
ﻻ ﻳﻌوﻝ ﻋﻠﻰ ﻋرق وﻻ ﻧﺳب ،وﻟﻛن ﻳﻌوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻝ ،وذﻟك ﺑﻧص اﻟﻘرآن

واﻟﺳﻧﺔ ،ﻛﻣﺎ أن ﻣﻌظم اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻌﺻر ﻟم ﻳﻛوﻧوا ﻋرﺑﺎ ﻓﻘط ﺑﻝ

أﻳﺿﺎ ﻓرس وﻫﻧود وﺑرﺑر وﻗﺑط وﻣن ﺳﺎﺋر أﺟﻧﺎس اﻷرض اﻟﺗﻲ دﺧﻠت ﻓﻲ
ﺣوزة اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن واﻋﺗﻧق أﻫﻠﻬﺎ اﻹﺳﻼم ﺑﻧﺳب ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ.
وﻣن أﺑرز ﺳﻣﺎت اﻟﺻورة اﻟﺗﻲ رﺳﻣﻬﺎ ﻣﺗﻰ اﻟﻧﻘﻝ اﻻﻧﺗﻘﺎﺋﻲ ﻣن
اﻟﻣﺻﺎدر اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺣﻘق اﻟﻐرض اﻟذي ﻣن أﺟﻠﻪ رﺳم اﻟﺻورة وﻫو إﺛﺎرة

ﺣﻘد اﻷورﺑﻳﻳن ﺿد اﻹﺳﻼم ،وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻳﺄﺗﻲ ﻧﺳب اﻟرﺳوﻝ ﻣﺣﻣد )
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ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم(  ،ﻓﻣﻣﺎ ذﻛرﻩ ﻣﺗﻰ أن " إﺳﻣﺎﻋﻳﻝ  ،اﻟذي أﻧﺟﺑﻪ إﺑراﻫﻳم
ﻣن أﻣﺗﻪ ﻫﺎﺟر ،وﻣن إﺳﻣﺎﻋﻳﻝ وﻟد أﺑﻧﺎﺋﻪ :ﻗﻳذار ،وﻳﺷﺟب ،ﻳﻌرب ،ﺗﻳرح،
ﺗﺎﺣور ،ﻣﻘوم ،أدد ،ﻋدﻧﺎن ،ﻣﻌد ،ﻧزار ،ﻣﺿر ،إﻟﻳﺎس ،ﻣدرﻛﺔ ،ﺧزﻳﻣﺔ،

ﻛﻧﺎﻧﺔ ،اﻟﻧﺿر ،ﻣﺎﻟك ،ﻓﻬر ،ﻏﺎﻟب ،ﻟؤي ،ﻛﻌب ،ﻣرة ،ﻛﻼب ،ﻗﺻﻲ ،وﻋﺑد
ﻣﻧﺎف ،وﻫﺎﺷم ،وﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ،واﻟذي أﻧﺟب ،ﻋﺑد اﷲ ،واﻟد ﺳﻳدﻧﺎ ﻣﺣﻣد

،

واﻟﺣﻘﻳﻘﺔ أن ﻛﻝ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻣﺗﻰ ﻋن ﺷﺟرة ﻧﺳب اﻟرﺳوﻝ ﻣﺣﻣد ﻣطﺎﺑق ﺗﻣﺎﻣﺎً ﻟﻣﺎ

ورد ﻓﻲ ﻛﺗب اﻟﺳﻳرة اﻟﻧﺑوﻳﺔ وﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ ﺳﻳرة اﺑن ﻫﺷﺎم ،أﻣﺎ اﻟدﻟﻳﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻋﻠﻰ إطﻼع ﻣﺗﻰ أو ﻣن أﺧذ ﻋﻧﻪ اﻟﺻورة اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﻬﺎ ﻟﻸورﺑﻳﻳن ﻓﻬو ﺧﺑر

ﻋن ﻋﻳﺳﻰ ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺳﻼم ٕواﺣﻳﺎﺋﻪ ﻳﺎﻓث ﺑن ﻧوح ﻟﺳؤاﻟﻪ ﻋن اﻟﺳﻔﻳﻧﺔ ،ﻓﻬذﻩ
اﻟرواﻳﺔ ﻣﺄﺧوذة ﺑﻧﺻﻬﺎ ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ اﻟطﺑري وﻧﻘﻠﻪ ﻋﻧﻪ اﺑن ﻛﺛﻳر وﻋﻠق ﻋﻠﻳﻪ
ﺑﻐراﺑﺔ ﺳﻧدﻫﺎ وﻋدم اﻟوﺛوق ﺑﻪ .واﻟدﻟﻳﻝ اﻟﺛﺎﻟث ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﻘﻝ ﺧﺑر ﻫﺟرﺗﻪ
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم إﻟﻲ اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻣﻧورة ﻓﻘد وﺻﻔﻬﺎ ﻣﺗﻰ وﺻﻔﺎً دﻗﻳﻘًﺎ ،ﺣﻳن
وﺻﻔﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﻣدﻳﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﺣراء ،ﺷطر ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﻳﻬود واﻵﺧر ﻣن اﻟﻛﻔﺎر

اﻟوﺛﻧﻳﻳن ،ووﺻف ﺟﻝ ﺳﻛﺎن اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﺑﺎﻟﺟﻬﻝ واﻟﺑﺳﺎطﺔ وﻫو ﻣﺎ وﻓر اﻟﺗرﺑﺔ
اﻟﺧﺻﺑﺔ ﻟﻧﺷر اﻹﺳﻼم ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻣﺗﻰ وﻫو وﺻف طﺎﻟﻣﺎ وﺻف ﺑﻪ
اﻟﻣﺳﻠﻣون ،وﻫﻧﺎك ﺑﻧﻰ ﻣﻌﺑداً ﻟﻧﺷر ﻋﻘﺎﺋدﻩ اﻟﻣزﻳﻔﺔ ﺑﻳن اﻟﺑﺳطﺎء .واﻟﺣﻘﻳﻘﺔ أن

إطﻼق اﺳم اﻟﻣﻌﺑد ﻋﻠﻲ دار ﻋﺑﺎدة اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟم أﺟﻣﻊ ﺑﺎﺳم
اﻟﻣﺳﺟد ﻳوﺣﻲ ﺑﺈﺻرار ﻣﺗﻰ وﻣﺻﺎدرﻩ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣد ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻋﻠﻲ وﺻف اﻹﺳﻼم
ﺑﺎﻟوﺛﻧﻳﺔ ﺗﺄﻛﻳداً ﻟزﻳف اﻻﺳم ﻓﻲ اﻋﺗﻘﺎدﻩ أو ﻛﻣﺎ أراد أن ﻳراﻩ اﻟﻐرﺑﻳﻳن ﻣﻣن

ﺳوف ﻳطﻠﻌون ﻋﻠﻰ ﻛﺗﺎﺑﻪ ،ﻓﻲ وﻗت ﻻ ﻳﻧﻛر ﻓﻳﻪ أن أورﺑﺎ ﺻﺎر ﻟدﻳﻬﺎ
ﻣﻌﺎرف ﻻ ﺑﺄس ﺑﻬﺎ ﻋن اﻹﺳﻼم ﻓﻲ ظﻝ اﻻﺗﺻﺎﻝ اﻟﻛﺛﻳف ﺑﻳن اﻟﻌﺎﻟم
اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻐرب اﻷورﺑﻲ ﻓﻲ ظﻝ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺻﻠﻳﺑﻳﺔ ،ﻧﺎﻫﻳك ﻋن اﻟﺗواﺟد
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻷﻧدﻟس ﻣﻧذ أواﺧر اﻟﻘرن اﻷوﻝ اﻟﻬﺟري.
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أﻣﺎ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺛﺎﻟث ﻣن اﻟﺻورة اﻟﺗﻲ رﺳﻣﻬﺎ ﻣﺗﻰ ﻟﻺﺳﻼم ﻓﺗﻬدف إﻟﻲ
اﻟﺗﺷﻛﻳك ﺑﻝ ﻧﻛران ﻧﺑوة ﻣﺣﻣد ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم ،وﺷﻣﻝ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب

اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻧﻘﺎط ﻟﻳﺣﻘق ﺑﻬﺎ ﻏﺎﻳﺗﻪ أوﻟﻬﺎ :إظﻬﺎر ﻣﺣﻣد ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم

ﻓﻲ ﺻورة اﻻﻧﺗﻬﺎزي اﻟﺑﺎﺣث ﻋن اﻟﺛروة اﻟذي أﻟﻘﻰ ﺣﺑﺎﺋﻠﻪ وﺗزوج ﻣن واﺣدة

ﻣن ﺛرﻳﺎت ﻗرﻳش ﻟﻳﺳﺗطﻳﻝ ﺑﻣﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻫﻝ ﻣﻛﺔ ،ﺑﻝ ودﻓﻌﻪ ﻏﻧﻰ زوﺟﺗﻪ إﻟﻲ

اﻟﺗﺳﺎﻣﻲ ﻟطﻠب اﻟﻣﻠك ،ﻏﻳر أﻧﻪ ﻟم ﻳﻔﻌﻝ ﺑﺳﺑب ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣن ﻫم أﻛﺛر ﻧﺑﺎﻟﺔ
ﻣﻧﻪ وﻗوة ﻓﻲ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ،وﻋﻧد ذﻟك ﻗﺎﻝ أﻧﻪ ﻧﺑﻲ وﻳﺟب ﻋﻠﻲ اﻟﻧﺎس أن ﺗﺗﺑﻌﻪ.
وﻫذا ﻛﻠﻪ ﻳﺟﺎف اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ وﻳﺑدو أن اﻟﻣﺑﺷرﻳن اﻟذﻳن ﻧﻘﻠوا ﻧﺳب اﻟرﺳوﻝ
ﺑﻛﻝ دﻗﺔ ﻗد ﺳﺄﻫم أن ﻳﻧﻘﻠوا ﺑﺎﻗﻲ أﺣداث اﻟﺳﻳرة اﻟﻧﺑوﻳﺔ ﺑﻧﻔس اﻟدﻗﺔ ،وﻣن ﺛم

أﺧذوا ﻓﻲ ﺗﻠﻔﻳق اﻟﻧﺻوص ﻻ ﻟﺷﻲء ﺳوي ﻟﺗﺷوﻳﻪ ﺳﻳرة رﺟﻝ ذﻫﺑوا ﻟﻳﺣوﻟوا

اﻟﻧﺎس ﻋن دﻳﻧﻪ ،وﻣن ﺛم ﺟﺎﻓوا اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ وﻗﺎﻟوا ﻣﺎ ﻗﺎﻟوﻩ ﺑدﻻ ﻣن أن ﻳﻛر ار ﻣﺎ
أروا ،أو روي ﻟﻬم ﻋن اﻟدﻋوة اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﻣﺎ ﻋﺎﻧﻪ اﻟرﺳوﻝ ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ ﻧﺷر
دﻋوﺗﻪ وﻣﺎ ﻻﻗﺎﻩ ﻣن ﻗوﻣﻪ ،وﺑدﻻ ﻣن ذﻛر ﺣﻘﻳﻘﺔ ﻋرض ﻗرﻳش اﻟﻣﻠك ﻋﻠﻳﻪ
ﻟﻳﺗﺧﻠﻰ ﻋن دﻳﻧﻪ ،ورﻓﺿﻪ اﻟﻘﺎطﻊ ﻟذﻟك ،ﻛﻣﺎ ذﻛرت ﻛﺗب اﻟﺳﻳرة وﻣن أراد
ﻓﻠﻳرﺟﻊ إﻟﻲ ﻛﺗب اﻟﺳﻳرة اﻟﺗﻲ ذﻛرت أﻧﻪ ﻗد ﻗﺎﻟوا ﻟﻪ " أن ﻛﻧت ﺟﺋت ﺑﻬذا

اﻟﺣدﻳث ﺗطﻠب ﺑﻪ ﻣﺎﻻ ﺟﻣﻌﻧﺎ ﻟك م أﻣواﻟﻧﺎ ،ﺣﺗﻰ ﺗﻛون أﻛﺛرﻧﺎ ﻣﺎﻻًٕ ،وان ﻛﻧت
إﻧﻣﺎ ﺗطﻠب ﺑﻪ اﻟﺷرف ﻓﻳﻧﺎ ،ﺳودﻧﺎك ﻋﻠﻳﻧﺎٕ ،وان ﻛﻧت ﺗرﻳد ﺑﻪ ﻣﻠﻛﺎ ،ﻣﻠﻛﻧﺎك
ﻋﻠﻳﻧﺎ" ﺑدﻻ ﻣن ذﻛر ﻛﻝ ذﻟك ذﻛروا أﻧﻪ ﺳﻣﺎ ،ﻟﻠﻣﻠك ﻟﻛﻧﻪ ﺧﺷﻲ ﺑﺳﺑب
وﺿﺎﻋﺔ ﻧﺳﺑﻪ ،وﻫو ﻣﺎ ﻳﺟﺎﻓﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﻓﺣﻳن ﻧزﻝ اﻟﻘرآن ﻋﻠﻲ اﻟﻧﺑﻲ ،ﻟم ﻳﻛن

ﻳﻧﻘﺻﻪ اﻟﺷرف ﻓﻬو ﺣﻔﻳد ﺳﻳد ﻗرﻳش ،اﻟذي ذﻛر ﻣﺗﻰ ﻧﻔﺳﻪ أن ﺟدﻩ ﻛﺎن رﻋﻳﺎ
ﻟﻠﻛﻌﺑﺔ.
وﻣﻬﻣﺎ ﻳﻛن ﻣن أﻣر ﻓﻘد ﻛﺎن ﻣﺗﻰ ﻓﻲ ﺻورﺗﻪ أﻗﻝ أﺳطورﻳﺔ ﻣن

ﺟﻳوﺑرت أوف ﻧوﺟﻧت اﻟذي ادﻋﻰ أن ﻣﻬرطﻘﺎً ﻣﺳﻳﺣﻳﺎً ﻗد ﻣﻸ ﻋﻘﻝ ﻣﺣﻣد

)ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم( ﺑﺎﻟﺳﻣوم واﻟﻌﻘﺎﺋد اﻟﻔﺎﺳدة ،ﻟﻛﻧﻪ ﻛﺎن ﻗﻠﻳﻝ اﻟﻣﺎﻝ ﻣﻣﺎ
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أﻋﺎﻗﻪ ﻋن ﻧﺷر أﻓﻛﺎرﻩ ﻓﺑدأ ﻳﺟﻣﻊ اﻟﻣﺎﻝ ﻣن ﻛﻝ ﻣﻘﺻد ،ﺛم أراد اﻟﻣﻬرطق أن
ﻳزﻳد ﻣن ﻗوﺗﻪ ﻓﺎﺳﺗﻐﻝ ﺗرﻣﻝ ﺧدﻳﺟﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﺎ وزﻳن ﻣﺣﻣد ﻓﻲ ﻧظرﻫﺎ
ﺣﺗﻰ اﻗﺗﻧﻌت ﺑﻪ زوﺟﺎً  ،وﺑﻬذا اﻟزوج ﺣﺎز اﻟﺛروة واﻟرﻓﻌﺔ ،ﻓﺎدﻋﻰ اﻟوﺣﻲ
واﻟﻧﺑوة واﺟﺗﻣﻊ اﻟﻧﺎس ﺣوﻟﻪ .وﻳرﺟﺢ أن ﻳﻛون ﻫذا اﻟﻣﻬرطق ﻫو ورﻗﺔ ﺑن ﻧوﻓﻝ

اﺑن ﻋم اﻟﺳﻳدة ﺧدﻳﺟﺔ.

أﻣﺎ اﻷﻣر اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟذي أراد ﺑﻪ أن ﻳﺷﻛك ﻓﻲ ﻧﺑوة ﻣﺣﻣد ﺻﻠﻰ اﷲ

ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم ،ﻓﻬو ﻧوﻋﻳﺔ اﻟﻣؤﻣﻧﻳن ﺑﻪ ،ﻓذﻛر أن ﻣن آﻣن ﺑﺎﻟرﺳوﻝ ﻫم اﻟﺟﺎﻫﻠﻳن
اﻟﻔﻘراء اﻟذﻳن ﻟم ﻳروا ﻣن ﻗﺑﻝ ﻧﺑﻳًﺎ ﺑﺟﺎﻧب اﻟﻣﺣروﻣﻳن ﻛﻧﺳﻳﺎً ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ

ﻗطﺎع اﻟطرق واﻟﻠﺻوص ﺑدﻻً ﻣن أن ﻳﺷﻳروا إﻟﻲ ﻣن اﻋﺗﻧق اﻹﺳﻼم ﻣن

ﻛﺑﺎر ﺳﺎدة ﻗرﻳش وﻋﻘﻼﺋﻬم ﻣﺛﻝ أﺑو ﺑﻛر اﻟﺻدﻳق وﻋﺛﻣﺎن ﺑن ﻋﻔﺎن وﻋﻣر ﺑن

اﻟﺧطﺎب ،وﺣﻳن ﺗﺣدث ﻋن اﻟﻣؤﻣﻧﻳن ﺑﺎﻟﻧﺑﻲ ﻓﻲ ﻳﺛرب ﻛذﻟك وﺻﻔﻬم ﺑﺎﻟﺟﻬﻝ
واﻟﺑﺳﺎطﺔ وﻫو ﻣﺎ وﻓر اﻟﺗرﺑﺔ اﻟﺧﺻﺑﺔ ﻟﻧﺷر اﻹﺳﻼم  -ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻣﺗﻰ
 وﻫو وﺻف طﺎﻟﻣﺎ وﺻف ﺑﻪ اﻟﻣﺳﻠﻣون .وﻟم ﻳﻬﺗم اﻟﻧﺎﻗﻝ ﺑﺧﺑر أﻋﻳﺎنﻳﺛرب وﻋﻠﻣﺎء اﻟﻳﻬود اﻟذﻳن اﻋﺗﻧﻘوا اﻹﺳﻼم ،ﻗﺑﻝ وﺑﻌد اﻟﻬﺟرة.

أﻣﺎ اﻷﻣر اﻟﺛﺎﻟث اﻟذي أراد ﺑﻪ ﻣﺗﻰ أن ﻳﺷﻛك ﻓﻲ ﻧﺑوة ﻣﺣﻣد ﺻﻠﻰ

اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم ،ﻓﻬو اﺗﻬﺎم اﻟﻧﺑﻲ ﺑﺎﻟﻠﺻوﺻﻳﺔ واﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎر ﻗﺑﻝ
اﻟﻬﺟرة ﻣن ﻣﻛﺔ وﺑﻌدﻫﺎ ،ﻓﻔﻲ ﻣﻛﺔ اﺗﻬم اﻟﻧﺑﻲ ﺑﺳرﻗﺔ أﺑﻰ ﺟﻬﻝ ،وﻓﻲ اﻟﻣدﻳﻧﺔ،
اﻋﺗﺑر اﻟﺳراﻳﺎ وﻏزوات اﻟﻧﺑﻲ ﻧوع ﻣن اﻟﻠﺻوﺻﻳﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﻬب اﻟﺗﺟﺎر،
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق أﻋطﻰ ﺳﺗﺔ أﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻠﺻوﺻﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻓﺷﻝ ﻓﻳﻬﺎ
ﻣﺣﻣداً ﺟﻣﻳﻌﺎ .واﻟﺣﻘﻳﻘﺔ أن ﻫذا اﻷﻣر ﻳوﺿﺢ ﺳوء ﻣﻘﺻد ﻣﺗﻰ أو ﻣن ﻧﻘﻝ

ﻋﻧﻪ  ،ﻓﻠم ﻳﻬﺗم ﺑﺄن ﻳذﻛر أن ﻣﺣﻣداً ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم ﻗد ﻟﻘب ﺑﺎﻟﺻﺎدق

اﻷﻣﻳن ﻓﻲ ﻣﻛﺔ ،وأن أﻣﺎﻧﺎت أﻫﻝ ﻣﻛﺔ ،اﻟﻛﺎﻓر ﻣﻧﻬم ﻗﺑﻝ اﻟﻣؤﻣن ﻛﺎﻧت ﻓﻲ
ﺑﻳﺗﻪ ﻟﻳﻠﺔ ﻫﺟرﺗﻪ ،وﻛﺎن ﻳﺳﺗطﻳﻊ أن ﻳﻔر ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ ،وﻟو ﻓﻌﻝ ﻣﺎ ﻻﻣﻪ أﺣد ﺑﻌد
أن ﺟرد أﺻﺣﺎﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﻫﺟرﺗﻬم ﻣن أﻣواﻟﻬم وﻣن ﺑﻳن ﻣن ﺟردوﻫم أﻧﺎس ﻛﺎن
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ﻟﻬم أﻣﺎﻧﺎت ﻟدى اﻟرﺳوﻝ ،ﻟﻛﻧﻪ ﻟم ﻳﺧﻧﻬم وﺗرك ﻋﻠﻰ ﺑن أي طﺎﻟب )رﺿﻲ اﷲ
ﻋﻧﻪ( ﻟﻳرد ذﻟك إﻟﻳﻬم ،أﻣﺎ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻐزوات واﻟﺳراﻳﺎ ﻓﻘد ﺧﻠط ﻣﺗﻰ ﺧﻠط ًﺎ

رﻫﻳﺑﺎً ﺑﻳن أﺣداﺛﻬﺎ ورﺟﺎﻟﻬﺎ وﻣواﺿﻌﻬﺎ وﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﻳرﺑك اﻟﻘﺎرىء ﻓﻼ ﻳﺧرج

ﺑﺷﻲء ﻣﻧﻬﺎ ،إﻻ أن ﻳزداد ﺣﻘداً ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣب ﻫذﻩ اﻟﺳﻳرة وﻋﻠﻰ اﻟدﻳن اﻟذي
ﻳدﻋو إﻟﻳﻪ.

وراﺑﻊ اﻷﻣور اﻟﺗﻲ أراد ﺑﻬﺎ ﻣﺗﻰ أن ﻳﺷﻛك ﻓﻲ ﻧﺑوة ﻣﺣﻣد ﺻﻠﻰ اﷲ
ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم ﻫو ﻋدم ﺗﻧﺑﺄﻩ ﺑﻣﺎ ﻳﻣﻛن أن ﻳﻘﻊ ﻟﻪ ﻣن اﻟﺳوء ،وﻫذا ﻟدى ﻣﺗﻰ أﻣر
ﻋظﻳم ﻓﻛﻳف ﻳﻛون ﻧﺑﻲ وﻳﻬزم ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎرك ،وﻛﻳف ﻳﻛون ﻧﺑﻲ وﻳﺻﺎب ﻓﻲ

وﺗﻛﺳر أﺳﻧﺎﻧﻪ وﻓﻛﻪ – إﺷﺎرة إﻟﻲ ﻣﺎ وﻗﻊ ﻓﻲ ﻏزوة أﺣد  ،-وﻛﻳف ﻳﻛون ﻧﺑﻰ
وﻻ ﺗﺳﺎﻋدﻩ اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ،وﻋﻠﻰ ﺣد زﻋﻣﻪ أن اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻳدﻋون أن اﻟﻧﺑﻲ ﻛﺎن ﻣﻌﻪ
ﻋﺷرة ﻣﻼﺋﻛﺔ ﻟﺧدﻣﺗﻪ ﻓﻳﺳﺎﺋﻝ ﻟﻣﺎذا ﻻ ﻳﻣﻧﻌوﻧﻪ .واﻟﺣﻘﻳﻘﺔ أن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ
ﻛﺗب اﻟﺳﻳرة اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺗرك ﺻﻐﻳرة وﻻ ﻛﺑﻳرة ﻓﻲ ﺣﻳﺎة اﻟرﺳوﻝ إﻻ وأﺣﺻﺗﻬﺎ -
ﻫﻲ ﻣن أوﺛق اﻟﻣﺻﺎدر وأﺻدﻗﻬﺎ ﻋن ﺳﻳرة رﺟﻝ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﻳﺦ إذا ﻣﺎ ﻗورﻧت
ﺑﻐﻳرﻫﺎ ﻣن ﺳﻳر اﻟﻣﺷﺎﻫﻳر -ﺗوﺿﺢ أن اﻟﻧﺑﻲ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻏزواﺗﻪ ﻛﺎن ﻳﺗﺻرف

ﺑﺑﺷرﻳﺗﻪ وﻟﻳس ﺑﻣﺳﺎﻋدة ﻣن اﻟﺳﻣﺎء – ٕوان ﻟم ﻳﻣﻧﻊ ذﻟك ﺣدوث ﺑﻌض
اﻟﻣﻌﺟزات ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن -ﻓﺣﻳن ﻳﺄﺧذ ﺑﺎﻷﺳﺑﺎب ﻳﻧﺗﺻر وﺣﻳن
ﻳﺗﺧﺎذﻝ اﻟﻣﺣﻳطون ﺑﻪ وﻻ ﻳﺄﺧذوا ﺑﻬذﻩ اﻷﺳﺑﺎب ﻳﻬزم اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ،ﻛﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ
ﺳﺎﺋر اﻟﻐزوات ،اﻟﺗﻲ اﻧﺗﺻروا ﻓﻳﻬﺎ أو ﻛﺳروا ﻓﻲ ﻏﻳرﻫﺎ ،وﻟو ﻗﺎﻝ اﻟﻧﺑﻲ أﻧﻪ

ﻳﻌﻠم اﻟﻐﻳب ﻟﺻﺎر ﻣﻧﺎﻗﺿﺎً ﻟﻠﻛﺗﺎب اﻟذي أرﺳﻠﻪ اﷲ ﺑﻪ واﻟذي ﻧص ﻋﻠﻰ ذﻟك،

وﻫذا اﻻﺗﻬﺎم اﺗﻬﻣﻪ ﺑﻪ راﻓﺿو دﻋوﺗﻪ ،ﻓﺄوﺿﺢ ﻟﻬم ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻘرآن أﻧﻪ ﻻ

ﻳﻌﻠم اﻟﻐﻳب وﻟو ﻋﻠﻣﻪ ﻣﺎ ﻣﺳﻪ اﻟﺳوء ،إذن ﻫذا اﻟﺳوء اﻟذي ﺗﻌرض ﻟﻪ ﻫو
دﻟﻳﻝ ﺻدق رﺳﺎﻟﺗﻪ.

أﻣﺎ ﺧﺎﻣس اﻷﻣور ﻓﻬﻰ ﺷﻬواﻧﻳﺔ ﻣﺣﻣد ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم وزﻧﺎﻩ

ﻓﺣﺗﻰ ﺗزداد اﻟﺻورة ﻗﺗﺎﻣﺔ اﺗﻬﻣوا اﻟﻧﺑﻲ ﺑﺎﻟزﻧﻰ وﺑﺎﻟﺷﻬواﻧﻳﺔ ،ﺑﻝ واﻟطﻣﻊ ﻓﻲ
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ﻧﺳﺎء أﺗﺑﺎﻋﻪ ،ظﻠﻣﺎً وزورا ،وﺣﺗﻰ ﺗﺳﺑك اﻟﺻورة اﺗﺟﻬوا إﻟﻲ اﻟﺧﻠط ﺑﻳن ﺣدﺛﻳن
ﺑﻌﻳدﻳن ﻋن ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ ﺗﻣﺎﻣًﺎ ،اﻷوﻝ ﻫو زواج اﻟرﺳوﻝ ﺑﺎﻟﺳﻳدة زﻳﻧب ﺑﻧت

ﺟﺣش واﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣدﻳث اﻹﻓك اﻟذي ﺗﻌرﺿت ﻟﻪ اﻟﺳﻳدة ﻋﺎﺋﺷﺔ،ﻓﺎﻟرواﻳﺔ ﺗﺻور
اﻟﻧﺑﻲ ﺑﺎﻟﺷﻬواﻧﻲ وﻋﻠم أﺻﺣﺎب اﻟﻧﺑﻲ ﺑذﻟك ﻟدرﺟﺔ أﻧﻬم ﻛﺎﻧوا ﻳﺧﻔون ﻋﻧﻪ

زوﺟﺎﺗﻬم ﺣﺗﻰ ﻻ ﻳطﻣﻊ ﻓﻳﻬن ،ﻓﻬذا زﻳد ﺑن ﺣﺎرﺛﺔ ﻳﺄﻣر زوﺟﺗﻪ ﺑﺎﻻﺧﺗﻔﺎء ﻋن
ﻋﻳن اﻟﻧﺑﻲ ﺣﺗﻰ ﻻ ﻳﺄﺧذﻫﺎ ﻣﻧﻪ  ،ﻟﻛن اﻟﻧﺑﻲ ﺣﻳن رآﻫﺎ ﺗﻧﺎزﻝ ﻋﻧﻬﺎ زﻳداً ﻋﻠﻰ

اﻟﻔور ﻓﺄﺧذﻫﺎ اﻟﻧﺑﻲ وﺗزﺟﻬﺎ زاﻋﻣﺎً أﻧﻪ أﻣر ﻣن اﻟﺳﻣﺎء ،وﺣﺗﻰ ﺗﺑﻘﻰ اﻟرواﻳﺔ

ﻓﻲ ظﺎﻫرﻫﺎ ﺳﻠﻳﻣﺔ ﻟم ﺗذﻛر أن زوﺟﺔ زﻳد ﻫذﻩ ﻫﻲ اﺑﻧﺔ ﻋﻣﺔ اﻟﻧﺑﻲ وﻫو اﻟذي
زوﺟﻬﺎ ﻣن ﺗﺎﺑﻌﺔ وأن اﻟﻘرآن ﻗد أﻣر اﻟﻧﺑﻲ ﺑﺎﻟزواج ﻣﻧﻬﺎ ﻟﺣﻛﻣﺔ إﻟﻐﺎء ﻋرف

اﻟﺗﺑﻧﻲ ﻋﻧد اﻟﻌرب اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻣﻧذ زﻣن ﺑﻌﻳد ،وﺣﺑﻛﺎً ﻟﻠرواﻳﺔ أظﻬر ﻣﺗﻰ
ﻋﻠﻲ ﺑن أﺑﻲ طﺎﻟب ﺑﻣظﻬر اﻟراﻓض ﻟﻔﻌﻝ ﻧﺑﻳﻪ ﻣوﺿﺣﺎً ﻟﻪ أﻧﻪ ﻳﺳﻲء إﻟﻲ

ﺳﻣﻌﺗﻪ ﺑﺎرﺗﺑﺎطﻪ ﺑﻬذﻩ اﻟﺳﻳدة  .وﻫﻛذا ﻳﺧﻠط ﻣﺗﻰ ﺑﻳن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺳﻳرة ﻟﺗﺻوﻳر
اﻹﺳﻼم ﻓﻲ ﺻورة ﻣﺷوﻫﺔ .أﻣﺎ زوﺟﺎت اﻟﻧﺑﻲ ﻓﻘد اﺧﺗﻠط اﻷﻣر ﻟدى اﻟراوي أو
ﻫﻛذا أراد ،ﻓﻘد ادﻋﻰ أن زوﺟﺎت اﻟﻧﺑﻲ ﻛن ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷرة زوﺟﺔ ،وأن اﻟﻧﺑﻲ

ﻛﺎن ﻟﻪ زوﺟﺗﺎن ﻣن اﻟﺣراﺋر واﻟﺑﺎﻗﻲ ﻣن اﻹﻣﺎء ،ﺛم أﺧذ ﻓﻲ اﻟرواﻳﺔ ﻟذﻛر
ﻧﺳﺎء اﻟﻧﺑﻲ ﺑﺧﻠط واﺿﺢ ﺑﻳن اﻷﺳﻣﺎء واﻷﺣداث.
وﻟو ﻛﺎن اﻟﻧﺑﻲ ﺷﻬواﻧﻳﺎً ﻛﻣﺎ ﻳﻘوﻝ ﻣﺗﻰ أو ﻣن ﻧﻘﻝ ﻋﻧﻪ ﻟﺗزوج ﻗﺑﻝ

اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ واﻟﻌﺷرﻳن ﻣن ﻋﻣرﻩ ،أو ﻟﺻﺎر ﻣن رواد ﺑﻳوت ﺻوﻳﺣﺑﺎت اﻟراﻳﺎت

اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺟﺎرة راﺋﺟﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟﺎﻫﻠﻳﺔ ﺣﺗﻰ أن اﻟرﺳوﻝ -ﺻﻠﻰ اﷲ
ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم  -ﻳﻔﺗﺧر أﻧﻪ وﻟد ﻣن ﻧﻛﺎح أي زواج ﺷرﻋﻲ وﻟم ﻳوﻟد ﻣن ﺳﻔﺎح

أي ﺑﺷﻛﻝ ﻏﻳر ﺷرﻋﻲ ،وﻫو ﻣﺎ ﻳوﺿﺢ ﻣدى ﺗﻔﺷﻲ ﻫذا اﻟداء ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺎ
ﻗﺑﻝ اﻹﺳﻼم ،وﻟو ﻛﺎن اﻟﻧﺑﻲ ﺷﻬواﻧﻲ ﻷﻗﺑﻝ ﻋﻠﻰ زواج اﻟﺑﻛر ﺑدﻝ ﻣن اﻟﺛﻳب
ذات اﻷوﻻد ،ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻟم ﻳﺗزوج ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻳﺎﺗﻬﺎ ،وﺣﻳن ﺗوﻓﻳت ﻛﺎن ﻗد ﺻﺎر

ﻓﻲ اﻟﺧﻣﺳﻳن ﻣن ﻋﻣرﻩ وﻟم ﻳﻌد ﻟﻠﺷﻬوة اﻟﺟﺎﻣﺣﺔ ﻧﺻﻳب ،وﺣﻳن ﺗزوج ﻫذﻩ
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اﻟﻣرة ﻟم ﻳﺗزوج ﺑﺑﻛر ﺑﻝ ﺛﻳب وﻫﻰ اﻟﺳﻳدة زﻣﻌﺔ  ،ﻟﻳؤﻧس وﺣدﺗﻬﺎ وﻳرﻋﻰ
ﻋﻳﺎﻟﻬﺎ وﺗرﻋﻰ ﻋﻳﺎﻟﻪ ،وﻟم ﺗﻛن أم اﻟﻣؤﻣﻧﻳن زﻣﻌﺔ ﻫذﻩ ذات ﺟﻣﺎﻝ أو ﻧﺳب أو
ﻣﺎﻝ ،ﺑﻝ ﻓﻘﻳرة ذات ﻋﻳﺎﻝ ،ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻟم ﻳﺗزوج ﺑﺑﻛر ﺧﻼ ﻋﺎﺋﺷﺔ ﺑﻧت أﺑﻰ ﺑﻛرن

أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﺳﺎﺋﻪ ﻓﻘد ﻛﺎن ﻟﻛﻝ ﻟزواﺟﻪ ﺑﻛﻝ واﺣدة ﻣﻧﻬن ﻣﺑرر ،إﻣﺎ ﻟﺗﺷرﻳﻊ ﻣﺛﻝ
زﻳﻧب ﺑﻧت ﺟﺣش ،واﻟﺣدﻳث ﻳطوﻝ ﻋن زوﺟﺎت اﻟﻧﺑﻲ وﻣﺑررات زواﺟﻪ ﺑﻬن
وﻫذا ﻟﻳس ﻣﻘﺎم اﻟﺗﻔﺻﻳﻝ ﺑﻝ اﻷﺟﻣﺎﻝ.

أﻣﺎ اﻷﻣر اﻟﺳﺎدس واﻷﺧﻳر اﻟذي أراد ﻣﺗﻰ أن ﻳﺷﻛك ﺑﻪ ﻓﻲ ﺻﺣﺔ

ﻧﺑوة اﻟرﺳوﻝ ﻓﻬو ﻣوت اﻟﻧﺑﻲ )ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم( ودﻓﻧﻪ ،ﻓﻘد ذﻛر أﻧﻪ ﻗد
ﺳم ﻓﻲ ﻓﺧذ ﺷﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻳد اﻣرأة ﺗﺳﻣﻰ زﻳﻧب ،وﻋﻧد اﻷﻛﻝ ﻧطق اﻟزراع ﺑﺄﻧﻪ

ﻣﺳﻣوم ،وﺑﻌد ﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﻋﺷر ﻋﺎﻣﺎً ﻛﻣﺎ ﺗﻘوﻝ اﻟرواﻳﺔ ﻣﺎت اﻟرﺳوﻝ ﻣﺳوﻣﺎً،

وﺗﻛﻣﻝ اﻟرواﻳﺔ وﺗﻘوﻝ ﻟو ﻛﺎن ﻧﺑﻳﺎً ﺣﻘﺎً ﻷﻧﻘذ ﻧﻔﺳﻪ ﻣن اﻟﺳم .وﺑﺎدىء ذى ﺑدء

ﻫذﻩ اﻟرواﻳﺔ ﺑﻬﺎ ﺑﻌض ﻣن اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻓﺎﺳم اﻟﻣراة اﻟﺗﻲ ﻗدت اﻟﺷﺎﻩ اﻟﻣﺳﻣوﻣﺔ

زﻳﻧب ﺑﻧت اﻟﺣﺎرث ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ وﻧطق اﻟزراع ﺑﻌد أن ﻻك اﻟﻧﺑﻲ ﻗطﻌﺔ ﻣﻧﻪ ﻓﻲ
ﻓﻣﻪ أﻣﺎ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺑﺷر ﺑن اﻟﺑراء ﻓﻘد أﺳرع ﻓﻲ اﻷﻛﻝ ﻓﻘﺿﻰ ﻧﺣﺑﻪ ﺑﺳﺑب ﺷدة
اﻟﺳم ،أﻣﺎ وﻓﺎﺗﻪ ﻓﻠم ﺗﻛن ﺑﻌد ﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﻋﺷر ﻋﺎﻣﺎً ﻛﻣﺎ ذﻛر ﺑﻝ ﺑﻌد أرﺑﻊ ﺳﻧوات

ﻓﻘط ،ﻓﻘد ﻓﺗﺣت ﺧﻳﺑر اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻓﻳﻬﺎ اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻋﺎم 7ﻫـ وﺗوﻓﻰ اﻟرﺳوﻝ
)ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم ( ﻋﺎم 11ﻫـ ﺑﺳﺑب اﻟﺣﻣﻰ.

واﻟﻐرﻳب أن ﻣﺗﻰ ﻗد أدﻋﻰ أدﻋﺎء ﻏﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻐراﺑﺔ ﻋن وﻓﺎة اﻟرﺳوﻝ
ﻣﺣﻣد ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم ،وﻫو أﻧﻪ ﺣﻳن ﺣﺿرﺗﻪ اﻟوﻓﺎة وﺗﻳﻘن أﻧﻪ ﻣرض

اﻟﻣوت ،طﻠب ﻣن أﺻﺣﺎﺑﻪ أن ﻳﺗرﻛوﻩ وﻻ ﻳدﻓﻧوﻩ ﻷﻧﻪ ﻳرﺗﻔﻊ إﻟﻲ اﻟﺳﻣﺎء ،وﻟﻣﺎ

ﺑﻘﻰ أﻳﺎم ﻣﻛﺎﻧﻪ وﻟم ﻳﺻﻌد إﻟﻲ اﻟﺳﻣﺎء دﻓﻧﻪ اﻟﻣﺳﻠﻣون ﺑﻌدﻣﺎ ﺗﺑﻳﻧوا ﻛذﺑﻪ ،وﻫذا
ﻛذب واﺿﺢ ﻓﻠم ﻳﺻﺢ أن اﻟﻧﺑﻲ أدﻋﻰ أﻧﻪ ﺳوف ﻳرﺗﻔﻊ إﻟﻲ اﻟﺳﻣﺎء ﻟﻛﻧﻪ
أوﺻﻰ أن ﻳدﻓن ﻓﻲ ﻣﻛﺎن وﻓﺎﺗﻪ ﻟﻳس أﻛﺛر .وﻳﺑدو أن ﻣﺗﻰ ﻗد أراد أن ﻳزﻳد
اﻟﺻورة ﻗﺗﺎﻣﺔ ،ﻓﺄﻛد ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ أﺧر ﻏﻳر ﻣوﺿﻊ رواﻳﺔ اﻟﺷﺎة اﻟﻣﺳﻣوﻣﺔ أﻧﻪ
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ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم ﻗد أﺻﺎﺑﻪ اﻟﺻرع ﻗﺑﻝ وﻓﺎﺗﻪ ووﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻷرض وﺣﻳداً
ﺑﻌﻳد ﻋن أﺻﺣﺎﺑﻪ ،ﺑﻳن اﻟﻣوت واﻟﺣﻳﺎة وﻟم ﻳﻛﺗﺷﻔﻪ ﺳوى ﺧﻧزﻳرة ﻣﻊ ﺻﻐﺎرﻫﺎ

اﻟﺟﺎﺋﻌﺔ ﻓﺗﻛﺎﻟﺑوا ﻋﻠﻳﻪ ﻓﺧﻧﻘوﻫن وﻣن ﻳوﻣﻬﺎ ﻳﻛرﻩ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن اﻟﺧﻧﺎزﻳر .وﻣن
اﻟواﺿﺢ ﻫﻧﺎ أن ﻫذﻩ اﻟرواﻳﺔ ﻋﺎدت ﻟﻠﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟرواﻳﺔ اﻟﺷﻌﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣد ﻋﻠﻳﻬﺎ

ﺟﻳوﺑرت أوف ﻧوﺟﻧت واﻟﺗﻲ ﺣﻛت ﺧﺑر وﻓﺎة اﻟرﺳوﻝ ﺑﺷﻲء ﻣﺷﺎﺑﻪ ﻟﻛﻧﻬﺎ
زادت ﻋﻠﻰ ذﻟك أن اﻟﺧﻧﺎزﻳر ﻗد أﻛﻠﺗﻪ وﻟم ﻳﺑﻘﻰ ﻣﻧﻪ ﺳوى ﻧﻌﻠﻳﻪ ﻓﻛﺗب
ﺟﻳوﺑرت ﻣرﺛﻳﺔ ﻟﻬذﻳن اﻟﻧﻌﻠﻳن.
أﻣﺎ اﻟﺟﺎﻧب اﻟراﺑﻊ ﻣن اﻟﺻورة اﻟﺗﻲ رﺳﻣﻬﺎ ﻣﺗﻰ ﻟﻺﺳﻼم ﻓﻘد رﻛزت

ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻟﻳم اﻹﺳﻼم وﺷراﺋﻌﻪ ،ﻓﻘد أﻗر ﻣﺗﻰ ﺑﺄن اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻳﻌﺑدون إﻟﻬﺎً واﺣداً،

ﻏﻳر أﻧﻬم ﻻ ﻳؤﻣﻧون ﺑﺎﻟﺛﺎﻟوث اﻟﻣﺳﻳﺣﻲ ،وﻻ ﻳﻌﺑدون اﻷﺻﻧﺎم ،وﻓﻰ ﻫذا

اﻻﻋﺗﻘﺎد ﻳﺗﻔق ﻣﺗﻰ ﻣﻊ ﻋدد ﻣن ﻛﺗﺎب اﻟﻐرب وﻣؤرﺧﻳﻬم ﻣﺛﻝ راؤﻝ ﺟرﺑت
وﺟﻳوﺑرت أوف ﻧوﺟﺎﻧت ،وأوﺗو اﻟﻔرﻳزي ،اﻟذﻳن أﻗروا ﺑﻌدم وﺛﻧﻳﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن،
وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ﻗﺑﻝ ﻣﺗﻰ ﺧﺑر ﻧﻘﻠﻪ إﻟﻳﻪ ﻣﺗﻰ رﺋﻳس دﻳر اﻟﻘدﻳس ﺗوﻣﺎس ﻓﻲ

ﻋﻛﺎ ،ﺑﺎن ﺑرﻗﺎً ﻧزﻝ ﻣن اﻟﺳﻣﺎء واﺣرق ﻣﻌﺑد ﻣﺣﻣد وأﺣرق ﺗﻣﺛﺎﻟﻪ ،وﻫذا وﻻ

رﻳب اﻧﺗﻛﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﻓﻬم ﻋﻘﺎﺋد اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻋن ﻗﺻد ﻳﺗﻔق ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻊ ﻣن اﺗﻬﻣوا
اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﺑﺎﻟوﺛﻧﻳﺔ ﻣﺛﻝ ﻣؤﻟف أﻧﺷودة روﻻن وﻓوﺷﻳﻪ اﻟﺷﺎرﺗري ،ووﻟﻳم

اﻟﺻوري ،وﻟم ﻳﻛﻠف ﻣﺗﻰ ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻧﺎء ﻧﻘد ذﻟك ﻓﻠﻣﺎذا ﻳﻌﺗرف ﺑﻛراﻫﻳﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن
ﻟﻠوﺛﻧﻳﺔ ﺛم ﻳﺳﻛت ﻋن وﺟود ﺻﻧم ﻟﻣﺣﻣد ،واﻷﻣر ﻋﻧدي أﻧﻪ ﻻ ﺑﺄس ﻟدى ﻣﺗﻰ
ﺑذﻛر أي ﺧﺑر وﻟو ﻛﺎن ﻣﻛذوﺑﺎً ﻣﺎدام ﻳﺣﻘق اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن أﺟﻠﻬﺎ ﻛﺗب ودون

أﺧﺑﺎر اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن وﻫﻰ إﺛﺎرة أﺣﻘﺎد اﻷورﺑﻳﻳن ﺿدﻫم.

ﻓﻘد أﻛد ﻣﺗﻰ أن ﻧﺑﻲ اﻹﺳﻼم ﻛﺎن ﻣدع ﻟﻠﻧﺑوة  ،وأﻧﻪ ﻟم ﻳﻛن ﻧﺑﻳﺎً ﺣﻘﺎً،

وﻣن ﺛم ﻋﺎﻗﺑﻪ اﻟرب ﺑﺈﺻﺎﺑﺗﻪ ﺑﺎﻟﺻرع  ،وﺣﻳن ﺳﺋﻝ ﻋن ذﻟك ﻗﺎﻝ ﻷﺗﺑﺎﻋﻪ أن

ذﻟك ﻫو اﻟوﺣﻲ ﻳﻧزﻝ ﻋﻠﻳﻪ ﻣن اﻟﺳﻣﺎء ﻋﻠﻲ ﻳد ﺟﺑرﻳﻝ ﻛﺑﻳر اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ،وﻣﺎ
ﻳﺣدث ﻣن ﺻرع ﻳﺄﺗﻲ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻋﺟز اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺑﺷرﻳﺔ ﻋن ﺗﺣﻣﻝ ﻋظﻣﺔ اﻟﻣﻠك
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ﺟﺑرﻳﻝ ،وﻫذا اﻟﺗﻔﺳﻳر ﻟﻧزوﻝ اﻟوﺣﻲ ﻻ ﻳﺑﻌد ﻛﺛﻳ اًر ﻋن ﺗﻔﺳﻳر ﺟﻳوﺑرت
اﻟﺷﻌﺑﻲ ،ﻓﻔﻲ ﺣﺎدث ﻧزوﻝ اﻟوﺣﻲ أدﻋﻰ ﺟﻳوﺑرت أن )ﻣﺣﻣد ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ

وﺳﻠم( ﻗد أﺻﻳب ﺑﺎﻟﺻرع وﻫو ﻣﺎ ﺟﻌﻝ ﺧدﻳﺟﺔ ﺗﺗﺣﺳر ﻋﻠﻰ ﻗﺑوﻟﻪ زوﺟﺎً ،

وﻣن ﺛم ﻫرﻋت إﻟﻲ اﻟﻧﺎﺳك اﻟﻣﻬرطق ،اﻟذي زﻳن ﻟﻬﺎ ﻣﺣﻣد زوﺟﺎً ،ﺗﻠوﻣﻪ ﻋﻠﻰ

ﻫذﻩ اﻟزﻳﺟﺔ ،ﻓﺗﻣﻛن ﻫذا اﻟﻣﻬرطق أن ﻳﻘﻧﻌﻬﺎ أن ﻫذﻩ ﻫﻲ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﻧﺑوة،
ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻋدم ﺗﻣﻛن اﻟﺟﺳد اﻟﺑﺷري ﻣن ﺗﺣﻣﻝ وطﺄة اﻟﻣﻠك اﻟﻣوﻛﻝ ﺑﺎﻟوﺣﻲ ،وﻣن
ﻫﻧﺎ ﺗﺣوﻝ ﻏﺿب ﺧدﻳﺟﺔ إﻟﻲ ﺳرور ﺑﻛوﻧﻬﺎ زوﺟﺔ ﻧﺑﻲ .وﻫذﻩ ﻛﻠﻪ ﻋﺎر ﻣن
اﻟﺻﺣﺔ ﻓﻠم ﻳؤﺛر أن اﻟﻧﺑﻲ ﺻرع ﻓﻲ أي ﻣن ﻣرات ﻧزوﻝ اﻟوﺣﻲ ،وﻣﺎ أﺻﺎﺑﻪ

ﻋﻧد ﻧزوﻝ اﻟوﺣﻲ ﻟم ﻳﻛن أﻛﺛر ﻣن رﻋدة ﻟرؤﻳﺔ ﺟﺑرﻳﻝ ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ ،ﻟﻛن

اﻟﻧﺑﻰ ﻟم ﻳﻐب ﻋن اﻟوﻋﻲ وﻟم ﻳﺻرع.
أﻣﺎ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻘرآن ﺑﺣﻛم ﻛوﻧﻪ ﻛﺗﺎب اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن اﻟﻣﻘدس ،ﻓﻘد ﻧظر
ﻣﺗﻰ إﻟﻳﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ وﺣﻰ ﻣن اﻟﺷﻳطﺎن ﻛﺗﺑﻪ ﻣﺣﻣد  -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم -
وﺧﻠط ﻓﻳﻪ ﺑﻳن اﻟﺣق واﻟﺑﺎطﻝ ،ﺑﺎن اﺧذ ﻣن اﻟﺗوراة واﻹﻧﺟﻳﻝ اﻟﻘﻠﻳﻝ وأﺿﺎف

إﻟﻳﻬﻣﺎ اﻟﻛﺛﻳر ﻟﻳﻛون ﻛﻣن ﻳدس اﻟﺳم ﻓﻲ اﻟﻌﺳﻝ ﻋﻠﻰ ﺣد زﻋﻣﻪ ،ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن

إﻗرار ﻣﺗﻰ ﺑﺿرورة إﻳﻣﺎن اﻟﻣﺳﻠم ﺑﺎﻟﻛﺗب اﻟﻣﻘدﺳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﻫﻰ اﻟﺗوراة
واﻹﻧﺟﻳﻝ ،ﻟﻛﻧﻪ ﻣﺗﻰ ﻓﻬم ﺧطﺄ أن ﻫذا اﻹﻗرار ﻳوﺿﺢ أن اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻻ
ﻳﻌﺗرﻓون إﻻ ﺑﺛﻼﺛﺔ أﻧﺑﻳﺎء وﻫم ﻣوﺳﻰ وﻋﻳﺳﻰ وﻣﺣﻣد ،وﻫذا ﻋﺎر ﻣن اﻟﺻﺣﺔ
وﻻ ﻳﺣﺗﺎج إﻟﻲ ﺗﺄﻛﻳد ﻋﻠﻰ ﺧطﺄﻩ.

أﻣﺎ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻌﺑﺎدات اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻘد اﻧﺗﻘد ﻣﺗﻰ ﺑﺷدة ﻣﺗﻰ ﻋﻘﻳدة

اﻟﻣﺳﻠم ﻓﻲ اﻟﺻﻳﺎم اﻟذي ﻳﺑدأ ﻣن ﻣطﻠﻊ اﻟﻔﺟر ﺣﺗﻰ ﻏروب اﻟﺷﻣس ،ﻟﻛﻧﻪ
ﻳﺳﺗﻧﻛر اﻣﺗﻧﺎع اﻟرﺟﺎﻝ ﻋن اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻰ ﺣﺎﻝ اﻟﺻﻳﺎم واﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن أن ذﻟك
ﻣرﺿﺎة ﷲ ،وأﻛد أن اﻟرﺟﺎﻝ ﻳﻛﺛرون ﻣن ﺟﻣﺎع ﻧﺳﺎﺋﻬم ﻓﻲ اﻟﻠﻳﻝ ،ﻛﻣﺎ ﻳﻐﺿﺑﻪ
أن ﻳوﺟد ﻣﺑﻳﺣﺎت ﻟﻠﻔطر ﻓﻲ أﺣواﻝ اﻟﻣرض واﻟﺳﻔر واﻟﺣﺞ أو ﻏﻳرﻫﺎ ﻣن

ﻣﺑﻳﺣﺎت اﻟﻔطر ﺣﺎﻝ ﺻﻳﺎم اﻟﻔرض ،وﻳﺳﺗﻧﻛر أﻛﻝ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻛﻝ ﺷﻲء ﻋﻘب
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اﻹﻓطﺎر ﺧﻼ اﻟﺧﻣر ،وﻟم ﻳﻠﻔت ﻧظرﻩ ﺷﻲء ﻓﻲ ﺻﻼة اﻟﻣﺳﻠم ﺳوى اﻟوﺿوء
واﺗﺟﺎﻩ اﻟﻘﺑﻠﺔ ،ﻓﻔﻳﻣﺎ ﻳﺧص اﻷوﻝ ﻓﻘد اﻋﺗﺑرﻩ ﻣن ﺗﺄﺛﻳرات اﻹﻧﺟﻳﻝ ،وﻫو ﻟدﻳﻪ
ﺿرب ﻣن ﺿروب اﻟﻣﻌﻣودﻳﺔ ،أﻣﺎ اﻟﻘﺑﻠﺔ ﻓﻘد ذﻛر أﻧﻬﺎ إﻟﻲ اﻟﺟﻧوب وأن ﻳوم

اﻟﺟﻣﻌﺔ ﻓﻬو ﻟدى اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻳوم ﻣﻘدس أﻛﺛر ﻣن أي ﻳوم آﺧر ﻛﻣﺎ ذﻛر
ﻣﺗﻰ،وﻟم ﻳﻠﺗﻔت إﻟﻲ اﺧﺗﻼف اﻟﻘﺑﻠﺔ ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﻣوﺿﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻧﺣو اﻟﻛﻌﺑﺔ.
وﻓﻳﻣﺎ ﻋدا ﻓرﻳﺿﺗﺎ اﻟﺻﻳﺎم واﻟﺻﻼة ﻓﻠم ﻳﻌر ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻔروض اﻫﺗﻣﺎﻣﺎً.

ﻛﻣﺎ أﻗر ﻣﺗﻰ ﺑﺎﻋﺗﻘﺎد اﻟﻣﺳﻠم ﺑﻳوم أﺧر ﻳﺟﻣﻊ ﻓﻳﻪ اﻟﻧﺎس ﻟﻔﺻﻝ

اﻟﺧطﺎب ،وﻳﺳﺗﺷﻬد ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑرواﻳﺔ ﻏرﻳﺑﺔ ﻳﻘﺎﻝ أن اﻟﻧﺑﻲ ﻗد رواﻫﺎ ﻋن

ﻋﻳﺳﻰ ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺳﻼم ﻟﻳؤﻣن اﻟﻣﺳﻠﻣون ﺑﺄن ﻫﻧﺎك ﺣﻳﺎة آﺧرة ،ﻧﻘﻠت ﺑﻧﺻﻬﺎ ﻣن

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟطﺑري وﻋﻠق ﻋﻠﻳﻬﺎ اﺑن ﻛﺛﻳر ﺑﺿﻌف رواﺗﻬﺎ واﻧﻌدام ﻣﺻدرﻫﺎ ،وﻫﻰ
ﻗﺻﺔ اﺳﺗدﻋﺎء ﻳﺎﻓث اﺑن ﻧوح ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺳﻼم ﻣن ﻋﺎﻟم اﻷﻣوات ،وﻫو اﻟذي ﻣﺎت
ﻓﻲ ﺷﺑﺎﺑﻪ ﻓﻘﺎم ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻲ اﻟرواﻳﺔ وﻗد ﺷﺎب ﻣن اﺗﻘﺎدﻩ ﺑﺄن اﻟﻘﻳﺎﻣﺔ ﻗد ﻗﺎﻣت وﻻ
ﻳﻌﺟب ﻣﺗﻰ أن ﻳؤﻣن اﻟﻣﺳﻠم ﺑﺄن اﻟﻧﻳﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻝ ،وأن اﻟﻧﻳﺔ اﻟطﻳﺑﺔ
رﺑﻣﺎ ﺗﺻﻝ ﺑﺻﺎﺣﺑﻬﺎ إﻟﻲ أﻋﻠﻰ اﻟدرﺟﺎت.

ﻛﻣﺎ ﻋرض ﻟﺷرﻳﻌﺔ ﺗﻌدد اﻟزوﺟﺎت ﻟدى اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻣوﺿﺣﺎً أن ﻣن

ﺣق اﻟﻣﺳﻠم اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳن ﺛﻼث أو أرﺑﻊ ﻧﺳﺎء ،ﺑﺟﺎﻧب ﻋدد ﻻ
ﻣﺣدود ﻣن اﻟﺟواري ﻗدر اﺳﺗطﺎﻋﺗﻪ ،ﻋﺎﻗداً ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻳن ﻋﻘﻳدة اﻟزواج ﻋﻧد

اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن وﻋﻘﻳدة اﻟزواج ﻋﻧد اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﻳن ﻣورداً أﻳﺔ ﻣن ﺳﻔر اﻟﺗﻛوﻳن وﻫﻰ

"ﻫﻧﺎك ﺳﻳﻛون اﺛﻧﺎن ﻓﻲ ﺟﺳد واﺣد" ﻣواﺻﻼً اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﻳد ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎب

اﻟرب ﻟﻣن ﺑدأ ﺑﺗﻌدد اﻟزوﺟﺎت .ﻛﻣﺎ ﻳﻧﻛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن أﻣر اﻟطﻼق ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺷرة ،ﻛﻣﺎ ﻳﻧﻛر ﻋدم وﺟود ﻗﺎﻋدة ﻟﻠﻣﻬور ﻓﻲ اﻹﺳﻼم .وﻗد

اﺳﺗﻬﺟن ﻣﺗﻰ ﻫذا اﻟﺗﻌدد ﻷﻧﻪ ﻳﺣﻘق ﻏﺎﻳﺔ وﻫدف ﺳﻌﻰ ﻣن وراﺋﻪ ﻧﺑﻲ اﻹﺳﻼم
وﻫو ﻛﺛرة وزﻳﺎدة ﻋدد اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ،ووﺻﻝ ﺑﻪ اﻷﻣر إﻟﻲ اﻻدﻋﺎء ﺑﺄن ﻣن ﻳﻛون

ﻗﺎد اًر وﻻ ﻳﺗﺧذ ﻋدد ﻣن اﻟزوﺟﺎت ﺗﻌﺎﻗﺑﻪ ﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ،وﻳﻘدم ﻣﺗﻰ ﻣﺑر اًر
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أدﻋﻰ أﻧﻪ ﺳﺑب ﻋدم وﺟود رﻫﺑﻧﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم وﻫو أن اﻟﻣﺳﻠم ﻳﻌﺗﻘد ﻛﻣﺎ أﻣرﻩ
ﻧﺑﻳﻪ أن اﷲ ﻟم ﻳﺧﻠق أدم وﺣدﻩ ﻟﻛﻧﻪ ﺧﻠق ﻣﻌﻪ ﺣواء ﻟﻌﻣران اﻷرض ،وﺗﻌدد
اﻟزوﺟﺎت ﻳﺣﻘق ﻫذﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ ،ﺛم ﻳﻌود ،ﻟﻠﻛﺗﺎب اﻟﻣﻘدس وﻳوﺿﺢ أن اﻟرب ﻗد
ﻋﺎﻗب ﻣن ﻓَﻌﻝ ِﻓﻌﻝ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻓﻲ اﻟزﻣن اﻟﻐﺎﺑر ﺑﺗﻌدد اﻟزوﺟﺎت ،ﺑﺈﻏراق

اﻷرض ﻓﻲ طوﻓﺎن ﻧوح ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺳﻼم اﻟﺷﻬﻳر.

وﻗد أﺑت ﻧﻔس ﻣﺗﻰ أو ﻣن أﺧذ ﻋﻧﻪ أن ﻳوﺿﺢ أﻧﻪ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن وﺟود
ﻫذا اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟذي ﻳﺣﻝ اﻟزواج ﺑﺄﻛﺛر ﻣن واﺣدة ﻟﻪ ﻗﻳود ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻌداﻟﺔ ﺑﻳن
اﻟزوﺟﺎت ،وأن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻌظم رﺟﺎﻟﻪ ﻳﻛﺗﻔون ﺑزوﺟﺔ واﺣدة ﻛﻣﺎ اﻗر

أرﻧوﻟد ﺑورﺷﺎرد ﻋﻧدﻣﺎ زار ﺑﻼط ﺻﻼح اﻟدﻳن.

ﻛﻣﺎ ﺷدد اﻟﻧﻛﻳر ﻋﻠﻰ اﻋﺗﻘﺎد اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﺑرﻓﻌﺔ ﻧﺑﻳﻬم ﻋﻧد رب
اﻟﻌﺎﻟﻣﻳن ،وأن ﻣن ﻳﺗﻣﺳك ﺑدﻳن اﻹﺳﻼم وﻳﻠﺗزم ﺑﻪ ﺳوف ﻳﻧﺟو ﻓﻲ اﻵﺧرة
وﻳدﺧﻝ اﻟﺟﻧﺔ ،ﺑﺷﻔﺎﻋﺔ ﻣﺣﻣد ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم ،واﻟﺟﻧﺔ ﻛﺛﻳر اﻟﻠﺑن
واﻟﻌﺳﻝ واﻟﺧﻣر ﺣﻳث ﻳﻧﻌم ﻛﻝ ﻣﺳﻠم ﺑﺎﻟﻧﻌﻳم اﻟﻣﻘﻳم وﻳﺣﺻﻝ ﻛﻝ ﻣﺳﻠم ﻋﻠﻰ

ﻣﺎ ﺣرم ﻣﻧﻪ ﻓﻲ اﻟدﻧﻳﺎ ،وأﻧﻬم ﻻ ﻳﺣزﻧون ﻓﻳﻬﺎ ﺑﻝ ﻧﻌﻳم ﻣﻘﻳم وﻣﺳرات ﻏﻳر
ﻣﺣدودة ،وﺧﺗم ﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ ﺑﺗوﺿﻳﺢ أن اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻳؤﻣﻧون أن اﻟﺛراء واﻟﻐﻧﻰ

وﻣﺗﻊ اﻟﺣﻳﺎة اﻷرﺿﻳﺔ ﻟن ﺗﻣﻧﻊ ﺳﻌﺎدﺗﻬم اﻷﺧروﻳﺔ .واﻟﺣﻘﻳﻘﺔ أن ﻛﻝ ﻣﺎ وﺻﻔﻪ
ﻣﺗﻰ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب ﻓﻲ ﻣﺣﻠﻪ ﻛﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻘرآن واﻟﺳﻧﺔ ﻏﻳر اﻧﻪ ﻟم ﻳﺷر
ﻓﻲ ﻋﺑﺎرﺗﻪ اﻷﺧﻳرة أن ﻫذا اﻷﻣر ﻣﺷروط ﺑﺈﻧﻔﺎق اﻷﻣواﻝ ﻓﻲ ﻣﺣﻠﻬﺎ وأداء
زﻛﺎﺗﻬﺎ.

وﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺻورة اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻟدى ﻣﺗﻰ ﻓﻘد ﻋرض
ﻟﺟرﻳﻣﺗﻳن أوﻟوﻫﻣﺎ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻘﺗﻝ ﻟﻣن ﻳﻘﺗﻝ ﺑﻌد ﺳﻣﺎع اﻟﺷﻬود وﺗﺄﻛد ارﺗﻛﺎﺑﻪ
ﻟﻬذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ ،أﻣﺎ اﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻓﻬﻲ ﺟرﻳﻣﺔ اﻻرﺗداد وﻣن ﻳﻔﻌﻝ ﻳﺳﺗﺗﺎب
وﻳﻌطﻰ ﻓرﺻﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻧﻔﺳﻪ ﻓﺈن أﺻر ﻳﻘﺗﻝ .وﻟم ﻳﺑﺗﻌد ﻣﺗﻰ ﻛﺛﻳ اًر
ﻋن ﺣﻘﻳﻘﺔ ﻋﻘﺎب ﻫﺎﺗﻳن اﻟﺟرﻳﻣﺗﻳن ،اﻟﺗﻳن ﻟو ﺗﻔﺷﻳﺗﺎ دون رادع أو ﻣﺎﻧﻊ
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ﻟﻌرﺿﺎ اﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻼﺳﺗﻘرار ،ﻏﻳر أن ﻣﺗﻰ ﻟم ﻳدرك ﻗﺎﻧون
اﻟدﻳﺔ اﻟذي ﻳﻌطﻰ ﺻﺎﺣب اﻟدم ﺣق اﻟﻌﻔو ﻣﻘﺎﺑﻝ اﻟدﻳﺔ او اﻟﻘﺻﺎص ،ﻛﻣﺎ أن
ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻣرﺗد ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ رادﻋﺎً ﻟﻛﻝ ﻣن ﻳرﻳد أن ﻳﺗظﺎﻫر ﺑﺎﻹﺳﻼم ﻟﺗﺣﻘﻳق

ﻏرض ﺑﻌﻳﻧﻪ ﻣن اﻋﺗﻧﺎق اﻹﺳﻼم ﺛم ﻳﻌود إﻟﻲ دﻳﻧﻪ اﻷﺻﻠﻲ ﺑﻌد أن ﻳﻛون ﻗد
اطﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻋورات اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن.
وﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻋﺗﻘﺎد اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻓﻲ ﻋﻳﺳﻰ ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺳﻼم ﻳﺳﺗﻬﺟن ﻣﺗﻰ
اﻋﺗﻘﺎد اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻓﻲ ﺑﺷرﻳﺗﻪ وأﻧﻪ ﻗد ﺣﻣﻠت ﺑﻪ أﻣﻪ  ،وﻫو ﻟدى اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻣن
أﻋظم اﻷﻧﺑﻳﺎء ،ﻛﻣﺎ ﻳؤﻣﻧون ﺑﺄﻧﻪ رﻓﻊ ﺣﻳﺎً إﻟﻲ اﻟﺳﻣﺎء وﻳﺗوﻗﻊ أن ﻳﻌود إﻟﻲ
اﻷرض ﻣرة أﺧرى ،وأﻧﻪ ﻟم ﻳﺻﻠبٕ ،واﻧﻣﺎ ﺻﻠب ﻏﻳرﻩ وأن اﻷﻧﺎﺟﻳﻝ اﻟﻣوﺟودة
ﻓﻲ ﻳد اﻟﻧﺻﺎرى ﻣﺣرﻓﺔ .وﻫذﻩ اﻟرواﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﺗﺗﻔق ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻌﺗﻘدﻩ

اﻟﻣﺳﻠﻣون ﻓﻲ ﻋﻳﺳﻰ ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺳﻼم ،وﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻘرآن واﻟﺳﻧﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻳﻌﺗﻘد ﻛﻝ
ﻣﺳﻠم أن ﻋﻳﺳﻰ ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺳﻼم ﻣن أوﻟو اﻟﻌزم ﻣن اﻟرﺳﻝ اﻟذﻳن ﻫم ﻧوح ٕواﺑراﻫﻳم
وﻣوﺳﻰ وﻋﻳﺳﻰ وﻣﺣﻣد.

وﺑﻌد وﺻف اﻹﺳﻼم وﻧﺑﻳﻪ ﺑﻛﻝ ﻧﻘﻳﺻﺔ ﺣﺎر ﻣﺗﻰ أﻣﺎم ﺳرﻋﺔ اﻧﺗﺷﺎر

اﻹﺳﻼم ﻓﺎﺧﺗﻠق اﻟﺣﺟﺞ واﻟﻣزاﻋم  ،وﻗدم ﻋدة أﺳﺑﺎب وﻗﻔت وراء اﻧﺗﺷﺎر
اﻹﺳﻼم أوﻟﻬﺎ ،ﺗﻣﻠق ﺧﻠﻔﺎء اﻟﻧﺑﻲ وﺗﻠوﻧﻬم ﺣﺗﻰ ﺧدﻋوا اﻟﻧﺎس ﺑﻌﻘﻳدة اﻟﻧﺑﻲ ،
ﺛﺎﻧﻳﻬﺎ اﻟﻘوة ﻟرد اﻟﻣرﺗدﻳن إﻟﻲ اﻹﺳﻼم  ،ﺛﺎﻟﺛﻬﺎ ﻣﺗﻊ اﻟدﻧﻳﺎ اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﻬﺎ اﻟﺧﻠﻔﺎء
ﻟﻠﻧﺎس ،وﻳﺷدد ﻣﺗﻰ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺗرف واﻟﻣﺗﻌﺔ ﻛﺎﻧﺗﺎ ﺳﺑﺑﺎً أﺳﺎﺳﻳﺎً ﻓﻲ اﻧﺗﺷﺎر

اﻹﺳﻼم ﻓﻲ ﺑﻘﺎع اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺑﻌﻳد ﺣﺗﻰ ﻻ ﻳﻠﺗزﻣوا ﺑﺷرع اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ اﻟﺗﻘﺷﻔﻲ ،ﻓﻛﺎن
ﺧﻳ ار ﻟﻬم أن ﻳﺗﺣوﻟوا إﻟﻲ اﻟوﺛﻧﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ زﻋﻣﻪ ﺑﻌد أن أﻋﻣﺗﻬم ﻣﺗﻊ
اﻟدﻧﻳﺎ وزﻳﻧﺗﻬﺎ ،أﻣﺎ اﻟﺳﺑب اﻟراﺑﻊ ﻓﻬو أﺣد رﺟﺎﻝ اﻟدﻳن اﻟﻣﺳﻳﺣﻲ اﻟﻣﺣروﻣﻳن
اﻟذي ﺣﻘد ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ ﺑﻌد ﺣرﻣﺎﻧﻪ ﻓﻘرر ﻋﻘﺎب اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﻳن ﻓﺎﻧﺗﻘﻝ إﻟﻲ
دﻳﺎر اﻹﺳﻼم وﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻋم اﻟﻧﺑﻲ – ﻻ ﻧدري اي ﻋم ﻫو  -وﻋﻠﻣﻪ اﻟﻌﻬدﻳن

اﻟﻘدﻳم وﻣﻧﻪ أﺧذ ﻛﺛر ﻣن اﻟﻛﺗب اﻟﻣﻘدﺳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وأدﻣﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ،ﺑﻝ
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ﺑﺄﻓﻛﺎرﻩ اﺳﺗطﺎع إﻗﻧﺎع ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻌرب ﺑﺎﻟﺳﻼم ٕواذا ﻛﺎن ﻣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق

ﻳﺻور ﺻو اًر ﻣﺷوﻫﺔ ﻣﺳﺗﻘﺎة ﻣن ﺧﻠط اﻟﺳﻳرة ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ ﻓﻬو ﻫﻧﺎ ﻳﺧﺗﻠق اﻷﻓﻛﺎر

اﺧﺗﻼﻗﺎً وﻳﺳﺗﻛﺛر ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن أن ﻳﺗﻣﻛﻧوا ﻣن ﺗﻠﻘﺎء أﻧﻔﺳﻬم ﻣن ﺟراء ﺗطوﻳر

اﻹﺳﻼم ﻟﻬم أن ﻳؤﺳﺳوا ﺣﺿﺎرة ﻣﺳﺗﻘرة وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻋﺗﻣدوا ﻋﻠﻲ ﻏﻳرﻫم ﻣن أﻫﻝ

اﻟذﻣﺔ وﻫو ﺣط ﻣن ﺷﺄن اﻟﻌرب ٕوان ﻟم ﻳﺻرح.
ﻛﻣﺎ ﻟم ﻳﻔت ﻣﺗﻰ ﻓﻲ ﺻورﺗﻪ أن ﻳﻠﻣﺢ إﻟﻲ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺧﻼﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ
ﻓﺄﺷﺎر إﻟﻲ أن ﻋﻠﻰ ﺑن أﺑﻲ طﺎﻟب وﻫو زوج اﺑﻧﺔ ﻣﺣﻣد ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم
ﻗد ﺳﻣت ﻧﻔﺳﻪ إﻟﻲ اﻟﻣﻠك ﻣن ﺑﻌد ﺣﻣﺎﻩ ،ﻟﻛن أﺑﻰ ﺑﻛر ﺣرﻣﻪ ﻣن ﻣﺳﻌﺎﻩ ﻻ

ﻟﺷﻲء ﺳوى اﻟﻣﻛﺳب واﻟﺷرف اﻟدﻧﻳوي .وﻫﻧﺎ ﻳﺄﺑﻰ ﻣﺗﻰ أﻻ ﻳدع ﺷﻳﺋﺎً ﻓﻲ
اﻹﺳﻼم إﻻ ﺷوﻫﻪ ،ﻓﻛﻣﺎ ﺷوﻩ ﺳﻳرة اﻟرﺳوﻝ أﺑﻰ إﻻ أن ﻳﺷوﻩ ﺳﻣﻌﺔ ﺧﻠﻔﺎﺋﻪ،
ﻓﺎﺗﻬم أﺑﻲ ﺑﻛر ﺑﺎﻟﺳﻌﻲ ﻟﻠﺧﻼﻓﺔ ﻟﻠﻣﻛﺳب ،وﻓﺎﺗﻪ أو ﺗﻌﻣد أن ﻳﺧﺑر أن ﻫذا
اﻟﺧﻠﻳﻔﺔ ﻛﺎن ﻳﺗﻘﺎﺿﻰ ﻣرﺗﺑﺎً ﻣﺣدوداً ،ﻣﺛﻝ راﺗب ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن وﻋطﺎﺋﻬم ﻣن

ﺑﻳت اﻟﻣﺎﻝ ،ﻓﻠﻣﺎ ﺣﺿرﺗﻪ اﻟوﻓﺎة ﻟم ﻳﻛن ﻓﻲ ﺑﻳﺗﻪ دﻳﻧﺎ ًار وﻻ درﻫم ،وﻟم ﻳﺗرك

ﺳوى ﺧﺎدم وﻧﺎﻗﺔ ٕواﻧﺎء ﻟﻠﺣﻠﻳب ﺣﺗﻰ ﻗﺎﻝ ﻋﻣر  :ﻳرﺣم اﷲ أﺑﺎ ﺑﻛر ﻟﻘد أﺗﻌب
ﻣن ﺟﺎء ﺑﻌدﻩ.
وﻣﻬﻣﺎ ﻳﻛن ﻣن أﻣر ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ ﻫﻲ اﻟﺻورة اﻟﺗﻲ رﺳﻣﻬﺎ ﻣﺗﻰ

ﻟﻺﺳﻼم ﻧﺑﻳًﺎ وﻋﻘﻳدة  ،وﻛﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ ﻓﻘد ﻗﺎﻣت ﻫذﻩ اﻟﺻورة ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘﻝ اﻟﻣﺷوﻩ
ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟﻐرض اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟذي ﻛﺗﺑت ﻣن اﺟﻠﻪ أﻻ

وﻫو إﺛﺎرة ﺣﻘد اﻷورﺑﻳﻳن ﺿد ﻫذا اﻟدﻳن وأﺗﺑﺎﻋﻪ ﻓﻳﻧطﻠﻘون أﻓواﺟﺎً إﻟﻲ ﻗﺗﺎﻟﻬم.

وﻟم ﻳرد ﻣﺗﻰ أن ﻳظﻬر ﺷﻳﺋﺎً ﻣن ﺣﺳن اﻹﺳﻼم إﻻ ﺑﻘدر ﻣﺎ ﻳﺣﻘق ﻏرﺿﻪ
وﻫو دس اﻟﺳم ﻓﻲ اﻟﻌﺳﻝ ﻛﻣﺎ ادﻋﻰ ﻫو ﺿد ﻧﺑﻲ اﻹﺳﻼم ،ﺣﺗﻰ أﻧﻛر رﺣﻣﺗﻪ

ورﻓﻘﻪ ﺑﺎﻟﻧﺎس وﻣﺎ ﺗرﻛﻪ ﻣن ﺗﻌﺎﻟﻳم ﻟﻠﺣرﻳﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ أواﻣر اﷲ اﻟﺗﻲ
وردت ﻓﻲ اﻟﻘرآن " ﻻ أﻛراﻩ ﻓﻲ اﻟدﻳن" ،وﻻ ﻣﺎ ﺗرﻛﻪ ﻣن ﺗﻌﺎﻟﻳم ﻟﺗﻧظﻳم ﺣﻳﺎة
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اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬم ،وﻻ ﻣﺎ ﺗرﻛﻪ ﻣن ﺗﻌﺎﻟﻳم ﻓﻲ ﺷﺗﻰ ﻣﻧﺎﺣﻲ اﻟﺣﻳﺎة ﻣﻛﻧت
اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻣن إﻗﺎﻣﺔ ﺣﺿﺎرة زاﻫرة ﻧﻬﻠت أورﺑﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻘرون ﻋدﻳدة.
وﻣﻬﻣﺎ ﻳﻛن ﻣن أﻣر ﻓﻬذﻩ اﻟﺻورة ﺗﻌﺑر ﻋن ﻣﻧﺣﻰ ﺟدﻳد ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ

ﻣﻊ اﻟﺷرق اﻹﺳﻼﻣﻰ ،ﺗﻣﺛﻝ ﻫذا اﻟﺗﺣوﻝ ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻩ إﻟﻲ ﻧﺷر اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ
اﻟﻛﺎﺛوﻟﻳﻛﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ،وﻫذا اﻷﻣر ﻟم ﻳﻛن ﻣطروﺣﺎ ﻓﻲ ﺑداﻳﺔ اﻟﻐزو
اﻟﺻﻠﻳﺑﻲ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ذﻟك أن اﻹﺑﺎدة ٕواﺣﻼﻝ اﻟﻛﺎﺛوﻟﻳك اﻟﻐرﺑﻳﻳن ﻣﺣﻝ

اﻟﺷرﻗﻳﻳن ﻣﺳﻠﻣﻳن ﻛﺎﻧوا أم ﻣﺳﻳﺣﻳﻳن ﺷرﻗﻳﻳن ،ﻏﻳر أن ﻫذﻩ اﻷﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺔ
اﻟدﻣوﻳﺔ ﻟم ﺗﻔﻠﺢ ،واﺳﺗطﺎع ﺻﻼح اﻟدﻳن ﻋﻘب ﺣطﻳن اﻻطﺎﺣﺔ ﺑﻣﻣﻠﻛﺔ ﺑﻳت

اﻟﻣﻘدس ،ﻛﻣﺎ ﻟم ﺗﻔﻠﺢ اﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟﺻﻠﻳﺑﻳﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻧﺗﻬت ﺑﺗوﻗﻳﻊ ﺻﻠﺢ اﻟرﻣﻠﺔ ﻣﻊ
ﺻﻼح اﻟدﻳن 588ﻫـ )1192م( ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺿﺧﺎﻣﺔ اﻻﻋداد واﻟﺗﻣوﻳن وﻧوع
اﻟﻘﺎدة ﻣن ﺗﻐﻳﻳر اﻟواﻗﻊ ﻛﺛﻳ اًر ،ﻛﻣﺎ اﻧﺣرﻓت اﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟﺻﻠﻳﺑﻳﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻋن

وﺟﻬﺗﻬﺎ ﻣﺻر وﺗﺣوﻟت ﻟﻠﻘﺳطﻧطﻳﻧﻳﺔ ﻋﺎم  ،1204وﻟم ﺗﻐﻳر اﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟﺻﻠﻳﺑﻳﺔ

اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺻر 1219م ﺷﻲء ﻣن اﻟواﻗﻊ ،أﻣﺎ اﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﺑﻘﻳﺎدة

اﻻﻣﺑراطور ﻓردرﻳك اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻠم ﺗوﺻف ﺑﺎﻟﺻﻠﻳﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﻧظر اﻟﻣﻌﺎﺻرﻳﻳن ﻧظ ار
ﻟﺣرﻣﺎن اﻻﻣﺑراطور وﻣﻧﺎﻓﺳﺗﻪ ﻟﻠﺑﺎﺑوﻳﺔ ،ﻛﻝ ﻫذﻩ اﻷﻣور أﻟﻘت ظﻼﻻ ﻣن اﻟﺷك
ﺣوﻝ ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ اﻟﺣروب اﻟﺻﻠﻳﺑﻳﺔ ،اﻟﺗﻰ ﺗﺣوﻟت إﻟﻲ ﻗﻠب أورﺑﺎ ﺑﺑداﻳﺔ
ﺑﺎﻟﻘﺳطﻧطﻳﻧﻳﺔ ﺛم اﻟﻬراطﻘﺔ اﻷﻟﺑﺟﻧﻳﺳﻳﻳن ﺛم إﻟﻲ اﻹﻣﺑراطور ﻓردرﻳك اﻟﺛﺎﻧﻰ
أﻗوي ﻣﻠوك أورﺑﺎ ،وﻣن ﻫﻧﺎ ﺷﺟﻌت اﻟﺑﺎﺑﺎوﻳﺔ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺗﺑﺷﻳرﻳﺔ وﻣﻧﺣت
اﻟﻘﺎﺋﻣﻳن ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻣزاﻳﺎ ،ﻟﺗﺷﺟﻳﻊ ﻫذﻩ اﻟﺣرﻛﺔ.

ﻏﻳر أن ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎوﻻت ﻟم ﻳﻛﺗب ﻟﻬﺎ اﻟﻧﺟﺎح ﺑﺷﻛﻝ واﺿﺢ ﻓﻌﺎودت
اﻟﺑﺎﺑوﻳﺔ ﺗﺣرﻳك اﻟدﻋﺎﻳﺔ ﻟﻠﺣرب اﻟﺻﻠﻳﺑﻳﺔ داﺧﻝ أورﺑﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻧﺷر ﺗﻘﺎرﻳر
ﻋن اﻻﺳﻼم وﻣﺑﺎدﺋﺔ ﻹﺛﺎرة أﺣﻘﺎد اﻷورﺑﻳﻳن ﺿدﻫم وﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﺎرﻳر رﺳم
ﻣﺗﻰ ﻫذﻩ اﻟﺻورة اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﻧﺎ ﻟﻬﺎ.

17

اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻌرﺑﻳﺔ:
-

-

القرآن الكريم.
ابن األثير ،الكامل في التاريخ ،ج  ،10دار صادر ،بيروت1967 ،م.
ابن اسحق بن العباس ،أخبار مكة في قديم الدھر وحديثه ،جـ ،2بيروت،
1414ھـ
أبي الربيع األندلسي ،االكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول ﷲ والسادة
الخلفاء ،جـ ،1تحقيق د.محمد كما الدين عز الدين علي بيروت1997 ،م.
ابن برھان الحلبي ،السيرة الحلبية في سيرة األمين المأمون ،جـ ،1ص ،387
1400م.
اﺑن ﺣﺟر،اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ ،ﺟـ ،7ﺗﺣﻘﻳق ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻣد اﻟﺑﺟﺎوي،
ﺑﻳروت1412 ،ﻫـ.

-

الحريري ،اإلعالم والتبيين في خروج الفرنج المالعين على بالد المسلمين،
ضمن الموسوعة الشامية ،جـ ،23تحقيق د.سھيل زكار ،دمشق1995 ،م
الزبير بن بكار ،المنتخب من كتاب زوجات النبي ،تحقيق سكينة الشھابي،
بيروت1403 ،ھـ.
ابن سعد الطبقات ،ج ،3تحقيق د.علي محمد عمير2001 ،م
السخاوي ،التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ،جـ،1بيروت1993 ،م
الطبري ،تاريخ الطبري ،جـ ،1بيروت1407 ،ھـ.
اﺑن ﻋﺑد اﻟﺑر ،اﻻﺳﺗﻌﺎب ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ اﻷﺻﺣﺎب ،ﺟـ ،4ﺗﺣﻘﻳق ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد

-

ابن ھشام ،السيرة النبوية ،جـ ،1القاھرة1993 ،م.

-

اﻟﺑﺟﺎوي ،ﺑﻳروت1412 ،ﻫـ ،ص 1919

اﻟﻣﺻﺎدر اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ:
Amadi, Chronique D’amadi , Publiees par De Mas Latrie, Paris,
1861.

-

Mattew parisiensis, Chronica Majora, 7 vols., Rolls
Series, Edited by H R. Luard, London, 1872.

-

اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻌرﺑﻳﺔ :
 -جوزيف نسيم،

العدوان الصليبي علي مصر  ،القاھرة1969 ،م ،ص 7؛ العدوان
الصليبي على بالد الشام ،القاھرة.1971 ،

-

عبد الصبور مرزوق ،تعدد زوجات النبي ،ضمن كتاب ،حقائق اإلسالم في
مواجھة شبھات المشككين ،إشراف د.محمود حمدي زقزوق ،القاھرة،
2002م.

18
، رسالة دكتوراه، مملكة عكا الصليبية دراسة لعوامل االنھيار والسقوط،محمد فوزي
م2008 ، جامعة عين شمس،كلية اآلداب

-

:المراجع األجنبية
-

Vanghan, (Richard ), Matthew Paris, Cambridge, 1958
Tolan ( John), Saracens, in The Crusades An
Encyclopedia, ed. By Alan V. Murray, Oxford, 2006.

-

Maier ( Christoph ), Preaching the Crusades Mendicant friar
and the cross in the thirteen century, Cambridge, 1997.
Nicolle (David), Hattin 1187 Saladin Greatest Victory, Oxford,
2005.

-

مطارحات في مسألة الصلة بين الحكمة العقلية والشريعة السماوية:
قراءة تأويلية للمناظرة بين «الموقف الديني والموقف الفلسفي»


العياشي ادراوي

ﺗﻌد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ واﻟﺷرﻳﻌﺔ؛ أواﻟﻌﻘﻝ واﻟوﺣﻲ؛ ﻣن أﻗدم وأﻋﻘد اﻹﺷﻛﺎﻻت ﻓﻲ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﻝ وﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﺣدﻳث ،ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﺣﺟم
اﻟﺟﻬد اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟذي ﺑذﻝ  -وﻳﺑذﻝ -ﺳواء ﻣن ﻗﺑﻝ أﻫﻝ اﻟﺗﻔﻠﺳف اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ أو ﻣن
ﻟدن أﺻﺣﺎب اﻟﺗدﻳن اﻹﻳﻣﺎﻧﻲ ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن «أﺻﻠﻳﺔ» ﻛﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ و«ﻓرﻋﻳﺔ» اﻵﺧر،
أو «ﻣرﻛزﻳﺔ» أﺣدﻫﻣﺎ و«ﻫﺎﻣﺷﻳﺔ» اﻟﺛﺎﻧﻲ اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﻣﻧطق إﻗﺻﺎﺋﻲ وﻧظر وﺛوﻗﻲ
ﻻ ﻳﻘرﻫﻣﺎﻋﻘﻝ أو ﺷرع؛ وﻻ ﻳﻣﻛن أن ﻳﺗﺻف ﺑﻬﻣﺎ ﻣﺗدﻳن ﻣوﺟﻪ ﺑﺎﻟﺷرع ،وﻻ ﻣﺗﻔﻠﺳف
ﻣوﺳوم ﺑﺎﻟﻌﻘﻼﻧﻳﺔ.
ٕواذا ﺻﺢ ﻫذا؛ ﺻﺢ ﻣﻌﻪ أﻳﺿﺎ أن إﺑﻌﺎد اﻟﺣﻛﻣﺔ ﻋن اﻟﺷرﻳﻌﺔ ﻣﺣﺎﻝ اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ
ﺗﺧﻠﻳص «اﻟﺗﻌﻘﻝ» ﻣن اﻟﺗدﻳن ،ﺑﺣﻛم أن ﻓﻲ اﻟدﻳن ﻗد ار ﻣن اﻟﻌﻘﻝ ﻛﻣﺎ أن ﻓﻲ
اﻟﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ ﻧﺻﻳﺑﺎ ﻣن اﻟدﻳن؛ وﺗﺑﻌﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟدﻋوى ﻓﻼ ﻗﻳﻣﺔ ﻝ«ﺷرﻳﻌﺔ» ﺗﻌﺎرض
«اﻟﻌﻘﻼﻧﻳﺔ» ،ﻛﻣﺎ ﻻ أﻫﻣﻳﺔ ﻟﺣﻛﻣﺔ ﻻ ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﺷرع ﻷﻧﻬﻣﺎ ﻛﻣﺎ – ﻛﻣﺎ ﻳﻘوﻝ اﺑن
رﺷد -أﺧﺗﺎن ﺗرﺿﻌﺎن ﻣن ﻣﻧﺑﻊ واﺣد ﻫو«اﻟﺣق» ،واﻟﺣق ﻻ ﻳﺿﺎد اﻟﺣق ﺑﻝ ﻳواﻓﻘﻪ
وﻳﺷﻬد ﻟﻪ.
وﺗﺑﻌﺎ ﻟﻬذا ﻓﺈن ﺗﺄﺳﻳس«وﺣدة ﺑﻳن اﻟﻔﻛرﻳن اﻟدﻳﻧﻲ واﻟﻔﻠﺳﻔﻲ»ﺿﻣن إطﺎر «ﻓﻠﺳﻔﺔ
اﻟدﻳن» ﻟﻣن ﺷﺄﻧﻪ-رﺑﻣﺎ -أن ﻳﻔﺗﺢ آﻓﺎﻗﺎ ﺟدﻳدة ﻟﻠﺗﻔﻛﻳر ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟدﻳﻧﻰ ﺗﺣدﻳدا،
ﺗﺗﻳﺢ ﻟﻪ اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳن اﻷﺻﺎﻟﺔ واﻟﻣﻌﺎﺻرة ،واﻟﺛﺎﺑت واﻟﻣﺗﺣوﻝ ﻓﻛ ار وﺳﻠوﻛﺎ ،ﻋﻠﻰ ﻧﺣو
ﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎﻝ ﻓﻲ «ﻋﻠم اﻟﻛﻼم اﻟﺟدﻳد» اﻟذي ﻳﻌد ﻧﻣوذﺟﺎ ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ اﻟﺗراﺛﻳﺔ
واﻟﺣداﺛﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء ،ﻣن ﺣﻳث إن ﻫذا اﻟﻌﻠم ذا ﻫوﻳﺔ واﺳطﻳﺔ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ
إﻳﺻﺎﻝ «ﺗﻌﺎﻟﻳم اﻟوﺣﻲ» ﺑﻣﺎ ﻫو أﻣر ﺛﺎﺑت ،إﻟﻰ ﻣﺧﺎطﺑﻳﻪ ﻣﻊ ﻣ ارﻋﺎة ﻣﺎ ﻳﺗﻣﻳزون ﺑﻪ
ﻣن ﺗﺣوﻝ وﺗﺑدﻝ ،ﺑﻌﻳدا ﻋن اﻻﻧﻐﻼق واﻟﺗﻌﺻب،واﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ اﻻﻧﻔﺗﺎح واﻟﺗﺣﺎور
واﻟﺗﻧﺎظر؛ ﻛﺷروط ﻷي ﺗﻔﺎﻋﻝ إﻧﺳﺎﻧﻲ راق وﺗواﺻﻝ آدﻣﻲ ﻧﺎﺟﺢ.
 باحث من المغرب .

1

ﺑﻌد ﻫذا ﻧﻣﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻧﻣوذج ﻣن أﺑرز ﻧﻣﺎذج اﻟﻣﻧﺎظرات اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ
اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺧﻼﻝ اﻟﻘرن اﻟراﺑﻊ اﻟﻬﺟري ،ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ أﻫﻣﻳﺔ ﻣوﺿوﻋﻬﺎ وﺧطورﺗﻪ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ
أﺣد ﻣﺂزق ﻣﺛﻘﻔﻲ ذﻟك اﻟزﻣﺎن ،وﻫو اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﺣﻛﻣﺔ واﻟﺷرﻳﻌﺔ.
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وﻗﺑﻝ اﻟﺗوﻗف ﻋﻧد ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻧص اﻟﻣﻘﺻود ﺗﻠزم اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺟﻣﻠﺔ أﻣور ﻳﻧﺑﻐﻲ
إدﺧﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ،ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﻣﻧطﻠﻘﺎ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻘراءﺗﻪ ﺿﻣن ﺳﻳﺎﻗﻪ اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص
اﻟﻣﺣﻳطﻳن ﺑﻪ ،ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺎ ﻳﻘﺿﻲ ﺑﻪ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗداوﻟﻲ اﻟﻣﺗﺑﻧﻰ.
أوﻻ ،إن اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻧزوع إﻟﻰ اﻟﺗوﻓﻳق ﺑﻳن ﻣﺎ ﻳدﻋو إﻟﻳﻪ اﻟدﻳن ﻣن ﻣﻌﺗﻘدات وأﻓﻛﺎر،
وﻣﺎ ﺗدﻋو إﻟﻳﻪ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ )اﻟﺣﻛﻣﺔ( ﻫو أﻣر طﺑﻳﻌﻲ ﻳﺗﻘﺎطﻊ ﻓﻳﻪ اﻟﻔﻳﻠﺳوف اﻟﻣﺗدﻳن
واﻟﻣؤﻣن اﻟﻣﻔﻛر .وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻫذا اﻟﺗوﻓﻳق ﺗﻌﺗﺑر أﻣ ار ﺿرورﻳﺎ ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻻﻧﺳﺟﺎم
اﻟداﺧﻠﻲ ﺑﻳن اﻟﻘﻠب واﻟﻌﻘﻝ ،أي اﻹﻳﻣﺎن اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟوﺣﻲ اﻹﻟﻬﻲ ،واﻻﻋﺗﻘﺎد اﻟﻘﺎﺋم
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻝ اﻟﺑﺷري.2
ﺛﺎﻧﻳﺎ ،إن إﺷﻛﺎﻝ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن «اﻹﻳﻣﺎن» و«اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ» ،واﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻳن اﻟدﻳن اﻹﺳﻼﻣﻲ
واﻟﺣﻛﻣﺔ اﻟﻳوﻧﺎﻧﻳﺔ وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﻘرﻳب ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ظﻬرت ﻣﻊ اﻟﺑداﻳﺎت اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻔﻠﺳﻔﺔ
اﻟﻳوﻧﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻬﺟري ،إﻻ أن ﺗﻠك
اﻟﻣﺣﺎوﻻت ﻟم ﺗﺛر ﻣن ﻗﺑﻝ ﺑﺎﻟﺣدة ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﺗﻲ أﺛﻳرت ﺑﻬﺎ ﺧﻼﻝ اﻟﻘرن اﻟراﺑﻊ اﻟﻬﺟري.
وﻗد »ﻛﺎن اﻟﺳﺑب ﻓﻲ إﺛﺎرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟطرﻳﻘﺔ ﻫم ﺟﻣﺎﻋﺔ إﺧوان اﻟﺻﻔﺎ .ﻓﻘد ﺟﺎء
ﻧﺷوء ﻋﻠم اﻟﻛﻼم ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺗﺳرب روح اﺳﺗطﻼع ﺟدﻳدة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ ،اﻧﺑﺛﻘت
ﻋن اﻻﺣﺗﻛﺎك ﺑﺄﺑﻧﺎء اﻟدﻳﺎﻧﺎت اﻷﺧرى اﻟذﻳن ﻛﺎﻧوا ﻗد ﻋرﻓوا اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﻳوﻧﺎﻧﻳﺔ .إﻻ أن
اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﺑﻳن اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ واﻟﻌﻘﻳدة اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ أدى إﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎرض اﻟﺗدرﻳﺟﻲ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ .وﻫو
ﻣﺎ ﺗﺑﻠور ﺑﺷﻛﻝ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺧﺎﻣس اﻟﻬﺟري ،وذﻟك ﺑﺎﻟﺗراﺟﻊ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻔﻠﺳﻔﺔ.
وﻗد ﺣﺎوﻝ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟﺗﺧﻔﻳف ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻌﺎرض ﻋن طرﻳق اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻳن اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ
واﻟﻌﻘﻳدة .ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻧﻬم ﻹﺑراز ﺟواﻧب اﻻﺗﻔﺎق ،واﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ«.3
ﺛﺎﻟﺛﺎ ،إن أوﻝ ﻣن ﺑﺎدر إﻟﻰ اﻟﺗوﻓﻳق ﺑﻳن اﻟﻌﻘﻳدة واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻫم اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣون
ﻻﻧزﻋﺎﺟﻬم اﻟﺷدﻳد ﻣن اﻟﺗﻌﺎرض اﻟﺻﺎرخ ﺑﻳن اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﻳوﻧﺎﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻘدوﻫﺎ ﻓﻛرا،
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وﺑﻳن اﻟﻌﻘﻳدة اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗوﻓﻲ ﺑﻣطﺎﻟب اﻟﻧﻔس واﻟﻘﻠب اﻟروﺣﻳﺔ ،واﻟﺗﻲ
ﻧﺷﺄوا ﻓﻲ ظﻠﻬﺎ.
أﺿف إﻟﻰ ذﻟك اﻟﻣوﻗف اﻟﻌداﺋﻲ اﻟذي ﻛﺎن ﻳﺑدﻳﻪ اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻔﻘﻬﺎء واﻟﻣﺣدﺛﻳن ﻣن
اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺗﺷددﻳن ﺗﺟﺎﻩ ﻛﻝ ﺑﺣث ﻋﻘﻠﻲ -ﻓﻠﺳﻔﻲ ﻻ ﻳواﺋم ﻣﺎ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﻪ اﻟﻌﻘﻳدة اﻟدﻳﻧﻳﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،ﺳواء أﻛﺎن أﺻﺣﺎﺑﻪ ﻣن ﻓرق دﻳﻧﻳﺔ أﺧرى ﻛﺎﻟﻣﻌﺗزﻟﺔ ﻣﺛﻼ ،أم ﻏﻳرﻫم،
ﻣﻣن ﻛﺷﻔوا ﻣﻧﺎطق وﻣﻳﺎدﻳن ﻟﻠﺗﻔﻛﻳر ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻳﻬﺗدي إﻟﻳﻬﺎ ﻏﻳرﻫم .ووﺿﻌت ﻋﻠﻰ
ﺑﺳﺎط اﻟﺑﺣث ﻣﺷﺎﻛﻝ وﻣﻌﺿﻼت ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻛﺑﻳر ﻣن اﻟﺗﻌﻘﻳد ،ﻣن ﻣﺛﻝ اﻹﻟﻬﻳﺎت
واﻟطﺑﻳﻌﻳﺎت وﻣﺳﺄﻟﺔ ﻗدم اﻟﻌﺎﻟم واﻟﺟﺑر واﻻﺧﺗﻳﺎر وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻷﻣور اﻟدﻳﻧﻳﺔ
واﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ.4

 -1بين دعاوى إخوان الصفا الفلسفية واعتراضات العقلية الدينية:
ﻗﺑﻝ أن ﻧﻧدﻓﻊ ﻓﻲ اﻟﻛﺷف ﻋن ﺑﻌض ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ اﻟﻣﻧﺎظرة ﻳﺗﻌﻳن اﻟﺗوﻗف أوﻻ ،ﻋﻧد أﻫم
اﻟدﻋﺎوى اﻟﻣﺑﺳوطﺔ ﻓﻳﻬﺎ ،رﻓﻌﺎ ﻟﻠﺗداﺧﻝ اﻟﻣﺣﺗﻣﻝ ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ ،وﺗﻣﻳﻳ از ﻟﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ
ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻣﻌﺗﻘدﻫﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ .وﻫﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﻻ ﺗﻌدو ﺛﻼﺛﺎ:
أ -دﻋوى اﻟﻣزج ﺑﻳن اﻟدﻳن واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ.ﻳداﻓﻊ ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻣﻘدﺳﻲ ﻣﻣﺛﻝ «إﺧوان اﻟﺻﻔﺎ».
ب -دﻋوى ﺗﺑﻧﻲ اﻟدﻳن واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻣﻌﺎ دون اﻟﺧﻠط ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ .وﻳﻣﺛﻠﻬﺎ أﺑو ﺳﻠﻳﻣﺎن
اﻟﻣﻧطﻘﻲ.
ج -دﻋوى رﻓض اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻳن اﻟدﻳن واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ .ﻳداﻓﻊ ﻋﻧﻬﺎ ﻛﻝ ﻣن اﻟﺣرﻳري
واﻟﺑﺧﺎري.
وﺗﺑﻌﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟدﻋﺎوى اﻟﺛﻼث ﻓﺈن «اﻟﻣﻧﺎظرة اﻹطﺎر» ﺗﺗﺿﻣن داﺧﻠﻬﺎ أﻛﺛر ﻣن
ﻣﻧﺎظرة ،أو ﻟﻧﻘﻝ إﻧﻬﺎ ﻣﻧﺎظرة ﻣرﻛﺑﺔ ،اﻷوﻟﻰ ﺑﻳن اﻟﺑﺧﺎري وأﺑﻲ ﺳﻠﻳﻣﺎن اﻟﻣﻧطﻘﻲ،
واﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﺳﺟﺳﺗﺎﻧﻲ واﻟﺣرﻳري ،أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﺑﻳن اﻟﺣرﻳري واﻟﻣﻘدﺳﻲ.
إن اﻟﻣﻧﺎظرة اﻹطﺎر ﺑﻳن اﻟﺗوﺣﻳدي واﻟوزﻳر اﺑن ﺳﻌدان ﻻ ﺗﺑدأ ﺑﺎﻟطرح اﻟﻣﺑﺎﺷر
ﻟﻠﻣوﺿوع ،ﺑﻝ ﺗﻧطﻠق ﻣن ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻟﻐوﻳﺔ ﻳﺳﺗﻔﺳر ﻋﻧﻬﺎ اﻟوزﻳر ﻣﺣﺎورﻩ ،ﻳﻘودﻩ ذﻟك إﻟﻰ
اﻻﺳﺗﻔﺳﺎر ﻋن ﺷﺧص ﻳدﻋﻰ زﻳد ﺑن رﻓﺎﻋﺔ وﻋن ﻣذﻫﺑﻪ .5وﻓﻲ ﻣﻌرض رد أﺑﻲ
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ﺣﻳﺎن ﻳﺷﻳر إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺑﺟﻣﺎﻋﺔ إﺧوان اﻟﺻﻔﺎ وﻣذﻫﺑﻬم .وذﻛر ﻫؤﻻء
ﻳﺳﺗدﻋﻲ ذﻛر أﺷﻬر رﺟﺎﻟﻬم وﻋﻠﻰ رأﺳﻬم اﻟﻣﻘدﺳﻲ ،ﻛﻣﺎ ﻳﺳﺗدﻋﻲ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ
ﻣﺷروﻋﻬم اﻟﻔﻛري وﻣذﻫﺑﻬم اﻻﻋﺗﻘﺎدي اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳن اﻟﺣﻛﻣﺔ اﻟﻳوﻧﺎﻧﻳﺔ
واﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ .ﻳﻘوﻝ اﻟﺗوﺣﻳدي« :وﻗد أﻗﺎم اﺑن رﻓﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﺑﺻرة زﻣﻧﺎ طوﻳﻼ،
وﺻﺎدف ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻷﺻﻧﺎف اﻟﻌﻠم وأﻧواع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ...ﻓوﺿﻌوا ﺑﻳﻧﻬم ﻣذﻫﺑﺎ،
زﻋﻣوا أﻧﻬم ﻗرﺑوا ﺑﻪ اﻟطرﻳق إﻟﻰ اﻟﻔوز ﺑرﺿوان اﷲ واﻟﻣﺻﻳر إﻟﻰ ﺟﻧﺗﻪ ،وذﻟك أﻧﻬم
ﻗﺎﻟوا :اﻟﺷرﻳﻌﺔ ﻗد دﻧﺳت ﺑﺎﻟﺟﻬﺎﻻت واﺧﺗﻠطت ﺑﺎﻟﺿﻼﻻت وﻻ ﺳﺑﻳﻝ إﻻ ﻏﺳﻠﻬﺎ
وﺗطﻬﻳرﻫﺎ إﻻ ﺑﺎﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ،ﻷﻧﻬﺎ ﺣﺎوﻳﺔ ﻟﻠﺣﻛﻣﺔ اﻻﻋﺗﻘﺎدﻳﺔ واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻻﺟﺗﻬﺎدﻳﺔ»
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 -1-1بين أبي سليمان المنطقي والبخاري أبي العباس:
ﺗﺳﺗﻬﻝ اﻟﻣﻧﺎظرة ﺑﻳن اﻟرﺟﻠﻳن ﺑﻣدﺧﻝ ﻧﻘدي ﻳﺗﺣﺎﻣﻝ ﻓﻳﻪ أﺑو ﺳﻠﻳﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺷروع
ﻣﻌﺗﺑر أن ﻣﺣﺎوﻟﺗﻬم ﺿم اﻟﺷرﻳﻌﺔ ﻟﻠﻔﻠﺳﻔﺔ ﻣﺂﻟﻬﺎ اﻟﻔﺷﻝ اﻟﻣﺣﺗوم،
ا
«إﺧوان اﻟﺻﻔﺎ»
ﻷن ﻫﻧﺎك ﻣﻔﻛرﻳن آﺧرﻳن ﺳﺑﻘوا إﻟﻰ ذﻟك وﻟم ﺗؤد ﺟﻬودﻫم إﻟﻰ أﻳﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣرﺿﻳﺔ،
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻛوﻧﻬم أﻗدر ﻣن ﺟﻣﺎﻋﺔ «إﺧوان اﻟﺻﻔﺎ» وأﻛﺛرﻫم ﻋﻠﻣﺎ وأوﺳﻌﻬم
ﻣﻌرﻓﺔ.
ﻳﻘوﻝ« :ﻫذا ﻣرام دوﻧﻪ ﺣدد ،وﻗد ﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻗﺑﻝ ﻫؤﻻء ﻗوم ﻛﺎﻧوا أﺣد أﻧﻳﺎﺑﺎ،
وأﺣﺿر أﺳﺑﺎﺑﺎ ،وأﻋظم أﻗدارا ،وأرﻓﻊ أﺧطﺎرا ،وأوﺳﻊ ﻗوى ،وأوﺛق ﻋرى ،ﻓﻠم ﻳﺗم ﻟﻬم
ﻣﺎ أرادوﻩ ،وﻻ ﺑﻠﻐوا ﻣﻧﻪ ﻣﺎ أﻣﻠوﻩ» .7
وﻳﻘﺎطﻊ اﻟﺑﺧﺎري ﺳﺎﺋﻼ ﻋن ﻋﻠﺔ اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ﻫذا اﻟﺗوﻓﻳق وﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق ،ﻓﻳرد ﻋﻠﻳﻪ
ردا ﻣﺳﻧودا ﺑﻣﺎ ﻳﻛﻔﻲ ﻣن اﻟﺣﺟﺞ اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ واﻟﻧﻘﻠﻳﺔ ،واﻷدﻟﺔ اﻟﻧظرﻳﺔ واﻟواﻗﻌﻳﺔ ،ﻣؤﻛدا
ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷوﻝ ،ﻋﻠﻰ أن اﻟدﻳن إﻧﻣﺎ ﻫو ﻣﺄﺧوذ ﻋن اﷲ ﺑواﺳطﺔ اﻟوﺣﻲ اﻟذي ﻧزﻝ
ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺑﻲ ﻣؤﻳدا ﺑﺎﻟﻣﻌﺟزات .ﻳﻘوﻝ« :إن اﻟﺷرﻳﻌﺔ ﻣﺄﺧوذة ﻋن اﷲ -ﻋز وﺟﻝ-
ﺑواﺳطﺔ اﻟﺳﻔﻳر ﺑﻳﻧﻪ وﺑﻳن اﻟﺧﻠق ﻋن طرﻳق اﻟوﺣﻲ ،وﺑﺎب اﻟﻣﻧﺎﺟﺎة ،وﺷﻬﺎدة اﻵﻳﺎت
وظﻬور اﻟﻣﻌﺟزات ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳوﺟﺑﻪ اﻟﻌﻘﻝ ﺗﺎرة ،وﻳﺟوزﻩ ﺗﺎرة ،ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺗﻘﻧﺔ،
وﻣراﺷد ﺗﺎﻣﺔ ﻣﺑﻳﻧﺔ» .8وﻫذا أﻣر ﻣﺳﻠم ﺑﻪ ،ﻻ ﻳﻣﻛن أن ﺗﺛﺎر ﺣوﻟﻪ اﻟﺷﻛوك«،ﻓﻼ ﺑد
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ﻣن اﻟﺗﺳﻠﻳم ﻟﻠداﻋﻲ إﻟﻳﻪ ،واﻟﻣﻧﺑﻪ ﻋﻠﻳﻪ ،وﻫﻧﺎك ﻳﺳﻘط )ﻟم( وﻳﺑطﻝ )ﻛﻳف( وﻳزوﻝ
)ﻫﻼ( وﻳذﻫب)ﻟو( و)ﻟﻳت( ﻓﻲ اﻟرﻳﺢ».9
اﻟﺷرﻳﻌﺔ إذن ﻓﻲ اﻋﺗﻘﺎد اﻟﺳﻳﺟﺳﺗﺎﻧﻲ ،ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣؤدي إﻟﻰ اﻟﻳﻘﻳن ﺑﺎﷲ
واﻟﺛﻘﺔ ﺑﺈرادﺗﻪ ،وﻋﻠﻳﻪ ﻓطرح اﻷﺳﺋﻠﺔ ٕواﺛﺎرة اﻟﺷك ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﺷرﻳﻌﺔ ﻳﻘود إﻟﻰ
اﻻﻧﺗﻘﺎص ﻣﻧﻬﺎ وﻧﻔﻲ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ اﻟﻧﻔﻌﻳﺔ .ﻟذﻟك ﻓﻬﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﻋﻠوم اﻟﻣﻧﺎطﻘﺔ
واﻟﻔﻼﺳﻔﺔ واﻟﻣﻧﺟﻣﻳن واﻟرﻳﺎﺿﻳﻳن وﻏﻳرﻫﺎ ﻣﻣﺎ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣث واﻟﻧظر اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﻳن
ﻟﻣﺎ ﻓﻳﻬﻣﺎ ﻣن اﺿطراب وﺗﻐﻳر ﻳؤدﻳﺎن إﻟﻰ اﻟﺷك واﻟﻘﻠق
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ﺛم إﻧﻪ ﻟو ﻛﺎﻧت أﺻﻧﺎف ﻫذﻩ اﻟﻌﻠوم ﻣﺗوﻗﻔﺎ ﻋﻠﻳﻬﺎ أﻣر اﻟدﻳن ﻟﻧﺑﻪ إﻟﻳﻬﺎ اﻟﻘرآن وأﻛد
ﻋﻠﻳﻬﺎ ،وﻷﺗم اﻟدﻳن ﺑﻬﺎ أو ﻟﺣث ﻣن طرﻳق آﺧر اﻟﻣﺗﻔﻠﺳﻔﻳن ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺳﻳرﻩ ﺑﻬﺎ ،وﻟﻛﻧﻪ
ﻟم ﻳﻔﻌﻝ ذﻟكٕ ،واﻧﻣﺎ ﺣذر ﻣن اﻟﺧوض ﻓﻳﻬﺎ وﻗﺑﺢ ذﻛرﻫﺎ ،ﻓـ«ﻟو ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ ﺟﺎﺋزة
وﻣﻣﻛﻧﺔ ﻟﻛﺎن اﷲ ﻧﺑﻪ ﻋﻠﻳﻬﺎ ،وﻛﺎن ﺻﺎﺣب اﻟﺷرﻳﻌﺔ ﻳﻘوم ﺷرﻳﻌﺗﻪ ﺑﻬﺎ ،وﻳﻛﻣﻠﻬﺎ
ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ وﻳﺗﻼﻓﻰ ﻧﻘﺻﻬﺎ ﺑﻬذﻩ اﻟزﻳﺎدة اﻟﺗﻲ ﻳﺟدﻫﺎ ﻓﻳﻐﻳرﻫﺎ ،أو ﻳﺣث اﻟﻣﺗﻔﻠﺳﻔﻳن
ﻋﻠﻰ إﻳﺿﺎﺣﻬﺎ ﺑﻬﺎ ،وﻳﺗﻘدم إﻟﻳﻬم ﺑﺈﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ...وﻟم ﻳﻔﻌﻝ ذﻟك ﺑﻧﻔﺳﻪ ،وﻻ وﻛﻠﻪ إﻟﻰ
ﻏﻳرﻩ ﻣن ﺧﻠﻔﺎﺋﻪ واﻟﻘﺎﺋﻣﻳن ﺑدﻳﻧﻪ ،ﺑﻝ ﻧﻬﻰ ﻋن اﻟﺧوض ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺷﻳﺎء وﻛرﻩ إﻟﻰ
اﻟﻧﺎس ذﻛرﻫﺎ ،وﺗوﻋدﻫم ﻋﻠﻳﻬﺎ»
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وﻳﺟد ﻫذا اﻷﻣر ﺗﺄﻛﻳدﻩ واﻗﻌﻳﺎ ،ﻓﻲ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣﻣﺎ ﻟﺣق اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣن
ﺧﻼﻓﺎت وﻧزاﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻔروع واﻷﺻوﻝ ،ﻟم ﻳﺗﺟﻪ أي ﻣن أرﺑﺎب اﻟﻔرق اﻟﻛﻼﻣﻳﺔ،
وأﻫﻝ اﻟﻣذاﻫب اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻓﻲ ﺣﻝ اﻟﻣﺷﺎﻛﻝ اﻟﻣﺳﺗﺷرﻳﺔ ،وﻣﺛﻠﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ
اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻛذﻟك وﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻧﺻﺎرى واﻟﻣﺟوس.12
ﻣؤدى ﻫذا إذن ،أن اﻟﻔرق ﻛﺑﻳر ﺑﻳن اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ واﻟدﻳن ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن ﻣﺎ ﻫو ﻣﺄﺧوذ
ﺑﺎﻟوﺣﻲ اﻟﻧﺎزﻝ ﻻ ﻳﻣﻛن أن ﻳﻣﺎﺛﻝ ،ﺑﺄي ﺣﺎﻝ ﻣن اﻷﺣواﻝ ،اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺄﺧوذ ﺑﺎﻟرأي
اﻟزاﺋﻝ ،وﻻ ﻳﻣﻛن أﻳﺿﺎ وﺿﻊ اﻟوﺣﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻝ اﻟﻌﻘﻝ ،ﻷن اﻟﻌﻘﻝ ﻣوﻫﺑﺔ ﻣن اﷲ
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻛﻝ ﻋﺑد ﺑﺎﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ واﻟﻘدر ،وﻗد وﻫﺑﻪ ﻟﻪ ﻟﻳﻛون ﻋوﻧﺎ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ أﻣور
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ﺣﻳﺎﺗﻪ ،ﻓﻲ ﺣﻳن أن اﻟوﺣﻲ ﺧﺎص ﺑﺎﻷﻧﺑﻳﺎء دون ﺳواﻫم ،13ﻳﺧﺎطب ﺑﻪ اﷲ ﺟﻣﻊ
اﻟﺑﺷر ،وﻓﻲ ﺟﻣﻠﺗﻬم اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ.
ٕواذا ﻛﺎن اﻟوﺣﻲ ﻓوق اﻟﻌﻘﻝ ،ﻓﻛذﻟك اﻟﻔﻳﻠﺳوف دون اﻟﻧﺑﻲ ،ﻟذﻟك ﻓﺎﻷوﻝ ﺗﺎﺑﻊ واﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣﺗﺑوع ،ف«اﻟﻧﺑﻲ ﻓوق اﻟﻔﻳﻠﺳوف ،واﻟﻔﻳﻠﺳوف دون اﻟﻧﺑﻲ ،وﻋﻠﻰ اﻟﻔﻳﻠﺳوف أن ﻳﺗﺑﻊ
اﻟﻧﺑﻲ ،وﻟﻳس ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺑﻲ أن ﻳﺗﺑﻊ اﻟﻔﻳﻠﺳوف ،ﻷن اﻟﻧﺑﻲ ﻣﺑﻌوث واﻟﻔﻳﻠﺳوف ﻣﺑﻌوث
إﻟﻳﻪ» .14وﻟو ﻛﺎن اﻟﻌﻘﻝ ﻳﻛﺗﻔﻰ ﺑﻪ ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻗﺎد ار ﻋﻠﻰ ﺑﻠوغ اﻟﺣق وﺣدﻩ ،ﻟم ﻳﻛن
ﻟﻠوﺣﻲ ﻓﺎﺋدة .إﻻ أن اﻟﻌﻘﻝ اﻟذي ﻳﻣﻠﻛﻪ ﻛﻝ اﻟﻧﺎس ﻏﻳر ﻣوزع ﻋﻠﻳﻬم ﺑﺎﻟﺗﺳﺎوي .ﻣﻣﺎ
ﻳﺟﻌﻝ اﻟﺣق ﻳﺧﺗﻠف ﻣن إﻧﺳﺎن إﻟﻰ آﺧر .وﻋﻠﻳﻪ إذا ﻏﺎب اﻟوﺣﻲ ﺑﻘﻲ اﻟﺣق ﻣﺣﺟوﺑﺎ
ﻋن اﻟﺑﻌض أﺑدا.
وﻳﻌﺗرض اﻟﺑﺧﺎري ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻛﻼم ﺑﻘوﻟﻪ« :وﻗد اﺧﺗﻠﻔت أﻳﺿﺎ درﺟﺎت اﻟﻧﺑوة
ﺑﺎﻟوﺣﻲٕ ،واذا ﺳﺎغ ﻫذا اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟوﺣﻲ وﻟم ﻳﻛن ذﻟك ﺛﺎﻟﻣﺎ ﻟﻪ ،ﺳﺎغ أﻳﺿﺎ ﻓﻲ
اﻟﻌﻘﻝ وﻟم ﻳﻛن ﻣؤﺛ ار ﻓﻳﻪ».15
ﻓﻳرد أﺑو ﺳﻠﻳﻣﺎن ﻣدﻋﻳﺎ أن اﻷﻣر اﻷﺳﺎس ﻟﻳس وﺟود اﻻﺧﺗﻼف ﺑﻝ طﺑﻳﻌﺗﻪ ،ﻷن
اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ درﺟﺎت أﺻﺣﺎب اﻟوﺣﻲ ﻣن اﻷﻧﺑﻳﺎء ﻟم ﻳﺧرج ﻣﺟﻣﻝ اﻟوﺣﻲ ﻋن اﻟﺛﻘﺔ
واﻟطﻣﺄﻧﻳﻧﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻳن أﻧﻬﻣﺎ ﻣﻔﻘودﺗﺎن ﻓﻲ اﻟﻧﺎظرﻳن ﺑﺎﻟﻌﻘوﻝ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،16ﻟﺗﻐﻳر اﻟﻔﻛر
ﻣن ﺷﺧص إﻟﻰ آﺧر وﻣن زﻣن إﻟﻰ زﻣن.17
وﺗﺗواﺻﻝ اﻟﻣﻧﺎظرة ﺑﻳن اﻟطرﻓﻳن ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ آﺧر ﻣن اﻹﻣﺗﺎع واﻟﻣؤاﻧﺳﺔ -ﺑﻌد أن
أﻓﺳﺢ اﻟﺗوﺣﻳدي اﻟﻣﺟﺎﻝ ﻟﻣﻧﺎظرة ﻓرﻋﻳﺔ أﺧرى ﺑﻳن اﻟﺣرﻳري واﻟﻣﻘدﺳﻲ ﺳﻧرﺟﻊ إﻟﻳﻬﺎ
ﻻﺣﻘﺎ -ﺣﻳث ﻳﻔﺎﺗﺢ أﺑو ﺳﻠﻳﻣﺎن ﺑﺎﻟﻘوﻝ إن اﷲ ﻗد ﺑﻳن ﻟﻠﻧﺎس طرﻳﻘﻳن ﻳﻘودان إﻟﻰ
اﻟﻔوز ﺑرﺿواﻧﻪ ،ﻟﻳﺻﻠوا ﺑﺳﻠوﻛﻬﻣﺎ أو ﺳﻠوك أﺣدﻫﻣﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﻘﺻود ،وﻫﻣﺎ طرﻳق
اﻟﻌﻘﻝ وطرﻳق اﻟوﺣﻲ .إﻻ أن ﺧﺻﻣﻪ ﻳﻌﺗرض طﺎﻟﺑﺎ اﻟدﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن اﻟﻘرآن،
ﻓﻳرد اﻟﺳﻳﺟﺳﺗﺎﻧﻲ ﻋﻠﻳﻪ ردا ﻋﻧﻳﻔﺎ ﺑﻘوﻟﻪ« :إن اﻟﺷرع دﻝ وﺑﻳن وﻟﻛن ﻋم » . 18ﺛم
ﻳﺣﺗﺞ ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻧﺻوص اﻟﻘرآﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﻋو إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻘﻝ ٕواﻋﻣﺎﻝ اﻟﻧظر
ﻻﻛﺗﺷﺎف اﻟﻛون وﻣﻛﻧوﻧﺎﺗﻪ واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻋواﻟﻣﻪ .19ﻛﻝ ذﻟك ﺟﻌﻝ اﻟﺑﺧﺎري ﻳﻣﻳﻝ
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إﻟﻰ اﻟظن ﺑﺄن ﺧﺻﻣﻪ ﻳدﻋو إﻟﻰ اﻟﻣزج ﺑﻳن اﻟدﻳن واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ واﻟظﺎﻫر واﻟﺑﺎطن ،وﻣن
ﺛﻣﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺧﺗﻠف ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﺧوان اﻟﺻﻔﺎ اﻟذﻳن ﺟﻣﻌوا ﺑﻳن اﻟدﻳن واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ.
ﻳﻘوﻝ« :ﻓﻣﺎ اﻟذي ﺗرﻛت ﺑﻬذا اﻟوﺻف ﻟﻠذﻳن ﺟﻣﻌوا ﺑﻳن اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ واﻟدﻳﺎﻧﺔ ،ووﺻﻠوا
ﻫذﻩ ﺑﻬذﻩ ﻋﻠﻰ طرﻳق اﻟظﺎﻫر واﻟﺑﺎطن واﻟﺑﺎدي واﻟﻣﻛﺗوم؟»
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ﻓﻼ ﻓرق إذن ﺑﻳن ﻣوﻗف اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ وﻣﺎ ﻳطرﺣﻪ اﻟﺳﻳﺟﺳﺗﺎﻧﻲ ،واﻟﻣوﻗﻔﺎن ﻣﻌﺎ
ﻣرﻓوﺿﺎن ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺑﺧﺎريٕ ،وان ﻛﺎن ﻣﺣﺎورﻩ ﻳرى أن اﻟﺗﻣﺎﻳز واﺿﺢ ﺑﻳن رأﻳﻪ ورأي
«إﺧوان اﻟﺻﻔﺎ» ،ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺗﻘد -ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻳض ﻣﺎ ﻳﺗﺻورون -أن اﻟﺷرﻳﻌﺔ ذات ﻣﺻدر
إﻟﻬﻲ ،ﻣوﺛوق ﺑﻬﺎ ،ﻣطﻣﺄن إﻟﻳﻬﺎ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ذات ﻣﺻدر ﺑﺷري ،وﻫﻲ ﻟذﻟك
ﻣﺷﻛوك ﻓﻲ أﻣرﻫﺎ ﻏﻳر ﻣطﻣﺄن إﻟﻳﻬﺎ .وﻋﻠﻳﻪ ﻓﻣﻧطﻠﻘﻪ «أن اﻟﺷرﻳﻌﺔ إﻟﻬﻳﺔ واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ
ﺑﺷرﻳﺔ؛ )أي( أن ﺗﻠك ﺑﺎﻟوﺣﻲ وﻫذﻩ ﺑﺎﻟﻌﻘﻝ ،وأن ﺗﻠك ﻣوﺛوق ﺑﻬﺎ وﻣطﻣﺄن إﻟﻳﻬﺎ،
وﻫذﻩ ﻣﺷﻛوك ﻓﻳﻬﺎ ،ﻣﺿطرب ﻋﻠﻳﻬﺎ»
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وﻓﻲ ﺳﻳﺎق اﻋﺗراض آﺧر ﻳﺗدﺧﻝ اﻟﺑﺧﺎري ﺑﺎﻧﻳﺎ ﺣﺟﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣوﻗف أﻫﻝ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻣﻌروف ،ﻣؤﻛدا ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟو ﻛﺎﻧت اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ )اﻟﻌﻘﻝ( ﺿرورﻳﺔ ﻣﺣﺗﺎﺟﺎ إﻟﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ
وﺟﻪ اﻟوﺟوب إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺷرﻳﻌﺔ )اﻟوﺣﻲ( ،ﻟﻛﺎن اﻟرﺳوﻝ ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺳﻼم ﻣن أوﻝ ﻣن
ﻧﻬﺟوا ﻫذا اﻟﺳﺑﻳﻝ ،ﻓﻠزاﻝ ﺑذﻟك ﻫذا اﻟﺧﺻﺎم واﻧﺗﻔﻰ ﻫذا اﻟظن.22وﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أﻧﻪ ﻟم
ﻳﻔﻌﻝ ﻓﻣﻌﻧﻰ ﻫذا أﻧﻪ ﻏﻳر ﻣواﻓق ﻋﻠﻰ ذﻟك ،وﻻ ﻗﺎﺻد إﻟﻰ ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﻟك.
وﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ إﺳﻛﺎت اﻟﺧﺻم ٕواﻓﺣﺎﻣﻪ ،وﺗﺟﻣﻳﻌﺎ ﻟﻶراء اﻟﻣﺗﻧﺎﺛرة واﻷﻓﻛﺎر اﻟﻣﺗﻔرﻗﺔ
ﺑﺧﺻوص اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻳن اﻟدﻳن واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ،وﺿرورة ﺗﺑﻧﻳﻬﻣﺎ ﻣﻌﺎ دون ﺧﻠط أو إﺣداث
ﺗداﺧﻝ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ .ﻳرد أﺑو ﺳﻠﻳﻣﺎن اﻟﻣﻧطﻘﻲ ردا ﻗوﻳﺎ ﺻﻳﻐﺗﻪ« :إن ﺻﺎﺣب اﻟﺷرﻳﻌﺔ
ﻣﺳﺗﻐرق ﺑﺎﻟﻧور اﻹﻟﻬﻲ ،ﻓﻬو ﻣﺣﺑوس ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳراﻩ وﻳﺑﺻرﻩ ،وﻳﺟدﻩ وﻳﻧظرﻩ ،ﻷﻧﻪ
ﻣﺄﺧوذ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺷﻬدﻩ ﺑﺎﻟﻌﻳﺎن وأدرﻛﻪ ﺑﺎﻟﺣس ،وﻧﺎﻟﻪ ﺑودﻳﻌﺔ اﻟﺻﺑر ﻋن ﻛﻝ ﻣﺎ
ﻋداﻩ ،ﻓﻠﻬذا ﻳدﻋو إﻟﻰ اﻗﺗﺑﺎس ﻛﻣﺎﻟﻪ اﻟذي ﺣﺻﻝ ﻟﻪ ،وﻻ ﻳﺳﻌد ﺑدﻋوﺗﻪ إﻻ ﻣن وﻓق
ﻹﺟﺎﺑﺗﻪ ،وأذﻋن ﻟطﺎﻋﺗﻪ واﻫﺗدى ﺑﻛﻠﻣﺗﻪ .واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻛﻣﺎﻝ ﺑﺷري واﻟدﻳن ﻛﻣﺎﻝ إﻟﻬﻲ.
واﻟﻛﻣﺎﻝ اﻹﻟﻬﻲ ﻏﻧﻲ ﻋن اﻟﻛﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري ،واﻟﻛﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري ﻓﻘﻳر إﻟﻰ اﻟﻛﻣﺎﻝ
اﻹﻟﻬﻲ ...وﻣﺎ أﻣر اﷲ ﻋز وﺟﻝ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر ،وﻻ ﺣث ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﺑر ،وﻻ ﺣرك اﻟﻘﻠوب
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إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻧﺑﺎط ،وﻻ ﺣﺑب إﻟﻰ اﻟﻘﻠوب اﻟﺑﺣث ﻓﻲ طﻠب اﻟﻣﻛﻧوﻧﺎت إﻻ ﻟﻳﻛون ﻋﺑﺎدﻩ
ﺣﻛﻣﺎء أﻟﺑﺎء أﺗﻘﻳﺎء أذﻛﻳﺎء ،وﻻ أﻣر ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﻳم وﻻ ﺣظر اﻟﻐﻠو واﻹﻓراط ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻣق،
إﻻ ﻟﻳﻛون ﻋﺑﺎدﻩ ﻻﺟﺋﻳن إﻟﻳﻪ ﻣﺗوﻛﻠﻳن ﻋﻠﻳﻪ»
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 -2-1بين المقدسي والحريري:
إن ﻣﺎ دار ﺑﻳن أﺑﻲ ﺳﻠﻳﻣﺎن اﻟﻣﻧطﻘﻲ واﻟﺑﺧﺎري أوﺻﻝ إﻟﻰ ﻧﺗﻳﺟﺔ أﺳﺎﺳﻳﺔ وﻫﻲ
اﻟﺗدﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺷﻝ اﻟﺗوﻓﻳق ﺑﻳن اﻟﺷرﻳﻌﺔ واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ،وﻣن ﺛﻣﺔ ﻧﻘض ﻓﻛر «إﺧوان
اﻟﺻﻔﺎ» ﻣن أﺳﺎﺳﻪ ﺑﺧﺻوص ﻣوﺿوع اﻟﻧزاع اﻟﻔﻛري ،ﻻﺧﺗﻼف ﻛﻝ ﻣن اﻟدﻳن
واﻟﺣﻛﻣﺔ ﻣﻧﻬﺟﺎ ،أي اﺧﺗﻼ ف اﻟﺗﺳﻠﻳم ﺑﺎﻟوﺣﻲ اﻟﻧﺎزﻝ ﻋن اﻻﻋﺗداد ﺑﺎﻟﻌﻘﻝ واﻟرأي،
ﻣﻊ اﻹﻋﻼء ﻣن ﺷﺄن اﻟﺷرﻳﻌﺔ واﻟوﺣﻲ واﻻﻧﺗﻘﺎص ﻣن ﻗﻳﻣﺔ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ واﻟﻌﻘﻝ.
وﻷﺟﻝ اﺳﺗﻛﻣﺎﻝ اﻟﺗﺻور اﻟﻌﺎم ﺣوﻝ اﻟﻣوﺿوع ﻣن ﺧﻼﻝ ﻋرض اﻟرأي واﻟرأي
اﻟﻣﺧﺎﻟف ﻳﻠﺟﺄ ﺻﺎﺣب اﻻﻣﺗﻧﺎع واﻟﻣؤاﻧﺳﺔ-ﻧﺎﻗﻝ اﻟﻣﻧﺎظرة -إﻟﻰ ﻋرض وﺟﻬﺔ اﻟﻧظر
اﻷﺧرى )رأي إﺧوان اﻟﺻﻔﺎ( ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﻳﻝ ،ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن اﻟﻣﻘدﺳﻲ ،ﻓﺑﻌد اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن
ﻋرض ﻣوﻗف اﻟﺳﻳﺟﺳﺗﺎﻧﻲ ،اﻟﻣﻘدم ﻣن ﺧﻼﻝ اﻋﺗراﺿﺎت واﺳﺗﻳﺿﺎﺣﺎت ﻣﺣددة-
ﻛﻣﺎ ﺗﺑﻳن -ﻳﺳﺄﻝ )اﻟﺗوﺣﻳدي( اﻟوزﻳر« :أﻓﻣﺎ ﺳﻣﻊ ﺷﻳﺋﺎ ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻘدﺳﻲ؟ ﻗﻠت )أي
اﻟﺗوﺣﻳدي( :ﺑﻠﻰ ﻗد أﻟﻘﻳت إﻟﻳﻪ ﻫذا ،وﻣﺎ أﺷﺑﻬﻪ ﺑﺎﻟزﻳﺎدة واﻟﻧﻘﺻﺎن ،واﻟﺗﻘدﻳم
واﻟﺗﺄﺧﻳر ،ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻛﺛﻳرة ﺑﺣﺿرة ﺣﻣزة اﻟوراق ﻓﻲ اﻟوراﻗﻳن ،24ﻓﺳﻛت وﻣﺎ رآﻧﻲ
أﻫﻼ ﻟﻠﺟواب ،ﻟﻛن اﻟﺣرﻳري ،ﻏﻼم اﺑن طراوة ،ﻫﻳﺟﻪ ﻳوﻣﺎ ﻓﻲ اﻟوراﻗﻳن ﺑﻣﺛﻝ ﻫذا
اﻟﻛﻼم ﻓﺎﻧدﻓﻊ ﻓﻘﺎﻝ» ...
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ﻻ ﺷك أن ﻫذا اﻟﻛﻼم ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺗوﺣﻳدي ﺣﺎوﻝ إﺛﺎرة اﻟﻣﻘدﺳﻲ ودﻓﻌﻪ ﻹﺑداء
رأﻳﻪ ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﺷرﻳﻌﺔ واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ،ﺑوﺻﻔﻪ واﺣدا ﻣن ﻣؤﺳﺳﻲ ﺟﻣﺎﻋﺔ
«إﺧوان اﻟﺻﻔﺎ» إﻻ أﻧﻪ ﻟم ﻳﻔﻠﺢ ﻓﻲ ذﻟك ،رﺑﻣﺎ ﻟﻛون اﻟﻣﻘدﺳﻲ ﻟم ﻳﻛن ﻳرى ﻓﻳﻪ ﻧدا
ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﺣوار ،وﻟﻛن اﻟﺣرﻳري ﻧﺟﺢ ﻓﻲ ذﻟك واﺳﺗدرﺟﻪ ﻟﻣﻧﺎظرﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع.
وﻳظﻬر أن ﻧص اﻟﻣﺣﺎورة ﻟم ﻳدون ﻛﺎﻣﻼ ،ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺑدأ رأﺳﺎ ﺑﺗدوﻳن ﻣوﻗف اﻟﻣﻘدﺳﻲ،
ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن ﺳﻳﺎق اﻟﺣدﻳث ﻳﻘﺗﺿﻲ أن ﻳﻛون اﻟﺣرﻳري ﻫو اﻟﻣﺑﺎدر إﻟﻰ ﻋرض
دﻋواﻩ ﺑوﺻﻔﻪ ﻫو ﻣن أﺛﺎر اﻟﺣوار ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺣﻳز اﻟذي ﺷﻐﻠﻪ رأي ﻣﻣﺛﻝ
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ﺟﻣﺎﻋﺔ «إﺧوان اﻟﺻﻔﺎ» ﻻ ﻳﺗﺟﺎوز ﺻﻔﺣﺔ واﺣدة ﻳﻌرض ﻓﻳﻬﺎ دﻋواﻩ )ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻝ
ﺳﺑﻊ ﺻﻔﺣﺎت ﺧﺻﺻت ﻟﻠرد واﻻﻋﺗراض(.
ﻳﺗﻠﺧص ﻣوﻗف اﻟﻣﻘدﺳﻲ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ« :اﻟﺷرﻳﻌﺔ طب اﻟﻣرﺿﻰ ،واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ طب
اﻷﺻﺣﺎء ،واﻷﻧﺑﻳﺎء ﻳطﺑون ﻟﻠﻣرﺿﻰ ﺣﺗﻰ ﻻ ﻳﺗزاﻳد ﻣرﺿﻬم ،وﺣﺗﻰ ﻳزوﻝ اﻟﻣرض
ﺑﺎﻟﻌﺎﻓﻳﺔ ﻓﻘط ،ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻓﺈﻧﻬم ﻳﺣﻔظون اﻟﺻﺣﺔ ﻋﻠﻰ أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﻻ ﻳﻌﺗرﻳﻬم
ﻣرض أﺻﻼ ،ﻓﺑﻳن ﻣدﺑر اﻟﻣرﻳض وﻣدﺑر اﻟﺻﺣﻳﺢ ﻓرق ظﺎﻫر ،وأﻣر ﻣﻛﺷوف،
ﻷن ﻏﺎﻳﺔ ﻣدﺑر اﻟﻣرﻳض أن ﻳﻧﺗﻘﻝ ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﺻﺣﺔ ،ﻫذا إن ﻛﺎن اﻟدواء ﻧﺎﺟﻌﺎ
واﻟطﺑﻊ ﻗﺎﺑﻼ ،واﻟطﺑﻳب ﻧﺎﺻﺣﺎ ،وﻏﺎﻳﺔ ﻣدﺑر اﻟﺻﺣﻳﺢ أن ﻳﺣﻔظ اﻟﺻﺣﺔٕ ،واذا ﺣﻔظ
اﻟﺻﺣﺔ ﻓﻘد أﻓﺎدﻩ ﻛﺳب اﻟﻔﺿﺎﺋﻝ وﻓرﻏﻪ ﺑﻬﺎ ،وﻋرﺿﻪ ﻻﻗﺗﻧﺎﺋﻬﺎ .وﺻﺎﺣب ﻫذﻩ

اﻟﺣﺎﻝ ﻓﺎﺋز ﺑﺎﻟﺳﻌﺎدة اﻟﻌظﻣﻰ ،وﻣﺗﺑوئ اﻟدرﺟﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ ،وﻗد ﺻﺎر ﻣﺳﺗﺣﻘﺎ ﻟﻠﺣﻳﺎة
اﻹﻟﻬﻳﺔ ،واﻟﺣﻳﺎة اﻹﻟﻬﻳﺔ ﻣن اﻟﺧﻠود واﻟﺳرﻣدﻳﺔ واﻟدﻳﻣوﻣﺔ.
ﻓﺈن ﻛﺳب ﻣن ﻳﺑرئ ﻣن اﻟﻣرض ﺑطب ﺻﺎﺣﺑﻪ اﻟﻔﺿﺎﺋﻝ أﻳﺿﺎ ،ﻓﻠﻳﺳت ﺗﻠك
اﻟﻔﺿﺎﺋﻝ ﻣن ﺟﻧس ﻫذﻩ اﻟﻔﺿﺎﺋﻝ ،ﻷن إﺣداﻫﻣﺎ ﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ واﻷﺧرى ﺑرﻫﺎﻧﻳﺔ ،وﻫذﻩ
ﻣظﻧوﻧﺔ وﻫذﻩ ﻣﺳﺗﻳﻘﻧﺔ ،وﻫذﻩ روﺣﺎﻧﻳﺔ وﻫذﻩ ﺟﺳﻣﻳﺔ ،وﻫذﻩ دﻫرﻳﺔ وﻫذﻩ زﻣﺎﻧﻳﺔ».26
إن ﺻﺎﺣب ﻫذا اﻟﻛﻼم إذن ،ﻳﻌﺗﻘد أن اﻻﺧﺗﻼف ﺑﻳن اﻟﺷرﻳﻌﺔ واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻛﺑﻳر ،ﺳواء
ﻣن ﺣﻳث اﻟطﺑﻳﻌﺔ أو اﻟﻬدف ،وأن ﻓﺿﺎﺋﻝ ﻫذﻩ ﻟﻳﺳت إطﻼﻗﺎ ﻓﺿﺎﺋﻝ ﺗﻠك ،ﻟذﻟك
ﻓﺗﺣﻘﻳق اﻟﺳﻌﺎدة ﻳﻘﺗﺿﻲ اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ،ﻷن ﻋﻣوﻣﻳﺔ اﻟﺷرﻳﻌﺔ )اﻟوﺣﻲ( ﺗﻛﻣﻝ
ﺧﺻوﺻﻳﺔ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ )اﻟﻌﻘﻝ( ،وﻫو ﻋﻳن اﻟﻣوﻗف اﻟذي ﻳﻌﺑر ﻋﻧﻪ «إﺧوان اﻟﺻﻔﺎ» ﻓﻲ
رﺳﺎﺋﻠﻬم.
وﺑﻌد أن ﻳﻔرغ اﻟﻣﻘدﺳﻲ ﻣن ﺑﺳط وﺟﻬﺔ ﻧظرﻩ ﺗﻠك ،ﻳﺗﻧﺎوﻝ ﺧﺻﻣﻪ اﻟﻛﻼم داﺣﺿﺎ
ﻣﻌﺗرﺿﺎ ﻋﺑر طورﻳن ﻣﺗﺗﺎﻟﻳﻳن ﻣﺗواﻓﻘﻳن ،أﺣدﻫﻣﺎ ﺧﺻص ﻟﻧﻘض ﺣﺟﺞ ﻣﺧﺎﻟﻔﻪ،
ﻓﻳﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﻬﺟوم ﻋﻠﻳﻪ ﻗﺻد اﻹرﺑﺎك واﻹﻓﺣﺎم.
ﻓﻲ اﻟطور اﻷوﻝ ﻣن ﻣداﻓﻌﺗﻪ اﻟﻔﻛرﻳﺔ ﻳﻔﻧد اﻟﺣرﻳري ﺣﺟﺞ ﺧﺻﻣﻪ واﺣدة ﺗﻠو
اﻷﺧرىٕ .واذا ﻛﺎن اﻟﻣﻘدﺳﻲ ﻗد وظف ﻣﺻطﻠﺣﺎت طﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟرﻣز ﺗوﺿﻳﺣﺎ
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ﻟرأﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻣﻳﻳز ﺑﻳن اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ واﻟﺷرﻳﻌﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣدﺧﻝ ﻟﻠدﻋوة إﻟﻰ اﻟﻣزج
ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ،ﻓﺈن ﻧظﻳرﻩ ﻳﺄﺧذ ﻫذا اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟرﻣزي ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ) ،(27ﻓﻳؤﻛد ﻗﺎﺋﻼ:
«أﻣﺎ ﻗوﻟك طب اﻟﻣرﺿﻰ وطب اﻷﺻﺣﺎء ،وﻣﺎ ﻧﺳﻘت ﻋﻠﻳﻪ ﻛﻼﻣك ﻓﻣﺛﻝ ﻻ ﻳﻌﺑر
ﺑﻪ ﻏﻳرك ،وﻣن ﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﺷﻛﻝ ،ﻷن اﻟطﺑﻳب ﻋﻧدﻧﺎ ،اﻟﺣﺎذق ﻓﻲ طﺑﻪ ،ﻫو اﻟذي
ﻳﺟﻣﻊ ﺑﻳن اﻷﻣرﻳن ،أﻋﻧﻲ أﻧﻪ ﻳﺑرئ اﻟﻣرﻳض ﻣن ﻣرﺿﻪ ،وﻳﺣﻔظ اﻟﺻﺣﻳﺢ ﻋﻠﻰ
ﺻﺣﺗﻪ ،ﻓﺄﻣﺎ أن ﻳﻛون ﻫﻧﺎك طﺑﻳﺑﺎن ﻳﻌﺎﻟﺞ أﺣدﻫﻣﺎ اﻟﺻﺣﻳﺢ واﻵﺧر ﻳﻌﺎﻟﺞ
اﻟﻣرﻳض ،ﻓﻬذا ﻣﺎ ﻟم ﻧﻌﻬدﻩ ﻧﺣن وﻻ أﻧت»
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أﻣﺎ ﺑﺧﺻوص ﻓﺿﺎﺋﻝ ﻛﻝ ﻣن اﻟﺷرﻳﻌﺔ واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻓﺈن اﻟﺣرﻳري ﻻ ﻳﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﺗﻘﺳﻳم
اﻟذي ﻗدﻣﻪ ﻣﻧﺎظرﻩ ﻟﻬﺎ ،ذﻟك أﻧﻪ إذا ﻛﺎن اﻷﺧﻳر ﻳرى أن أﻫم ﻓﺿﺎﺋﻝ اﻟﺷرﻳﻌﺔ أﻧﻬﺎ
ﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘﻝ واﻟﺗﻘﻠﻳد وﺗرﻓض اﻟﻧظر اﻟﻌﻘﻠﻲ ،ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻝ أن أوﻟﻰ ﻓﺿﺎﺋﻝ
اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻛوﻧﻬﺎ ﺑرﻫﺎﻧﻳﺔ ﺗﻧﺑذ اﻟﺗﻘﻠﻳد وﺗؤﻳد اﻟﺑﺣث واﻟﻧظر اﻟﻌﻘﻠﻲ ،ﻓﺈن اﻟﺣرﻳري ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟك ﻳﻌﺗﻘد أن اﻟﺷرﻳﻌﺔ ﻫﻲ اﻟﺑرﻫﺎﻧﻳﺔ ،وﻟﻳﺳت اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ،ﻷن اﻟﺑرﻫﺎن
اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ-ﻓﻲ ﻧظرﻩ -ﻫو ﻣﺎ ﺣﻣﻠﻪ اﻟوﺣﻲ اﻟرﺑﺎﻧﻲٕ ،واذا ﻛﺎن ذﻟك ﻛذﻟك ،ﻟزم أن
اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ «ﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ» ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺄﺧوذة ﻣن اﻟﻣﻘدﻣﺔ واﻟﻧﺗﻳﺟﺔ .وﻳﺑدي ﺑﻌض اﺳﺗﻐراﺑﻪ ﻣن
ﺟﻌﻝ اﻟﺷرﻳﻌﺔ ظﻧﻳﺔ ﻳﻘﻳﻧﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻣﺎ ﻳوﺣﻲ ﺑﻪ ﻣﺻدر ﻛﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ ،ﻓـ
«اﻟﺑرﻫﺎﻧﻳﺔ ﻫﻲ اﻟواردة ﺑﺎﻟوﺣﻲ ،اﻟﻧﺎظﻣﺔ ﻟﻠرﺷد ،اﻟداﻋﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻣﻳز ،واﻟواﻋدة ﺑﺣﺳن
اﻟﻣﺂب ،وأن اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﺄﺧوذة ﻣن اﻟﻣﻘدﻣﺔ واﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ،واﻟدﻋوى اﻟﺗﻲ ﻳرﺟﻊ ﻓﻳﻬﺎ
إﻟﻰ ﻣن ﻟﻳس ﺑﺣﺟﺔٕ ،واﻧﻣﺎ ﻫو رﺟﻝ ﻗﺎﻝ ﻓواﻓﻘﻪ آﺧر ،ﻓﻼ اﻟﻣواﻓق ﻟﻪ ﻳرﺟﻊ إﻟﻰ
.29
اﻟوﺣﻲ ،وﻻ اﻟﻣﺧﺎﻟف ﻟﻪ ﻳﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﺣق»
واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن دﻋوى اﻟﻣﻘدﺳﻲ «اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺷرﻳﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ» ﻳﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣﺧﺎﻟﻔﻪ أن
اﻟﺷرﻳﻌﺔ إﻧﻣﺎ وﺟدت ﻟﺗﻛون «ﻣﻌﺗﻘدا ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ» ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻳض اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ
ﻟﻠﺧﺎﺻﺔ ،وﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﻬﻣﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﺎن ﻣن ﺣﻳث اﻟطﺑﻳﻌﺔ واﻟوظﻳﻔﺔ .وﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك
ﻓﺎﻟﻣﻘدﺳﻲ ﻳﻌﺑر ﻋن ﺗﻌﺎرض ﺑﻳن ﻣﺎ ﻳدﻋو إﻟﻳﻪ ،وﻣﺎ ﺗدﻋو إﻟﻳﻪ ﺟﻣﺎﻋﺔ «إﺧوان
اﻟﺻﻔﺎ» .ﻓﻔﻲ رﺳﺎﺋﻠﻬم ﺗوﺟﻳﻪ ﻟﻠﻧﺎس إﻟﻰ اﻟﺷرﻳﻌﺔ ،وأن اﻟﺷرﻳﻌﺔ ﻣدﻟوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ
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ﺑﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ )اﻟﺣﻛﻣﺔ( .30وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻳﺗﺳﺎءﻝ اﻟﺣرﻳري ﻟﻣﺎذا اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳن اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ واﻟﺷرﻳﻌﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗﺑﺎﻳن طﺑﻳﻌﺔ ﻛﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ؟
ﺑﻌد اﻟﺗدﻗﻳق ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﺣﺟﺞ ﻣﻣﺛﻝ «إﺧوان اﻟﺻﻔﺎ» وﻧﻘﺿﻬﺎ واﺣدة واﺣدة ،ﻳدﺧﻝ
ﻣﻌﺎرﺿﻪ ﻓﻲ اﻟطور اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻣداﻓﻌﺗﻪ اﻟﻔﻛرﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ﻫﺟوم ﻗوي ،اﻟﻘﺻد ﻣﻧﻪ
ﺗﻘوﻳض ﻓﻛر اﻟرﺟﻝ ﻣن أﺳﺎﺳﻪ ،واﻻﺳﺗزادة ﻣن ﺟﻠب ﻣﺎ ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺳﺎدﻩ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ
اﻟﺣﺳم واﻟﺗﺄﻛﻳد .ﻳﻘوﻝ اﻟﺣرﻳري ﻣﺧﺎطﺑﺎ ﻧدﻩ« :ﺣدﺛﻧﻲ أﻳﻬﺎ اﻟﺷﻳﺦ ﻋﻠﻰ أي ﺷﻲء
دﻟت اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ؟ أﻋﻠﻰ اﻟﻳﻬودﻳﺔ أم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺻراﻧﻳﺔ أم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟوﺳﻳﺔ أم ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم؟
أم ﻣﺎ ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺻﺎﺋﺑون؟ ﻓﺈن ﻫﺎ ﻫﻧﺎ ﻣن ﻳﺗﻔﻠﺳف وﻫو ﻧﺻراﻧﻲ ...وﻫﺎ ﻫﻧﺎ ﻣن
ﻳﺗﻔﻠﺳف وﻫو ﻳﻬودي ...وﻫﺎ ﻫﻧﺎ ﻣن ﻳﺗﻔﻠﺳف وﻫو ﻣﺳﻠم...أﻓﻧﻘوﻝ :إن اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ
أﺑﺎﺣت ﻟﻛﻝ طﺎﺋﻔﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟطواﺋف أن ﺗدﻳن ﺑذﻟك اﻟدﻳن اﻟذي ﻧﺷﺄت ﻋﻠﻳﻪ؟ ...أﻳن
ﻛﺎن اﻟﺻدر اﻷوﻝ ﻣن اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ؟ وأﻳن ﻛﺎن اﻟﺗﺎﺑﻌون ﻣﻧﻬﺎ؟ وﻟم ﺧﻔﻲ ﻫذا اﻷﻣر
اﻟﻌظﻳم -ﻣﻊ ﻣﺎ ﻓﻳﻪ ﻣن اﻟﻔوز واﻟﻧﻌﻳم -ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﻳﺔ واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ إﻟﻰ
ﻳوﻣﻧﺎ ﻫذا ،وﻓﻳﻬم اﻟﻔﻘﻬﺎء واﻟزﻫﺎد واﻟﻌﺑﺎد ،وأﺻﺣﺎب اﻟورع واﻟﺗﻘﻰ ،واﻟﻧﺎظرون ﻓﻲ
اﻟدﻗﻳق ودﻗﻳق اﻟدﻗﻳق؟»

.31

ﻏﻳرﺧﺎف إذن ،أن اﻟﻘﺿﻳﺔ اﻷﺳﺎس اﻟﻣﺑﺳوطﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﻔرﻳﻊ ﻛﻝ ﻫذﻩ اﻹﺷﻛﺎﻻت
ﻫﻲ ﻧﻔﻲ أﺻﺎﻟﺔ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ٕواﺑطﺎﻝ وﺟودﻫﺎ ﻛﺄﺳﺎس ﻋﻘﻠﻲ ﻓﻲ ﻛﻝ دﻳن ﻣن اﻷدﻳﺎن ،أو
ﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻠﻝ .وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻳﻪ ﻓﺎﻟﻔﻛر اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ ﻟﻳس إﻻ ﺑدﻋﺔ وأﻣ ار ﻣﺳﺗﺣدﺛﺎ داﺧﻝ
اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ )اﻟﻔﻛر اﻟدﻳﻧﻲ( ،ﻏﻳر اﻟﻣﺣﺗﺎﺟﺔ إﻟﻳﻪ ،اﻟﻣﺳﺗﻐﻧﻳﺔ ﻋﻧﻪ.
وﻻ ﺷك أن وراء ﻫذا اﻟﻣوﻗف اﻟراﻓض-اﻟﻣﻌﺎدي ﻟﻠﻔﻠﺳﻔﺔ ،ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺣرﻳري وأﻣﺛﺎﻟﻪ،
أﺳﺑﺎﺑﺎ ﻓﻛرﻳﺔ ٕواﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺔ ﻳﺷﺎر إﻟﻰ أﺑرزﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻳﺎق اﻟﻣﻧﺎﺳب.
وﺑﻌد ﻫذا ﻛﻠﻪ ﻳﻧﺻرف اﻟﺣرﻳري إﻟﻰ ﻫدم ﻣوﻗف «إﺧوان اﻟﺻﻔﺎ» اﻟﻣﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻗوﻟﻬم
إن ﻟﻠدﻳن ظﺎﻫ ار وﺑﺎطﻧﺎ . 32ﻣﻌﺗﺑ ار أن أﺣدا ﻣن أﺋﻣﺔ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟﻳوﻧﺎﻧﻳﻳن ﻟم ﻳذﻛر
ﺣدﻳث اﻟظﺎﻫر واﻟﺑﺎطن ،وﻟذﻟك ﻓﻬو أﻣر ﻣن إﻳﺟﺎد اﻟﺣﺎﻗدﻳن ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺔ اﻹﺳﻼم،

11

اﻟﻣﻌﺎدﻳن ﻟﻠﺷرﻳﻌﺔ ،ﻳﻠﺟﺄون إﻟﻰ ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟدﻋﺎوى ﻹﺧﻔﺎء اﻋﺗﻘﺎداﺗﻬم اﻟﺑﺎطﻠﺔ
وﻧواﻳﺎﻫم اﻟﺧﺑﻳﺛﺔ.33
ﻫذا اﻟﻛﻼم ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺑدوا ،اﺳﺗﻔز ﻛﺛﻳ ار ﻣﻣﺛﻝ «اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ» ﻟﻛوﻧﻪ رأى ﻓﻳﻪ ﻣﺎ ﻳﺷﺑﻪ «اﻟﻧﻘد
اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﺗﺟرﻳﺣﻲ» أوﻻ ،وﺧروﺟﺎ ﻋن ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻟﻌﻘﻼﻧﻳﺔ ﺛﺎﻧﻳﺎ ،وﻛﻼﻫﻣﺎ
)اﻷﺧﻼق واﻟﻌﻘﻼﻧﻳﺔ( ﻣن ﺛواﺑت اﻟﻔﻛر اﻟذي ﻳداﻓﻊ ﻋﻧﻪ ،واﻟﻌﻘﻳدة اﻟﺗﻲ ﻳروم ﻧﺻرﻫﺎ.
ﻟذﻟك ﻳﻧﻘطﻊ ﻗﺎﺋﻼ« :اﻟﻧﺎس أﻋداء ﻣﺎ ﺟﻬﻠوا ،وﻧﺷر اﻟﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﻏﻳر أﻫﻠﻬﺎ ﻳورث
اﻟﻌداوة وﻳطرح اﻟﺷﺣﻧﺎء ،وﻳﻘدح زﻧد اﻟﻔﺗﻧﺔ»

.34

وﻋﻠﻳﻪ ﻳﻧﻛﺷف ﻣدى اﻟﺗﻌﺎرض ﺑﻳن ﻓﻛر «إﺧوان اﻟﺻﻔﺎ» اﻟداﻋﻲ إﻟﻰ اﻟﻣزج واﻟﺗوﻓﻳق
ﺑﻳن اﻟﺷرﻳﻌﺔ واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ،وﻣوﻗف ﻏﻳرﻫم اﻟراﻓض ﻷي ﺗﻘرﻳب أو ﺗداﺧﻝ ﺑﻳن ﻣﺎ ﻫو
دﻳﻧﻲ وﻣﺎ ﻫو ﻓﻠﺳﻔﻲ .ﻛﻣﺎ أﻧﻪ اﻋﺗراف ﺻرﻳﺢ ﻣن أﺣد أﺋﻣﺔ «اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗوﻓﻳﻘﻳﺔ»
ﺑﺻﻌوﺑﺔ ﺗﻣرﻳر ﻓﻛرﻫم إﻟﻰ اﻟﻧﺎس ،واﻟﺗواﺻﻝ ﻣﻌﻬم ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ .ﻟذا ﻓدﻋوة اﻟﺗوﻓﻳق
اﻧﻘﻠﺑت ﻋودة إﻟﻰ اﻟﺗﻔرﻳق.
وﻳﻧﻬﻲ اﻟﺣرﻳري اﻟﻣﻧﺎظرة ﻣﺗﻬﻣﺎ ﺟﻣﺎﻋﺔ «إﺧوان اﻟﺻﻔﺎ» ﺑﻛوﻧﻬم ﻳﺟﺣدون ﻣﺎ أﺗﻰ ﺑﻪ
اﻷﻧﺑﻳﺎء واﻟرﺳﻝ ﻣن ﻣﻌﺟزات وﺧوارق ،داﻋﻳﺎ إﻳﺎﻫم إﻟﻰ ﺿرورة ﺗﺻدﻳق ﻫذﻩ اﻷﺷﻳﺎء
إن ﻫم ﺣﻘﻳﻘﺔ ﻳﻌﺗﻘدون ﻓﻲ ﺷرﻳﻌﺔ ﻣن اﻟﺷراﺋﻊ اﻟﺳﻣﺎوﻳﺔ ،وﻳدﻋون إﻟﻳﻬﺎ .ﻳﻘوﻝ« :ﻣن
ﻫذا ﻣﻧﻛم اﻟذي ﻳﻘوﻝ إن ﻋﺻﻰ ﻣوﺳﻰ اﻧﻘﻠﺑت ﺣﻳﺔ ،وأن اﻟﺑﺣر اﻧﻔﻠق ،وأن ﻳدا
ﺧرﺟت ﺑﻳﺿﺎء ﻣن ﻏﻳر ﺳوء ،وأن ﺑﺷ ار ﺧﻠق ﻣن ﺗراب ،وأن آﺧر وﻟدﺗﻪ أﻣﻪ ﻣن
ﻏﻳر ذﻛر .وأن ﻧﺎ ار ﻣؤﺟﺟﺔ طرح ﻓﻳﻬﺎ إﻧﺳﺎن ،ﻓﺻﺎرت ﺑردا وﺳﻼﻣﺎ ،وأن رﺟﻼ
ﻣﺎت ﻣﺎﺋﺔ ﻋﺎم ﺛم ﺑﻌث وﻧظر إﻟﻰ طﻌﺎﻣﻪ وﺷراﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻳﻬﻣﺎ ﻟم ﻳﺗﻐﻳرا ...وﻋﻠﻰ
ﻫذا إن ﻛﻧﺗم ﺗدﻋون إﻟﻰ ﺷرﻳﻌﺔ ﻣن اﻟﺷراﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﻓﻳﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺧوارق واﻟﺑداﺋﻊ،
ﻓﺎﻋﺗرﻓوا ﺑﺄن ﻫذﻩ ﻛﻠﻬﺎ ﺻﺣﻳﺣﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ،ﻛﺎﺋﻧﺔ ﻻ رﻳب ﻓﻳﻬﺎ وﻻ ﻣرﻳﺔ ،ﻣن ﻏﻳر ﺗﺄوﻳﻝ
وﻻ ﺗدﻟﻳس ،وﻻ ﺗﻌﻠﻳﻝ وﻻ ﺗﻠﺑﻳس ،واﻋطوﻧﺎ ﺧطﻛم ﺑﺄن اﻟطﺑﺎﺋﻊ ﺗﻔﻌﻝ ﻫذا ﻛﻠﻪ ،واﻟﻣواد
ﺗواﺗﻲ ﻟﻪ ،واﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻘدر ﻋﻠﻳﻪ ،ودﻋوا اﻟﺗورﻳﺔ واﻟﺣﻳﻠﺔ واﻟﻐﻳﻠﺔ )اﻟﺧدﻳﻌﺔ( واﻟظﺎﻫر
واﻟﺑﺎطن ،ﻓﺈن اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻟﻳﺳت ﻣن ﺟﻧس اﻟﺷرﻳﻌﺔ وﻻ اﻟﺷرﻳﻌﺔ ﻣن ﻓن اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ».35
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إن اﻟﺗﺄﻛﻳد واﺿﺢ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﺷﻲء واﻟﺷرﻳﻌﺔ ﺷﻲء آﺧر ﻣﻐﺎﻳر ﺗﻣﺎﻣﺎ ،ﻟذا
ﻳﺳﺗﺣﻳﻝ اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ وﺗﺄﺻﻳﻝ ﺗواﻓﻘﻬﻣﺎ .ﻛﻣﺎ أن اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻣﻧﺎظرة ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺣو
ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ اﻧﻬزام اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ أﻣﺎم اﻟﺷرﻳﻌﺔ ،واﻧﺗﺻﺎر ﻫﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك ،ﻓﻲ ﺷﻛﻝ آﺧر
ﻣن أﺷﻛﺎﻝ إﻋﻼء «اﻟﻣوروث» ورﻓﻌﻪ ،وﺣط «اﻟواﻓد» ووﺿﻌﻪ.

 -2التقويم الداخلي للمناظرة:
ﺳﺑﻘت اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻣﻧﺎظرة ﻟم ﺗﻧطﻠق ﻣن اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣﺣدد ﻟﻬﺎ ﺑطرﻳﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة،
ٕواﻧﻣﺎ ﻣن إﺷﻛﺎﻝ ﻟﻐوي ﻗﺎد إﻟﻰ اﻻﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ ﻓﻛر «إﺧوان اﻟﺻﻔﺎ» وﻣذﻫﺑﻬم .وﺑذﻟك
ﻛﺎن ﺳؤاﻝ اﻟوزﻳر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﺳﺗدراج ﻟﻠﻛﻼم ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ وﻓﻛرﻫﺎ وﺑﺳطﻪ ﻟﻠﻧﻘﺎش،
ذﻟك أن اﺑن ﺳﻌدان ﻳﺳﺄﻝ اﻟﺗوﺣﻳدي ﻋﻣﺎ إذا ﻛﺎن اطﻠﻊ ﻓﻌﻼ ﻋﻠﻰ رﺳﺎﺋﻝ «إﺧوان
اﻟﺻﻔﺎ» أم ﻻ؟ ﻓﻳرد أﺑو ﺣﻳﺎن ﻣﻌﻠﻧﺎ ﻋن ﻣوﻗﻔﻪ ﺑﺧﺻوص اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ورأﻳﻪ ﻓﻳﻬﺎ،
ﻟﺗﻘﺣم ﻣﻧﺎظرة أﺧرى-داﺧﻝ ﻫذا اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم -ﺑﻳن أﺑﻲ ﺳﻠﻳﻣﺎن اﻟﻣﻧطﻘﻲ واﻟﺑﺧﺎري.
وﻛﻣﺎ ﺗﺑﻳن ﻓﺈن ﺷﺧﺻﻳﺔ أﺑﻲ ﺳﻠﻳﻣﺎن اﻟﻣﻧطﻘﻲ ﺗطﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﻳﺔ اﻟﺧﺻم ﻓﻲ
ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎظرة ،ﻟدرﺟﺔ أن دور اﻟﺑﺧﺎري إﻧﻣﺎ اﻗﺗﺻر ﻓﻘط ﻋﻠﻰ طرح اﻷﺳﺋﻠﺔ ٕواﺛﺎرة
اﻹﺷﻛﺎﻻت اﻟﺗﻲ وﺟﻬت ﻛﻼم ﻧظﻳرﻩ ،اﻷﻣر اﻟذي ﻟم ﻳﺳﻣﺢ إﻻ ﺑﺗﻛوﻳن ﺗﺻور ﻋﺎم

ﻋن ﻣوﻗف أﺑﻲ ﺳﻠﻳﻣﺎن ﺣوﻝ اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣﺗﺣﺎور ﻓﻳﻪ .ﻓﻬﻝ ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻘﺻودا ﻣن
ﻗﺑﻝ اﻟﺗوﺣﻳدي )راوي اﻟﻣﻧﺎظرة( أم ﻫو ﺗﻘﻳد ﺑﺣﻘﻳﻘﺔ اﻟﻧص واﻟﺗزام ﺑواﻗﻌﻳﺗﻪ؟
ﻟﻘد ﻋﻠم أن ﻣﺟﻬود «اﻟﻣﻧطﻘﻲ» إﻧﻣﺎ اﻧﺻب ﻋﻠﻰ ﻧﻘض ٕواﻓﺷﺎﻝ ﻣﺣﺎوﻟﺔ «إﺧوان
اﻟﺻﻔﺎ» اﻟﺗوﻓﻳق ﺑﻳن اﻟدﻳن واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ،ﺟﻣﻠﺔ وﺗﻔﺻﻳﻼ ،ﻓﺿﻼ ﻋﻣﺎ ﻳﻧطوي ﻋﻠﻳﻪ رد
ﻓﻌﻠﻪ ﺗﺟﺎﻩ رﺳﺎﺋﻝ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ،ﻣن ﻫﺟوم ﻋﻠﻰ ﻓﻛرﻫﺎ ،ﻣﻌﻠﻳﺎ ﻣن ﻗﻳﻣﺔ اﻟوﺣﻲ )اﻟدﻳن(،
وﻣﻧﺗﻘﺻﺎ ﻣن ﻗﻳﻣﺔ اﻟﻌﻘﻝ )اﻟﺣﻛﻣﺔ(.
واﺳﺗﻛﻣﺎﻻ ﻟﻌرض اﻵراء اﻟﻣﺗﺑﺎﻳﻧﺔ ﺗﻧﻔﺗﺢ اﻟﻣﻧﺎظرة اﻹطﺎر أﻳﺿﺎ ،ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎظرة أﺧرى
ﺑﻳن اﻟﻣﻘدﺳﻲ واﻟﺣرﻳري ،ﻟﻳﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋرض ﻣوﻗف «إﺧوان اﻟﺻﻔﺎ» ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﻳﻝ
ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن ﻣﻣﺛﻠﻬم اﻟﻣﻘدﺳﻲٕ ،وان ﺑدا ﻣوﻗﻔﺎ ﻣﺣﺎﺻ ار ﺑﺷﻛﻝ ﻋﻧﻳف داﺧﻝ اﻟﻧص،
ﺳواء ﻣن ﺣﻳث «ﻣﺳﺎﺣﺔ» ظﻬورﻩ أم ﻣن ﺣﻳث اﻟردود اﻟﺗﻲ اﻋﺗرﺿت ﻋﻠﻳﻪ.
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وﺑﺎﻟﺟﻣﻠﺔ ﻓﺈن ﺑﻧﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎظرة ﺑﻧﻳﺔ ﻣرﻛﺑﺔ ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺗﺿﻣن أﻛﺛر ﻣن ﻣﻧﺎظرة ﻓرﻋﻳﺔ،
ﻣوﺟﻬﺔ ﺑﺄﺳﺋﻠﺔ ﻣﺣددة ﻣن اﻟوزﻳر ﻟﺻﺎﺣب «اﻹﻣﺗﺎع واﻟﻣؤاﻧﺳﺔ» ،ﻣﻣﺎ ﺳﻣﺢ ﺑﺗﻌدد
اﻷطراف اﻟﻣﺗﺣﺎورة وﺗﻧوع اﻟﻣواﻗف واﻟدﻋﺎوى اﻟﻣﺗﺻﺎرﻋﺔ ،و«ﺗﻛوﺛر» اﻷدﻟﺔ واﻟﺣﺟﺞ
اﻟﻣﺗداﻓﻌﺔ ،ﻓﻲ ﺻورة ﻣن ﺻور اﻹﻳﻬﺎم ﺑﻌدم ﺗﻣﻠك اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ اﻟواﺣدة وﻓرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻵﺧر ،وﻫﻲ دون ﺷك «ﺗﻬوﻳن» أو دﻓﻊ «ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺷرﻳﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ» ،أو «ﺗﺑرﺋﺔ
اﻟوﺣﻲ ﻣن اﻟﺣﻛﻣﺔ» ،ﺑوﺻﻔﻬﺎ دﻋوى ﻣﻧﺎﻗﺿﺔ ﻟﻣوﻗف «إﺧوان اﻟﺻﻔﺎ» اﻟداﻋﻳن إﻟﻰ
اﻟﺗوﻓﻳق ،اﻟﻘﺎﺋﻠﻳن ﺑﺎﻟﺗداﺧﻝ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ.
وﻻ ﺷك أن ﺗﺄﺳﻳس اﻟﻣﻧﺎظرة ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﺣﺎﻳﻝ ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﻳب ،وذﻟك اﻟﻧﻬﺞ ﻓﻲ ﺗرﺗﻳب
اﻟﻣواﻗف وﺗﻧظﻳم اﻟدﻋﺎوى واﻻﻋﺗراﺿﺎت ،ﺗﺛوي وراءﻩ ﺣﻘﻳﻘﺔ ﻫﺎﻣﺔ ،وﻫﻲ ﻧﻘض ﻓﻛر
«إﺧوان اﻟﺻﻔﺎ» وﻧﻘض ﺗوﺟﻬﻬم ﺑﺷﻛﻝ أﺳﺎس .وﻻ ﻳﺧﻔﻰ ﻫﻧﺎ اﻟﺑﻌد اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻟﻛﺎﻣن
ﺧﻠف ﻧﺑذ ﻓﻛر ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺣرص ﻋﻠﻰ ﺟذب اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﺛﻘﻳﻔﻬم
ﺑﺎﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ،وﺗزوﻳدﻫم ﺑﻣﻌﺎرف ﺟدﻳدة ﻣﻐـﺎﻳرة ﻟﻠﻣﻌﺎرف اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ .وﻳﺗﺟﻠﻰ ﻫذا
اﻟﺑﻌد اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻹداﻧﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺗﻲ ﺗرد ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن اﻟﺣرﻳري )أﺣد ﺧﺻوم
إﺧوان اﻟﺻﻔﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎظرة( ،ﻓﻲ ردﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘدﺳﻲ ﻟﺑﻌض اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﺗﻔﻠﺳﻔﻳن ﻣﻣن
ﻛﺎن ﻟﻬم ﺻﻠﺔ ﺑﺑﻌض اﻟﻘراﻣطﺔ .ﻛﻣﺎ ﻳﺗﺟﻠﻰ أﻳﺿﺎ ﻓﻲ اﺣﺗواء اﻟﻣﻧﺎظرة وﺣﺷدﻫﺎ
ﻵراء اﻟﻣﻬﺎﺟﻣﻳن ﻟﻔﻛر «إﺧوان اﻟﺻﻔﺎ» اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻣزج ﺑﻳن اﻟﺷرﻳﻌﺔ واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ.
ذﻟك أن ﻫؤﻻء ﻛﺎﻧوا ﻳﻧطﻠﻘون ﻣن ﻣوﻗﻊ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠﺧﻼﻓﺔ اﻟﻌﺑﺎﺳﻳﺔ ،وﻟﻣﻔﻬوم
اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻟذي ﺗﺗﺄﺳس ﻋﻠﻳﻪ اﻹﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺔ اﻟرﺳﻣﻳﺔ ﻟدوﻟﺔ اﻟﺧﻼﻓﺔ ،وﻛﺎن اﻟﻌﻘﻝ ﻫو
ﻣوﺟﻬﻬم ورﺋﻳﺳﻬم ،ﻣن ﻫﻧﺎ ﻛﺎن إﻧﻛﺎرﻫم اﻟﻣﻌﺟزات ورﻓﺿﻬم اﻟﺗﻘﻠﻳد ﻓﻲ اﻟدﻳن.36
إن ﻛون رﺳﺎﺋﻝ ﺟﻣﺎﻋﺔ إﺧوان اﻟﺻﻔﺎ ﻛﺎﻧت ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﺛﻘﻳﻔﻲ ﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘراﻣطﺔ
اﻟﺗﻲ ﻣﺛﻠت أﻗوى ﺗﻳﺎر ﺳﻳﺎﺳﻲ ﻣﻌﺎرض ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺑﺎﺳﻳﺔ ،ﻟﻳﻌﻠﻝ اﻟطﺎﺑﻊ
اﻟﻬﺟوﻣﻲ اﻟﻌداﺋﻲ ﻟﻠﻣﻧﺎظرة ﻋﻠﻰ ﻓﻛر اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ،ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺑدإ اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳن
اﻟدﻳن واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻳدﻋم اﻟﺑﻌد اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻓﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ اﻟﺗﺣدﻳد.
وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻗﻳﺎم اﻟﻣﻧﺎظرة ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻧﻲ اﻟرأي اﻟواﺣد واﻻﻧﺗﺻﺎر ﻟﻪ،
واﻣﺗﻼﻛﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ،ﻓﺈن ورودﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺣو ﻳوﻫم ﺑﻌدم ﺗﻣﻠك
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اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ،وﺑﺄﻧﻬﺎ ﻏﻳر ﻣﻔروﺿﺔ أو ﻣﺗﺑﻧﺎة ﺳﻠﻔﺎ .ﻟذا ﺧﻠﻘت إﻣﻛﺎﻧﺎ ﻟﺗﺟﺳﻳد اﻟﺧﻼف ﻓﻲ
اﻷﻓﻛﺎر واﻵراء ووﺟﻬﺎت اﻟﻧظر .دوﻧﻣﺎ اﻋﺗﺑﺎر ﻟﻼﻗﺗﺻﺎر ﻋﻠﻰ اﻟرأي اﻟواﺣد أو
اﻟﺗﻌﺻب ﻟﻪ.37
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫذا ﻓﺈن اﺷﺗﻣﺎﻝ اﻟﻣﻧﺎظرة ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻵراء اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﻣﺗﻌﺎرﺿﺔ
«ﺟﻌﻠﻬﺎ أﻗرب إﻟﻰ أن ﺗﻛون أداة ﻣﻌرﻓﺔ ﻛﺎﺷﻔﺔ ﻋن اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﻔﻛرﻳﺔ
واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻳﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ،ﺣﻳث ﻛﺎن ﻳﺷﻬد اﻧﻔﺗﺎﺣﺎ
ﻋﻘﻠﻳﺎ وﻣﻌرﻓﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ اﻟﻣﻌﺎرف واﻷدﻳﺎن واﻟﻣذاﻫب واﻟﻔﻠﺳﻔﺎت .واﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺎ ﻋﻠﻰ
أﺟﻧﺎس وﺷﻌوب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،وﻋﻠﻳﻪ ﻛﺎن اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أﺳﺎﺳﻳﺎ».38

 -3دعوى إخوان الصفا بين مقتضى التصديق ومقتضى التشكيك.
 -1-3عن حقيقة جماعة إخوان الصفا:
ﺛﻣﺔ ﺣﻘﻳﻘﺔ أﺳﺎﺳﻳﺔ ﺗؤﻛدﻫﺎ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿت ﻟﻠﺣدﻳث ﻋن ﺟﻣﺎﻋﺔ
«إﺧوان اﻟﺻﻔﺎ» وﻓﻛرﻫﺎ ،وﻫﻲ أن ﻫذﻩ «اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ» ﻟم ﻳﻌرف ﻋﻧﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ
اﻟﻳﻘﻳن ،إﻻ اﺳﻣﻬﺎ وﺑﻌض اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻧﺗﻣﻳن إﻟﻳﻬﺎ ،وﻫم ﻗﻼﺋﻝ ﻻ ﻳﺗﺟﺎوز ﻋددﻫم
ﺧﻣﺳﺔ ،ذﻛرﻫم اﻟﺗوﺣﻳدي ﻓﻲ «اﻹﻣﺗﺎع واﻟﻣؤاﻧﺳﺔ» ﺑﺄﺳﻣﺎﺋﻬم

.39

ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﺳرﻳﺔ

اﻟﺗﻲ ﻣﻳزت ﻣﻧﻬﺞ اﺷﺗﻐﺎﻟﻬم ،ﻣن ﺟﻬﺔ ،واﻟﺷﺑﻬﺎت اﻟﺗﻲ أﺣﺎطت ﺑﻬم ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ.
وﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫم ﺷﻛﻠوا ﺗﻳﺎ ار «ﻣﺗطرﻓﺎ» ﻣﻌﺎدﻳﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻟﻘﺎﺋم )اﻟﺧﻼﻓﺔ اﻟﻌﺑﺎﺳﻳﺔ(.
ﻟذا ﻧظر إﻟﻰ ﺗوﺟﻬﻬم اﻟﻔﻛري ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗوﺟﻪ ﻣﻧﺑوذ ﺳﻳﺎﺳﻳﺎ وﺛﻘﺎﻓﻳﺎ ،ﻓﻣﺎ ﺣﻘﻳﻘﺔ ﻫذﻩ
اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ وﻣﺎ ﻓﻛرﻫﺎ؟ وﻣﺎ ﺣﻘﻳﻘﺔ اﻟﺗﺻور اﻟﻣﻘدم ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎظرة اﻟﻣﺷﺗﻐﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ؟
ﻳؤﻛد ﺑطرس اﻟﺑﺳﺗﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻘدﻳﻣﻪ ﻟـ«رﺳﺎﺋﻝ إﺧوان اﻟﺻﻔﺎ» أن ﺟﻝ ﻣﺎ اﻧﺗﻬﻰ إﻟﻳﻧﺎ
ﻣن أﺧﺑﺎر ﻋن ﻫؤﻻء اﻹﺧوان وأﺣواﻟﻬم ﻗﻠﻳﻝ ﺟدا ،ﻻ ﻳﻔﻲ ﺑﻣﻘﺻود اﻟﺑﺎﺣث ﻋن
ﺣﻘﻳﻘﺗﻬم ،ﻣﻊ ﻣﺎ ﺣﺎم ﺣوﻟﻬم ﻣن اﻟﺷﺑﻬﺎت .ﻓﻘد ﻧﺳﺑوا إﻟﻰ اﻟﻘراﻣطﺔ وﻫم
اﻹﺳﻣﺎﻋﻳﻠﻳون أﺻﻼ ،وزﻋم اﺑن ﺗﻳﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻓﺗواﻩ ﻋن طﺎﺋﻔﺔ اﻟﻧﺻﻳرﻳﺔ أن اﻹﺧوان ﻣن
أﺋﻣﺗﻬم .وذﻫب اﻟﻣﺳﺗﺷرق «دي ﺑور» إﻟﻰ أن آراء إﺧوان اﻟﺻﻔﺎ ظﻬرت ﻓﻲ ﺟﻣﻠﺗﻬﺎ
ﻣن ﺟدﻳد ﻋﻧد ﻓرق ﻛﺛﻳرة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻛﺎﻟﺑﺎطﻧﻳﺔ واﻹﺳﻣﺎﻋﻳﻠﻳﺔ واﻟدروز
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وﻏﻳرﻫم .وﻗد أﻓﻠﺣت اﻟﺣﻛﻣﺔ اﻟﻳوﻧﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ أن ﺗﺳﺗوطن اﻟﺷرق وذﻟك ﻋن طرﻳق ﻫذﻩ
اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ

.40

وﻳﺿﻳف أن ﺗﻠك اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺗﺄﻟﻔت ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟراﺑﻊ اﻟﻬﺟري ،وﻛﺎن ﻣوطﻧﻬﺎ اﻟﺑﺻرة،
وﻟﻬﺎ ﻓرع ﺑﺑﻐداد .وﻟم ﻳﻌرف ﻣن أﺷﺧﺎﺻﻬﺎ ﺳوى ﺧﻣﺳﺔ ﻳﺗﻐﺷﺎﻫم اﻟﻐﻣوض واﻟﺷك،
وﻻ ﻳﺳﻔر اﻟﻳﻘﻳن ﻋن ﺣﻘﻳﻘﺔ أﻣرﻫم ﺑﻣﺎ ﻳطﻣﺋن إﻟﻳﻪ اﻟﺧﺎطر وﻳﻧﺷرح ﻟﻪ اﻟﺻدر ،ﻟﻣﺎ
ﻛﺎﻧوا ﻋﻠﻳﻪ ﻣن اﻟﺗﺳﺗر واﻻﻛﺗﺗﺎم .ﻓﻘد ذﻛرت أﺳﻣﺎؤﻫم وﻛﺄﻧﻬﺎ ﻟم ﺗذﻛر ﻟﺟﻬﻠﻧﺎ أﺧﺑﺎرﻫم
وأﺣواﻟﻬم

.41

وﺗﺑﻌﺎ ﻟﻬذا ﺟﺎء ﺗﻛﺗﻣﻬم ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺗﻬم ﺑﺎﻋﺛﺎ ﻋﻠﻰ اﻟرﻳﺑﺔ واﻟﺷك ﻓﻳﻬم ،ﻓﻘﻳﻝ إﻧﻬم
ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺗرﻣﻲ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ،ﻳﻘﺻدون ﺑﻬﺎ ﻗﻠب اﻟﺳﻠطﺎن واﻟدﻳن ﻣﻌﺎ .إﻻ أﻧﻪ ﻟم
ﻳﺗم إﺛﺑﺎت ﻫذﻩ اﻟﺗﻬﻣﺔ ﻋﻠﻳﻬم ،ﻷن ﺳﻠوﻛﻬم ﺑﻳن اﻟﻧﺎس ﻟم ﻳﻧم ﻋﻠﻰ اﺷﺗﻐﺎﻟﻬم
ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﺳﺔ .ﻟﻣﺎ ﺗﺣﻠوا ﺑﻪ ﻣن ﻓﺿﺎﺋﻝ اﻟزﻫد ﻓﻲ اﻟدﻧﻳﺎٕ ،وان أﺧذت ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺿﻬم أﻗواﻝ
ﻳﻠﻣﺢ ﻓﻳﻬﺎ أﻧﻬم ﻳؤﺛرون اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻳﻌﺔ.42
وﻗد ﻛﺎن ﻋﺻرﻫم ﺑﺣﺎﻟﺗﻳﻪ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻟﻔﻛرﻳﺔ ﻳﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺑث آراﺋﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وﻛﺎﻧت اﻟظروف ﻣواﺗﻳﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺣﻣﻝ إﺧوان اﻟﺻﻔﺎ أﻧﻔﺳﻬم ﻋﻠﻰ ﺗﻘوﻳم
اﻟﻌﻘوﻝ وﺗﻬذﻳب اﻟﻧﻔوس ﻻﺳﺗﺛﺎرﺗﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ ،ﻣﺣﺎوﻟﻳن ﺗوﻓﻳق اﻟﺣﻛﻣﺔ اﻟﻳوﻧﺎﻧﻳﺔ
اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ وظﺎﻫر اﻟﻌﻘﻳدة اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺄوﻳﻝ اﻵﻳﺎت واﻷﺣﺎدﻳث وﻓق ﻣﺎ ﻳﻧﺎﺳب
ﻋﻘﺎﺋدﻫم ،وﻳﻣﻳﻠون إﻟﻰ «اﻟﻌﻠوﻳﺔ» ﻣﻳﻼ ظﺎﻫ ار ،وﻳﺳﺗﺗرون ﻓﻲ دﻋواﻫم ﺷﺄن اﻟﻔرق
اﻟﺑﺎطﻧﻳﺔ .43إﻻ أن ﻣﺎ ﻳﻣﻳزﻫم أﻧﻬم ﻟم ﻳﺗﻌﺻﺑوا ﻟﻣذﻫب ﻋﻠﻰ آﺧرٕ ،واﻧﻣﺎ ﻗﺑﻠوا ﺟﻣﻳﻊ
اﻟﻣذاﻫب واﻷدﻳﺎن ،ورﺟﻌوا ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺑدأ واﺣد وﻋﻠﺔ واﺣدة.
ﻓﻣذﻫﺑﻬم ،ﻛﻣﺎ ﻳدﻋون ،ﻳﺳﺗﻐرق اﻟﻣذاﻫب ﻛﻠﻬﺎ .ﻓﻘد ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟرﺳﺎﺋﻝ« :وﺑﺎﻟﺟﻣﻠﺔ
ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻹﺧواﻧﻧﺎ ،أﻳدﻫم اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،أﻻ ﻳﻌﺎدوا ﻋﻠﻣﺎ ﻣن اﻟﻌﻠوم ،أو ﻳﻬﺟروا ﻛﺗﺎﺑﺎ ﻣن
اﻟﻛﺗب ،وﻻ ﻳﺗﻌﺻﺑوا ﻋﻠﻰ ﻣذﻫب ﻣن اﻟﻣذاﻫب ،ﻷن رأﻳﻧﺎ وﻣذﻫﺑﻧﺎ ﻳﺳﺗﻐرق اﻟﻣذاﻫب
ﻛﻠﻬﺎ ،وﻳﺟﻣﻊ اﻟﻌﻠوم ﺟﻣﻳﻌﻬﺎ».44
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وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫذا ﻛﻠﻪ ،ﺛﻣﺔ أﻣر ﻫﺎم ﻳﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻓﻬم ﺗوﺟﻪ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻔﻛري
واﻹﻳدﻳوﻟوﺟﻲ ،وﻫو أﻧﻬم ﻛﺎﻧوا ﺧﺻوﻣﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺑﻐداد ﻳوﻣﺋذ ،ﻛﻣﺎ ﻟم
ﻳﻛوﻧوا أﻧﺻﺎ ار ﻣﺧﻠﺻﻳن ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻟذا ﻛﺎﻧت ﻟﻬم أﻏراض ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ
ﻣﺗطرﻓﺔ ﻣﺳرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺗطرف . 45ﻓﺗﻛوﻳﻧﻬم ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺳرﻳﺔ ،وﻋﻣﻠﻬم ﻓﻲ ﻧطﺎق ﺗﻛﺗم
ﺷدﻳد ،ﻛﻝ ذﻟك ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ أن ﻗوام ﺣرﻛﺗﻬم ﺗﻠك «ﺳﻳﺎﺳﻲ وﻋﻘﻠﻲ» .ﻓﻘد أرادوا ﻗﻠب
اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻟﻣﺳﻳطر ﻋﻠﻰ ﺣﻳﺎة ﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ،وﺗوﺳﻠوا إﻟﻰ ذﻟك ﺑﻘﻠب اﻟﻧظﺎم
اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟﻣﺳﻳطر ﻋﻠﻰ ﺣﻳﺎة اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن أﻳﺿﺎ.46
وﻗد ﻗﺎدﺗﻬم ﻫذﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻘوﻝ ﺑﺻﺣﺔ اﻷدﻳﺎن ﺟﻣﻳﻌﻬﺎ ،ﻣﺷﻳرﻳن ﺑرﻣوز ﻟم ﻳطﻣﺋن
إﻟﻳﻬﺎ رﺟﺎﻝ اﻟدﻳن ،ﺑﻝ وﺟدوا ﻓﻳﻬﺎ إﻟﺣﺎدا وﺧروﺟﺎ ﻋن اﻟﻌﻘﻳدة اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،ﻷﻧﻬم
أﺧذوا اﻹﺳﻼم ﻟﺗﺄﻟﻳف ﻣذﻫﺑﻬم اﻟﺷﺎﻣﻝ «ﻻ ﻟﻛﻲ ﻳﻧﺗﺣﻠوﻩ دﻳﻧﺎ ﺧﺎﻟﺻﺎ ﻗﺎﺋﻣﺎ ﺑرأﺳﻪ،
) ٕواﻧﻣﺎ( ﻣزﺟوﻩ ﺑﻐﻳرﻩ ﻣزﺟﺎ ﻏرﻳﺑﺎ أﺑﻌدﻩ ﻋن أﺻوﻟﻪ ،وﺻﺑﻐوﻩ ﺑﺄﻟوان ﻏﻳرت ﻟوﻧﻪ
اﻟﺧﺎﻟص».
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 -2-3اﻟﺗداﺧﻝ ﺑﻳن اﻟدﻳن واﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﻓﻛر إﺧوان اﻟﺻﻔﺎ:
إذا ﺻﺣت ﻫذﻩ اﻟﻣﻌطﻳﺎت اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ-اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻻ ﺑد ﻣن اﻹﺷﺎرة إﻟﻳﻬﺎ ﻟوﺿﻊ
اﻟﺗداﻓﻊ اﻟﻔﻛري ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎظرة اﻟﺗﻲ ﻧﺣن ﺑﺻددﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﻳﺎﻗﻪ اﻟﻌﺎم اﻟﻣؤطر واﻟﻣوﺟﻪ
ﻟﻬﺎ -ﺗﺑﻳن ﻣﻧﻬﺎ أن ﺗﻘدﻳم اﻟﻣﻧﺎظرة ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺎ ﻗدﻣت ﻋﻠﻳﻪ )ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺗوﺣﻳدي(،
ﻣن ﺗﺟﻣﻳﻊ ﻟﻣواﻗف ﻋدﻳدة وﺣﺟﺞ ﻣﺗﻛﺎﺛرة ﺑﻠﻐت اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌدد واﻟﺗﻧوع ،ﻟم ﻳﻛن
اﻟﻘﺻد ﻣﻧﻬﺎ إﻻ ﻣﺣﺎﺻرة رأي إﺧوان اﻟﺻﻔﺎ )ﻣﻣﺛﻼ ﻓﻲ اﻟﻣﻘدﺳﻲ(ٕ ،واظﻬﺎر ﺿﻌﻔﻪ
وﻋدم وﺟﺎﻫﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ،وﻳﻘوم دﻟﻳﻼ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﺧﺗﻳﺎر إﻧﻬﺎء اﻟﻣﻧﺎظرة ﺑﺈﻓﺣﺎم
اﻟﻣﻘدﺳﻲ واﻧﻘطﺎﻋﻪ ﻣﺳﺗﺳﻠﻣﺎ ﺑﺳوق اﻟوراﻗﻳن ،ﺑﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﺣﻣﻠﻪ ﻣن دﻻﻻت اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ.
ﺟﻣﻌﻳﺔ )ﻧﺧﺑوﻳﺔ وﺷﻌﺑﻳﺔ( وﻓﻛرﻳﺔ وﺛﻘﺎﻓﻳﺔ .وﻛﺄن ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ ﻣرﻓوض رﻓﺿﺎ ﻣﺟﻣﻌﺎ
ﻋﻠﻳﻪ ﻣن ﻟدن اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﺗواﻓﻘﺎ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻪ ﺛﻘﺎﻓﻳﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺎ.
ٕواذا أﺿﻳف إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ،ﻣدى اﻫﺗﻣﺎم اﻟوزﻳر اﺑن ﺳﻌدان ﺑﺟﻣﺎﻋﺔ «إﺧوان اﻟﺻﻔﺎ»
وﻓﻛرﻫم ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎظرة ،وﺗوﺟﻳﻬﻪ ﻟﻬﺎ ﺑﺄﺳﺋﻠﺗﻪ ،اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗﺣﻘﻳق ﻓﻲ أﻣرﻫم،
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وﺗﺣﺎﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﻬﻬم )وﻟو ﺑطرﻳﻘﺔ ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷرة( ،إذا أﺿﻳف ﻫذا إﻟﻰ ذاك ،ﺻﺢ
اﻟﻘوﻝ إن ﻣوﻗف اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﻧﺑوذ ﺛﻘﺎﻓﻳﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺎ وﺳﻳﺎﺳﻳﺎ أﻳﺿﺎ.
وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺈن اﻟﻣﻧﺎظرة ﺗﻌﻛس ﺻورة ﻣن ﺻور «ﻣﺣﻧﺔ» اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ
اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،وﺷﻛﻼ ﻣن أﺑرز أﺷﻛﺎﻝ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺣﻛﻣﺔ ﻓﻛ ار وﺳﻳﺎﺳﺔ.
ﻓـ «ﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣظﻬران :ﻣظﻬر ﺳﻳﺎﺳﻲ
ٕواﻳدﻳوﻟوﺟﻲ ،وﻣظﻬر ﻓﻛري ﻧظري ،ﻓﺎﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻛﺎﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺣﺎرﺑﺗﻬﺎ
وﺗﺿﻳﻳق اﻟﺧﻧﺎق ﻋﻠﻰ أﻫﻠﻬﺎ ،ﻛﺎﻧت ﺗﻣﻠﻳﻬﺎ دوﻣﺎ اﻋﺗﺑﺎرات ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﻳر
ﻣﺑﺎﺷرة».48
وﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن «اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ-اﻹﻳدﻳوﻟوﺟﻲ» ﻻ ﻳﻣﻛن ﻓﺻﻠﻪ ،ﺑﺄي ﺣﺎﻝ ﻣن اﻷﺣواﻝ،
ﻋن «اﻟدﻳﻧﻲ» ،ﻓﺈن اﻟﻘوﻝ ﺑﺄن وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣﻧﺎظرة إﻧﻣﺎ ﺗﻌﻛس ﻣﺄزق اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﺑﻳن اﻟدﻳن
واﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ،ﻳﻐدو ﻗوﻻ ﻣﺑر ار ﻣﻌﻘوﻻ .وﻻ أدﻝ ﻋﻠﻰ ذﻟك أن ﺟﻝ اﻻﻋﺗراﺿﺎت-ﻛﻣﺎ
ﺗﺑﻳن -ﻋﻠﻰ دﻋوى إﺧوان اﻟﺻﻔﺎ ،ﻋﺎﺋدة إﻟﻰ اﻟدﻳن ،ﻣؤﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻳﻌﺔ ،ﻟدرﺟﺔ
أﻧﻬﻣﺎ ﺷﻛﻼ ﻣوﻗﻔﺎ واﺣدا ،و«ﺗﺣﺎﻟﻔﺎ» ﻣﻧﺳﺟﻣﺎ ﻟﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ.
وﻏﻧﻲ ﻋن اﻟﺑﻳﺎن أن اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ -ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺎ وﻗﻊ -دﺧﻠت ﻣن ﻣدﺧﻝ دﻳﻧﻲ-
ﻋﻘﻼﻧﻲ ﻻﻗﺗﺣﺎم ﻣﺎ ﻫو ﺳﻳﺎﺳﻲ ،أو ﺑﺗﻌﺑﻳر آﺧر اﺧﺗﺎرت اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ
اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ،ﺑﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟواﺳﻊ ،ﻣﻧﻬﺟﺎ أﺳﺎﺳﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻐﻳﻳر ،ﻟذا ﻟم ﻳﻛن ﻏرﻳﺑﺎ أن ﺗﺟﺎﺑﻪ
ﺑﺄﺳﻠﺣﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ.49
إن أزﻣﺔ اﻟﺣﻛﻣﺔ ﻫﺎﺗﻪ ،ﻛﻣﺎ ﺗﻌرﺿﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎظرةٕ ،واﺿﺎﻓﺔ اﻟﻔﻛر اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ إﻟﻰ اﻟﻔﻛر
اﻟدﻳﻧﻲ ﻟﻣﺣﺎﺻرﺗﻬﺎ وﺗﻘوﻳﺿﻬﺎ ،ﺗﻣﺎﺛﻝ ﺑﺷﻛﻝ ﻗد ﻳﻛون ﻣطﺎﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ اﻷﻧدﻟس
)ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎدس اﻟﻬﺟري( ﻳوم ﻧﻔﻲ ﻓﻳﻠﺳوف ﻗرطﺑﺔ اﺑن رﺷد إﻟﻰ ﺧﺎرﺟﻬﺎ ،وأذاع
ﺧﻠﻳﻔﺔ اﻷﻧدﻟس ﻣﻧﺷو ار رﺳﻣﻳﺎ -ﻧورد أﺑرز ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻳﻪ رﻏم طوﻟﻪ -ﻳﻧﻬﻰ ﻓﻳﻪ اﻟﻧﺎس
ﻋن اﻻﺷﺗﻐﺎﻝ ﺑﺎﻟﻔﻠﺳﻔﺔ واﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ أﻫﻠﻬﺎ .ﻳﻘوﻝ« :ﻗد ﻛﺎن ﻓﻲ ﺳﺎﻟف اﻟدﻫر ﻗوم
]اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ[ ﺧﺎﺿوا ﻓﻲ ﺑﺣور اﻷوﻫﺎم ،وأﻗر ﻟﻬم ﻋواﻣﻬم ﺑﺷﻔوف ﻋﻠﻳﻬم ﻓﻲ اﻹﻓﻬﺎم،
ﺣﻳث ﻻ داﻋﻲ ﻳدﻋو إﻟﻰ اﻟﺣﻲ اﻟﻘﻳوم ،وﻻ ﺣﺎﻛم ﻳﻔﺻﻝ ﺑﻳن اﻟﻣﺷﻛوك ﻓﻳﻪ واﻟﻣﻌﻠوم،
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ﻓﺧﻠدوا ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺻﺣﻔﺎ ﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن ﺧﻼق ،ﻣﺳدودة اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ واﻷوراق ،ﺑﻌدﻫﺎ ﻣن
اﻟﺷرﻳﻌﺔ ﺑﻌد اﻟﻣﺷرﻗﻳن ،وﺗﺑﺎﻳﻧﻬﺎ ﺗﺑﺎﻳن اﻟﺛﻘﻠﻳن ،ﻳؤﻣﻧون أن اﻟﻌﻘﻝ ﻣﻳزاﻧﻬﺎ ،واﻟﺣق
ﺑرﻫﺎﻧﻬﺎ ،وﻫم ﻳﺗﺷﻌﺑون ﻓﻲ اﻟﻘﺿﻳﺔ اﻟواﺣدة ﻓرﻗﺎ ،وﻳﺳﻳرون ﻓﻳﻬﺎ ﺷواﻛﻝ وطرﻗﺎ ،ذﻟﻛم
أن اﷲ ﺧﻠﻘﻬم ﻟﻠﻧﺎر ،وﺑﻌﻣﻝ أﻫﻝ اﻟﻧﺎر ﻳﻌﻣﻠون ...وﻧﺷﺄ ﻣﻧﻬم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺳﻣﺣﺔ
اﻟﺑﻳﺿﺎء ﺷﻳﺎطﻳن إﻧس )ﻓﻼﺳﻔﺔ ﻣﺳﻠﻣون وﻣﻧﻬم طﺑﻌﺎ اﺑن رﺷد( ﻳﺧﺎدﻋون اﷲ وﻫو
ﺧﺎدﻋﻬم ،وﻣﺎ ﻳﺧﺎدﻋون إﻻ أﻧﻔﺳﻬم وﻣﺎ ﻳﺷﻌرون ،ﻓﺈﻧﻬم ﻳواﻓﻘون اﻷﻣﺔ ﻓﻲ ظﺎﻫرﻫم،
وزﻳﻬم وﻟﺳﺎﻧﻬم ،وﻳﺧﺎﻟﻔوﻧﻬﺎ ﺑﺑﺎطﻧﻬم وﻏﻳﻬم وﺑﻬﺗﺎﻧﻬم ...ﻓﺎﺣذروا ،وﻓﻘﻛم اﷲ ،ﻫذﻩ
اﻟﺷردﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻳﻣﺎن ﺣذرﻛم ﻣن اﻟﺳﻣوم اﻟﺳﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﺑدان .وﻣن ﻋﺛر ﻟﻪ ﻋﻠﻰ
ﻛﺗﺎب ﻣن ﻛﺗﺑﻬم ﻓﺟزاؤﻩ اﻟﻧﺎر اﻟﺗﻲ ﺑﻬﺎ ﻳﻌذب أرﺑﺎﺑﻪٕ .واﻟﻳﻬﺎ ﻳﻛون ﻣﺂﻝ ﻣؤﻟﻔﻪ وﻗﺎرﺋﻪ،
وﻣﺂﺑﻪ ...وﻻ ﺗرﻛﻧوا إﻟﻰ اﻟذﻳن ظﻠﻣوا ﻓﺗﻣﺳﻛم اﻟﻧﺎر ،وﻣﺎ ﻟﻛم ﻣن دون اﷲ أوﻟﻳﺎء ﺛم
ﻻ ﺗﻧﺻرون».50
واﺿﺢ إذن ،ﻣدى اﻟﺗداﺧﻝ ﺑﻳن اﻟدﻳن واﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺧطﺎب اﻟﺧﻠﻳﻔﺔ ،وﻣدى اﺳﺗﻧﺎدﻩ
إﻟﻰ اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ )أو اﻟﻔﻛر اﻟدﻳﻧﻲ( ﻟﻔظﺎ وﻣﻌﻧﻰ ﻓﻲ ﺻﻳﺎﻏﺔ ﻗ اررﻩ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺗﺣرﻳم اﻟﺣﻛﻣﺔ وﻣﻧﻊ اﻟﻧظر اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ وﺗداوﻝ أﻓﻛﺎر اﻟﻣﺗﻔﻠﺳﻔﻳن ﻣن اﻟﻧﺎس،
ﻟﺧطورة ذﻟك -وﻓق ﻣﺎ ﻳﺑدو ﻣن ظﺎﻫر اﻟﻧص -ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻳدة وأذﻫﺎن اﻟﻌﺑﺎد ﺑﺈﻓﺳﺎدﻫﺎ
وﺑﻠﺑﻠﺗﻬﺎٕ .وان ﻛﺎن اﻟﺧطر اﻷﻋظم )ﻏﻳر اﻟﻣﺻرح ﺑﻪ( ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻣﺛﻠﻬﺎ
اﻟﺧﻠﻳﻔﺔ ،اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ إﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺔ اﻟدﻳن.
وﻋﻠﻳﻪ ﻓﺎﻟﻣﺳﺄﻟﺔ )اﻷزﻣﺔ( واﺣدة ﻓﻳﻣﺎ ﺣدث ﻫﻧﺎ )اﻷﻧدﻟس( وﻣﺎ ﺣدث ﻫﻧﺎك )ﺑﻐداد(،
ٕوان اﺧﺗﻠﻔت اﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ،ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣوﻗف ﻣن اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ واﺣدٕ ،وان ﺗﺑﺎﻳن ﺣﺎﻣﻠوﻩ.

 -4تقارب النظر بين ابن رشد وإخوان الصفا:
 -1-4ﺿرورة اﻟﻧظر اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ ﻓﻲ اﻟدﻳن:
ﻣﺛﻠﻣﺎ ﺷﻛﻠت ﺟﻣﺎﻋﺔ إﺧوان اﻟﺻﻔﺎ «اﻟﻣوﻗف اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ» ﻣن اﻟدﻳن-ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺎ
ظﻬر ﻣن آ راء اﻟﻣﻘدﺳﻲ -ﻓﻲ اﻟﻣﺷرق اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳوﻣﺋذ ،ﻛذﻟك ﻛﺎن أﺑو اﻟوﻟﻳد ﺑن
رﺷد ﻓﻲ اﻟﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ .ﺛم إن ﻛﻼ ﻣن اﻟﻣوﻗﻔﻳن ﺗوﺣدﻫﻣﺎ ﻗﺿﻳﺔ ﺟوﻫرﻳﺔ ﻫﻲ
ﻗﺿﻳﺔ «اﻟﺗوﻓﻳق» ﺑﻳن اﻟﺣﻛﻣﺔ واﻟﺷرﻳﻌﺔ ،وﻧﻔﻲ اﻻﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﻣطﻠق ﻟﻛﻝ طرف ﻋن
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اﻵﺧر .وﻣؤدى ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻘﻬﺎ ﻟﻳس إﻻ إﻋﺎدة ﺗﻧظﻳم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟدﻳن
واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻓﻳﻣﺎ ﻳرى اﻟﺑﻌض.
ﺑﻳد أن ﺗﻘﺎرب اﻟﻧظر ﺑﻳن إﺧوان اﻟﺻﻔﺎ وﻓﻳﻠﺳوف ﻗرطﺑﺔ ﻻ ﻳرﺗﻔﻊ إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﺗﻣﺎﺛﻝ
واﻟﺗطﺎﺑق اﻟﻣطﻠﻘﻳن ،ﻓذاك ﻣﻣﺎ ﻻ ﻳﻣﻛن وﻻ ﻳﺗوﻗﻊ ﺣﺻوﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻔﻛر اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ،ﻟﻛوﻧﻪ ﻳﻘوم أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻐﺎﻳرة واﻻﺧﺗﻼف واﻟﺗﻣﺎﻳز.
ٕواذا ﻛﺎن ﻫؤﻻء ﻳرون ﺿرورة إدﺧﺎﻝ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻓﻲ اﻟدﻳن واﻟﻣزج ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ،ﻷن اﻟﺷرﻳﻌﺔ
ﻗد دﻧﺳت ﺑﺎﻟﺟﻬﺎﻻت واﺧﺗﻠطت ﺑﺎﻟﺿﻼﻻت ،وﻣن ﺛﻣﺔ ﻻ ﻣﺳﻠك ﻟﺗطﻬﻳرﻫﺎ ﻣن ذﻟك
إﻻ ﺑﺎﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻻﺷﺗﻣﺎﻟﻬﺎﻋﻠﻰ «اﻟﺣﻛﻣﺔ اﻻﻋﺗﻘﺎدﻳﺔ» و«اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻻﺟﺗﻬﺎدﻳﺔ» .51ﻓﺈن
اﺑن رﺷد ﻻ ﻳﺳﻘط ﻓﻲ ﻫذا «اﻟﺗﻔﻛﻳر اﻟﺗوﻓﻳﻘﻲ» اﻟذي ﻻ ﻳﻧﺳﺟم ﻣﻊ ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت
«اﻟﻣﻧطق اﻟﺧﺻوﺻﻲ» ﻟﻸﺷﻳﺎء .وﻗد ﻛـﺎن واﻋﻳﺎ ﺑذﻟك ﺗﻣـﺎم اﻟوﻋﻲ ﻟﻛوﻧﻪ« :ﻳؤﻛد
ﻓﻌﻼ ﻋﻠﻰ ﺗواﻓـق وﻋـدم ﺗﻌﺎرض اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ -وﻫذا ﻏﻳر
اﻟﺗوﻓﻳق-وﻳرﻛز ﻋﻠﻰ ﻗﺿﻳﺔ أﺳﺎﺳﻳﺔ ﻋﻧدﻩ ،وﻫﻲ أن اﻟﺗﻌﺎرض ﻗﺎﺋم ﻓﻌﻼ ﺑﻳن
اﻟﺧطﺎب اﻟﺑرﻫﺎﻧﻲ اﻟذي ﺗﻌﺗﻣدﻩ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ،واﻟﺧطﺎب اﻟﺟدﻟﻲ اﻟﺳﻔﺳطﺎﺋﻲ اﻟذي
اﻋﺗﻣدﺗﻪ اﻟﻔرق اﻟﻛﻼﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﻳﻛن ﻫدﻓﻬﺎ ﺑﻧﺎء اﻟﺣﻘﻳﻘﺔٕ ،واﻧﻣﺎ اﻟﺗﺄﺛﻳر ﻓﻲ اﻟﺧﺻم
وﻫدم آراﺋﻪ وﻣﻌﺗﻘداﺗﻪ.وﻫذا ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺷﺗﻳت ﺷﻣﻝ اﻷﻣﺔ واﻟﻣﻠﺔٕ ،واﻟﺣﺎق اﻷذى
ﺑﺎﻟﺷرﻳﻌﺔ واﻟﺣﻛﻣﺔ»
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وﺑذﻟك ﻳﻌﻳد ﺗرﺗﻳب اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟدﻳن واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن ﻟﻛﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ أﺻوﻻ
وطرﻳﻘﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗدﻻﻝ ﺧﺎﺻﺔٕ ،وان ﻛﺎﻧﺎ ﻳﻠﺗﻘﻳﺎن ﻋﻧد اﻟﻬدف ﻧﻔﺳﻪ ،وﻫو اﻟﺑﺣث
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺿﻳﻠﺔ.53
ﻛﻝ ﻫذا وذاك ﻫو اﻟﻣﻘﺻد اﻷﻋﻣق ﻣن ﺗﺄﻟﻳف ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻟﻣﺷﻬور «ﻓﺻﻝ اﻟﻣﻘﺎﻝ ﻓﻲ
ﺗﻘرﻳر ﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﺷرﻳﻌﺔ واﻟﺣﻛﻣﺔ ﻣن اﻻﺗﺻﺎﻝ» .اﻟذي اﺷﺗﻬر ﺑﻪ أﻛﺛر ﻣن اﺷﺗﻬﺎر
أﺑﻲ ﺣﺎﻣد اﻟﻐزاﻟﻲ ﺑﻛﺗﺎﺑﻪ «اﻟﻣﻧﻘذ ﻣن اﻟﺿﻼﻝ» .وﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳن اﻟﻣؤﻟﻔﻳن
ﺗدﻋﻣﻪ ﺣﺟﺗﺎن اﺛﻧﺎن ،إﺣداﻫﻣﺎ راﺟﻌﺔ إﻟﻰ ﻛوﻧﻬﻣﺎ ﻳدوران ﻋﻠﻰ ﺑﻳﺎن ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺣﻛﻣﺔ
ﻣن اﻟﺷرﻳﻌﺔ ،أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻓﻌﺎﺋدة إﻟﻰ ﻛون ﻗﺎﺿﻲ ﻗﺿﺎة ﻗرطﺑﺔ ﻓﻲ ﻣؤﻟﻔﻪ ﻫذا ﻳرد ردا
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ﻗوﻳﺎ وﻣﺑﺎﺷ ار ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣب «اﻟﻣﻧﻘذ»،ﺑﺑﻳﺎن «ﺗﻬﺎﻓت» اﻋﺗراﺿﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ،ﻓﻲ
ﺷﻛﻝ ﻣﻧﺎظرة ﺑﻌﻳدة -وﺗﺣذﻳرﻩ ﻣن ﺗﻌﺎطﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف أﺻﻧﺎﻓﻬﺎ ،ﺛم
ﺗﺣرﻳﻣﻪ اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻛﺗب اﻟﻘدﻣﺎء ﺟﻣﻠﺔ

.54

ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺎ ﻳﺗم ﺑﻳﺎﻧﻪ ﺑﻌد ﻫذا.

إن ﻣﺷروع اﺑن رﺷد إذن ،ﻟﻳس إﻻ إﻧﺻﺎﻓﺎ ﻟﻠﻔﻠﺳﻔﺔ ،واﻟوﻗوف ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﻐزاﻟﻲ وﻣن
ﺟرى ﻣﺟراﻩ ﻓﻲ ﻣﻌﺎداﺗﻪ ﻟﻠﺣﻛﻣﺔ ﻣن ﻣﻧطﻠق دﻳﻧﻲ ،وﻋﻘﻳدة إﻳﻣﺎﻧﻳﺔ .ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ،ﻣن
ﺟﻬﺔ أﺧرى ،إﺛﺑﺎت إﻣﻛﺎن «اﻟﺗواﻓق» ﺑﻳن اﻟدﻳن واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ،ﻟذا ﻧﺟدﻩ ﻳﻣﻬد إﻟﻰ ﻫذا
ﺑﺎﻻﺳﺗدﻻﻝ ﺑﺎﻟﻘرآن ﻋﻠﻰ وﺟوب اﻟﻧظر اﻟﻌﻘﻠﻲ ،وﻣﺗﻰ ﺻﺢ ﻫذا وﺟب اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﺗراث
اﻟﻳوﻧﺎن )ﻋﻠوم اﻷواﺋﻝ( ،وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗوﻓﻳق ﺑﻳن ﺣرﻓﻳﺔ اﻟﻧص وﺗراث اﻟﻌﻘﻝ اﻟﻘدﻳم،
ﺑﺗﺄوﻳﻝ ظﺎﻫر اﻟﻧﺻوص وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺗﻣﺷﻳﺔ ﻣﻊ ﻣﻧطق اﻟﻌﻘﻝ اﻟﺳﻠﻳم.
ﻳﻘوﻝ اﺑن رﺷد« :إن ﻛﺎن ﻓﻌﻝ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻟﻳس ﺷﻳﺋﺎ أﻛﺛر ﻣن اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات
واﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ دﻻﻟﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺎﻧﻊ...ﻓﺈن اﻟﻣوﺟودات إﻧﻣﺎ ﺗدﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺎﻧﻊ
ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﺻﻧﻌﺗﻬﺎٕ ،واﻧﻪ ﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺻﻧﻌﺗﻬﺎ أﺗم ،ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺎﻟﺻﺎﻧﻊ
أﺗم ...ﻓﺄﻣﺎ أن اﻟﺷرع دﻋﺎ إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣوﺟودات ﺑﺎﻟﻌﻘﻝ وﺗطﻠب ﻣﻌرﻓﺗﻬﺎ ﺑﻪ ،ﻓذﻟك
ﺑﻳن ﻓﻲ ﻏﻳر ﻣﺎ آﻳﺔ ﻣن آﻳﺎت ﻛﺗﺎب اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﻣﺛﻝ ﻗوﻟﻪ }:ﻓـﺎﻋﺘﺒﺮوا ﻳﺎ أوﻟﻲ
اﻷﺑﺼﺎر{ .وﻫذا ﻧص ﻋﻠﻰ وﺟوب اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﻘﻳﺎس اﻟﻌﻘﻠﻲ ]أو اﻟﻌﻘﻠﻲ[ واﻟﺷرﻋﻲ
ﻣﻌﺎ ،وﻣﺛﻝ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ} :أو ﻟﻢ ﻳﻨﻈﺮوا ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻮت اﻟﺴﻤﺎوات واﻷرض وﻣﺎ ﺧﻠﻖ اﷲ ﻣﻦ
ﺷﻲء{ .وﻫذا ﻧص ﺑﺎﻟﺣث ﻋﻠﻰ اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣوﺟودات».55
إذا ﺗﺄﻛد ﻫذا -ﺣﺳب اﺑن رﺷد -ﻓدﻋوة اﻟﺷرع ﺻرﻳﺣﺔ إﻟﻰ وﺟوب اﺳﺗﺧدام اﻟﻘﻳﺎس
اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻓﻲ أﻣور اﻟدﻳن ،إﻻ أﻧﻪ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺟﻬﺔ ،اﻟواﺟب أن ﻧﺟﻌﻝ ﻧظرﻧﺎ ﻓﻲ
اﻟﻣوﺟودات ﺑﺄﻓﺿﻝ أﻧواع اﻟﻘﻳﺎس وأﺗﻣﻬﺎ وﻫو اﻟﻣﺳﻣﻰ ﺑرﻫﺎﻧﺎ .56واﻟﻘﻳﺎس اﻟﺑرﻫﺎﻧﻲ ﻻ
ﻳﺻﺢ أن ﻳﺳﺗﻌﻣﻠﻪ اﻹﻧﺳﺎن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﺣﺳن إﻻ إذا ﻛﺎن ﻋﺎرﻓﺎ ﺑﺄﻧواع اﻟﻘﻳﺎس،
وأﻧواع اﻟﺑراﻫﻳن وﺷروطﻬﺎ ،وﺗﻣﻳز اﻟﻘﻳﺎس اﻟﺑرﻫﺎﻧﻲ ﻋن اﻟﻘﻳﺎس اﻟﺟدﻟﻲ ...وﻣﻣﺎ
ﻳﺗﻛون ،إﻟﺦ

.57

وﻣﺟﻣوع ﻫذﻩ اﻟﻌﻠوم واﻟﻣﻌﺎرف أو ﻫذﻩ اﻟطرق ﻓﻲ اﻻﺳﺗدﻻﻝ واﻹﻗﻧﺎع

ﻫو ﻣﺎ ﻳﺳﻣﻰ ب«اﻟﻣﻧطق» ،وﻋﻠﻳﻪ ﻓوﺟوب اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣوﺟودات ﻳﺳﺗﻠزم ﺗﻌﻠم اﻟﻣﻧطق.
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وﻣن ﻫﻧﺎ ،ﺑﻌد دﻓﻊ اﻟرﺟﻝ دﻋوى اﻟﺗﻌﺎرض ﺑﻳن اﻟوﺣﻲ واﻟﻌﻘﻝ ﻳﻣﺿﻲ ﺑطرﻳﻘﺗﻪ
اﻟﺑرﻫﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗدﻻﻝ ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻛﺗب اﻟﻘدﻣﺎء واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن
ﻋﻠوﻣﻬم .ﻟذا ﻳؤﻛد أﻧﻪ ﻳﺟب «أن ﻧﺿرب ﺑﺄﻳدﻳﻧﺎ ﻓﻲ ﻛﺗب اﻟﻘدﻣﺎء ،ﻓﻧﻧظر ﻓﻳﻣﺎ ﻗﺎﻟوﻩ
ﻋن ذﻟك ،ﻓﺈن ﻛﺎن ﺻواﺑﺎ ﻗﺑﻠﻧﺎﻩ ﻣﻧﻬمٕ ،وان ﻛﺎن ﻓﻳﻪ ﻣﺎ ﻟﻳس ﺑﺻواب ﻧﺑﻬﻧﺎ ﻋﻠﻳﻪ،
ﺳواء ﻛﺎﻧوا ﻣﺷﺎرﻛﻳن ﻟﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺔ أو ﻏﻳر ﻣﺷﺎرﻛﻳن ﻟﻧﺎ ﻓﻳﻬﺎ » . 58ﻻﻋﺗﻘﺎدﻩ أن
اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺗراﻛم ،وﻣﺗﻰ أﺻر ﻋﻠﻰ اﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﺎﻟذات ،وﻋدم اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣﺟﻬود
اﻟﻣﺗﻘدﻣﻳن ﺣﺻﻝ اﻟﻣﺣﺎﻝ .ﻟذﻟك« :واﺟب أن ﻳﺳﺗﻌﻳن ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﺗﺄﺧر ﺑﺎﻟﻣﺗﻘدم.
ﻓﺈﻧﻪ ﻋﺳﻳر ،أو ﻏﻳر ﻣﻣﻛن ،أن ﻳﻘف واﺣد ﻣن اﻟﻧﺎس ﻣن ﺗﻠﻘﺎﺋﻪ واﺑﺗداﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ
ﻣﺎ ﻳﺣﺗﺎج إﻟﻳﻪ ﻣن ذﻟك».59
وﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻫذا إﻟﻰ ذاك ﻳﺗﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ اﻹﺟﻣﺎﻝ ،أن ﺑﻳن اﻟﺣﻛﻣﺔ واﻟﺷرﻳﻌﺔ ﻋﻼﻗﺔ
أﺧوة ،ﻟﻛوﻧﻬﻣﺎ ﺗرﺿﻌﺎن ﻣن ﻣﻧﺑﻊ واﺣد ﻫو «اﻟﺣق» .واﻟﺣق-ﻋﻠﻰ ﺣد ﺗﻌﺑﻳر أﺑﻲ
اﻟوﻟﻳد -ﻻ ﻳﻣﻛن أن ﻳﻛون ،ﺑﺄي ﺣﺎﻝ ﻣن اﻷﺣواﻝ -ﻣﺿﺎدا ﻟﻠﺣقٕ ،واﻧﻣﺎ ﻫو «ﺷﺎﻫد
ﻟﻪ» .ﻛﻣﺎ أﻧﻬﻣﺎ ﺗوﺻﻼن إﻟﻰ ﻣﻘﺻد ﻣﺷﺗرك ﻫو «اﻟﻔﺿﻳﻠﺔ» ﻓـ«اﻟﺣﻛﻣﺔ ﻫﻲ
ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﺷرﻳﻌﺔ واﻷﺧت اﻟرﺿﻳﻌﺔ ،ﻓﺎﻹذاﻳﺔ ﻣﻣن ﻳﻧﺳب إﻟﻳﻬﺎ )ﻣﻔﻛروا اﻹﺳﻼم
وﻋﻠﻰ رأﺳﻬم اﻟﻐزاﻟﻲ( ﻫﻲ أﺷد اﻹذاﻳﺔ .ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳوﻗﻊ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﻣن اﻟﻌداوة واﻟﺑﻐﺿﺎء
واﻟﻣﺷﺎﺟرة .وﻫﻣﺎ اﻟﻣﺻطﺣﺑﺗﺎن ﺑﺎﻟطﺑﻊ ،اﻟﻣﺗﺣﺎﺑﺗﺎن ﺑﺎﻟﺟوﻫر واﻟﻐرﻳزة».60
وﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﺎﻟﺗﻘﺎرب ﻓﻲ اﻟﻧظر ﻣﻛﺷوف ﺑﻳن اﺑن رﺷد ٕواﺧوان اﻟﺻﻔﺎ )ﻣﻣﺛﻠﻳن ﻓﻲ
اﻟﻣﻘدﺳﻲ اﻟﺣﺎﻣﻝ ﻟﺗﺻورﻫم ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎظرة( .ﺑﺧﺻوص اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟدﻳن واﻟﻌﻘﻝٕ ،وان
ﻛﺎن ﻣرﻛز اﻟﺗﻣﺎﻳز ﻓﻲ اﻟﻧظر ﻣوﺟودا ﻓﻲ طﺑﻳﻌﺔ ﺗﺣدﻳد ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ .ﻓﻬﻲ ﻓﻲ

اﻋﺗﻘﺎد اﻟﻣﻘدﺳﻲ وﺟﻣﺎﻋﺗﻪ ﺗرﻗﻰ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى «اﻟﺗﻛﺎﻣﻝ» اﻟﻣﻣﻛن ﻣن اﻟﺟﻣﻊ واﻟﻣزج
ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﺿﻣن داﺋرة اﻟﻌﺎم )اﻟﺷرﻳﻌﺔ( واﻟﺧﺎص )اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ( ،أو «اﻟﺗﻘﻠﻳد واﻟﺑرﻫﺎن»
و«اﻟظن واﻟﻳﻘﻳن» .وﻣن ﺛﻣﺔ ﻓﺈن اﻟﻔﻛر اﻟدﻳﻧﻲ ﻣﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﻔﻛر اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ ﻣﻘدار
اﺣﺗﻳﺎج ﻫذا إﻟﻰ ذاك ،وﻋﻠﻳﻪ ﻓﺎﻟﺗوﻓﻳق واﺟب ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺟﻬﺔ.
أﻣﺎ اﺑن رﺷد ﻓﻼ ﻳدﺧﻝ إﻟﻰ ﺗﺄﺳﻳس ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣن ﺑﺎب اﻟﺗوﻓﻳق ٕواﻧﻣﺎ ﻣن ﻣدﺧﻝ
اﻟدﻋوة إﻟﻰ «اﻟﺗواﻓق» اﻟذي ﻳﺣﻔظ ﻟﻛﻝ ﻣن اﻟدﻳن واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﺧﺻوﺻﻳﺎﺗﻬﻣﺎ ،وﻳﺑﻌد
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اﻟﺗﻌﺎرض ﻋﻧﻬﻣﺎ أﺷد ﻣﺎ ﻳﻛون اﻹﺑﻌﺎد .ﻓﻼ اﻟدﻳن ﻳﻌﺎرض اﻟﺣﻛﻣﺔ ،وﻻ اﻟﺣﻛﻣﺔ
ﺗﻌﺎدي اﻟﺷرﻳﻌﺔ ،ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻟﻳﺳت ﻫذﻩ راﺟﻌﺔ إﻟﻰ ﺗﻠك ،وﻻ ﺗﻠك ﻗﺎﺑﻠﺔ أن ﺗرد إﻟﻰ ﻫذﻩ.
وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻳﻪ ،ﺣﺎوﻝ أن ﻳواﻓق ﺑﻳن اﻟوﺣﻲ واﻟﻌﻘﻝ ،ﻓﺻرح ﺑﺄن ﻟﻠﻌﻘﻝ ﻣﻳداﻧﺎ ﻳﺣﺳن
اﻟﺗﻔﻛﻳر ﻓﻳﻪ ،ﻓﺈن ﺗﺟﺎوزﻩ ظﻝ ﺳﺑﻳﻼ .وﻣن ﻫﻧﺎ أﺿﺣت اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟوﺣﻲ ﻣﺎﺳﺔ،
ﻟﻛوﻧﻪ ﺟﺎء ﻣﺗﻣﻣﺎ ﻟﻠﻌﻘﻝ .ﻓﻣن ذﻟك ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺧﺎﻟق ،واﻟﺳﻌﺎدة واﻟﺷﻘﺎء ﻓﻲ اﻟدﻳن
واﻵﺧرة وأﺳﺑﺎﺑﻬﺎ ووﺳﺎﺋﻠﻬﺎ .واﺗﺻﺎﻝ اﻹﻧﺳﺎن ﺑﺎﻟﻌﻘﻝ اﻟﻔﻌﺎﻝ ﻳﻘود إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﺳﻌﺎدة
وﻳﻠﻬم اﻟﻌﻘﻝ اﻟﺣﻘﺎﺋق.61
ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻓﺈن اﻟﻣﺗﻔﻠﺳﻔﺔ ﻣن اﻟﻧﺎس-ﻓﻲ ﻧظر اﺑن رﺷد -ﻻ ﻳﻌﺎرﺿون اﻟدﻳن
ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻝ اﻟﻐزاﻟﻲ ،ﻓـ« :اﻟﺣﻛﻣﺎء ﻣن اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻻ ﻳﺟوز ﻋﻧدﻫم اﻟﺗﻛﻠم واﻟﺟداﻝ ﻓﻲ
ﻣﺑﺎدئ اﻟﺷرﻳﻌﺔ ،وذﻟك أﻧﻪ ﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻛﻝ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﺑﺎدئ ،وواﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎظر
ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ أن ﻳﺳﻠم ﺑﻣﺑﺎدﺋﻬﺎ ،ﻻ ﻳﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﻻ ﺑﻧﻔﻲ وﻻ إﺑطﺎﻝ ،ﻛﺎﻧت
اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ أﺣرى ﺑذﻟك».62
واﻟذي ﻳﻘوم ﺷﺎﻫدا ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻣﺗﺄﺻﻝ اﺳﺗﻘراﺋﻳﺎ ﻓﻲ ﻛﺗﺎب اﷲ ،ﻣن ﺟﻬﺔ أن ﺧطﺎﺑﻪ
ﻳﺣدد ﻣﺳﻠﻛﻳن اﺛﻧﻳن ﻟﻠوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻟﺣق وﺗﻘرﻳرﻩ ،أﺣدﻫﻣﺎ «ﺑﻳﺎﻧﻲ» ﻣدﻟوﻝ ﻋﻠﻳﻪ
ﻟﻔظﺎ ،ﻓﻳﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ «ﺑرﻫﺎﻧﻲ» ﻣﺄﺻوﻝ ﻓﻲ «ﻗﺻد اﻟﺷرع» ﻣؤﺷر ﻋﻠﻳﻪ ﺗﻠﻣﻳﺣﺎ ،ﻳﻘوﻝ
اﺑن رﺷد« :إذا اﺳﺗﻘرئ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌزﻳز وﺟدت )اﻟطرﻳﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺟد اﻟﻘرآن ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ
إﺛﺑﺎت ﺣدوث اﻟﻌﺎﻟم ووﺟود اﻟﺻﺎﻧﻊ( ﺗﻧﺣﺻر ﻓﻲ ﺟﻧﺳﻳن :أﺣدﻫﻣﺎ طرﻳق اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ
ﺑﺎﻹﻧﺳﺎن وﺧﻠق اﻟﻣوﺟودات ﻣن أﺟﻠﻪ ،وﻟﻧﺳ ﱢم ﻫذﻩ اﻟطرﻳﻘﺔ «دﻟﻳﻝ اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ» .واﻟطرﻳﻘﺔ
اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣﺎ ﻳظﻬر ﻣن اﺧﺗراع اﻟﺣﻳﺎة ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎد واﻹدراﻛﺎت اﻟﺣﺳﻳﺔ واﻟﻌﻘﻝ ،وﻟﻧﺳ ﱢم

ﻫذﻩ اﻟطرﻳﻘﺔ«دﻟﻳﻝ اﻻﺧﺗراع».63

ﻓﻣﺳﻠك «اﻟﺑﻳﺎن» ﻣﻘﺗرن «ﺑدﻟﻳﻝ اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ» ،ﻓﻳﻣﺎ ﻣﺳﻠك «اﻟﺑرﻫﺎن» -اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ -ﻗﺎﺋم
ﻋﻠﻰ «دﻟﻳﻝ اﻻﺧﺗراع» .وﻣن اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﺳﻠﻛﻳن ﻳﻛﻣﻝ «ﻟﺗواﻓق» ﺑﻳن اﻟﻌﻘﻝ واﻟﻧﻘﻝ،
وﻳزوﻝ اﻟﺗﻧﺎﻗض ﺑﻳن اﻟﺣﻛﻣﺔ واﻟﺷرﻳﻌﺔ ،ﻓﺗﺗﺣﻘق ﺑذﻟك ﻏﺎﻳﺔ «اﻻﻧﺗﻔﺎع اﻟﻌﺎﺟﻝ
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واﻵﺟﻝ» ﻋﻧد ﻛﻝ ﻣن اﻟﻔﻳﻠﺳوف واﻟﻣﺗدﻳن ،ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻋﺗﻘﺎد اﻟﺣرﻳري اﻟﻘرﻳﺑﺔ آراؤﻩ
واﻋﺗﻘﺎداﺗﻪ ﻣن اﻋﺗﻘﺎدات أﺑﻲ ﺣﺎﻣد اﻟﻐزاﻟﻲ ﺧﺻم اﺑن رﺷد.

 -5تقاطع النظر بين الحريري والغزالي:
 -1-5ضرورة إبعاد التفلسف عن التدين:
ﻟﻘد ﺗوﺿﺢ ﻣن ﺟﻣﻠﺔ ﻣﺎ ﺗﻘدم أن ردود اﺑن رﺷد إﻧﻣﺎ أﺗت ﻓﻲ ﺟزء ﻛﺑﻳر ﻣﻧﻬﺎ دﻓﺎﻋﺎ
ﻋن ﻛﻝ ﻣن اﻟﺣﻛﻣﺔ واﻟﺷرﻳﻌﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﺗﻘرﻳب واﻟﺗواﻓق ،وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟرﻓﻊ اﻟﺗﻧﺎزع
واﻟﺗﻌﺎرض ،ﻓﺎﺳﺗدﻝ ﺑذﻟك ﻋﻠﻰ ﻗرب ﺗﺻورﻩ ﻣن ﺗﺻور ﺟﻣﺎﻋﺔ إﺧوان اﻟﺻﻔﺎ-
اﻟﻣﺎﺛﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎظرة -ﻣن ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب )ﻧﺻرة اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ(.
ٕواذا ﻛﺎن ذﻟك ﻛذﻟك ،ﻓﺈن ﻫﻧﺎك ﺗﻘﺎﺑﻼ أﺧر ﺑﻳن ﻣوﻗﻔﻳن ﻣﺗﺑﺎﻋدﻳن زﻣﻧﺎ ،ﻣﺗوﺣدﻳن
ﻫدﻓﺎ )ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ٕواظﻬﺎر ﺗﻌﺎرﺿﻬﺎ ﻣﻊ اﻟدﻳن( .أوﻟﻬﻣﺎ ﻳﻣﺛﻠﻪ اﻟﺣرﻳري ﺧﺻم
اﻟﻣﻘدﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎظرة .وﺛﺎﻧﻳﻬﻣﺎ ﻳﺟﺳدﻩ أﺑو ﺣﺎﻣد اﻟﻐزاﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻌرﺑﻳﺔ

اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻋﻠﻣﺎ ﻣن أﻋﻼم ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ ،وذﻟك ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻣؤﻟﻔﺎت اﻟﻌدﻳدة
اﻟﺗﻲ ﺻﻧﻔﻬﺎ ﺑداﻓﻊ ﻣن ﻫذا اﻷﻣر.
إن ﻣﻧﺎط ﻋدم اﻟﺗوﻓﻳق ﺑﻳن اﻟﺣﻛﻣﺔ واﻟﺷرﻳﻌﺔ ،ﻓﻲ ﻧظر اﻟﺣرﻳري ،ﺗﻌﺎرض ﻛﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ
ﻣﻧﻬﺟﺎ وأﺻوﻻ وﻫدﻓﺎ ،ﻟذا ﻓﺎﻟﻛﺛﻳر ﻣﻣﺎ ﻳﻘوﻝ ﺑﻪ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﺧﺎرج ﻋن ﻧطﺎق اﻟدﻳن،
ﺑﻌﻳد ﻋن اﻟﻣﻠﺔ .ﻗﺻدﻫم اﻷﺳﺎس اﻹﺳﺎءة إﻟﻰ اﻟﺷرﻳﻌﺔٕ ،واﻳﺟﺎد اﻟﺣﻘد ﻋﻠﻳﻬﺎ.64
وﻻ ﻳﺑﻌد ﻋن ﻫذا ﻣوﻗف اﻟﻐزاﻟﻲ ،ﻓﻬو اﻟذي ﻛﻔر اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻟﻛوﻧﻬم «ﻓرﻗوا
اﻹﺟﻣﺎع ﻓﻲ اﻟﺗﺄوﻳﻝ» .وﻫو ﻣن ﻧﻬﻰ ﻋن اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻷواﺋﻝ وﻓﻲ ﺻدارﺗﻬﺎ
اﻟﻣﻧطق واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ.65
أﻣﺎ داﻋﻲ اﻟﺗﻛﻔﻳر ﻓراﺟﻊ إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣﺳﺎﺋﻝ ،أوﻟﻬﺎ إﻧﻛﺎر اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﺑﻌث اﻷﺟﺳﺎد،
ﻓﻬﻲ ﻓﻲ رأﻳﻬم ﻻ ﺗﺣﺷر ،واﻟﻣﻌﺎﻗب ﻫﻲ اﻷرواح اﻟﻣﺟردة ،واﻟﻌﻘوﺑﺎت «روﺣﺎﻧﻳﺔ» ﻻ
«ﺟﺳﻣﺎﻧﻳﺔ» .وﺛﺎﻧﻳﻬﺎ ﻗوﻟﻬم ﺑﻘﺻر ﻋﻠم اﷲ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻠﻳﺎت دون اﻟﺟزﺋﻳﺎت .وﺛﺎﻟﺛﻬﺎ
ادﻋﺎؤﻫم ﻗدم اﻟﻌﺎﻟم وأزﻟﻳﺗﻪ.66
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وأﻣﺎ ﻣﺑرر ﺗﺣذﻳرﻩ ﻣن ﺗﻌﺎطﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ ﺟﻣﻠﺔ ،وﺣﺛﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﻋراض ﻋن ﻛﺗب
اﻟﻘدﻣﺎء ﻓﻘﺎﺋم أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻳﺎﻧﺔ ﻋﻘﻳدة اﻹﺳﻼم ﻣن «ﻛﻔرﻳﺎت» اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ .ﻓﺗرﻛﻬﺎ
ﻟﻳس ﻟذاﺗﻬﺎ ٕواﻧﻣﺎ اﺗﻘﺎء ﻟﺷرﻫﺎ .ﻟذا ﻓﻌﻠوم اﻟرﻳﺎﺿﻳﺎت ،ﻓﻲ ﻧظرﻩ ،ﻣﺛﻼ «آﻓﺔ ﻋظﻳﻣﺔ،
ﻷﺟﻠﻬﺎ ﻳﺟب زﺟر ﻛﻝ ﻣن ﻳﺧوض ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻌﻠوم» ،ﻷن اﻟﻣﻘﺑﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻗد ﻳﺄﺧذﻩ
ﻣﻧﻬﺟﻬﺎ ودﻗﺔ اﺳﺗدﻻﻻﺗﻬﺎ وﺑراﻫﻳﻧﻬﺎ «ﻓﻳﺣﺳن ﺑذﻟك اﻋﺗﻘﺎدﻩ ﻓﻲ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ،وﻳﺣﺳب
أن ﺟﻣﻳﻊ ﻋﻠوﻣﻬم ﻓﻲ اﻟوﺿوح ووﺛﺎﻗﺔ اﻟﺑرﻫﺎن ﻛﻬذا اﻟﻌﻠم ،ﻓﻳﻧﻘﺎد ﺑذﻟك إﻟﻰ ﺣﺳن
اﻻﻋﺗﻘﺎد ﻓﻳﻣﺎ ﻳدﻋوﻩ ﻓﻲ اﻹﻟﻬﻳﺎت».67
وﻻ ﻳﺧﺗﻠف ﻓﻲ ذﻟك -ﺣﺳب اﻟﺗﺻور ﻧﻔﺳﻪ -ﻋﻠم اﻟرﻳﺎﺿﻳﺎت ﻋن اﻟﻣﻧطق ،ﻣن ﺟﻬﺔ
وﺟود آﻓﺔ ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ .ﻓـ«رﺑﻣﺎ ﻳﻧظر ﻓﻲ اﻟﻣﻧطق أﻳﺿﺎ ﻣن ﻳﺳﺗﺣﺳﻧﻪ وﻳراﻩ واﺿﺣﺎ،
ﻓﻳظن أن ﻣﺎ ﻳﻧﻘﻝ ﻋﻧﻬم )اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ( ﻣن اﻟﻛﻔرﻳﺎت ﻣؤﻳد ﺑﻣﺛﻝ ﺗﻠك اﻟﺑراﻫﻳن ،ﻓﻳﻌﺟﻝ
ﺑﺎﻟﻛﻔر ﻗﺑﻝ اﻻﻧﺗﻬﺎء إﻟﻰ اﻟﻌﻠوم اﻹﻟﻬﻳﺔ».67
إن وراء ﻛﻝ ﻫذا إذن -وﻏﻳرﻩ ﻛﺛﻳر ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﻐزاﻟﻲ -ﻗﺻدا واﺣدا ﻳﻧﺣﺻر ﻓﻲ
دﺣض ﻣﺎ ﻳﺑدو ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻣﻧﺎﻓﻳﺎ ﻟﻠدﻳن ،وﺗﻘرﻳر ﻋدم ﺗواﻓق اﻟﺣﻛﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺷرﻳﻌﺔ
ﻷﺟﻝ ﺻرف اﻟﻧﺎس ﻋن أﻫﻠﻬﺎ ،وزﺟر ﻣن ﻳﺧوض ﻓﻲ ﻋﻠوﻣﻬﺎ وﻓروﻋﻬﺎ،إذ ﻗﻝ -
ﻋﻠﻰ ﺣد ﺗﻌﺑﻳرﻩ« -ﻣن ﻳﺧوض ﻓﻳﻬﺎ إﻻ وﻳﻧﺧﻠﻊ ﻋن اﻟدﻳن» .ﻓﺈذا ﻓرغ ﻣن ذﻟك ﻗرر
أن اﻟﺗﺻوف ﻫو اﻟﺑدﻳﻝ اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟﻠﻔﻠﺳﻔﺔ ،ﻟﻛوﻧﻪ ﻳﻠﻲ اﻟوﺣﻲ طرﻳﻘﺎ إﻟﻰ اﻛﺗﺷﺎف
اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ،وأﻧﻪ ﻳﻔﺿﻝ اﻟﻌﻘﻝ اﻟﺑﺷري اﻟذي ﻳﺗﺷﺑث ﺑﻪ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻣﻊ ﻗﺻورﻩ ﻋن
إدراﻛﻪ

.68

ﻳﻘوﻝ« :ﻋﻠﻣت ﻳﻘﻳﻧﺎ أن اﻟﺻوﻓﻳﺔ ﻫم اﻟﺳﺎﻟﻛون ﻟطرﻳق اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﺎﺻﺔ،

وأن ﺳﻳرﺗﻬم أﺣﺳن اﻟﺳﻳر ،وطرﻳﻘﻬم أﺻوب طرﻳق ،وأﺧﻼﻗﻬم أزﻛﻰ اﻷﺧﻼق .ﺑﻝ
ﻟو ﺟﻣﻊ ﻋﻘﻝ اﻟﻌﻘﻼء ،وﺣﻛﻣﺔ اﻟﺣﻛﻣﺎء ،وﻋﻠم اﻟواﻗﻔﻳن ﻋﻠﻰ أﺳرار اﻟﺷرع ﻣن
اﻟﻌﻠﻣﺎء ،ﻟﻳﻐﻳروا ﺷﻳﺋﺎ ﻣن ﺳﻳرﺗﻬم ،وأﺧﻼﻗﻬم وﻳﺑدﻟوﻩ ﺑﻣﺎ ﻫو ﺧﻳر ﻣﻧﻬم ﻟم ﻳﺟدوا إﻟﻰ
ذﻟك ﺳﺑﻳﻼ».69
اﻟﻣوﻗﻔﺎن ﻛﻼﻫﻣﺎ -ﻛﻣﺎ ﺗﺑﻳن -ﻳﻧطﻠﻘﺎن ﻣن اﻋﺗﻘﺎد ﻣﺷﺗرك ،وﻳﻠﺗﻘﻳﺎن ﻋﻧد ﻗﺻد ﻣﺣدد
ﻣﺣورﻩ اﻷﺳﺎس اﻟﻣداﻓﻌﺔ ﻷﺟﻝ «ﺗطﻬﻳر» اﻟدﻳن ﻣن اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ وﺗﺧﻠﻳﺻﻪ ﻣﻧﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ
اﻋﺗﺑﺎر أن ﻣﺎ ﻳﻠﺣﻘﻪ ﻣﻧﻬﺎ ﻣن إﻳذاء أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﻳﺻﻳﺑﻪ ﻋن طرﻳق ﻏﻳرﻫﺎ .ﻟذا ﻻ ﺑد
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ﻣن ﻓك اﻟﺗراﺑط وﻓض اﻟﺗﺷﺎﺑك ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ،ﺻوﻧﺎ ﻟﻺﻳﻣﺎن اﻟﻌﻣﻳق ﻣن اﻟﺗﻔﻠﺳف اﻟﻣﺎرق،
وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺄوﻟﻰ اﻷوﺻﺎف ﻟﺟﺎﻣﻊ دﻋﺎوى ﻛﻝ ﻣن اﻟﻣﻘدﺳﻲ واﻟﻐزاﻟﻲ ﻫو« :ﻓﺻﻝ
اﻟﻛﻼم ﻓﻲ ﺗﻘرﻳر ﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﺷرﻳﻌﺔ واﻟﺣﻛﻣﺔ ﻣن اﻧﻔﺻﺎﻝ» ،ﺑﺣﻛم أن ﻣﺑﺗﻐﺎﻫﻣﺎ
ﻣﺣﺻور ﺿﻣن داﺋرة ﺗﻘرﻳر «اﻟﻔﺻﻝ» ﺗﺄﻳﻳدإ ،واﺑطﺎﻝ «اﻟوﺻﻝ» دﺣﺿﺎ.

خالصـــة:
ﻟﻘد ﺳﻠك اﻟﻣﺗﻧﺎظرون ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﺷرﻳﻌﺔ واﻟﺣﻛﻣﺔ ﻣﺳﻠﻛﻳن اﺛﻧﻳن؛ ﻣﺳﻠك
اﻟرد وﻣﺳﻠك اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ .أﻣﺎ اﻟرد ﻓﻣﺑﺗﻐﺎﻩ رد اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ إﻟﻰ اﻟﺷرﻳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ رد اﻟﻔرع
)اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ( إﻟﻰ اﻷﺻﻝ )اﻟﺷرﻳﻌﺔ( .وﻗد ﻣﺛﻝ اﻟﻣﻘدﺳﻲ ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ ،ﺑﺣﻛم اﻋﺗﻘﺎدﻩ
ﺗوﺣد اﻟطرﻓﻳن ﻣﻧﻬﺟﺎ وﻫدﻓﺎ ،وﻣﺎ ﻳؤﻛد ﺗﺄطﻳر ﺗﻔﻛﻳرﻩ ﺿﻣن ﺛﻧﺎﺋﻳﺔ اﻷﺻﻝ واﻟﻔرع،
وﻋدم ﺧروﺟﻪ ﻋن ﻧﺳق اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ -اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﻛون اﻟﺷرﻳﻌﺔ أﺻﻝ
اﻷﺻوﻝ -ﻓﻲ ﺗﺷﻳﻳد ﺗﺻورﻩ ،ﺗﺟﻧﺑﻪ اﻟﺿرب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺳﻠك اﻟرد اﻟﻣﻣﻛن ،أي
اﻟﻘوﻝ ﺑرد اﻟﺷرﻳﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ،ﻻﺳﺗﻠزام ذﻟك إﻟﺣﺎق ﻣﺎ ﻫو «إﻟﻬﻲ» ﺑﻣﺎ ﻫو
«إﻧﺳﺎﻧﻲ» ﻣن ﺟﻬﺔ ،وﺟﻌﻝ اﻟﺣﻛﻣﺔ أﺻﻼ واﻟﺷرﻳﻌﺔ ﻓرﻋﺎ ﺗﺎﺑﻌﺎ ،ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى.
وﻫذا ﻣﺎ ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ أن اﻟرﺟﻝ )وﻣﻌﻪ ﺟﻣﺎﻋﺔ إﺧوان اﻟﺻﻔﺎ( ﻟم ﻳﻛن ﻳرﻣﻲ إﻟﻰ إﻳذاء
اﻟﻌﻘﻳدة اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ -ﻛﻣﺎ اﺗﻬمٕ -واﻧﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟك ،وﺟﻬﻪ ﻫﺎﺟس اﻟدﻓﺎع
ﻋن اﻟﺷرﻳﻌﺔ ﻣن ﻣﻧظور ﻋﻘﻼﻧﻲ ،أو ﻟﻳﻘﻝ ﺗﺄﺳﻳس اﻟﺗﻳﺎر اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ،داﺧﻝ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ
اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ ﺧﺻوم اﻟدﻳن واﻟوﻗوف ﻓﻲ وﺟﻬﻬم.70
وأﻣﺎ ﻣﺳﻠك «اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ» ﻓﻳﺗﻔرع إﻟﻰ ﻓرﻋﻳن أﺳﺎﺳﻳﻳن؛ اﻟﺗﻛﺎﻣﻝ اﻟﻣؤدي إﻟﻰ أن اﻟﺷرﻳﻌﺔ
ﻣﺣﺗﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﻛﻣﺔ ﻣﻘدار اﺣﺗﻳﺎج ﻫذﻩ إﻟﻰ ﺗﻠك ،وﻣن ﺛﻣﺔ ﺿرورة ﺗﺑﻧﻳﻬﻣﺎ ﻣﻌﺎ
دون اﻟﺧﻠط ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ،وﻗد ﺣﻣﻝ ﻫذا اﻟﺗﺻور أﺑو ﺳﻠﻳﻣﺎن اﻟﻣﻧطﻘﻲ ،ﻣؤﻛدا وﺟوب
ﺣﻔظ ﻟﻛﻝ ﻣن اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ واﻟﺷرﻳﻌﺔ ﻧﺎﻣوﺳﻬﻣﺎ اﻟﺧﺎص وﻗﺎﻧوﻧﻬﻣﺎ اﻟﻣﺗﻣﻳز.
وﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻣﺳﻠك «اﻟﺗﻛﺎﻣﻝ» اﻟﻔرﻋﻲ ﺛﻣﺔ ﻣﺳﻠك «اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ» اﻟذي اﻗﺗرن ﻓﻲ
اﻟﻣﻧﺎظرة ﺑﻛﻝ ﻣن اﻟﺑﺧﺎري واﻟﺣرﻳري ،وﻫو ﻣﺳﻠك ﻳﻘﺿﻲ ﺑﺟﻌﻝ اﻟوﺣﻲ )اﻟﺷرﻳﻌﺔ(
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واﻟﻌﻘﻝ )اﻟﺣﻛﻣﺔ( أﺻﻠﻳن ﻣﺳﺗﻘﻠﻳن ﻓﻲ ﺑﺎﺑﻬﻣﺎ ،ﻣﻊ اﻋﺗﺑﺎر أوﺻﺎف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻧﻘﻳض
أوﺻﺎف اﻷوﻝ.
وﻫﻛذا ﻓﺎﻟﻣﻧﺎظرة ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﺗﻌﻛس ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺻور اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ،ﺗﺻرﻳﺣﺎ وﺗﻠﻣﻳﺣﺎ،
ﻟطﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ واﻟﺷرﻳﻌﺔ ،ﻣن ﺣﻳث وﺻﻠﻬﻣﺎ أو ﻓﺻﻠﻬﻣﺎ ،ﺗﻘﺎرﺑﻬﻣﺎ أو
ﺗﺑﺎﻋدﻫﻣﺎ ،وﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك ﻓﻬﻲ ﺗﺟﻣﻳﻊ ﻷﺑرز اﻵراء واﻟﺗﺻورات اﻟﺗﻲ أﻧﺗﺟت ﻓﻲ ﺳﻳﺎق
ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ.
ﻓﻠﻳس ﻣن ﻗﺑﻳﻝ اﻟﺻدﻓﺔ -ﻟرﺑﻣﺎ -أن ﺗﺟﺗﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌطﻳﺎت ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﻧﺣو ،وأن
ﺗﺳﻳر وﻓق ذﻟك اﻟﻣﻧﺣﻰ ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﻳم واﻟﺗﻔﺎﻋﻝ واﻟﻣﺂﻝ .وﺗﺄﺳﻳﺳﺎ ﻋﻠﻳﻪ ،ﻫﻝ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻪ
اﻟﺗوﺣﻳدي ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎظرة ﺣدث ﻓﻌﻼٕ .واذا ﻛﺎن ﻛذﻟك ﻓﻬﻝ وﻗﻊ ﺑﺎﻟطرﻳﻘﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ
واﻷﺳﻠوب ﻋﻳﻧﻪ ،ﻟدرﺟﺔ ﺗﺟﻌﻝ اﻟﺑﺎﺣث ﻳطﻣﺋن إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ وﻳﺄﺧذ ﺑﺣﻘﺎﺋﻘﻬﺎ ،أم ﻟﻳس
ذﻟك إﻻ ﻣﻧﻬﺞ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻟﻳف ،اﺗﺑﻌﻪ أو ﺣﻳﺎن ،وطرﻳق ﻓﻲ اﻟﺗﻔﻛﻳر اﻧﺗﻬﺟﻪ ﻟـ« ﻹﻣﺗﺎع
واﻟﻣؤاﻧﺳﺔ» ﻷن ﻣﻘﺎم إﻧﺗﺎج اﻟﻧص ﻳﻘﺗﺿﻲ ذﻟك؟
ﺛم ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﺗﺳﻠﻳم ﺑﻣﺎ ﺣدث ،إﻟﻰ أي ﺣد ﻋﻛﺳت اﻟﻣﻧﺎظرة «اﻟﺻراع» اﻟﻔﻛري
واﻹﻳدﻳوﻟوﺟﻲ ﺣوﻝ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺷرﻳﻌﺔ ﺑﺎﻟﺣﻛﻣﺔ؟ أﻻ ﻳﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻩ «ﺻراﻋﺎ
ﻣﻔﺗﻌﻼ» داﺧﻼ ﺿﻣن داﺋرة اﻟﺗرف اﻟﻔﻛري اﻟذي ﻛﺎن ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻣﻳزة ﻟﻠﻘرن اﻟراﺑﻊ
اﻟﻬﺟري؟..
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 -30ﻧﻔﺴﻪ ,ص.13-12
 -31ﻧﻔﺴﻪ ,ج ,2ص.14
 -32ﻣﻦ أﺑﺮز ﻣﺎ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻔﻬﻢ ﻫﺬا ﻗﻮﳍﻢ ﰲ «اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ» :اﻋﻠﻢ -أﻳﺪك اﷲ -أن ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻳﻦ وآداﺑﻪ وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﺎن :ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺟﻠﻲ ،وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ
ﺑﺎﻃﻦ ﺧﻔﻲ ،وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺑﲔ ذﻟﻚ».
 -33أﺑﻮ ﺣﻴﺎن اﻹﻣﺘﺎع واﳌﺆاﻧﺴﺔ ،ج ،2ص.16
 -34ﻧﻔﺴﻪ ,ص.17
 -35أﺑﻮ ﺣﻴﺎن اﻟﺘﻮﺣﻴﺪي :اﻹﻣﺘﺎع واﳌﺆاﻧﺴﺔ ,ج ,2ص.17
 -36ﻛﻤﺎل اﻟﺮوﰊ« :ﳏﺎورات اﻟﺘﻮﺣﻴﺪي» ,ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ,ص.155
 -37ﻧﻔﺴﻪ ,ص.156
 -38ﻛﻤﺎل اﻟﺮوﰊ« :ﳏﺎورات اﻟﺘﻮﺣﻴﺪي» ,ص.156
 -39أﺑﻮ ﺣﻴﺎن اﻟﺘﻮﺣﻴﺪي :اﻹﻣﺘﺎع واﳌﺆاﻧﺴﺔ ,ج ,2ص.5-4
 -40رﺳﺎﺋﻞ إﺧﻮان اﻟﺼﻔﺎ وﺧﻼن اﻟﻮﻓﺎء ,دار ﺻﺎدر ,ﺑﲑوت ,د ت ,ﺗﻘﺪﱘ ﺑﻄﺮس اﻟﺒﺴﺘﺎﱐ ,ص.8
 -41رﺳﺎﺋﻞ إﺧﻮان اﻟﺼﻔﺎ وﺧﻼن اﻟﻮﻓﺎء ,ص.5
 -42ﻧﻔﺴﻪ ,ص.11
 -43ﻧﻔﺴﻪ ,ص.10
 -44رﺳﺎﺋﻞ إﺧﻮان اﻟﺼﻔﺎ وﺧﻼن اﻟﻮﻓﺎء ,ص.117
 -45رﺳﺎﺋﻞ إﺧﻮان اﻟﺼﻔﺎ ,ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺧﲑ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺰرﻛﻠﻲ ,اﳌﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ,ﻣﺼﺮ ,ﺗﻘﺪﱘ ﻃﻪ ﺣﺴﲔ ,ص.7
 -46ﻧﻔﺴﻪ ,ص.8
 -47ﻧﻔﺴﻪ ,ص.10
 -48ﻳﻨﻈﺮ ﺗﻘﺪﱘ ﳏﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪ اﳉﺎﺑﺮي ﻟﻜﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﳌﻘﺎل ,ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ,ص.13
 -49ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺟﺰ ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﰲ اﳊﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﺼﻞ اﳌﻘﺎل.
 -50ﻣﻮﺳﻰ ﺳﻼﻣﺔ :ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻔﻜﺮ وأﺑﻄﺎﳍﺎ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ,دار اﳍﻼل ,ﻣﺼﺮ ,د ت ,ص.108-107
 -51أﺑﻮ ﺣﻴﺎن اﻟﺘﻮﺣﻴﺪي :اﻹﻣﺘﺎع واﳌﺆاﻧﺴﺔ ,ج ,2ص.5-4
 -52ﳏﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪ اﳉﺎﺑﺮي :ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﺼﻞ اﳌﻘﺎل ,ص.8-7
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 -53ﳏﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪ اﳉﺎﺑﺮي :ﳓﻦ واﻟﱰاث ,اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ ,ط1991 ,1م ,ص.196
 -54ﻧﻔﺴﻪ ,ص.50
 -55ﻓﺼﻞ اﳌﻘﺎل ,ص.86
 -56ﻧﻔﺴﻪ ,ص.87
 -57ﻧﻔﺴﻪ ,ص.88
 -58ﻓﺼﻞ اﳌﻘﺎل ,ص.91
 -59اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ,ص.90
 -60ﻓﺼﻞ اﳌﻘﺎل ,ص.125
 -61ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻄﻮﻳﻞ :ﻗﺼﺔ اﻟﻨﺰاع ﺑﲔ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ,ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻵداب ,ﻣﺼﺮ ,1948 ,ص.114
 -62ﳏﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪ اﳉﺎﺑﺮي :ﳓﻦ واﻟﱰاث ,ص.197
 -63ﳏﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪ اﳉﺎﺑﺮي :ﳓﻦ واﻟﱰاث ,ص.198
 -64أﺑﻮ ﺣﻴﺎن اﻟﺘﻮﺣﻴﺪي :اﻹﻣﺘﺎع واﳌﺆاﻧﺴﺔ ,ج ,2ص.16
 -65ﳏﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪ اﳉﺎﺑﺮي :ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﺼﻞ اﳌﻘﺎل ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ,ص.12
 -66ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻄﻮﻳﻞ :ﻗﺼﺔ اﻟﻨﺰاع ﺑﲔ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ,ص.111
 -67ﳏﻤﺪ اﳉﺎﺑﺮي :ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﺼﻞ اﳌﻘﺎل ,ص.41
 -68ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻄﻮﻳﻞ :ﻗﺼﺔ اﻟﻨﺰاع ﺑﲔ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ,ص.110
 -69أﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻐﺰاﱄ :اﳌﻨﻘﺬ ﻣﻦ اﻟﻀﻼل ,ﲢﻘﻴﻖ ﲨﻴﻞ ﺻﻠﻴﺒﺎ وﻛﺎﻣﻞ ﻋﻴﺎد ,دار اﻷﻧﺪﻟﺲ ,ﺑﲑوت1981 ,م ,ص.139
 -70ﳛﺴﻦ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر إﱃ أن اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ أﻗﻄﺎب اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻨﻮا اﳌﻨﺎﻇﺮة «اﳌﺘﺨﻴﻠﺔ» أﺳﻠﻮﺑﺎ ﻹﻳﺼﺎل اﻟﻔﻜﺮة وﺑﺴﻂ اﻟﺮأي ,ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ
أﻟﺴﻨﺔ اﳊﻴﻮاﻧﺎت ،ﻛﻤﻨﺎﻇﺮة «ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻜﻠﺐ وﺻﺎﺣﺐ اﻟﺪﻳﻚ» ﻟﻠﺠﺎﺣﻆ )اﳊﻴﻮان( .أو ﻋﻠﻰ أﻟﺴﻨﺔ اﳊﻴﻮان واﻹﻧﺴﺎن ،ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ إﺧﻮان اﻟﺼﻔﺎ ﰲ رﺳﺎﻟﺘﻬﻢ.
«ﺗﺪاﻋﻲ اﳊﻴﻮاﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن» .أو ﻋﻠﻰ أﻟﺴﻨﺔ ﺷﺨﻮص ﻣﻌﺮوﻓﲔ ﻛﺎﳌﻨﺎﻇﺮة اﳌﺘﺨﻴﻠﺔ ﺑﲔ «اﳊﺎﲤﻲ واﳌﺘﻨﱯ») .اﳌﻨﺎﻇﺮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻷدﺑﻴﺔ ,ص 220وﻣﺎ
ﺑﻌﺪﻫﺎ( .أو ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن ﲨﺎدات ﻛﻤﻨﺎﻇﺮة «اﻟﺴﻴﻒ واﻟﻘﻠﻢ ﻣﺜﻼ ،ﻟﺰﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﻮردي ،اﻟﱵ وردت ﺿﻤﻦ ﻛﺘﺎب :ﻣﻨﺎﻇﺮات وﳏﺎورات ﻓﻘﻬﻴﺔ وأﺻﻮﻟﻴﺔ,
ﳌﻮﻟﻮد اﻟﺴﺮﻳﺮي ,ص ,315وﻏﲑ ﻫﺬا ﻛﺜﲑ.
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The States United: a review of the ethnic, religious and state governing distinctions in
the United States, and how these forms of diversity are united in one Nation.
Douglas R. Leonard
September 24, 2010
E Pluribus Unum – Out of Many, One
-Inscription on the Great Seal of the United States

The nations of the world are struggling to define national identity and to stake out clear
parameters for citizenship in a global context of unprecedented human mobility. In this article I
will briefly review the various requirements of nations for citizenship and examine in detail an
alternative qualification of citizenship as it has evolved in the United States. In particular I will
explore ethnic, religious and governing diversity within the various states of the United States
in an attempt to demonstrate the way in which US citizens maintain distinct ethnic, religious
and political identities while belonging to one nation.

The organization of land masses into nation states is a relatively modern phenomenon in the
world and largely the legacy of the era of colonization from the 16th to the 20th centuries. While
there were great empires, tribal confederations and dynasties prior to the colonial era, the
nation state as such had yet to evolve.

When a people belong to a tribe there is no doubt that it is their genetic relationship to the
group that determines their membership in that tribe. When a people are organized as
subjects in a monarchy, their membership is then determined by the bounds of the land
governed by that dynasty. When modern nation states began to emerge, large masses of land
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with surveyed boundaries, the qualification for membership was determined largely in two
ways, either by jus sanguinis or by jus soli.

Jus sanguinis, literally translates from Latin as “right of blood”. A nation following jus sanguinis
grants citizenship through genetic descent. Most of the nations of Europe with the exception of
France and Great Britain, at the end of the 19th century, determined citizenship based on jus
sanguinis, or by ethnic heritage. Still today a good majority, 84%, of the nations of the world
determine citizenship based at least in part on ethnic identity. i This is why one may associate
distinctive genetic characteristics with particular national identities.

Jus soli is a Latin phrase which literally translates as “right of the soil.” Under jus soli a subject
is a citizen by virtue of the land in which he or she is born. The use of jus soli provided a more
liberal qualification of citizenship. Immigrants to jus soli nations were enabled to achieve
citizenship for their children despite their own ethnic and religious identities. Jus soli was
something of an experiment in its early form and an outgrowth of a monarchical system that
encompassed multiple ethnic regions. Great Britain formally adopted jus soli as a
naturalization policy between 1765 and 1769 in its common law, though this evolved through a
much older tradition of granting subject hood to those born within the bounds of the kingdom. ii

By the late 19th century and into the 20th century several nations began to apply jus soli as their
naturalization law.iii France applied jus soli in 1889. iv The United States applied jus soli with
the adoption of the 14th Amendment to the US Constitution in 1868 soon after the abolition of
slavery. Section One of the 14th Amendment reads:
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All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction
thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside. No
State shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities
of citizens of the United States; nor shall any State deprive any person of life, liberty,
or property, without due process of law; nor deny to any person within its jurisdiction
the equal protection of the laws.

Prior to the 14th Amendment citizenship in the United States was determined by a combination
of jus sanguinis, jus soli limited to free white males, and a policy for naturalization which limited
the granting of citizenship according to ethnic origin.

The US Congress passed the

Naturalization Act in 1790, which used racial criteria limiting citizenship to “free white
persons.”v For a history of the origin of European ethnic heritage and birthright citizenship
policy in the US, we must look to the original 13 states of the United States, which began as
British colonies. Residents of the colonies were primarily of British descent, though residents
of Dutch, German, Swedish, African, Scottish, Irish, French and Native American descent all
lived in the bounds of the colonies. The full rights of citizenship in the early colonies were
granted only to men of European origin. The descendants of African slaves were not given
citizenship until the adoption of the 14th Amendment in 1868, and Native Americans were not
granted citizenship until the Indian Citizenship Act of 1924. Women, were not granted the full
privileges of citizenship until 1920. The adoption of the 14th Amendment represented a shift in
US policy, eliminating jus sanguinis as a qualification of citizenship and enacting a more
comprehensive form of jus soli.
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The United States is a country of immigrants and so important criteria for citizenship also
developed via the process of naturalization.

Around 12% of the population of the United

States is first generation immigrant.vi In fact most Americans have only to look back two or
three generations to find immigrants in their own family lineage. The immigration policy in the
Naturalization Act of 1790, which limited citizenship to free white persons, was not significantly
changed until the Naturalization act of 1870, which broadened the racial limits of citizenship to
include Africans.vii Other non-European immigrants remained excluded from naturalization
until the Immigration act of 1924, which opened immigration to nearly all ethnicities, though
limited citizenship to a very small number.viii It was not until the adoption of the Magnuson
Immigration Act of 1943 that people of all ethnic origins were eligible for naturalization. And it
was only in the Immigration Act of 1965 that racial origin was removed entirely as a
qualification of naturalization.ix

According to US naturalization policy since 1965, US citizenship is determined neither by jus
sanguinis or ethnic identity, nor by religious affiliation. Citizenship through naturalization is
contractual. Any citizen of another country in the process of becoming a naturalized citizen of
the United States of America must take the “Oath of Renunciation and Allegiance”. This is not
a symbolic gesture, but a legally binding verbal contract in which the immigrant states:

“I hereby declare, on oath…that I will support and defend the Constitution and laws of
the United States of America against all enemies, foreign and domestic; that I will bear
true faith and allegiance to the same…so help me God.”
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US Citizenship then, as it has evolved throughout US history, is no longer tied to ethnic
identity, nor religious affiliation, nor birthright alone, but is rather tied, among other things, to
allegiance to the US constitution.

What is the content of the US Constitution? Exactly what kind of contract are immigrants to
the US entering into? The US Constitution is divided into 7 articles and 27 amendments. The
first article outlines the details pertaining to the legislative branch of a democratic republic.
The second article defines the executive branch of government. The third article explains the
judicial branch and the details pertaining to the Supreme Court. The fourth article defines
statehood and the way in which the various states in the union are to relate to one another and
to the federal government. I will return to this fourth article as it is important for understanding
plurality of governments within the federal government and how the states relate to the union.
The fifth article deals with the process of amending the Constitution, which is difficult and
requires a 2/3 majority vote in both the House of Representatives and the Senate, or a petition
from the legislatures of 2/3 of the states of the union. The sixth article defines debts, the
supremacy of the Constitution, laws and treaties of the United States above the states and the
taking of oaths. It is interesting to note that this article states clearly that when taking oaths,
“No religious test shall ever be required as a qualification to any office or public trust under the
United States.” This statement highlights the centrality of the freedom of religion as a core
American value. Finally, the seventh article defines ratification of the Constitution and
assumes the context of the original thirteen colonies.
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Briefly, the twenty-seven amendments deal with the following in succession. The first ten are
also referred to as the Bill of Rights:
1. The freedom of religion, free speech, free press, freedom to petition government for
grievances. Adopted in the year 1791;
2. The right to bear arms in well regulated state militias, 1791;
3. The prohibition of soldiers to take up residence in a house without the owner’s consent,
1791;
4. Prohibition of search and seizure of any private property by police, military or
government personnel without a warrant of probable cause, 1791;
5. Terms of a fair trial by due process, 1791;
6. Rights of the accused to a speedy trial, impartial jury, favorable defense witnesses, and
access to the assistance of counsel for defense, 1791;
7. The right to a trial by jury in civil cases, 1791;
8. Prohibition against excessive fines or bail, no cruel or unusual punishment, 1791;
9. Constitution must not be construed to deny rights, 1791;
10. States and people are sovereign in matters not delegated to the US Constitution, 1791;
11. Judicial limits of the US, 1795;
12. Election process for President and Vice President, 1804;
13. Abolition of slavery, 1865;
14. Right of citizenship by birth within the United States, 1868;
15. Right to vote of all citizens regardless of race, 1870;
16. Power of United States Congress to tax income, 1913;
17. Two senators representing each state to be elected by popular vote, 1913;
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18. The abolition of liquor, 1919;
19. Women given the right to vote, 1920;
20. Definition of presidential and congressional terms, 1933;
21. Repeal of the 18th Amendment, 1933;
22. President limited to two terms, 1951;
23. Presidential vote for District of Columbia residents, 1961;
24. Failure to pay taxes does not abrogate right to vote, 1964;
25. Presidential disability and succession by Vice President, 1967;
26. Right to vote granted at age 18, 1971;
27. Limits to changes to congressional pay, 1992.

Therefore, when an immigrant is becoming a naturalized citizen of the United States, he or she
is entering into a legal contract to uphold and abide by the values and terms of the US
Constitution which, to summarize, is a contract to treat all fellow citizens equally regardless of
ethnicity, gender, religious affiliation, or difference of public opinion. In addition, the
naturalizing citizen is agreeing to participate in a republican form of democratic government as
outlined in all of its myriad details, to abide by the rights owed to themselves or anyone they
may accuse to a fair trial, and to the protection and respect of the property of others.

Page three of the United States Immigration and Naturalization Services’ “A Guide to
Naturalization” states, “tolerance for differences is a responsibility of citizenship”.
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Page 25 of the same guide warns against, “persecution of anyone because of race, religion,
national origin, political opinion, or social group.” Such behavior is considered a mark of poor
moral character and can be used to deny citizenship.

The ethic, then, of the United States is one of respecting both religious and ethnic diversity to
the degree that vast differences in ethnic and religious identity are to be treated with equality.
Of course, we do not always live up to our ideals. Some of the worst moments of US history
saw this most cherished ideal compromised. And still, this ethic of respecting diversity is
present in the conscience of the United States from the micro to the macro level. It guides
both the way in which individuals in the US understand themselves to be vastly different and
yet equal members of the same nation, and it also guides the way in which regional
governments, namely states, differ markedly in the particularities of their governments and yet
form one federal entity. There are three Latin words inscribed on the Great Seal of the United
States that summarize this ethic that has come to define the United States. They are, “E
Pluribus Unum” which translates as, “Out of Many – One”.

I will turn now to the way in which the diverse 50 states come together to form the union. One
may wonder why, if there is a centralized government, there is also need for regional state
governments. To answer this question I will first briefly review the history of the founding of the
United States to illustrate the origin of separate state governments. Then I will examine what
brought them together. July 4, 1776 is the date that Americans mark as the birth of the United
States as a sovereign nation from Great Britain.

It is the date when the Declaration of

Independence was forged and signed. The Declaration sparked the Revolutionary War, or the
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war for independence.

In truth independence was not won until 1783, the end of the

Revolutionary War, when Britain acknowledged the sovereignty of the 13 colonies or states.
The 13 original colonies (Delaware, Pennsylvania, New Jersey, Georgia, Connecticut,
Massachusetts, Maryland, South Carolina, New Hampshire, Virginia, New York, North Carolina
and Rhode Island) had become independent states with distinctive constitutions by 1790. The
regional governments of the original 13 colonies resulted from distinct charters from Great
Britain. The colonies were distinct with regard to demographic particulars, both ethnic and
religious, and the varying terrain over which they governed. The northeastern river valleys of
New York and New Jersey were populated largely with the descendants of the original Dutch
colonists, who were Reformed Christians from the Calvinist movement of Europe. This church
came to be known in the late 19th Century as the Reformed Church in America.x Connecticut,
Massachusetts, Rhode Island and New Hampshire, otherwise known as New England, were
populated largely with English settlers, most of whom were either Puritan Calvinists or
worshipped in the Anglican Church, later becoming the Episcopal Church in America.
Pennsylvania had a large population of German immigrants who were primarily Lutheran. In
the state of Delaware were many Swedish immigrants who were also primarily Lutheran.
Ethnic and religious differences did not correlate with the colonial boundaries. Europeans of
different ethnic and religious origin mixed in all of the colonies, though there were majority
distinctions.

It was both commercial trade interests and the struggle to gain independence that united the
colonies or states via a Continental Congress.

It can be argued that initially the state

governments saw themselves as forming into separate nations. To this day there is a debate
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within the United States as to whether the states should be sovereign and organized into a
confederation and sharing certain institutions and actions in common, (such as a military for
defense, the production of currency, and foreign diplomacy), or whether the states are properly
organized in a federation, which is the current form of government in the United States. The
difference between a federation and a confederation is that in a federation the component
states, while represented in the federal government are bound and subordinate to the federal
rulings. In a confederation, the component states participate voluntarily in the union. Had the
United States been organized as a confederation, slavery would not have ended until either all
of the states in the union agreed unanimously to amend the constitution, or the dissenting
states divided from the union. Many of the progressive changes that have been made to the
naturalization and citizenship policies of the United States would either not have happened in a
confederated union, or would have caused the union to divide, decreasing the number of
states in the union.

From 1860 to 1865 the United States fought a civil war over this controversy. The Federalists
of the northern states won the conflict. Though the federal government supersedes the state
governments, it is not separate from the state governments.

The federal government as

defined by Article One of the US Constitution stipulates that each state in the union has equal
representation in the legislative bodies of the US, the House of Representatives and the US
Senate.xi The federal government, then, rather than being an oppressive foreign entity, is the
unified and collective government of the states, aptly named, the United States.
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Today each of the 50 states of the United States has separate regional state governments to
provide for particular local needs. While the states do differ in their demographics, just as they
have since the founding of the nation, they are not representative of easily defined ethnic or
religious populations.

To illustrate the differences among states I will examine the demographics of five states which
differ markedly from each other: New York State, one of the 13 original states in the union and
the third most populous state; Florida, the first state to be visited by European explorers in
1513 and first colonized by the Spanish; Nebraska, a mid-western state with a very low
population and a farming economy; Hawaii, the latest to become a state in 1959 and the only
island state; and California, the state with the largest population in the US and the most
ethnically and religiously diverse state.

Ethnic Demographics of States
State

White*

African

Latino

Asian

Other

New York

53%

16%

15%

6%

10% xii

Florida

62%

16%

18.5%

2.5%

1% xiii

Nebraska

84%

5%

7%

< 1%

1.3%xiv

Hawaii

25%

3%

9%

39%

24% xv

California

42%

7%

37%

13%

1% xvi

* While it is not defined in the above data, the “White” category under Ethnic Demographics of States includes 1%
of Arab Americans in New York, 1% Arab Americans in California, and 1% Arab Americans in Florida.xvii
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Religious Affiliation
State

Christian

Jewish

Muslim

Buddhist

Other

Non-practicing

New York

68%

9%

4%

1%

6%

12% xviii

Florida

75%

3%

1%

-

5%

16% xix

Nebraska

90%

<1%

<1%

<1%

<1%

9% xx

Hawaii

61%

<1%

<1%

9%

8%

21% xxi

California

64%

2%

<1%

2%

13%

19% xxii

These demographic tables demonstrate the significant ethnic and religious diversity in each of
these states and how the proportions of each ethnic and religious category vary from state to
state. The tables also illustrate that while there are ethnic and religious distinctions from one
state to the other, such as the relative homogeneity of Nebraska as compared to California, the
states are not organized into ethnic or religious groupings per se.

What, then, distinguishes the states from each other? What is the need for smaller regional
governments as subsets within the union? State governments generally manage the public
education of children, provide low cost access to post-secondary education, construct and
maintain many roadways and highways, conduct law enforcement for public safety, provide for
the welfare of the homeless, destitute and disabled residents of the state, and offer a number
of programs for the general well being of their citizens. These social services are more adeptly
managed on a regional scale that enables attention to the particularities of the many local
populations, terrain and peculiarities of each region.

State constitutions can, however, vary widely from state to state with respect to the
particularities of regional government. The Constitution of the United States provides a general
12

framework for individual state constitutions. No state constitution can contradict the US
Constitution. The US Constitution always supercedes the state constitutions. Article 6 of the
US Constitution reads:

This Constitution, and the laws of the United States which shall be made in pursuance
thereof; and all treaties made, or which shall be made, under the authority of the United
States, shall be the supreme law of the land; and the judges in every state shall be
bound thereby, anything in the Constitution or laws of any state to the contrary
notwithstanding.

There have been times in US history when a new amendment to the US Constitution put state
constitutions in conflict with the US Government.

In 1865 at the end of the Civil War

(sometimes referred to as the War Between the States), the US Congress adopted the 13th
Amendment abolishing slavery in every state. And five years later in 1870 with the adoption of
the 15th Amendment, freed African slaves were granted the right to vote as full citizens of the
United States.

Southern states whose constitutions were in conflict with these new

amendments were forced to amend their own constitutions or be considered insubordinate to
the US government.

After the federal government won the war, various southern states

amended their constitutions accordingly.

The US Constitution further specifies the powers of the states in relation to the US
Government in Article One, section Ten of the US Constitution which prohibits states from
keeping troops, forging compacts with other states or foreign governments, engaging in war,
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entering into treaties, alliances or confederations, printing money, granting credit, or taxing
imports or exports. And in Article Four of the US Constitution, states are required to honor the
acts, records and judicial proceedings of other states, to recognize the citizenship status of
residents of other states, and to deny amnesty to criminals from other states.

The US Constitution provides something of a general framework for state constitutions. As a
result, one can find parallels between every state constitution and the US Constitution. Every
state, for example, has a clause in its constitution which agrees with the First Amendment to
the US Constitution protecting the freedom of religion. The New York State Constitution,
Article One, Section Three reads:
The free exercise and enjoyment of religious profession and worship, without
discrimination or preference, shall forever be allowed in this state to all
humankind.xxiii
Florida’s constitution contains a similar statement, also in Article One, Section Three of its
constitution:
There shall be no law respecting the establishment of religion or prohibiting or
penalizing the free exercise thereof. Religious freedom shall not justify practices
inconsistent with public morals, peace or safety.xxiv No revenue of the state or
any political subdivision or agency thereof shall ever be taken from the public
treasury directly or indirectly in aid of any church, sect, or religious denomination
or in aid of any sectarian institution.
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Nebraska’s constitution states:

All persons have a natural and indefeasible right to worship Almighty God
according to the dictates of their own consciences. No person shall be compelled
to attend, erect or support any place of worship against his consent, and no
preference shall be given by law to any religious society, nor shall any
interference with the rights of conscience be permitted. No religious test shall be
required as a qualification for office, nor shall any person be incompetent to be a
witness on account of his religious beliefs; but nothing herein shall be construed
to dispense with oaths and affirmations. Religion, morality, and knowledge,
however, being essential to good government, it shall be the duty of the
Legislature to pass suitable laws to protect every religious denomination in the
peaceable enjoyment of its own mode of public worship, and to encourage
schools and the means of instruction.

One could argue that these are redundancies between the state constitutions and the US
Constitution, though there are also particulars in the state constitutions that are necessary for
managing regional concerns. The New York State Constitution in Article 14, lists 4 sections
dealing with the preservation of natural resources and park land in the state. Florida has a
similar clause in Article 2, Section 7 protecting the Everglades and other natural resources,
and Article 10 Section 16 contains laws regulating off shore fishing. Particular to Nebraska was
the establishment of a State Railroad Commission for the governing of the Union Pacific
Transcontinental Railroad, which started in Council Bluffs, Nebraska and ran west across four
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states to California. The terms of a public office for the governance of this railroad are outlined
in Nebraska’s constitution.

Nebraska is also the original land of the Omaha Indian Tribe.

There are five references to Native Americans in the Nebraska Constitution, mostly reminding
the state of its non-jurisdiction regarding the bounds of the Omaha, Winnebago and Santee
Sioux Indian Reservations, lands held in trust for the native tribes by the US government.
Therefore, separate state constitutions that attend to the uniqueness of regional concerns, if
not a necessity, are a great utility.

Our world is changing. The population of the world is growing and resources are becoming
scarcer. In the coming decades competition for resources will continue to increase, which will
likely result in tension and conflict between nations and among provinces and peoples within
nations. It is my hope that an examination of the United States governance and citizenship
policy can contribute a perspective to the nations of the world, a potential model for keeping
peace and unity among nations and among people and provinces within nations, a model
wherein citizenship has shifted from ethnic identification to a pledged legal commitment to
adhere to a set of civil values. This model of transcending ethnic origin is not unlike the great
Ummah (world community) of Islam, where submission to one God, and recognition of God’s
Prophet Mohammed (peace be upon him) is no longer associated with Arab ethnicity, but now
includes members from nearly every ethnic origin and nationality in the world. The model is
also similar to Christianity’s understanding of the Kingdom of God, a divine realm on earth that
encompasses all of God’s redeemed humanity.
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While it is my hope that the history and evolution of the United States citizenship policy and
inter-state relationships can provide a model, an ideal to be upheld, it is also an ideal that the
US has not always itself lived up to. Perhaps the model, the ideal is still of value. Let us hope
and strive for peace among the nations, and peace within the nations, by God’s grace.
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Some Thoughts on a Morphological Approach of Defining the City

Since the beginning of a theoretical occupation with the city – and we are able,
of course, to very much argue when and with whom this occupation actually
started – there is a large uncertainty in defining what a city is and what it consists of. As a matter of fact, we somewhat instinctively attribute morphologically
completely diverse entities with this term, notwithstanding their often utterly unlike topographic settings or cultural backgrounds. Moreover we do so, not only
with properly existing entities, but expand our idea of the city also over the past:
for us ancient Ur in Mesopotamia, medieval Rothenburg in Southern Germany,
and contemporary Mexico City are cities all the same. And yet, until today we do
not find considerable comprehensive definitions for the city, which cover all its
aspects – without being so universal that they concurrently define various circumstances of human life other than only the urban one. At the same time we
find plentiful statements on different urban aspects, depending on the discipline
the author is affiliated with: archaeology, economy, geography, history, law, sociology etc.
The historian Georg von Below (1858-1927), for instance, apostrophized only
four urban attributes: market, fortification, local jurisdiction, and civic autonomy
to distinguish cities from other settlements and the countryside (Below 1898;
Below 1909). As valid as these might have been for his purpose dealing with medieval German cities and towns, they prove useless as soon as we apply them to
other cities – without extensive interpretation of the original terms. Moreover,
Below's legitimate observation that urban institutions are more elaborate than
rural ones, producing a hierarchy in which the countryside is subordinated to the
urban nuclei, is untenable e.g. not only for our contemporary "edge cities", but
also for the ancient Greek poleis with their concept of integrating city and countryside into one political entity.
The archaeologist Vere Gordon Childe (1892-1957) concentrated on the early
urbanization seeking to investigate the factors that determine the concept of the
city. His ten criteria deriving from archaeological data, however, remain static as
those seen with Below. A major objection against his delineation is the equivalence of the proposed criteria, which in addition produce no functional relation
among each other (Wheatley 1972: 612). Yet, they represent, as a full set, a

logical threshold within his sound evolutionary model explaining the development
of mankind by means of its sedentation, urbanization, and industrialization
(Childe 1934; Childe 1936; Childe 1950); but do they seem to be sufficient to
fully describe other cities than the ones he relies on for his argument, let alone
the city itself?
The social economist Max Weber (1864-1920), presented a widely renowned approach towards the task, taking up a whole chapter in one volume of his considerations on economy and society. He notices that the lowest common denominator of all varying definitions is that the city does not simply consist of a collection
of one or more separate dwellings but is a relatively closed settlement, an
"Ortschaft" (≈locale), which in addition has merely quantitative features (Weber
1921: 59). Giving many further geographical, economic, and legal clues, we derive from it predominantly the incongruence of the different criteria, which we
have to consider while talking about cities – he deliberately refused to give a true
definition. Compared to this elaborate employment yet, shorter definitions, as
the two mentioned before, have to fail of necessity, when they are evaluated
apart from their academic embedment or according to cities of different times,
regions and cultures.
The geographer Friedrich Ratzel (1844-1904), and subsequently the geographic
disciplines, however, took a more hands-on approach and defined the city as a
permanent aggregation of human beings and human dwellings of a considerable
size, which cover a significant area and locate centrally within major traffic
routes (Ratzel 1897; Ratzel 1903). His historic geographical definition included
the presence of a mural boundary, a traffic node (e.g. market square), the subdivision of the city into quarters, and the exceptional position in legal terms. Out
of this slowly developed the current geographical definition, which assumes the
arrangement of the city around a center, a central-peripheral gradient, a relatively closed and bulky building development, and a physical and/or administrative subdivision. Here, Ratzel recognized 100 years ago the importance of traffic
routes for the development of urban shapes and the transition of the city into the
surrounding landscape, as well as the significance of the skyline – circumstances,
which are ubiquitous in today's discussions.
Contrary to these theoretical approaches, nowadays the status city is yet assigned foremost due to statistical considerations, mainly according to the size of
a settlement and the effective administrative structure of a region or state. Ac-

cordingly Danish authorities already consider settlements with 200 inhabitants as
an agglomeration, whereas the Japanese threshold lies with a population of
50,000; in Germany and the U.S.A. the corresponding sizes are 2,000, respectively 2,500 residents (Lichtenberger 1986: 32). In addition we find many different classificatory approaches towards the city, distinguishing them due to size
(population and/or surface – quantitative classification), or due to the predominant function (qualitative classification – monothetic taxonomy). Yet, the numbers of inhabitants within a randomly drawn political boundary as well as the
percentages of labor in a specific branch still present weak criteria to give comprehensive descriptions for the city – especially when we seek to apply them to
urban entities where we hardly can sufficiently collect the according data (e.g.
archeological sites).
Obviously, all these employments present different viewpoints onto the phenomenon city, yet none of them comes to a true universal but still applicable statement. More interestingly, hardly any of them consider urban form as a primary
source – even the evident function-form relation is under-represented. Moreover,
we hardly find approaches of comprehensive definition by those who professionally deal with the planning or design of cities – neither in theory nor in practice.
Ernst Egli (1893-1974) reduces the 'idea of a city' to its built order (Egli 1959:
11). Charles Delfante (*1926) confines it to an 'urban composition' that is equivalent to a piece of music or a stage plan (Delfante 1997: 7f.). The growing uncertainty of how to plan and design cities today eventually aggravates the assignment; from most architects' and planners' perspectives the city is seen as a
"field of forces in movement" (Seifert 2003: 33), difficult to grasp and difficult to
predict and consequently in its entirety an unpleasant object of research.
Yet, despite this definitory quandary, which due to the great variety of approaches and the still greater diversity of actual cities apparently is bound to persist, we
do have the aforesaid idea of the city, that obviously is even more settled on a
commonsensical formal conception than on scientifically verifiable functional features: We recognize cities by taking a look at their layout from an airplane window or through a satellite image, by approaching a city's skyline in a car, train,
or ship. We perceive urban space by strolling through its streets and places, or
even by visiting deserted archaeological sites of long gone civilizations. For this
perception, arguably, the sheer formal appearance is sufficient, to which we then
of course add functional relations according to our contemporary understanding

of urban life. Ultimately, one might speak of a formal urban continuum that for
us exists since the Bronze Age and carries on until today and which without further thought is inscribed in our common knowledge as reference for any urban
entity we encounter. But how can we approach this continuum and how do we
explain its grand diversity?

In a philosophical perspective this understanding of a formal urban continuum
instantly tantamounts to the idea of phenomena, that is that different appearances ultimately correspond to an original idea. This is still most tellingly illustrated in the 'Allegory of the Cave' (Plat.rep. 514a–519a), in which the Greek
philosopher Plato (427-347 BCE) suggests that the properties of man's environment only represent shades and projections of their true being, which themselves remain invisible to most of the people. Still, these shades and projections
will be ascribed various forms and given varying names, even when they go back
to the true being of only one individual property. They are consequently manmade forms of and names for an abstract idea. Following these lines, we can
identify cities as artifacts, that is man-made forms, which comply with a commonly acknowledged but inchoate concept of the city, necessarily including one
but seemingly similarly inchoate idea of urban form. Only such an epistemological understanding allows us to conceive urban form also as an abstractum, a universally referential and perpetual idea, which allows us to understand varying
forms as urban.
To approximate this formal abstractum of the city we might adhere to Giulio Argan (1909-92), who adopted from his art historian viewpoint that the key towards the understanding of phenomena is the focus on their qualities rather than
their quantities. Moreover, the qualities themselves have to be examined for
their 'value-qualities' (Scheler 1916: 42f.), that is those qualities, which do not
only apply to a given object, but to all alike objects and thus transgress the limitations of a specific time-space frame, to which scientist usually are indebted to.
With the employment of value-qualities we are thus able to tackle the problem of
addressing cities of different topographic settings and also of different ages. Beyond this, we are at the same time entitled to exclude the numerous motivations
for building and re-building cities – a field of research which is always bound to
trouble the attempt for a universal definition of the city, as we could observe
with historical, socio-political, economical and geographical undertakings. Being

obliged to understand these motivations as likewise bound to specific time-space
frames, they elude the here suggested phenomenological approach.
As for the resulting urban forms, consequently, a phenomenological analysis in
regard to their evident similarities eventually has to also transcend the varying
detectable physical assets, as these are evidently bound to the time and place of
their production, preceded by the actual reason for their creation and succeeded
by their evolving utilization. Moreover one has to focus their value-qualities in
respect to the urban and ultimately altogether overcome the ostensible interrelation between motivations and results, and hereby the issue of historicity of built
urban forms. This can ensue by investigating something that might be called
common denominators causing urban form – which concurrently cause the actual
formation as well as the actual functioning process. To do so, we again find support with Argan and his assessment of the shortcoming of mere empirical methods and exact sciences for a full examination of phenomena (Argan 1983: 27) –
a thought that also corresponds to a Kantesian understanding of cognition (Kant
1781). Accordingly, the here suggested approach has to rather base on our regulative capacity and its inherent, so to say metaphysical categories, than on mere
empirical competence and subsequent scientific classification.
Empirical methods are determined to deal with the measurable physis of urban
forms, that is objective quantitative aspects; the proposed regulative reasoning,
however, enables for an analysis of the abstractum (or metaphysis) of urban
form, which we derive from those qualitative aspects that produce envisioned
alleged coherent fields (Argan 1983: 26) determining the according abstract value-qualities. Thus, after the distinction of motivations and results, which comply
with the well known dichotomy of function and form that is inherent to all artifacts, we can discern with the resulting forms the effects of quantity and quality:
Whereas quantity in this context describes all voluminal characteristics of the
different artifacts, which we might also understand as the sheer physical existence of urban form, qualities correspond to the abstract relevancy of these voluminal characteristics. Yet, even though function and form show the same division into intangibility and tangibility, for our purpose it is seemingly inappropriate
juxtaposing or confusing both dichotomies: When urban forms as results of certain motivations succeed the intended functions ["form ever follows function"
(Sullivan 1896: 408)], the qualities are inherent in quantities, usually meeting
various functional demands at a time as well as they are able to meet more and

other demands as contemporarily foreseen. The value-qualities in question, furthermore, are detached from immediate functions affecting the urban artifact
and representing universal values in regard to urban form itself.
With respect to the issue of morphologically addressing the city consequently,
the different value-qualities together constitute the abstract formal idea or an so
to say ideal city, which itself serves as an unconscious point of reference for any
urban entity we encounter – a supposedly reliable explanation for the existence
of the formal urban continuum in question. Interestingly enough, it thus describes an approach that bases on urban form and therefore can be named morphological without focusing a concrete urban physis (for instance by means of
town plan analysis). Still, moreover this phenomenological approach also immediately implies that the different value-qualities interact which each other to
eventually cause factual urban forms, which largely differ from each other. They
also largely differ from a potential factual ideal urban form that in the history of
the city was often aimed for – in vain. Even under identical preconditions and
prerogatives, cities do not develop alike, nor will we be able to set up an urban
recipe guaranteeing a successful implementation and development. Obviously,
while the now summarized phenomenological approach allows for a search of
common denominators causing urban form and investigate their foregone interrelation to explain, why certain entities became or are cities (or even why they
forfeit their urban status), these denominators do not show one-to-one relation
to their caused urban form and produce no predictable interaction.

To illustrate this particularity of the interaction by common denominators which
are related to the value-qualities of urban form we are obliged to consult another
scientific field: system theory. Still most convincing with regard to the inevitable
failure of applying one-to-one relations in urbanism is the treatise "A city is not a
tree by "Christopher Alexander' (*1936), in which he illustrates the functional
interdependencies within urban system and rejects simplified hierarchical structures for their formalization (Alexander 1965). Yet, also within our quantity–
quality dichotomy we should discern systemic relations and interdependencies,
as playing an important role for the eventual development and mutation of phenomenal urban forms. On one side this particular system, as we have seen earlier, results from the inherence of quality in quantity, that is the response to various (also alternating) qualitative aspects within one urban artifact. On the other

side the urban artifact, as a product of various parties concerned and involving
an even larger group of people affected by the artifact, of necessity constitutes a
system of individual facts and actions; this peculiarity, which differs largely from
artifacts habitually produced only by one person or a limited group for the use of
a similarly limited group of people, also affects the relation between the different
phenomena and the ideal city just discussed. Consequently an understanding of
the city as a system also refers to the abstractum urban form, which likewise has
to include the notion of producers and consumers of different urban qualities.
Thus, we are under the constraint of comprehending that the attributes of a system cannot be fully explained out of the attributes of its components (Leighton
1959: 200). Moreover, the system city is a sociophysical entity composed of
many elements in interaction (Ferguson 1975: 12), which is dynamic, synergetic,
self-organizing and adaptive, that is that it is ongoingly changing in regard to
evolving demands and obstacles, likewise affecting urban dwellers and urban
form. Urban systems, thus, are neither linear, a false consideration which already
misled modernistic designers and planners in searching for an orderly city, nor
generally chaotic, as many people concerned with urban development suggest
today to withdraw from comprehensive planning. Moreover, they mostly conform
to open systems, or, as Ilya Prigogine (1917-2003) determined them for his mechanical model of non-equilibrium processes, with dissipative structures that are
'[…] a medium thing between pure coincidence and a redundant order' (Prigogine
et al. 1993: 123). In his works Prigogine reasoned that most explorations in statistical mechanics base on the notion of closed systems in a thermodynamic
equilibrium, which is hardly applicable for dynamic processes, as they are usually
subject to a permanent flow of energy, matter, and/or entropy. These open systems may develop a higher order, depending on the system parameters, but may
as well return to a chaotic stage when experiencing only little variation (Prigogine
1955; Nicolis et al. 1977; Prigogine 1984).
His considerations included a substantially new approach towards a main traditional scientific principle, namely the supposed parity of prediction and retrodiction, that induces reversibility and consequently seduces to suggest a determination of dynamic processes. Based on chaos theory, with dissipative structures we
encounter mechanical trajectories, which are explicable only retrospectively
through the inclusion of varying system parameters as well as evolving entropy
between the involved parties. Their future courses, however, are subject to

probability rather than scientific certainty. Hereby we find the notion of a continuous time bar included into scientific reasoning (Prigogine et al. 1993 9 ff.) that
cannot be adjourned for the sake of a putative proper objective model. Similarly
to this notion of irreversibility Prigogine asserted the irreducibility of probabilistic
descriptions, that is the impossibility of transferring descriptions of the whole
system to single inherent trajectories (Prigogine et al. 1993: 14 f.). Dissipative
structures, however, are characterized through a further development of dynamic equilibria based on dissipation, that is the utilization of energy. The order of a
dissipative structure is thus maintained through an ongoing supply of energy altogether representing an energetic imbalance or disorder; this stationary stage
of the order might consequently be easily affected by changes of its vicinity, and
will not return to its origin by an inversion of the process.
While seeking to understand these thoughts that derive from natural science,
one can easily trace the parallels between thermo-dynamic and urban systems.
Also a city must be seen as a complex shaping process rather than a simplified
shaped container (Argan 1983: 84). Moreover, both systems can be understood
as 'non-trivial machines', whose variable internal condition produces inconceivable many results without the possibility of an effectual empirical verification
(Foerster 1985: 62 ff.). With both it is evident that even after identifying all possible implications – itself an almost impossible endeavor – and presuming a not
given static attitude of the system, the respective outcome is unpredictable.
They are living systems that never reach final but continually intermediate states
or results, which again affect the ongoing processes. Being consequently multicomplex and repeatedly ambiguous, still the system city is not chaotic! On the
contrary it does underlie a contingency that, as stated by Niklas Luhmann (192798), does not result in arbitrariness due to 'conditioning formulas', which are inherent to all sociophysical systems and their components (Krause 1996: 158 and
160). With respect to Foerster's idea of the non trivial machine one could thus
simplify: Even though the mode of operation and outcome of different urban systems is inexplicit, they are still comparable because they are subject to the very
same conditioning formulas.

Summarizing the phenomenological and systemic thoughts raised in this short
account on the issue of morphologically defining the city, one can come to the
following preliminary conclusions:



We do understand varying urban forms as cities because they relate to a
commonly agreed abstract morphological reference.



This morphological reference is determined by a certain number of valuequalities, which work as parameters or factors of urban form.



These parameters of urban form interrelate in a systemic context that is multi-complex, dissipative and consequently unpredictable and irreversible.



Immanent to this systemic context is thus that the urban forms resulting from
the interrelation of its parameters largely vary from each other.



Still the systemic interrelation of the parameters is contingent and works itself
as a conditioning formula for all urban systems.

Apparently this reasoning cannot at length describe the various implications resulting from such a combined phenomenological and systemic understanding of
the city. However, with respect to the various definitory testimonials as regards
the city in the beginning of this contribution, it shall draw attention to one possible urbanistic approach towards the task of comprehending this grand achievement of human civilization. For architects and planners, as those responsible for
the shaping of cities, urban form and thus urban morphologies should represent
the starting point in this great endeavor, while understanding urban forms as
phenomenal results of a conditioning system of interrelated factors could represent one possible scientific basis for more according investigations to come.

This text represents a short report on some thoughts explicated in the thesis
"The Urban Matrix. Towards a Theory on the Parameters of Urban Form and their
Interrelation", with which the author in 2009 fulfilled the requirements for a doctoral degree at the Faculty of Architecture at RWTH Aachen University and with
was subsequently published at FdR-Publikationen in Aachen:
The Urban Matrix : Towards a Theory on the Parameters of Urban Form and their Interrelation.
Aachen : FdR / by Karsten Ley (Dissertationen an der Fakultät für Architektur der RWTH Aachen :
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األ ّمة في الخطاب القومي العربي
نقد أطروحات ساطع الحصري



عبداإلله بلقزيز

ت الفكرة القومية العربية في العقدين الثاني والثالث من القرن العشرين من فكرة
تحول ِ
عاطفية تُ ْل ِھبُ وجدانًا متب ﱢر ًما بالعثمانيين ،وبسياسات التتريك على وج ٍه خاص ،إلى
ْ
ب
ناقم
إيديولوجيا سياسية لدى نخ ٍ
وجدت في فكرة العروبة مادةً مثالية لتعبئ ِة جمھور ٍ
على السياسات الكولونيالية في البالد العربية وتزويد ِه برؤي ٍة إلى المستقبل قوامھا توحيد
أ ّم ٍة مزق ْتھا التجزئة واالحتالل .كان حدثان كبيران –في النصف الثاني من العقد الثاني
ت
وفي ذروة الحرب العالمية األولى– قد نَبﱠھا الوع َي العرب ّي والجمھور األوسع إلى مآال ٍ
سوداوية لفكرة االنفصال القومي العربي عن السلطنة العثمانية التي انتعشت منذ أيام
السلطان عبد الحميد الثاني ،في العھد المتأخر من حكمه ،وزادت انتعا ًشا بعد صعود
«حزب االتحاد والترقي» إلى السلطة في تركيا وانفالت النزعة الطورانية وسياسات
التتريك من كل ِعقال .أ ﱠول الحدثين فشل ما س ّمي بالثورة العربية في بناء الكيان القومي
للعرب .وثانيھما اإلعالن عن «معاھدة سايكس-بيكو» التي ق ﱠسمت المشرق العربي بين
بريطانيا وفرنسا جنبًا إلى جنب مع إعالن األولى «وعد بلفور» بمنح «وطن قومي»
لليھود في فلسطين.
بَ َد ْ
ت فكرة العروبة ،حينھا ،األقدر على تعبئة الجمھور االجتماعي .وھي ،منذ
ْ
عادت تُ ْد َرك بوصفھا ماھية مستقلة في وجه األتراك
عشرينيات القرن العشرين ،ما
العثمانيين ودعوى الرابطة اإلسالمية المزعومة ،على نحو ما كان عليه أم ُرھا في
ق
الماضي ،وإنما من حيث ھي تعبير عن شخصية قومية ووطن تع ﱠرضا لعملية تمزي ٍ
وشرذمة من االستعمار .ولم يك ِن االنتقال من عروب ٍة مشتبكة مع التتريك إلى عروب ٍة
مشتبكة مع التجزئة االستعمارية انتقاالً عاديًّا من زم ٍن إلى
زمن فحسب ،ذلك أن نتائ َجهُ
ٍ
بَ َدت مفيدة للعروبيين والقوميين على أكثر من صعيد .فإلى أنه ح ﱠررھم من الشعور
بالحرج في وضع العروبة مقابل اإلسالم )=الرابطة العثمانية( ،أضاف طع ًما سياسيًّا
خا ًّ
صا لقضيتھم فنقَلھا من مطلب االنفصال القومي إلى مطلب التوحيد القومي ،فب َد ْوا
بذلك وحدويين بعد ْإذ نُ ِظر إليھم –تحت تأثير الدعاية التركية– كانفصاليين .ومع أن
ثمن ذلك االنتقال الذي ح ﱠسن صورتَھم كان فاد ًحا )=التجزئة( ،إالّ أنه من دونه ما كان
يَ َس ُع الفكرةَ العروبية أن تنتشر أكثر ويصبح لھا جمھو ٌر ومحازبون.
وقد يكون مما ساعد على صيرورة الفكرة القومية العروبية إيديولوجيا سياسية أن
مرحلةً جديدة من ال َح َراك السياسي بدأت في المشرق العربي ،في أعقاب الحرب
العالمية األولى وتجزئة المنطقة وانھيار االمبراطورية العثمانية ،وأن م ﱠما يفرضه ذلك
الحراك ويقود إليه تبلور إيديولوجيات سياسية تمتنع فرص التعبئة من دونھا .ولم تكن
صدفة -بھذا المقتضى -أن تَتَ ْبل َور في ھذه الفترة بالذات )عشرينيات القرن العشرين(
اإليديولوجيات السياسية األربع الكبرى في الوعي العربي :الوطنية ،والقومية،
كبير في الفاعلية والقدرة
ت
قليل في التواريخ وتفا ُو ٍ
واإلسالمية ،والماركسية مع تبا ُع ٍد ٍ
ٍ
 باحث وكاتب من المغرب .
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التحشيدية ،وأن تنشأ األنوية األولى للحركات السياسية والحزبية التي ستصبح ذات شأن
تمثيلي بين الثالثينيات والخمسينيات.
صلَة ،كالعروبة واألمة العربية ومعنى
ولقد كتب القوميون الكثير في موضوعا ٍ
ت ِ
ت ذا ِ
القومية ،منذ نجيب عازوري وإلى سنوات الثالثينيات في محاول ٍة لتأسيس رؤية .وما
كان ھؤالء مرتبطين بحركات سياسية ،على األقل في المراحل األولى التي بدأوا
يكتبون فيھا في ھذه الموضوعات؛ وذلك ما ينطبق على زكي األرسوزي ومحمد عزة
دروزة في الجيل القومي الثاني الذي أعقب جيل عازوري .كانوا متأثرين بالفكر القومي
األوروبي كما انتھت إليھم بعض خالصاته؛ غير أن اطالعھم عليه بَ َدا محدو ًدا حتى
لدى عازوري الذي كان أكثرھم اتصاالً به .ربّما أمكننا أن نلتمس األعذار لمحدودية
اطالعھم على مصادر الفكر القومي ذاك ،أو لغياب التما ُسك النظري في ما كتبوهْ ،
إن
نحن ْ
أخذنا في الحسبان أن شاغلھم كان سياسيًّا ولم يكن نظريًّا ،وأن ما عبّروا عنه من
أفكار في شأن القومية كان له نصيبٌ من األثر والفعالية لدى َم ْن خاضوا معركة التبشير
ٍ
السياسي بالفكرة العربية؛ غير أن افتقار الفكر القومي ،في ذلك الحين ،إلى الرؤية
النظرية الشاملة 1لم يكن يصيبُ الفكر بالنقص والقصور فحسب ،وإنما أصاب العمل
السياس ّي بذلك أيضا .وربما كان ھذا سببًا آخر يفسّر لماذا استم ّر الطابع اإليديولوجي
غالبًا على الفكر القومي لفترة طويلة حتى لدى من حاولوا التفكير في الشأن القومي من
مواقع مستقلة عن المؤسسات الحزبية القومية.
وقد ال يكون ھناك مجال للشك في أن مثقفًا كبيرًا مثل زكي األرسوزي كان له أث ٌر كبير
في تجريد الفكرة القومية )وال نقول تنظيرھا( نَھَلَهُ من تأمالته الفلسفية فارتفع بالفكرة
ْ
مثقف
)وإن ھو كان حزبيًّا(؛ وقد يصْ دق الحك ُم على
تلك فوق مع ّدل الخطاب الحزبي
ٍ
آخر واسع اإلطالع في التاريخ والحضارة والعلوم الدينية مثل محمد عزة دروزة .بل
ليس يَ َس ُع أح ًدا أن يَجْ َح َد حقيقة العمق الفكر ّ
ي الذي تمتّع به ر ُج ٌل مثل ميشيل عفلق
مقرونًا ّ
واسع على نظريات الفكر السياسي األوروبي الحديث ،والفكر القومي
باطالع
ٍ
ونظرياته خاصة ،إالّ ّ
أن أيّا من ھؤالء –على كبير مساھمتھم – لم يصل تفكيره إلى
لحظة التأسيس النظري للفكرة القومية العربية.
ق كبي ٌر بين بناء رؤية قومية وبناء نظرية
الب ﱠد ،ھنا ،من
استدراك منھج ّي للقول إن الفار َ
ٍ
في القومية .قد يكون في باب المسلﱠم به أن ھؤالء صاغوا رؤيةً قومية ربما ْ
بدت أكثر
تصو ٍر عا ّم لمعنى القومية
تما ُس ًكا عند ميشيل عفلق من غيره .والرؤيةُ ھنا كناية عن
ﱡ
وكيف يقع التوسﱡل بالسياسة والثقافة وسواھما من الوسائط لتحقيقھا .لكن الرؤية تنتمي
إلى حاجات السياسة ،تجيب عنھا بمعزل ع ﱠما إذا كانت تتمتع باالتساق المنطقي .إن
ٌ
فشأن مختلف؛ إنھا
كثافةَ الفاعلية فيھا تكون أعلى منسوبًا من كثافة النظر .أما النظرية،
بنا ٌء منظوم ّي ومعرفة تجريدية بالموضوع ،ما ﱠدتُھا مكتسبات الفكر ووقائ ُع التاريخ،
وھاجسُھا الوقوف على القوانين الحاكمة للظواھر االجتماعية ،والقوميةُ جز ٌء من ھذه
الظواھر .بھذا المعنى لم ينجح ھؤالء الذين ذكرنا في االرتفاع بكتاباتھم إلى مستوى
بناء نظرية في القومية على الرغم من أن كثيرين منھم )عفلق مثال( ق ّدموا مادةً أوليةً
للبناء النظري في المسألة.
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حين نقول نظريةً في القومية ،ال نقصد المسألةَ القوميةَ بإطالق ،أي بما قد يعني أن
المطلوب منھم كان بناء نظرية عامة تنطبق على الظاھرة القومية في العالم .فإلى أن
تنوع تجارب التوحيد القومي –م ّما يعني أن ھناك
مثل ھذه النظرية غي ُر
ممكن بسبب ﱡ
ٍ
نظريات في القومية ال نظرية واحدة– فإن الذي كان في حكم المطلوب منھم ،ولم
يستطيعوه ألسباب عديدة ،أن ينتجوا نظريةً في القومية العربية بالذات مستفيدين من
التراكم الفكري في مجال الفكر السياس ّي الحديث ومتوسلين وقائع التاريخ والحاضر
العربي )حاضرھم( في ذلك البناء.
-2الحصري وھاجس التنظير
من يُ ْمعن في قراءة كتب ودراسات ساطع الحصري –وھي كثيرة– يكتشف مقدار غنى
الرجل فكريًّا وموسوعية ثقافته .يتنقﱠل بحرﱢ ية بين مدارس الفكر السياسي األوروبي
الحديث :الليبرالية والقومية واالشتراكية؛ ثم بين الفكر السياسي واالجتماعي والفلسفة
والتربية والتاريخ؛ يستعير روسو وھردر وشلنغ وفيخته ،يساجل إرنست رينان
وستالين؛ يجادل في دور العامل االقتصادي والعامل الديني في تكوين األمم بع ﱠد ٍة
منطقية َرزينة وبمخزون من الوقائع ُم ْب ِھر؛ يستعرض نظريات األمة والقومية في
ضھا
أوروبا واحدة واحدةً ،يَعْرض على قارئ ِه معطياتھا ثم يناقشھا فيدحض بع َ
)الفرنسية ،اإلنكليزية (...وينحاز إلى نظريات األلمان؛ يستعرض باستفاض ٍة تجارب
التوحيد القومي طيلة القرن التاسع عشر بل منذ الوحدة األمريكية في النصف الثاني من
القرن الثامن عشر على نح ٍو يضعك أمام حال ٍة من الفيض في التمثل ال َح ِذق لتجارب
األمم الحديثة في التوحيد ع ﱠز لھا نظير في عصره وبين معاصريه من المثقفين القوميين
العرب.
بين والدته في صنعاء ) (1879ووفاته في بغداد ) ،(1968قضى الشطر األعظم من
التسعين عا ًما ھذه في الدفاع عن الفكرة القومية العربية .مع الزمن ،نضجت كتاباتُه
أكثر ،وأرقاھا كان ما كتبَهُ بعد أن تجا َو َز الستين وإلى ما قبل وفاته ببضعة أعوام ،أي
بين مطالع األربعينيات والنصف األول من ستينيات القرن العشرين .لم يَ ْھ َدأ ولم يَ َملّ؛
شغل مناصب عدة في الدولة العثمانية ،وت َو ﱠزر في سورية )بلده األصل( والعراق،
وعمل مستشارًا للجنة الثقافية في جامعة الدول العربية؛ لكن قربه من السلطة لم يغيّر
ٌ
مثقف ملتز ٌم ھو ،في ھذه المسألة،
رأيه يو ًما في ما آمن به وظل يدافع عنه حتى رحيله.
لكنه أق ّل أ ْدل َجةَ لخطابه من غيره من المثقفين القوميين من جيله ،ال يكاد يُشبھه في
مساجل عنيد لكل الذين وقفوا –
الرزانة الفكرية منھم سوى قسطنطين ْز َريْق .لكنه
ِ
بصور ٍة أو بأخرى– في وجه الفكرة العربية أو ھاجموھا أو اتھموھا بالمثالية من
المتمسكين بالوطنيات القائمة .2غير أنه ،في الوقت ذاته ،ما تَ َساھَ َل مع مثقفين قوميين
يشاطرونَه اإليمان بالقضية عينِھا لكنه يخالفھم الرأي في أطروحاتھم ،فسا َجلَھُم بح ّد ٍة
ووجاھ ِة ح ﱠج ٍة في الوقت عينِه .3وھي عينُھا المساجلة التي ما توقﱠف عن خوضھا في
وجه أحزاب قومية 4أو أحزاب سياسية ال تُ ْف ِرد للعروبة والمسألة القومية المساحة
المناسبة في دساتيرھا وبرامجھا السياسية.5
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ظل يؤاخذ المثقفين القوميين على قصورھم الفكري الذي أورثوه ألحزابھم؛ ولم يبرح
غير رشيدة بمصادر الفكر الغربي الحديث .فالمثقفون
ينظر إليه بما ھو ثمرة عالق ٍة
ِ
ب من أثر أوضاع التبعية الثقافية
العرب حين انفتحوا على الفكر الغربي الحديث ،ويسب ٍ
للمستع ِمر ،انفتحوا على مدارس فرنسا وبريطانيا الفكرية ،وأخذوا عنھا نظرياتھا
السياسية من دون أن ينتبھوا إلى أن الفرنسيين واإلنكليز «لم يكونوا ممن ينظرون إلى
الحركات القومية بعين الرضا واالرتياح ،ألسباب تتعلق بمصالحھم الخاصة ومطامعھم
السياسية» ،وفي جملتھا الرغبة في التوسع واصطدام تلك الرغبة بصعود حركات
القوميات في أوروبا6؛ ولذلك أتى موقفھم من المسألة القومية إما سلبيًّا ،كما في حالة
المثقفين غير القوميين ،وإما ضبابيا وغير متماسك كما في حالة القوميين .أما ھو،
فاختار –منذ البداية– أن ينفتح على فكر المجتمعات التي عانت ،مثل المجتمع العربي،
من وطأة التجزئة على حاضرھا ومستقبلھا مثل ألمانيا وإيطاليا ،فكان تأثﱡرهُ بالفكر
نزعه النظري وتماسك أطروحاته.
القومي األلماني شدي ًدا .ولعلّه ،ھو نفسُه ،ما يفسﱢر َم ِ
ألَح ْ
ﱠت فكرة النظرية في المسألة القومية كثي ًرا على ساطع الحصري ،و َس َعى فيھا طويالً
محاوالً أن ي ُْخ ِرج الفكرة القومية من الخطاب الصوفي 7أو من االبتذال السياسي إلى
حيث نبني في شأنھا معرفة منظومية متماسكة مستفيدين من تجارب التاريخ الحديث
ومن مكتسبات الفكر القومي الحديث .غير أن ھذا الطموح النظري لم يكتمل ألن
الحصري شاء أن يختزل النظرية القومية )أو النظرية في القومية( إلى مجرﱠد نظرية
في تكوين األمة .أما الدولة القومية ،وديناميات التوحيد القومي فنكاد ال نجد لھا مساحةً
في ما كتب؛ بل إن بعض حديثه عن جدلية األمة والدولة يوحي وكأن الدولة مجرﱠد ثمرة
من ثمرات األمة ال تتوقف األمةُ وجو ًدا عليھا كما ال يتوقف وجود الشجرة على ما إذا
أثمرت أو لم تثمر .وسنكرّس و ْقفات نقدية لھذه الفرضية ولغيرھا من الفرضيات
الحاكمة لتفكير الحصري.
-3في تكوين األمة
بصيغ مختلفة في كتبه
يدور معظم ما كتبه ساطع الحصري حول أسئل ٍة تر ﱠددت
ٍ
ودراساته« :ما ھي األمة؟ ما الصفات األساسية التي تميز األمم بعضھا عن بعض؟ ما
ھي العوامل التي تجعل بعض الجماعات البشرية تشعر بأنھا أمة واحدة ،ومن ثم تنزع
إلى تقوية كيانھا الخاص بتكوين دولة خاصة بھا؟» .8من البيّن أن ھذا النوع من األسئلة
يضع صاحبه أمام ضربيْن من المقاربة :نظرية ،وتاريخية .قد تتداخل المقاربتان وقد
تنفصالن عن الدارس تبعًا لالختصاص أو لمستوى ال ُع ﱠدة الفكرية والمنھجية .وھما عند
ساطع الحصري تتداخالن ألنه يجمع إلى إحاطته الدقيقة بالتاريخ السياسي والقومي
أللمانيا وإيطاليا واليونان وبلغاريا وسويسرا وبلجيكا والواليات المتحدة والبرازيل
واألرجنتين...9معرفة رصينة بنظريات الفكر القومي الحديث في أوروبا 10تسمح له
باستثمار المادة التاريخية الوفيرة التي تحت تصرفه في بناء أطروحات نظرية في
المسألة القومية من وجْ ٍه ،وإسناد أطروحاته تلك بما يقيم الشواھد عليھا من سوابق
التاريخ من وجْ ٍه ثان.
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ھذا في المنھج وفي المزاوجة في الرؤية بين طريقة المؤرخ وطريقة المنظّر السياسي.
أما في الموضوع ،فإن األسئلة السابقة التي قلنا إن عليھا مدا َر القول في أعمال
الحصري ينتظمھا ناظم واحد :مسألة األمة فال تكاد تَحيد عن ذلك ،في معظم ما ف ﱠكر
فيه ،إالﱠ لما ًما.
ھل لألمة عالقة بال ِعرق والنسب أم بالدين؟
وضْ ُع السؤال على ھذا النحو –من قِبلنا– أم ٌر مشرو ٌ
ع لسببيْن :ألن مفھوم األ ﱠمة ،كما
ھو ُم ْد َرك عند كثيرين ،يرادف مفھوم العرق واألصل الدموي المشتَرك .وھو مفھوم
ازدھر في مراحل مختلفة من تاريخ أوروبا آخرُھا عھ ًدا في حقبة ما بين الحربين،
وعليه قامت النﱠ ْزعات النازية والعنصرية والصھيونية ودعوات «التطھير العرقي» .ثم
ألن مفھوم األمة في المخيال العربي العا ّم م ّما يتماھى فيه معنى الجماعة القومية مع
بأثر من الشحنة الداللية الدينية التي يحملھا المفھوم والعائدة
معنى الجماعة الدينية
ٍ
تاريخيًّا إلى مفھوم «األمة اإلسالمية» على نحو ما كان متداوالً في الماضي.
السؤال ھذا ال معنى له عند الحصري ،ليس ألنه ال يفرض نف َسه في الوعي العام وإنما
ألنه يتجاھل العوامل الحقيقية التي تك ﱢون األمم والتي سنأتي –معه– على بيانھا أو بيان
نظرته إليھا .وھو افتراضٌ أتى عليه بنق ٍد تَفَا َوت بين ال ﱢش ﱠد ِة كما في حال ر ﱢده على
دور الدين في
فرضية األصل الواحد لأل ّمة ،والتھذيب :كما في حال ر ّده على فرضية
ِ
تكوين األمة.
أ  -عوامل التكوين
ْ
انحدرت من
أصل واحد ومن رابط ٍة دموية خالصة في رأي
ما من أ ﱠم ٍة في التاريخ
ٍ
الحصري ،إذ «جميع األمم التي نعرفھا اآلن قد تكونت من تدا ُخل عشرات العروق
واألجناس في مختلف أدوار التاريخ» .11فاألمة الفرنسية ،مثال ،متك ّونة من ستين من
األقوام 12على الرغم من أن وحدتھا السياسية توحي بانحدارھا من أصل واحد ،وھو ما
ينطبق على غيرھا من األمم الحديثة في العالم .األمة بھذا الحسبان أشبه ما تكون ،في
ق للحصري ،باألنھر العظيمة التي تصب فيھا روافد عدة من منابع
ٍ
وصف دقي ٍ
13
مختلفة  ،يمتنع افتراضُ المجرى الواحد في عروقھا .ال معن ًى ،إذن ،إلقامة فكرة األمة
على فرضية ال ِعرق وال ّدم واألصل الواحد ،فھذه في جملة «األوھام التي استولت على
العقول واألذھان ،من غير أن تستند إلى دلي ٍل أو برھان» .14رابطةُ األمة شي ٌء آخر ال
يُسْأَل فيه عن األصل والدم؛ ال يَسْأَل المثقف اإلنجليزي –مثال– ع ّما إذا كان بينه وبين
أصل أو نسب؛ والمثقف الفرنسي ال يسأل عما إذا كانت بينه
شكسبير أو نيوتن عالقة
ٍ
وبين راسين أو فولتير نفس الرابطة؛ لكن ھذا وذاك يعتبر ھؤالء أجدا ًدا له .ونحن
العرب ال نشذ عن القاعدة؛ «قد ال نعرف ما إذا كان يربطنا شيء من أواصر القرابة
والنسب بسعد بن أبي وقاص مثال ،أو خالد بن الوليد ،أو ابن الھيثم ،أو أبي العالء
المعري» 15لكننا نحسبھم أجدا ًدا وأسالفًا.
على أن النسب وإن كان وھميًّا ،كما قرﱠر ابن خلدون ،فإن «االعتقاد بوحدة األصل
يعمل عمالً ھا ًّما في النفوس ،ولو كان مخالفًا للواقع والحقيقة ،والشعور بالقرابة يؤثر
في النفوس تأثيرًا شدي ًدا ولو كانت ھذه القرابة غير حقيقية» ،16ألن القرابة في األمم
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معنوية وليست جسمانيةْ ،17إذ « ّ
إن المھم في القرابة والنسب ليس رابطة الدم في حد
ذاتھا ،بل ھو االعتقاد بھا والنشوء عليھا».18
لكن االعتقاد بھذه القرابة ال يصنع أ ّمةً في التاريخ دائ ًما إن لم تصنعھا العوامل الفعلية
التي تك ﱢون األمم ،كما سنرى مع الحصري .فقد تكون ھذه القرابة الرمزية قرابة روحية
من قبيل االشتراك في الدين ،والحال إن الدين –كما لم ينف ّ
ك الحصري يؤ ّكد– ليس في
جملة عوامل تكوين األمم إنه يسلّم بأن للدين دوراً في توليد الوحدةْ 19
وإن لم يكن ذلك
دائ ًما؛ لكن «الرابطة الدينية وحدھا ال تكفي لتكوين القومية » . 20وھذه –في نظر
الحصري– تتبيﱠن أكثر في حالة الديانات العالمية ،مثل اإلسالم والمسيحية ،حيث
تتجاوز األط َر القومية وأحيانًا تعارضھا ألن َم ْن ِز َعھا أممي.21
ما العوامل األساس في تكوين األمم ،إذن ،إن لم يكن األصل الواحد والدين ،الرابطة
الدموية والرابطة الدينية؟
22
إنھا –عند الحصري– اللغة والتاريخ ؛ وما التمايُز واالختالف بين األمم سوى التمايز
واالختالف بين اللغات بما ھي الرابطة التي تنتسج بھا وحدة كل أ ّمة ويقوم عليه
اجتماعھا . 23إ ِذ اللغةُ «ھي روح األمة وحياتھا» ،وھي «محور القومية وعمودھا
الفقري»24؛ أما التاريخ ،فھو «شعور األ ّمة وذاكرتھا» .25وكما ال تقوم أ ﱠمةٌ إالّ بالجامع
اللغوي بين أفرادھا ،فھي ال تفقد وجودھا إالّ بإضاعتھا لغتَھا ألنھا –حينھا– تندمج في
ْ
األ ﱠمة التي
فرضت عليھا لسانَھا 26تما ًما كما يكون نسيانُھا لتاريخھا فقدانًا لشعورھا.27
وإذ يَ ْبسُط ساطع الحصري حجج الذين يعترضون على فكرة االرتباط بين اللغة
والقومية وينتقدھا ،28ال يُخفي مرجعيته الفكرية في نظرته إلى ذلك االرتباط :الفكر
القومي األلماني .وفي و ْقفات مع بعض رموز ھذا الفكر وأطروحاتھم ،29مثل ِھرْ ِدر
وفِ ْخته ،نتبيّن مقدار استلھامه ألطروحاتھم تلك خاصة ما تعلّق منھا بالدور المؤسّس
للّغة في تكوين األ ّمة وفي تحقيق الوحدة القومية التي يُل ّح على وعيه –في نطاقھا–
المثا ُل السياس ّي األلماني.30
ال تقوم األ ّمة ،إذن ،ال على أساس األصل الواحد المزعوم وال على أساس الدين ،وإنما
على أساس اللغة والتاريخ المشترك .لكن تكوين القوميّة يرتفع مستوى إمكانه التاريخي
كلما توفّر لھا عامل االتصال الجغرافي بسبب ما لھذا العامل –في رأي الحصري–31
من أثر حاسم في تكوين القوميات ،حيث «ال يتغلب عامل من العوامل االجتماعية على
تأثير اللغة والتاريخ ...سوى عامل االتصال الجغرافي» .32على أن عبارة «اليتغلب» -
عند الحصري-ليست تعني أن االتصال الجغرافي وحده يشكل أ ّمة ْ
)إذ كم من جغرافيا
تكن اللغةُ والتاريخ المشترك قاعدةَ العالق ِة بين أولئك
متصلة ال تقوم عليھا أ ّمة( إن لم ِ
تكون األ ّمة
الذين يقطنون في رقعة جغرافية متصلة .وھكذا تظل أطروحته في مسألة ﱡ
عاملي اللغة والتاريخ واألول
والقومية وفيﱠةً للفكرة القومية األلمانية في تشديدھا على
ْ
منھما بصورة خاصة.
أثر في تكوين األمم ،نظر
ومثلما استبعد الحصري أن يكون لألصل الواحد والدين كبي ُر ٍ
بسلبي ٍة شديدة إلى أثر العامل االقتصادي ونفى أ ّ
ي دور
تأسيسي أو حاكم له ،بل كان
ﱟ
يبدي استغرابًا شدي ًدا للقول بذلكْ . 33
وإذ انتقد آراء الماركسيين الذين يش ّددون على
ارتباط القومية بالسوق والعوامل االقتصادية ،34وكرﱠس مساحةً من ذلك النقد للر ّد على
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آراء ستالين 35في المسألة القومية عامة وفي مسألة الوحدة االقتصادية خاصة ،أقام
موقفه السلبي من دور العامل االقتصادي على فرضيته الذاھبة إلى «أن المصلحة بوج ٍه
عام –والمصلحة االقتصادية بوجه خاص– ليست من «األمور الثابتة»...بل ھي من
«األمور النسبية»» .36بل إنه ذھب إلى ح ّد حسبان التشديد على دور ھذه العوامل في
تكوين األمم والقوميات مما يتعارض مع العقل والمنطق .37أما لماذا ھذا التعارض،
فألن األ ّمة والقومية قوامھما الشعور باالنتماء ،والحال إن «األحاسيس الوطنية
والقومية ال ترتبط بالمنافع والمصالح المادية واالقتصادية» ألنھا «من النوازع
والعواطف التي تسمو على الحسابات النفعية».38
وھكذا ،بمقدار ما بَ َدا نقد الحصري لألطروحات الفكرية المش ّددة على مركزية العامل
االقتصادي في تكوين األمم والقوميات نق ًدا للتيار الفكري الماركسي ومحاولةً –بالتالي–
لتمييز الخطاب القوم ّي منه ورسْم حدو ٍد فاصلة بينھما ،بَ َدا –في الوقت عينِ ِه– ترجمة
لوفائه الفكري غير المنقطع للمدرسة القومية األلمانية التي لم يحفل مف ّكروھا بھذا
العامل )االقتصادي( وآثاره المفترضة.
نعثر في أعمال ساطع الحصري على وجه آخر من وجوه انشداد خطابه القومي إلى
المرجعية الفكرية األلمانية في ھذه المسألة بالذات )=عوامل تكوين األمة( :في نقده
الشديد لفرضية دور عامل المشيئة أو اإلرادة في تكوين األمم والقوميات .وھذه فرضية
تؤسس الفكر القومي الفرنسي الذي لم يكن الحصري يبدي إزاءهُ َم ْيالً ،بل كان شديد
االعتراض عليه وعلى موقف مفكريه وكتابه من اللغة ودورھا في التوحيد القومي.
يتجاھل الفرنسيون عامل اللغة وال يذھبون في رؤية وظيفتھا إلى أكثر من كونھا قد
تشجع على االتحاد في أفصل األحوال ،لكنھا ال تصنع التوحيد .ذھب إرنست رينان إلى
ذلك مثال ،وناقش الحصري آرا َء ُه 39منتق ًدا ومستن ًدا إلى موضوعات الفكر القومي
األلماني في المسألة .في المقابل ،يذھب رينان والفكر القومي الفرنسي إلى التشديد على
أن القومية تتقرر بالمشيئة واإلرادة وال عالقة لعوامل اللغة والتاريخ بھا .وكما دحض
الحصري فرضية العامل االقتصادي من طريق القول إن المصالح متغيرة وال يمكن
إقامة القومية على المتغيّر وإنما على الثابت ،كذلك دحض فرضية المشيئة )أو
اإلرادة( ،ألن «المشيئة لم تكن من األمور الثابتة ،بل ھي من األمور التي تتغيّر»؛
وعلى ذلك «فاعتبار مثل ھذه األمور المتحولة» العامل األساسي «في تكوين القومية ال
يتفق مع مقتضيات العقل والمنطق» .40إن ما ھو في حكم السبب عند إرنست رينان ال
ص ﱡوره ،41فالمشيئة في ما يذھب إليه
يعدو أن يكون نتيجة في منطق ساطع الحصري وتَ َ
لتكون األ ّمة وال تكون باعثًا لتكوينھا» .42إن فعلھا متوقﱢف على
من اعتقاد «تأتي نتيجة ﱡ
وجود األ ّمة ،فيكون بالتالي إيجابيًّا أو سلبيًّا تبعًا لذلك.43
بإجمال واختصار شديديْن– معطيات نظرة الحصري لعوامل تكوين األمم،
 ،،،ھذه –
ٍ
ومكانة اللغة والتاريخ فيھا وأثر الفكر القومي األلماني في تكييف نظرته إلى المسألة بما
لفرضيتي العامل االقتصادي واإلرادة )=المشيئة( في تصور ذلك التكوين.
في ذلك نقده
ْ
على أن المسألة القومية في الفكر السياسي الحديث –بما فيه الفكر القومي األلماني– ال
تَ ْقبَل االختصار في مسألة األ ّمة فحسب ،وإنما ھي تتصل بمسألة الدولة أيضا .لنقرأ
العالقة بين ھذين الح ﱠدين في فكر ساطع الحصري.
7

ب  -األ ّمة والدولة

األ ّمة جوھر المسألة القومية في فكر ساطع الحصري واألُسﱡ في أساساتھا ،حتى أن
التماھي بين معنى األّمة  Nationومعنى القومية  Nationalismeيجري مجرى
وإن و َر َد ْ
البداھة في نصوصه .قلّما تَ ِر ُد الدولة القومية في حديثه؛ ْ
صلَةً بعملية
ت ،فمتﱠ ِ
التوحيد ،أي بإعاد ِة تأكيد المؤ ﱠكد :األ ﱠمة كحقيق ٍة سابق ِة الوجود للدولة القومية أ ّما الدولة،
س من عناوين المسألة القومية .فال وجود لھا في نصوصه
كإشكالية فكرية،
ٍ
كعنوان رئي ٍ
بمعزل عن مفھوم األ ّمة ،أو قُل –للدقة– إنه ال مكان لھا في تلك النصوص إالّ من حيث
ٍ
ضاف السياس ّي للحقيقة االجتماعية والكيانية التأسيسية التي تُ َعبﱢر عنھا
ھي في حكم ال ُم َ
األ ﱠمة .ومع أن الحصري شديد النقد ألوضاع التجزئة العربية والنكير عليھا ،إال أن
حساسيتَه المفرطة ھذه تجاه التجزئة ال تدفعه دفعًا إلى تظھير سؤال الدولة في كتاباته )-
وھو سؤال فكر ّ
ي-سياس ّي في المقام األ ّول(ْ ،إذ غالبًا ما تأخذهُ المقاربة الثقافية-
االجتماعية للمسألة )-األ ّمة( إلى تجاھُ ِل الوجه السياس ّي لھا )-الدولة( وأولوية ھذا الوجه
على ما عداه.
حين لنتناول معطيات
نظر نقديﱟ – إلى
موقع
سنُرْ ِجئ الحديث في ھذه المسألة –من
ٍ
ٍ
ِ
نظرته إلى العالقة بين األ ّمة والدولة ومركزية الطرف األ ّول في ھذه العالقة على نحو
ما تمثﱠلھا ودافع عنھا باستمرار.
يُسلﱢم الحصري بأن األ ﱠمة –أيةَ أ ّمة– تحتاج إلى دولة تعبّر عن شخصيتھا القومية
المستقلة ،أي عن كيان سياس ّي تتحقق فيه وحدتُھا القومية وتنتھي به –وفيه– حال
التجزئة التي تُم ّز ُ
ق كينونَتَھا االجتماعية والتاريخية .لكنه يش ّدد على أن حاجة األ ﱠمة إلى
44
دولة قومية ليس يعني أن وجود األ ﱠمة و ْق ٌ
ض
ف على الدولة ؛ وفي ھذا وجهُ تناقُ ٍ
ت األ ﱠمة في غير حاج ٍة إلى الدولة كي توجد فلماذا السع ُي في النضال من
صار ٌخ .إذا كان ِ
أجل بناء الدولة القومية إذا كان وجو ُد األ ﱠمة في َغنَا ٍء عنھا؟! لم يكن لِيَفُ َ
وت الحصري –
المنبھر بالفكر القومي األلماني– أن يدرك أن األلمان «الحظوا الفرق بين الدولة واأل ﱠمة
قبل الفرنسيين واالنكليز ألن كثرة الدول األلمانية كانت تظھر إلى العيان )-ھكذا في
األصل ،واألصحّ :لللعيان( الفرق بين االنتساب إلى الدولة الواحدة وبين االنتساب إلى
األ ّمة الواحدة» .45ول ﱠما كان ھوى الحصري ألمانيًّا ،كان في حكم البديھ ّي أن يقض َي
رأيُهُ بأن «األ ﱠمة شي ٌء والدولة شيء آخر».46
يؤسﱢس ھذا التمييز الماھو ّ
ي بين األ ّمة والدولة في وعي ساطع الحصري ،لمزي ٍد من
التمايز بينھما في نظرته إلى أشكال العالقة الممكنة أو المتحققة بينھما في التاريخ
الحديث والمعاصر .لِنَ َد ْع جانبًا السؤال ع ﱠما إذا كانت الصﱡ ور «المتحققة» لتلك العالقة
بين الح ﱠديْن )-الدولة واأل ﱠمة( متحققة فعالً في التاريخ أم متخيﱠلَة )أو مقرو َءة على نح ٍو
يخدم الفكرةَ القبْليﱠة عن العالقة تلك في وعي الحصري(ْ ،
ولنُ َسجﱢ ل –ابتدا ًء – أنھما لَ ْي َسا
متضايفَيْن و ُم ْقتَ ِرنَيْن عنده في الحاالت التاريخية كافة .فقد يحدث أن يتطابقا فال تُ ْقرأ
صورةُ أيﱟ من الح ﱠدين ذ ْينِك إالّ في مرآة اآلخر .وقد يَحْ ُدث أن يتخالفا ،بل أن يتنابذا ،فال
يتحقﱠق أ ﱞ
ض مع اآلخر .نحن ھنا إذن ،أمام ثالث حاالت مختلفة من
ي منھما إال في تناقُ ٍ
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العالقة بين الدولة واألمة :التطابُق ،عدم التطابُق ،التعارُض التام ،ولكل من ھذه
الحاالت الثالث «شواھد» تاريخية يستد ّل بھا الحُصْ ري على نمذجته:
ي عن شخصيتھا القومية.
تكون الدولة ،في الحالة األولى ،دولة األ ﱠمة ،التعبي َر السياس ﱠ
يتماھيان في ھذه الحال تماھيًا كامالً .والغالب على األ ﱠمة ،في المثال ھذا ،أنھا تنتقل من
وضع التجزئة القومية في كيانات سياسية متعددة إلى حالة الوحدة القومية؛ وليست ھذه
األخيرة سوى بناء كيان الدولة الموحدة .ھكذا قامت الوحدة القومية الفرنسية واأللمانية
واإليطالية وسواھا م ّما اندرج تحت عنوان الدولة-األ ﱠمة .وقد أفاض الحصري في بيان
عملية االنتقال تلك وكيف جرت وسلﱠط ضوء التحليل على دينامياتھا الدافعة.47
وتكون الدولة ،في الحالة الثانية ،دولة غير قومية أو دولة من دون أ ﱠمة ،فال يكون
تصور ساطع الحصري– على دول
ى قوم ّي وذلك ما ينطبق –في
لوجودھا أي محتو ً
ﱡ
49
مثل بلجيكا 48وسويسرا  ،حيث التطاب ُ
ق فيھما بين الدولة واأل ّمة منعدم.
فيما يقع التعارض التام بين الدولة واأل ّمة ،في الحالة الثالثة ،حين تكون الدولة إطارًا
تاريخي وسياس ّي إجباري
كابحًا لنشوء األ ّمة فيصبح على ھذا النشوء أن ي ُم ﱠر من ممرﱟ
ﱟ
ھو االنفصال أو ثورة األمم على ال ﱡدول .50وتلك حالة بلغاريا أو بولونيا مثال.
وليس يَ ْخفى أن الحصري يميل إلى الحالة األولى بما ھي الحالة النموذجية للتوحيد
حاصل لأل ّمة أو قُل
القومي .لكنه يكاد أن ال يرى فيھا سوى أن الدولة القومية تحصي ُل
ٍ
إنه ال يرى في العالقة إالﱠ ح ًّدا واح ًدا ھو األ ّمة؛ أما الدولة ،فمن متفرّعاتھا! وھو إذا كان
مشغوال بوحدة األ ّمة ،يكاد أن ينسى أن وحدةَ األ ّمة تلك ليست شيئًا آخر سوى إقامة
دولتھا القومية.
السالف
غير مباشرة بالوجه األ ّول
ِ
في وجْ ٍه آخر من العالقة بين الدولة واأل ّمة ،ذي صل ٍة ِ
بيانُه ،يتحدث ساطع الحصري :عن أربعة أشكال من ھذه العالقة .51أ ّولھا أن األ ﱠمة «قد
تؤلّف دولةً واحدةً مستقلة»؛ وفيه يتطابق الوطن والدولة واأل ّمة .وثانيھا «أن األ ّمة قد
تؤلّف دوالً عديدة ،كل واحدة مستقلة بنفسھا» .وثالثھا حيث «تكون األ ّمة محرومة من
دولة خاصة بھا ،وتابعة لدولة أجنبية عنھا» .ورابعُھا حيث األ ّمة «تكون محرومة من
االستقالل وفي الوقت نفسه مج ّزأة ومو ّزعة بين عدة دول أجنبية عنھا» .لھذه األشكال
األربعة –في رأي الحصري– أمثلة تاريخية وسياسية في الحقبتين الحديثة والمعاصرة:
تمثّل األ ّمة السويدية نموذجًا لشكل العالقة األول؛ وتمثل األ ّمة األلمانية –قبل توحيدھا
في العام 1870م– نموذج شكلھا الثاني ،وينطبق الثالث من تلك األشكال على األ ّمة
البلغارية حيث كانت خاضعة للسيطرة العثمانية؛ وتق ّدم األ ّمة البولونية مثاالً للشكل
الرابع قبل الحرب العالمية األولى.
إن طبﱠ ْقنا ھذه النمذجة على حالة األمة العربية ،سنالحظ أن ال ﱠش ْكلين الرابع والثاني من
ُر َم ْ
ت من االستقالل
تلك العالقة
ِ
ينطبقان عليھا في تط ّورھا التاريخي المعاصر :فھي ح ِ
وتعرضت للتجزئة في أجزاء منھا في الحقبة الكولونيالية ،وھي –بعد جالء االحتالل
العشرين عد ًدا .لكنھا كغيرھا
األجنبي عن معظم أراضيھا– تألفت منھا دو ٌل عديدة فاقت
َ
من األمم التي تعرﱠضت لمثل ما تعرضت له ھي تظل –في رأي الحصري– أ ﱠمة ال
يغيﱢر من ماھيتھا أنھا لم تحقّق وحدتَھا ،أي لم تُقِ ْم دولتَھا القومية؛ إِ ِذ «األ ﱠمةُ شي ٌء
ت األولوية
والدولة شي ٌء آخر» في حسبانه .وما َدا َما منفصليْن أو متغايرين ،ما دا َم ِ
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لألمة على الدولة ،واألسبقية الزمنية لألولى على الثانية ،فإن مھمة الفكر القوم ّي أن
يصرف النظر إليھا ويركزه عليھا .وھو عين ما فَ َع َل الحصري في األع ّم األغلب م ّما
كتب.
 .(IIمالحظات نقدية
َع َرضْ نَا في الفقرات السابقة ،بما َو ِس َعنا من َج ْھ ٍد في تَ َحرّي األمانة ،ألھ ّم أطروحات
ساطع الحصري في مسألة األ ّمة وعوامل تكوينھا ،واألساس ّي والثانو ّ
ي في تلك العوامل
ولرؤيته إلى العالقة بين األ ّمة والدولة ومركزية األ ﱠمة في ھذه العالقة .وما أغنانا عن
ئ عن العودة إلى األعمال الفكرية الكثيرة للرجل
القول إنه عرضٌ ال يستكفي به القار ُ
وعن تفاصيل دفاعه عن أطروحاته التي أتَ ْينَا على أھ ّمھا بال َعرْ ض الموجز؛ ذلك أن في
تلك التفاصيل ما يُذ ِھ ُل حقًّا وأكث ُر ال ُم ْذ ِھ ِل فيھا س َعةُ معرفة الحصري بالتاريخ السياس ّي
العالم ّي ودقائق معطياته ،إلى قُ ْد َر ٍة لديه على توظيف ْنثريات ذلك التاريخ لتأسيس رؤي ٍة
ضا َر َعهَ فيھا أح ٌد من أبناء جيله من المفكرين
متكاملة في المسألة القومية نَ َد َر أن َ
القوميين العرب . 52ونَ َسوق ،في ما سيلي ،جملةً من المالحظات النقدية في آرائه
وأطروحاته التي عرضنا َ أعاله.
 -1تناقضات البناء الفرضي
يقيم ساطع الحصري ،على نحو ما عرضْ نا ،فكرةَ األمة على فرضية اللغة )والتاريخ(
متأثرًا بالفكر القومي األلماني .ومع أن لھذه الفرضية حسناتھا ،في النطاق العربي على
األقل ،ومنھا أنھا تستبعد –بل تدحض– أزعومة ال ِعرق واألصل )-الدموي( فتتجنب
بذلك االستبعاد أخ َذ الفكرة القومية إلى دھاليز عنصرية ،53إالﱠ أنھا لم تكن لِتَ ْخلُ َو من
ثغرات علمية وتاريخية إلى الح ّد الذي طَفَا فيه مضمونُھا االيديولوجي-االنتقائي .ذلك
أن التسليم بفرضية اللغة عامالً تأسيسيًّا أو تكوينيًّا لأل ّمة ،وتصنيف األمم والدول
والحوادث على مقتضاھا ،يصطدم بحقائق واقعية ال تَ ْقبَل التزييف والتأويل ،مثلما يأخذ
أطروحات الحصري إلى التناقض الحاصل مع مق ّدماتھا النظرية؛ فتكون النتيجة أن
تكون األمم والقوميات في
مضاھاة أفكاره في مسألة األ ّمة
وعوامل تكوينھا مع معطيات ﱡ
ِ
العصر الحديث ،يكشف عن حدود العمومية والكونية فيھا -وھُ َما من شروط النظرية-
صريح من االنتقائية!
ويقودھا نحو ش ْك ٍل
ٍ
نسوق –ھنا– خمس مالحظات نقدية سريعة:
إذا كان االشتراك في اللغة من عوامل تكوين األمم ،كما يعتقد الحصري،
أ-
فلماذا ال يجوز حسبان اإلنكليز واألمريكيين )وحسبان البرتغاليين والبرازيليين،
والشيليين واألرجنتينيين ،واألمم االسكندينافية( أ ﱠمةً واحدة مادام المشتَرك بينھا ھو
اللغة؟! وإذا لم يكن الحصري يرى في انفصال أمريكا عن بريطانيا )في (1776
انفصاالً قوميًّا وإنما ثورة داخلية ض ّد اعتساف البريطانيين وضرائبھم الجائرة ،54أَفَالَ
يقو ُدهُ ذلك إلى التسليم الضمن ّي –غير المرغوب فيه– بأن بريطانيا والواليات المتحدة
تش ّكالن أ ﱠمةً واحدة؟! 55أي :أَالَ يقو ُدهُ ذلك إلى مجافاة حقائق التاريخ ومناقضة نفسه؟!
واألھ ّم من ذلك :كيف ألطروحته التي تُ َماھي بين األ ﱠمة واللغة أن تفسﱢر حالةَ عدم
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أمم تُحْ َسب بالعشرات )-إن
التناسب بين خريطة األمم وخريطة اللغات في العالم ،بين ٍ
ت تُحْ َسب باآلالف؟! ثمة –إذن–
طابقناھا بال ﱡدول ،فھي اليوم ال تتجاوز المائتين( ولغا ٍ
َخلَ ٌل ما في الفرضية...
إذا كان الجامع بين الفرنسيين في فرنسا ،الذين يك ﱢون أساس كينونتھم القومية
ب-
كأ ّمة ،ھو اللغة؛ وإذا كان ما يمنع سويسرا وبلجيكا من أن تَ ُكونَا –في نظر الحصري–
ﱡ
وتوز ُ
ع تكويناتھا السكانية بين لغات
أ ﱠمتيْن )بل دولتان فحسب( ھو غيابُ الجامع اللغوي
متعددة ،فھل يش ّكل الناطقون بالفرنسية في سويسرا وبلجيكا )وكندا وبلدان أفريقيا(
جز ًءا من األ ﱠمة الفرنسية؟! وھل يس ﱢوغ ذلك لفرنسا حق المطالبة بض ّم األجزاء
والمقاطعات «الفرنسية» من بلجيكا وسويسرا إلى الكيان القوم ّي الفرنسي؟! ولك أن
تقول الشي َء نف َسه عن األ ﱠمة األلمانية في حدودھا القومية )-الدولة األلمانية( ولسانِھا
الذي يفيض عن تلك الحدود فيطال بولونيا والنمسا وسويسرا!...
العرب المقيمين في
ھل يجوز أن نَحْ َسب ،بمقتضى فرضية الحصري،
ج-
َ
المھاجر )ألوروبية واألمريكية( منذ عقو ٍد طويلة )-ثالثة أجيال وأكثر( جز ًءا من األمم
التي يعيشون في كنفھا ويتحدثون لغاتھا وتَ َجنﱠسوا بجنسياتھا أم جز ًءا من األ ّمة العربية؟
وھل أبناء المھاجرين العرب ،من الجيلين الثاني والثالث )والجيل الرابع في بعض
ال َمھَاجر( ،الذين ال يتحدثون العربية ،بل ال يعرفون منھا شيئًا ،والذين بلغ اندماجُھم في
مجتمعاتھم التي ُولِدوا فيھا ونشأوا أقصى مداه ،ال يمثّلون جز ًءا من األ ّمة العربية ألنھم
اس االنتماء القوم ّي العربي لھم من غير
ال يعرفون لسانَھا؟ وإذا كان «الب ﱠد» من ْالتِ َم ِ
ضي بنا إلى البحث عن
طريق اللسان )أو مع امتناع
عامل اللغة( ،أَفَلَي َ
ْس ذلك يُ ْف ِ
ِ
ب الحصري في أن
عروبتھم من
طريق ال ِعرْ ق واألصل :أي من الطريق التي ما َر ِغ َ
ِ
ت النتيجةُ ،إذنّ ،
ْف الفرضية وثغراتھا يقودان إلى
ضع َ
أن َ
يَ ْسلُكھا أو يأ ُخ َذ بھا؟! أليس ِ
الوقوع في التناقض الحا ّد مع المق ّدمات؟!
إذا كان تع ﱡدد اللغات في أساس حسبان الحصري كالًّ من سويسرا وبلجيكا دولةً
د-
ال أ ﱠمةً ،فلماذا اعتبار أمريكا )-الواليات المتحدة( أ ّمة على الرغم من وجود عشرات
اللغات فيھا ،وعلى الرغم من أن جنوبَھا اسبانوفون ﱞي أو يكاد ،ثم على الرغم من أن
الحصري نف َسه يسلّم بأن أمريكا لم تصبح موحﱠدةّ اللغة إالّ في العھد القريب56؟
ّصرﱡ الحصري على استبعاد ال ّدين من جملة عوامل تكوين األ ﱠمة .غير أنّه،
ه-
ي ِ
عاملي اللغة والتاريخ في تكوين األ ﱠمة العربية ،يكاد يتجاھل ما
وھو يشدد على حصّريﱠ ِة
ْ
أثر حاسم في استمرار العربي ِة لغةً حتى -بل خاصّة -في المراحل
كان لإلسالم من ٍ
التاريخية التي َح َكم فيھا غي ُر العرب ،وفي تحقيق وحدة تاريخ المنتسبين إلى اإلسالم -
تنوع دولھم وأقطارھم .إن الحصري ال يَ ْل َحظ ،في الح ّد األدنى
والعرب خاصة– على ﱡ
من المالحظة الموضوعية ،أن ارتباط اللغة العربية بالشعائر والعلوم الدينية أنقذھا من
التھميش والزوال ومن سيطرة لغات المنتصرين والسائدين )وآخرھم األتراك(؛ مثلما ال
ي كان إسالميًّا وأن شعوب المنطقة إنّما أذابَھا اإلسالم في فكرة
يَ ْل َحظ أن الجام َع التاريخ ﱠ
اختالف بينھا في األصول واأللسن .وعليه تفتقر فرضيةُ اللغة
«أ ﱠم ٍة روحيﱠة» على
ٍ
والتاريخ معزوليْن عن سياقھما اإلسالم ّي إلى أيﱠة ُحجﱢي ٍة علمية ،بل ھي تبدو صناعة
إيديولوجية قيصرية لِـ«حقائق» لم تكن حقبة العصر الوسيط لِتَحْ ِمل وجو َدھا أو إمكانَھا!
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ھذه مالحظات سريعة في فرضية الدور التأسيسي للّغة في مجال تكوين األمم :على
نحو ما نجدھا تتر ﱠد ُد في كتابات الحصري .يمكننا أن نسجّل –بالتفصيل– المالحظات
النقديةَ عينَھا حول فرضية االتصال الجغرافي ،أو حول موقفه السلبي من دور العامل
االقتصادي في تكوين األمم وعمليات التوحيد القوم ّي ،أو حول دحضه لفرضية اإلرادة.
لكنﱠا نختصر ذلك كلﱠه في المالحظات النقدية الثالث التالية:
ال يوفّر كلﱡ
اتصال جغراف ّي إمكانًا لتكوين أ ّمة؛ إذ ما أكثر المناطق التي تحظى
أ-
ٍ
بمثل ھذا االتصال وتقوم عليھا جماعات أقوامية متعددة ومتباينة وتنعدم فيھا شروط قيام
مثال على ذلك أفضل من البلقان التي ما َمنَ َع عامل
األ ّمة الواحدة المتجانسة .ھل من
ٍ
االتصال الجغراف ّي ھذه المنطقة من العالم من أن تكون «متحفًا» لألمم والقوميات؟
األھ ّم من ذلك أن معنى االتصال الجغرافي ،عند الحصري ،يكاد يرا ِدف االتصال
البر ّ
ي حصرًا ،والحال إن سوابق ع ّدة في مضمار تكوين األمم وقيام الدول القومية تقيم
ْر
تفرضه من ُعس ِ
دليالً على أن «الحوائل المائية» في قلب الجغرافيا الترابية وما ِ
اتصال بين الس ّكان ما َمنَ َع ْ
ت من قيام كيانات قومية .إن ﱡ
توز َع قسم كبير من اليونانيين،
ٍ
أو اليابانيين ،منذ آالف السنين على عشرات ال ُج ُزر المنفصل بعضھا عن بعض ،لم
يَحُل دون تش ﱡكل أ ﱠمتَيْن عريقتيْن في التاريخ أنتجتا اثنتيْن من أعظم الثقافات والحضارات
في التاريخ اإلنساني .كما أن األرخبيل اإلندونيسي مثال ،وعلى عويص مشكالت
التواصل السكاني واالجتماعي التي خلقھا وما زال يخلقھا ،لم يمنع اإلندونيسيين من
الصيرورة أ ﱠمةً َ
ذات وزن واعتبار في العالم المعاصر .وبالجملة ،تبدو فرضية االتصال
الجغرافي عند الحصري مجرﱠدةً وصورية ال تكاد تَ ْل َحظ الوقائع المادية التي ترسم حدود
تمثيلھا ووجاھتھا!
يقع ساطع الحصري في ما آ َخ َذ ھو نفسُه ميشيل عفلق عليه! يصف تفكير
ب-
57
عفلق بـ«الغيب ّي والماورائي»  ،لكنه حين يكتب –داحضًا دور العامل االقتصادي في
تكوين األ ّمة– أن «األحاسيس الوطنية والقومية ال ترتبط بالمنافع والمصالح المادية
واالقتصادية» وأنھا «من النوازع والعواطف التي تسمو على الحسابات النفعية» ،58ال
يفعل أكثر من ترديد مفردات تنتمي إلى ھذا النوع من التفكير الذي يَتّ ِھ ُم به عفلق! ْإذ ما
الذي يعنيه اختزال الظاھر ٍة مثل القومية إلى مجرّد «أحاسيس» و «عواطف» سوى أن
بنيتھا التحتية الوحيدة ھي الوجدان واإليمان؟! واأل ْدعى إلى االستغراب أن مثل ھذه
بعض من الصﱠرامة في تح ّري
اللغة الصوفية يتعايش ،عند الحصري ،أو يتناقض ،مع
ٍ
الدقة في التعبير ميﱠز ْته عن معاصريه من القوميين الذين أمعنوا في الحديث الرومانسي
دور العامل االقتصادي في تكوين األمم
عن األ ّمة! على أن مشكلة الحصري مع مسأل ِة
ِ
وفي التوحيد القومي ھي ،بالتعريف ،مشكلة ايديولوجية :مناھضة الماركسية
والماركسيين؛ والشيوعيون العرب ومواقفُھم السخيفة من الوحدة العربية –على نح ٍو
ص ْي ٍد «ماركس ّي»
خاص– في أساس تلك المناھضة .ومع أن الحصري ما َو َج َد من َ
59
) َسھْل( لتصفية حسابه مع الماركسية وموقفھا من المسألة القومية غير ُخ َ
طب ستالين
)-وھو رجل سياسة ال عالقة له بالفكر!( ،فإنه –في اللحظات التي ال يجد نف َسه فيھا في
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موقع سجال ّي– يكتب بألمعية وموضوعية عن دور المصلحة والمنفعة في عملية التوحيد
القومي!60
ال نجد سببَا وجيھَا يبرﱢر نق َد ساطع الحصري لفرضية دور اإلرادة )أو
ج-
المشيئة( في تكوين األمم والقوميات غير انحيازه الشديد للفكر القومي األلماني
وموضوعاته النظرية .قد يقال إن استدخاله لعامل اإلرادة في جملة عوامل ذلك التكوين
سيزاحم الفكرة التأسيسية في أطروحته )-الدور الحاسم لعامل اللغة( وقد يستبعدھا من
منظومة تلك العوامل كما استبعدھا إرنست رينان والقوميون الفرنسيون المتمسّكون
بفرضية اإلرادة .والحق أنه كان يَ َسع الحصري أن ْيلحظ أثر ھذا العامل من دون أن
يأخذ ذلك إلى إضعاف شأن فرضيته التأسيسية فيما لو أمكنه أن يفترض منظومةَ
عامل وحي ٍد منھا )-على نحو ما فعل!(.
عوامل مترابطةً ويتفادى اختزال المسأل ِة في
ٍ
ٍ
ولقد كان يَ َس َعهُ في ھذا المعرض –مثالً– أن يفكر ،بطريق ٍة أخرى مختلفة ،في بعض
ْ
استعصت على فرضيته فأسقطھا من الحسبان أو حاول أن
أمثلة البناء القومي التي
ُدخلھا –بطريق ٍة قيصرية– في نظامه الفَ َرضي .ومن ذلك أنه كان يَ َس ُعهُ أن يفترض أن
ي ِ
بلجيكا وسويسرا وكندا وسواھا م ﱠما لم يتحقق فيھا وجود الجامع اللغو ّ
ي الواحد لم يمنعھا
غياب ذلك الجامع من تكوين أ ّم ٍة ودول ٍة قومية من طريق اإلرادة في تحقيق ذلك .ولع ﱠل
المثال األمريكي )-الواليات المتحدة( نموذج آخر لتلك الحالة التي كان يَ َس ُع الحصر أن
افتعال شديد ألثر عامل «الوحدة اللغوية» ،لو
يعيھا خارج فرضية اللغة ،ومن دون
ٍ
تو ﱠس َل بمفھوم اإلرادة وخاصة أنه لم يكن ينفي أن وحدتھا اللغوية لم تتحقق إالّ متأ ّخرة،
أي بعد تكوينھا القومي.
ابتدائي في الفكر القومي ھوَ :م ْن ھُ َو
بسؤال
على أن مسألة المشيئة )-اإلرادة( تتصل
ﱟ
ٍ
بسؤال يتعلق بمفھوم األ ﱠمة قبل أن يتعلق بمفھوم الوحدة والدولة القومية،
العرب ّي؟ أي
ٍ
ُوص غيره من األسئلة الفرعية .وإذا كان الحصري يجيب
وقد تختصر عموميتُه ُخص َ
عن السؤال مستبع ًدا من المح ﱢددات مح ﱢدد «األصل» و«ال ِعرْ ق» ،ومش ﱢد ًدا على أن
ي )ھو( من يتكلم العربية وينتمي إلى فضائھا الثقافي والتاريخي ،فإن في تعريفه
العرب ﱠ
مشكلتيْن ال سبيل إلى تجاھلھما :أوالھما ما عرضناه سابقًا حول عروبة َمن ال يتحدثون
العربية وال يعرفونھا )أبناء المھاجرين وأحفا ُدھم مثال( وثانيھما –وھي األھ ّم– أن َم ْن
ال يحسبون أنف َسھم عربًا ،61وإن كانوا من بيئات اجتماعية عربية ويتحدثون العربية ،ال
أصول» غير
يمكن إجبا ُرھُم على العروبة ،تما ًما مثل أن الذين يُحْ َسبُون في عداد «
ٍ
عربية )-كردية ،أمازيغية ،شركسية ،أرمنية( ويدافعون عن عروبتھم ال يمكن فھم
إصرارھم على ھذا االنتماء إالّ بوصفه تعبي ًرا عن إراد ٍة حرﱠة منھم في أن يكونوا عربًا.
ي ھو من يعتبر نف َسه كذلك وإن لم يكن عرب ّي
وھذا م ّما يدفعنا إلى القول إن العرب ﱠ
وطوعي ،أي
«األصل» واللسان ،وإن العروبة ليست ماھيةً قَبْلية وإنما ھي خيا ٌر ح ﱞر
ْ
مشيئة وإرادة .أما إسقاط عامل اإلرادة من منظومة التكوين –كما يفعل الحصري–
فيؤسﱢس نظرةً ميتافيزيقية جوھرانية للعروبة واأل ﱠمة لسنا نرى فيھا غير صناع ٍة
قومي مقفل على التحقﱡق واإلمكان.
ق
ﱟ
مستحيلة ألف ٍ
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ُ
أطروحات ساطع الحصري وأفكارُهَ ،خلَ ٌل شديد
يعتور النظام الفرض ّي ،الذي تقوم عليه
حال من التناقض الحا ّد بين المق ّدمات والنتائج
يأخذ تلك األفكار واألطروحات إلى
ٍ
حال من التعميم المجرﱠد المتعالي عن الواقع والمتصادم مع معطيات
أحيانًا ،أو إلى
ٍ
التاريخ العينية وحقائقه في أحايين أخرى .غير أن من يتمحﱠص نصوص الحصري
ويتحرﱠى وجوهَ بنائِ ِه الفرضيات والمقدمات التي منھا ينطلق وعليھا يؤسﱢس ،ال يملك أن
يمنع نف َسه من أن يالحظ أن بعض تلك الفرضيات ال ينتمي إلى نظام الفرضيات وإنما
ھو إلى االستنتاجات أقرب وقد صيغت في صورة فرضيات ،أو قُل إنھا ُوضعت على
مقاس استنتاجات وأفكار متك ّونة في ذھن الرجل سلفًا .وفي ھذا النمط من الكتابة ما
ي ْ
ُط َعن في ُحجّيته وفائدته ،وما يُغري بالقول إن منسوب اإليديولوجيا فيه عال ُي المع ﱠدل.
وذلك ما يفسّر –على األقل– طغيان االنتقائية في النمذجات التي يأخذ بھا الحصري في
الحديث عن األمم والقوميات!
على أن وجھًا آخر من القصور في خطاب ساطع الحصري يبدو أجلى حين ينتقل
الخطاب ذلك من مسألة األ ﱠمة إلى مسألة الصلة بين الدولة واأل ﱠمة .يتخذ القصور ھنا
ت ومفارقات كما في األول.
شكل ثغرات ال شكل تناقضا ٍ
 -2أنثروبولوجيا ثقافية
انعدام،
يتملّك المر َء استغرابٌ شديد إلفراط الحصري في الحديث عن األ ﱠمة وش ﱠح ِة ،بل
ِ
الحديث في الدولة .62ويُ َر ﱡد االستغراب ھذا إلى أن قضيته –في ما يُعلن ويكتب– ھي
الوحدة العربية وھذه إنما تُ ْلتَ َمس من السياسة والمصالح ال من الثقافة واللغة وروبط
التاريخ ،و –بالتالي– فإن الدولةَ والكيان لسياسي يقعان منھا موقع األسﱢ و»الجوھر«
ي المؤسﱠس ّي عنھا .يكاد االھتما ُم بمسألة الدولة أن
بما ھما إطا َر الوحدة والتعبي َر السياس ﱠ
ضر –وال يكون ذلك إالّ
يكون غائبًا في تفكير ساطع الحصري ونصوصه وإن ھُ َو َح َ
ض والصدفة أو االستصحاب النافل .أ ﱠما األ ْغيَب ،فدو ُر الدولة في تكوين
لِما ًما– فبال َع َر ِ
األ ﱠمة ألن ھذا الدور ال يستقيم في فكر يضع الفواصل بين األ ّمةَ والدولة ،فيفترض
حاصل لأل ّمة!
لألولى أسبقية أنطولوجية في الزمان فيما يفترض الدولةَ القوميةَ تحصيل
ٍ
إذا غَضﱠ المر ُء طرفًا عن االستخدام المترادف
لمفھومي األ ﱠمة  Nationوالقومية
ْ
 Nationalismeفي كتابات الحصريّ ،
فإن أكثر ما يستلفت نظره في نصوصه
إصراره على فرضيته التأسيسية التي تقرﱢر أن األمم سابقة في الوجود للحركات القومية
والدول القومية ،وأن ميالد الحركات القومية في القرن التاسع عشر لم يكن إيذانًا بميالد
األمم أو نشوئھا ،فھذه حقيقة اجتماعية قَبْلية ُو ِج َد ْ
تعبير
ي
سياسي عنھا .تقرأ له
ت قبل أ ﱢ
ﱟ
ٍ
ك أب ًدا في أن القوميات ُو ْ
في ھذا المعنى« :ال مجال للش ّ
جدت قبل القرن التاسع عشر...
وأ ّما القول بأن األمم لم تتك ّون قبل القرن التاسع عشر ،فيشبه ،إلى ح ّد كبير ،قول من
يزعم أن قوة البخار لم تكن موجودة قبل» دينيس باين و «جيمس واط» .»...ويستطرد،
وجد
في المعنى نفسه ،قائالً« :إن أحداث القرن التاسع عشر لم تخلق القوميات ،ولم تُ ِ
النزعات القومية ،ولكنھا وفرت الظروف التي جعلت النزعات المذكورة تؤثر في
«تكوين الدول»».63
تتج ﱠمع مفارقات التفكير عند الحصري في ھذا النصّ المقتبس .إذا كانت األمم –أو
القوميات بتعبيره– قد ظھرت قبل القرن التاسع عشر ،فما الذي دعاھا إلى خوض ذلك
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النضال الطويل والشا ّ
نفسه من أجل تحقيق وحداتھا القومية؟ ما الذي يدفع
ق في القرن ِ
طويل عريض من
كفاح
أ ﱠمةً –ال تحتاج في وجودھا إلى دولة في نظر الحصري– إلى
ٍ
ٍ
اف سياس ّي إلى
ض ٍ
أجل إقامة الدولة القومية64؟ أليس يعني ذلك أن الدولة ليست مج ﱠر َد ُم َ
«ماھي ٍة» اجتماعية قبْليﱠة وإنما الشكل التاريخي والسياس ّي الذي يتحقق فيه وجود األ ّمة؟
لماذا كان القرن التاسع عشر عص َر القوميات بامتياز لو لم يكن السبب اقتران فكرة
الدولة بفكرة األ ّمة وتوقﱡف الثانية على األولى وجوداً؟ وأخيرًا ما معنى وحدة األ ّمة إن
لم تكن قيام كيانھا السياسي القومي ) -الدولة القومية(؟
النافل القو ُل ّ
إن اطراح مسألة الدولة من مشروع ساطع الحصري االيديولوجي،
من
ِ
سواء من حيث دورھا في تكوين األ ّمة أو من حيث اتصا ُل مسأل ِة التوحي ِد القوم ﱢي بھا
اتصاالً مباش ًرا ،أتى على ذلك المشروع باإلضعاف واإلفقار ونَا َل من قضيته السياسية
األساس :الوحدة العربيةْ .إذ بَ َدا وكأنه ما كان َم ْعنِيًّا بالتفكير في التوحيد القوم ّي أل ّمة
ت عينِه–
مج ﱠزأَ ٍة ومبعث َرة بمقدار ما كان َم ْعنِيًّا بإثبات «وحدة األ ﱠمة» متناسيًا –في الوق ِ
أن إثبات وحدتھا ،عبر التاريخ ،أو حتى في الحاضر ،إنﱠما يطيح بقيمة الدعوة إلى
واقع متحقّق!
توحيدھا ويح ﱢو ُل ما ھو في حكم المنشود إلى أمر
ٍ
تصور الحصري لأل ّمة بأنه ينتمي إلى
لم يجانب ناصيف نصّار الصّواب حين وصف
ﱡ
66
عاملي اللغة والتاريخ
«المذھب اللغوي التاريخي» 65بحسبانه انحصر في بيان دور
ْ
في تكوين األ ّمة متجاھالً –أو مبتس ًخا– شأن غيرھما من العوامل .فلقد أنتج
أنثروبولوجيا ثقافية حول األ ّمة أكثر م ﱠما أنتج نظريةً سياسيةً في الوحدة .ومع أنھا أعلى
قيمةً م ﱠما أنتجه مثقفون قوميون آخرون تراوح تفكيرھم –في موضوع األ ّمة– بين نظرة
ميتافيزيقية غير تاريخية )زكي األرسوزي( ونظرة رومانسية-صوفية وتبشيرية
)ميشيل عفلق( ،إالّ أنھا أغرقت كثيرًا في العناية ببيان دور المواريث )اللغة ،التاريخ(
في تشكيل كيان األ ﱠمة على حساب أدوار عوامل الحاضر والمستقبل )الدولة،
المصالح ،(...كما على حساب المسألة األساس في المشروع القوم ّي العربي :الوحدة
العربية ،أي المسألة التي ال سبيل إلى التفكير فيھا إالّ من طريق إنتاج رؤي ٍة في الصل ِة
تكن التضحيةُ ،في ھذه األنثروبولوجيا الثقافية
التالزمية بين األ ﱠمة والدولة .وھكذا لم ِ
الحصرية ،بمسألة الدولة ومركزية دورھا في التكوين القومي )تضحية( مصروفةً
للتركيز على مسألة األ ﱠمة وإفرادھا باألولوية ،وإنما ْ
أتت تترج ُم فِ ْع َل تضحي ٍة آخر ،ھو
بمعزل عن األولى!
التضحية بمسألة األ ﱠمة ذاتھا وذلك من واقع امتناع التفكير في ھذه
ٍ

لم يق ّدم ساطع الحصري مساھمةً نظرية ج ّدية في باب التوحيد القومي ،فما كتبه عن
س
الوحدة العربية وصورتھا المستقبلية والممكنة قلي ٌل وعرض ّي ،وھو يخلو من أي نف ٍ
فكر ّ
ي يُھ ﱢذب تبشيريته االيديولوجية أو يخفّف من وطأتھا .وھو انصرف ،في المقابل،
إلى محاولة تأسيس نظرية في األ ّمة :استقى عناصره ومواردھا –بل وحتى معطياتھا–
من الفكر القومي األلماني .غير أن الثغرة األساس في ھذه «النظرية» أن مفھوم األ ﱠمة
فيھا –كما صاغه الحصري– مفھوم ثقافي )-أنثروبولوجي( وليس مفھو ًما سياسيًا.
فاأل ﱠمة ،عنده ،تُ ْد َر ُ
ك بما ھي حقيقة اجتماعية وتاريخية وثقافية قبل أن تكون سياسية ،بل
من دون أن تكون سياسية ألن وجودھا –في ما يَحْ تَسب– ال يتوقف على السياسة )-
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الدولة( وال يتمظھر فيھا! يذھب بعي ًدا في الخلط بين العروبة بما ھي رابطة ثقافية –
لغوية–تاريخية واأل ﱠمة العربية بما ھي حقيقة كيانية وسياسيﱠة ،فَيُ َما ِھي بين اإلثنتين –بعد
أن ينتقل بالعروبة من معنى الرابطة إلى معنى الماھية )المطلقة والميتافيزيقية(– وي ْفھم
الواحدة منھما بوصفھا رديفًا للثانية .وھكذا ،تكفي العروبةُ عندهُ كي ت ُكون األ ﱠمة؛ أ ّما
الدولةُ ،فتفصيل ال يغيّر من الماھي ِة شيئًا.
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-32
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آراء وأﺣﺎدﻳث ﻓﻲ اﻟوطﻧﻳﺔ واﻟﻘوﻣﻳﺔ .ص .29

أﺑﺣﺎث ﻣﺧﺗﺎرة ﻓﻲ اﻟﻘوﻣﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ .ص .43

«ﺗزﻋم طﺎﺋﻔﺔ ﻣن اﻟﻛﺗﺎب واﻟﻣﻔﻛرﻳن أن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﺗﻛون أﻫم اﻟﻘوى اﻟﻣﺣرﻛﺔ واﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻳﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ.

وﻳﻌﺗﺑر ﻫؤﻻء «وﺣدة اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ» أس اﻷﺳس ﻟﻛﻝ وﺣدة ،وﻳﻘوﻟون« :ﻻ أﻣﺔ دون ﺣﻳﺎة اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ» .ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ إن
اﻟﻌواﻣﻝ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﺗﻠﻌب دو ار ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻳﺎة اﻷﻓراد واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ،وﺗؤﺛر ﺗﺄﺛﻳ ار ﻗوﻳﺎ ﻓﻲ أﺣداث اﻟﺗﺎرﻳﺦ واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻪ .وﻟﻛن ذﻟك ﻻ ﻳﺳوغ

اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ أس اﻷﺳس ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟوﺣدة ،وﺣﺟر اﻟزاوﻳﺔ ﻓﻲ ﺻرح اﻟﻘوﻣﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻳزﻋم ﻫؤﻻء اﻟﻣﻐﺎﻟون ،ﻷن ﻛﻝ

أﺣداث اﻟﺣﻳﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﺗﺷﻬد ﺷﻬﺎدة ﻗﺎطﻌﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ،إذا ﻛوﻧت «راﺑطﺔ» ﺗوﺣد أﻋﻣﺎﻝ ﺑﻌض

اﻟﻧﺎس ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻛﺛﻳ ار ﻣﺎ ﺗﻛون –ﺑﻌﻛس ذﻟك– «ﻣدار ﺧﻼف» و «ﻋﺎﻣﻝ ﺗﻔرﻗﺔ» ﺑﻳن أﻧﺎس آﺧرﻳن .ﻓﺈﻧﻬﺎ إذا «وﺣدت» ﻓﻲ ﺑﻌض
اﻷﺣواﻝ« ،ﺗﻔرق» ﻓﻲ ﻛﺛﻳر ﻣن اﻷﺣواﻝ» .ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻘوﻣﻳﺔ؟ اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻟث ،ص ) 131اﻟﺗﺷدﻳد ﻣﻧﻲ(.
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-35
-36

راﺟﻊ ﻧﻘدﻩ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،ص .157-153

راﺟﻊ ﻧﻘدﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،ص .148-141

اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ ،ص .131

-37

«إن اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻣن اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻛوﻳن «اﻟﻘوﻣﻳﺔ» ﻻ ﻳﺗﻔق ﻣﻊ ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻟﻌﻘﻝ واﻟﻣﻧطق» .اﻟﻣﺻدر

-38

اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ ،ص .135

ﻧﻔﺳﻪ ،ص .132

-39
-40
-41
-42

م ن ،ص .106
م ن ،ص .111

«إن اﻟﻣﺷﻳﺋﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻳﺳت ﻣن ﻋواﻣﻝ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ،ﺑﻝ ﻫﻲ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ» .م س ،ص .112

م س ،ص .113

-43

«إن اﻷﻓراد ﻳﺷﺎؤون أن ﻳﻌﻳﺷوا ﻣﻌﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻧﺗﺳﺑون إﻟﻰ أﻣﺔ واﺣدة ،وﻳﺷﺎؤون أن ﻳﻔﺗرﻗوا ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻛوﻧون ﻣن أﻣم ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ» .م ن ،ص

-44

«ﻛﻝ أﻣﺔ ﺗﻧزع إﻟﻰ ﺗﻛوﻳن دوﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ .وﻟﻛن ﻛﻳﺎن اﻷﻣﺔ ﻻ ﻳﺗوﻗف ﻋﻠﻰ وﺟود اﻟدوﻟﺔ .واﻷﻣﺔ ﺗﻛون ﻣوﺟودة وﻟو ﻟم ﺗﻛن ﻗد ﺗوﺻﻠت

-45

م ن ،ص .34

.112

ﺑﻌد إﻟﻰ ﺗﻛوﻳن «اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ»» .م س ،ص .32

-46
-47
-48
-49
-50

م ن ،ص .34

راﺟﻊ ﻣﺛﻼ :ﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ ﻧﺷوء اﻟﻔﻛرة اﻟﻘوﻣﻳﺔ .اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻘوﻣﻳﺔ .ﻟﻘﺳم اﻷوﻝ ،ص .20-19

«أﻫﺎﻟﻲ ﺑﻠﺟﻳﻛﺎ ﻳﻧﺗﺳﺑون إﻟﻰ «دوﻟﺔ واﺣدة» وﻟﻛﻧﻬم ﻻ ﻳؤﻟﻔون «أﻣﺔ واﺣدة»» .ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻘوﻣﻳﺔ؟ ص .78
«إن ﺳوﻳﺳ ار دوﻟﺔ ﻻ أﻣﺔ» .م ن ،ص .89

ردﻩ ﻋﻠﻰ دﻳدور واﻟﻣوﺳوﻋﻳﻳن وﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻷﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوﺳوﻋﺔ ،ﻛﺗب ﺳﺎطﻊ اﻟﺣﺻري« :اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف
ﻓﻲ ﻣﻌرض ّ
اﻟﺑﻠدان ﻗﺎﻣت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس «ﺛورة اﻷﻣم ﻋﻠﻰ اﻟدوﻝ» ،واﺳﺗﻬدﻓت ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣواﻝ اﻧﻔﺻﺎﻝ «اﻷﻣﺔ» ﻋن «اﻟدوﻟﺔ» اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت

ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ ،وﺳﻌت ،ﻓﻲ أﺣواﻝ أﺧرى ،وراء ﺗوﺣﻳد ﺷﻌوب «اﻷﻣﺔ» اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣوزﻋﺔ ﺑﻳن «دوﻝ» ﻣﺗﻌددة ،ﻟﺗﻛون ﻣﻧﻬﺎ «دوﻟﺔ ﻗوﻣﻳﺔ»

واﺣدة» .م ن ،ص .32-31
-51

راﺟﻊ اﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﻓﻲ :أﺑﺣﺎث ﻣﺧﺗﺎرة ﻓﻲ اﻟﻘوﻣﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺿﻣن اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻘوﻣﻳﺔ .اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻟث ،ص .25-24
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-52

ﻗﻠﻧﺎ ﻣن ﺟﻳﻠﻪ ﻷن ﺑﻌض ﻣن ﺗﻧﺎوﻟوا اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ ذاﺗﻬﺎ ﻣن ﻣﻔﻛري اﻟﺟﻳﻠﻳن اﻟﻘوﻣﻳﻳن اﻟﻼﺣﻘﻳن ﻟم ﻳﻛن دوﻧﻪ ﺳﻌﺔ اطﻼع أو ﻗدرة ﻋﻠﻰ

-53

ﻣن اﻟﻣﻔﺎرﻗﺎت أن اﻟﻧزﻋﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ اﻟﻧﺎزﻳﺔ ارﺗدت ﻋن اﻟﺗراث اﻟﻘوﻣﻲ اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ ﻟﻠﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر اﻟذي ﻛﺎن ﻳدﺣض ﻓرﺿﻳﺔ اﻟﻌرق

-54

ﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ ﻧﺷوء اﻟﻔﻛرة اﻟﻘوﻣﻳﺔ .اﻟﻘﺳم اﻷوﻝ ،ص .91

اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻧظري .وذﻟك ﻣﺎ ﻳﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﻝ ﻣن ﻗﺳطﻧطﻳن زرﻳق وﻧدﻳم اﻟﺑﻳطﺎر.
ﻣﺷددا ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺗﺎرﻳﺦ!

-55

ﻻ ﻳﻐﻳر ﻣن وﺟﺎﻫﺔ ﻫذا اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج اﻟﻧﻘدي ﻗوﻝ اﻟﺣﺻري «ﻟﻳس ﻣن اﻟﻣﻌﻘوﻝ أن ﺗﻌﺗﺑر ﻗﺿﻳﺔ اﻧﻔﺻﺎﻝ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻋن اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ

اﻟﺑرﻳطﺎﻧﻳﺔ دﻟﻳﻼ ﻋﻠﻰ ﻋدم ارﺗﺑﺎط اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ» )اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ ،ص  ،(94ذﻟك أن ﻫذا اﻻﻧﻔﺻﺎﻝ ﻟم ﻳﻛن اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن

اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت واﻟﺷﻌوب اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ.

-56
-57
-58
-59
-60

ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻘوﻣﻳﺔ؟ ص .91

ﺣوﻝ اﻟﻘوﻣﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ .اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻟث ،ص .158
ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻘوﻣﻳﺔ؟ ص .135

ﻣن اﻟﻐرﻳب أن ﻻ ﻳﺄﺗﻲ اﻟﺣﺻري ﺑذﻛر ﻋﻠﻰ ﻣواﻗف ﻣﺎرﻛس ﻣن اﻟوﺣدة اﻷﻟﻣﺎﻧﻳﺔ ،أو ﻋﻠﻰ ﻣواﻗف ﻟﻳﻧﻳن ﻣن اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ!
راﺟﻊ –ﻣﺛﻼ– ﻣﺎ ﻛﺗﺑﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ﻓﻲ :آراء وأﺣﺎدﻳث ﻓﻲ اﻟوطﻧﻳﺔ واﻟﻘوﻣﻳﺔ .ص .81

-61

ﻣن اﻟﺧطﺄ واﻟﺧﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻋﺗﺑﺎرﻫم ﺿﺣﺎﻳﺎ وﻋﻲ إﻳدﻳوﻟوﺟﻲ ﻣﻐﻠوط ،ﻷن ﻓﻲ ﺟﻣﻠﺗﻬم ﻣن ﻳداﻓﻊ –ﺑوﻋﻲ– ﻋن ﻣﺎﻫﻳﺎت أﺧرى:

-62

اﻟﻌرب أو اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳون ،وأﻧﻬﺎ ﻟﻳﺳت آﺧرﺷﻳﺋﺎً ﻏﻳر اﻹﺳﻼم...إﻟﺦ.
ﻳﻘوﻝ ﻧﺎﺻﻳف ﻧﺻﺎر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ« :ﻻ ﻳﺳﺗطﻳﻊ ﻗﺎرئ اﻟﺣﺻري أن ﻳﻣﻧﻊ ﻋن ﻧﻔﺳﻪ ﻣوﺟﺔ اﻟﺗﺳﺎؤﻝ واﻻﺳﺗﻐراب ،ﺣﻳﻧﻣﺎ ﻳﻛﺗﺷف أن

ﻓرﻋوﻧﻳﺔ ،ﻓﻳﻧﻳﻘﻳﺔ ،وطﻧﻳﺔ )=ﻗطرﻳﺔ( ،دﻳﻧﻳﺔ )=إﺳﻼﻣﻳﺔ ،ﻣﺳﻳﺣﻳﺔ( .وﺑﻌﺿﻬم ﻳﻌﺗﺑر اﻟﻌروﺑﺔ إﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺎ ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﺻطﻧﻌﻬﺎ اﻟﻣﺳﻳﺣﻳون

اﻟﺣﺻري اﻟﻣﺑﺷر ﺑﺿرورة اﻟوﺣدة اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻟﻣدرك ﻷﻫﻣﻳﺔ اﻟﻧزﻋﺎت اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻳس اﻟدوﻝ ﻣﻧذ أواﺋﻝ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر،

ﻟم ﻳﻛﺗب ﺷﻳﺋﺎ ﻳذﻛر ﺣوﻝ طﺑﻳﻌﺔ اﻟدور اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﻪ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﻳﺎة اﻷﻣﺔ» .ﺗﺻورات اﻷﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة – دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﻳﻠﻳﺔ ﻟﻣﻔﺎﻫﻳم اﻷﻣﺔ

ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﻳث واﻟﻣﻌﺎﺻر .ﺑﻳروت :دار أﻣواج ،ط  ،1994 ،2ص .262

-63

ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻘوﻣﻳﺔ :ص .158-157

-64

ﺳﺟﻝ ﻧﺎﺻﻳف ﻧﺻﺎر اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻧﻘدﻳﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻳﻐﺔ اﻟﺳؤاﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ« :إذا ﻛﺎن ﻛﻳﺎن اﻷﻣﺔ ﻻ ﻳﺗوﻗف ﻋﻠﻰ وﺟود اﻟدوﻟﺔٕ ،واذا ﻛﺎﻧت
اﻷﻣﺔ ﻣوﺟودة ﻗﺑﻝ أن ﺗﺗوﺻﻝ إﻟﻰ ﺗﻛوﻳن اﻟدوﻟﺔ ،...ﻓﻠﻣﺎذا ﺗﻧزع ﻛﻝ أﻣﺔ إﻟﻰ ﺗﻛوﻳن دوﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ؟» .ﺗﺻورات اﻷﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة،

-65

اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ ،ص .256

ص .263-262
-66

ﻻﺣظ إﻟﻳﺎس ﻣرﻗص ﺑﺣق إﺣﺟﺎم ﺳﺎطﻊ اﻟﺣﺻري ﻋن ﺑﻳﺎن أﺛر ﻋﺎﻣﻝ اﻟﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻲ ﺗﻛوﻳن اﻷﻣم .إﻟﻳﺎس ﻣرﻗص :ﻧﻘد اﻟﻔﻛر اﻟﻘوﻣﻲ-
ﺳﺎطﻊ اﻟﺣﺻري )ﺑﻳروت :دار اﻟطﻠﻳﻌﺔ ،1966 ،ص .(71
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اﻷﻣﺔ واﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣﻔﻬوﻣﻳﺔ

اﻟﺣداد
ﻣﺣﻣد ّ



 -1ﻣﺎ اﻷﻣﺔ؟
أﻣﺔ ﻣرات ﻛﺛﻳرة ﻓﻲ اﻟﻘرآن ) 64ﻣرة ﻓﻲ اﻟﻣﻔرد واﻟﺟﻣﻊ( وﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
ﺗرد ﻛﻠﻣﺔ ّ

ﻣﻌﻳن ،ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻵﻳﺔ} :ﻣن
اﻷﻣﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟطﺎﺋﻔﺔ ﻣن اﻟﻧﺎس اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗدب ﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑﺄﻣر ّ
 ّأﻫﻝ اﻟﻛﺗﺎب أﻣﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻳﺗﻠون آﻳﺎت اﷲ){...آﻝ ﻋﻣران ،(113 ،أو اﻵﻳﺔ} :وﻟﻣﺎ ورد ﻣﺎء ﻣدﻳن

وﺟد ﻋﻠﻳﻪ أﻣﺔ ﻣن اﻟﻧﺎس ﻳﺳﻘون ){...اﻟﻘﺻص .(23 ،ﻓﻔﻲ اﻵﻳﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﺧﺗص طﺎﺋﻔﺔ ﻣن
اﻟﻧﺎس ﺑﺎﻟﻌﺑﺎدة )ﺷﺄن دﻳﻧﻲ( وﻓﻲ اﻵﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺗﺧﺗص ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﺎء )ﺷﺄن دﻧﻳوي(.

اﻷﻣﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي أﻓرادا ﻗد ﻳﻛوﻧون ﻣن اﻟﺑﺷر أو ﻣن اﻟﺣﻳوان،
 ّﻣﺛﻝ اﻵﻳﺔ} :وﻣﺎ ﻣن داﺑﺔ ﻓﻲ اﻷرض وﻻ طﺎﺋـر ﻳطﻳر ﺑﺟﻧﺎﺣﻳﻪ إﻻ أﻣم{)اﻷﻧﻌﺎم (38 ،أو

اﻵﻳﺔ} :ﻛذﻟك أرﺳﻠﻧﺎك ﻓﻲ أﻣﺔ ﻗد ﺧﻠت ﻣن ﻗﺑﻠﻬﺎ أﻣم{)اﻟرﻋد.(30 ،

اﻷﻣﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺗﻔرﻋﺔ ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﻛﺑر ،ﻣﺛﻝ اﻵﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق
 ّﺑﺎﻟﻌﺑراﻧﻳﻳن} :وﻗطﻌﻧﺎﻫم اﺛﻧﺗﻲ ﻋﺷرة أﺳﺑﺎطﺎ أﻣﻣﺎ{)اﻷﻋراف ،(160 ،ﻓﺎﻹﺷﺎرة ﻫﻧﺎ إﻟﻰ أﺑﻧﺎء

ﻳﻌﻘوب اﻟذﻳن أﺳﺳوا اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ اﻟﻌﺑراﻧﻳﺔ.

ﻣﻌﻳن ،وﻫذا ﻛﺛﻳر ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت
 اﻷﻣﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ دﻳن ّاﻟﻘرآﻧﻳﺔ وﺷواﻫدﻩ ﻣﺗﻌددة ﻣﺛﻝ اﻵﻳﺔ }وﻟﻛﻝ أﻣﺔ رﺳوﻝ ﻓﺈذا ﺟﺎء رﺳوﻟﻬم ﻗﺿﻰ ﺑﻳﻧﻬم{)ﻳوﻧس،
 (47واﻵﻳﺔ }إن ﻫذﻩ أﻣﺗﻛم أﻣﺔ واﺣدة وأﻧﺎ رﺑﻛم ﻓﺎﻋﺑدون{)اﻷﻧﺑﻳﺎء.(92 ،

ﺗﻣﺳك وﺣدﻩ ﺑﺎﻟدﻳن اﻟﺻﺣﻳﺢ
 وﻳﻣﻛن أن ﻳطﻠق ﻋﻠﻰ ﺷﺧص واﺣد ﻛﻠﻣﺔ أﻣﺔ إذا ّأﻣﺔ ﻗﺎﻧﺗﺎ ﷲ ﺣﻧﻳﻔﺎ وﻟم ﻳك ﻣن اﻟﻣﺷرﻛﻳن{)اﻟﻧﺣﻝ.(120 ،
ودﻋﺎ إﻟﻳﻪّ } :
إن إﺑراﻫﻳم ﻛﺎن ّ

 باحث وأكاديمي من تونس .

1

ﺗﻌود ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻧﺎس ﻣن ﻣﻌﺗﻘدات وﺳﻠوك ﺑﺳﺑب اﻧﺗﻣﺎﺋﻬم إﻟﻰ
 وﻗد ﺗﻌﻧﻲ ﻛﻠﻣﺔ أﻣﺔ ﻣﺎ ّأﻣﺔ وأﻧﺎ ﻋﻠﻰ آﺛﺎرﻫم
ﻧﻔس اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻳرد ﻓﻲ اﻵﻳﺔ } ّإﻧﺎ وﺟدﻧﺎ آﺑﺎءﻧﺎ ﻋﻠﻰ ّ
ﻣﻬﺗدون{)اﻟﻣؤﻣﻧون.(22 ،

أﻣﺔ» ﻗد ﺗﻌﻧﻲ اﻻﻧﺗﻣﺎء «اﻟطﺑﻳﻌﻲ» واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻺﻧﺳﺎن ،ﺑﻝ
وﻳﺗﺑﻳن ﻣن ﻫذا اﻟﺟرد ّ
أن ﻛﻠﻣﺔ « ّ
اﻟﺣﻳوان أﻳﺿﺎ ،ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﻌﻧﻲ اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟطوﻋﻲ ﻹﻧﺳﺎن إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺷﺗرك ﻓﻲ ﺧﺻﺎﺋص أو
أﻋﻣﺎﻝ أو ﻣﻌﺗﻘدات دﻳﻧﻳﺔ )ﺗﻼوة اﻵﻳﺎت ،اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن اﻟﺷرك ،اﻹﻳﻣﺎن ﺑﺎﻟرﺳﻝ( أو اﻻﻧﺗﻣﺎء

أﻣﺔ ﻓﻲ
اﻟطوﻋﻲ ﻟﻺﻧﺳﺎن إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻘوم ﺑﺄﻋﻣﺎﻝ دﻧﻳوﻳﺔ )اﻻﺳﺗﻘﺎء( .واﻟﻐﺎﻟب ّ
أن ﺗرد ﻛﻠﻣﺔ ّ
إﻣﺎ ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء إﻟﻰ اﻟدﻳن
ﻣﻌﻧﻰ اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟطوﻋﻲ واﻟﻣﺳؤوﻝ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ّ
ﺗﺗﻣﻳز ﺑﻣوﻗف دﻳﻧﻲّ ،

دﻳﻧﻳﺔ ﺣﺻرّﻳﺔ ،ﻓﻘد ﺗطﻠق ﻋﻠﻰ
أﻣﺔ ﻟﻳس ﻟﻬﺎ دﻻﻟﺔ ّ
أو اﻹﻋراض ﻋﻧﻪ .ﻟﻛن ﻧرى ّ
أن ﻛﻠﻣﺔ ّ
ﻷن ﻛﻠﻣﺔ أﻣﺔ ﺗﻌﻧﻲ ﻋﻣوﻣﺎ ﻣﺟﻣوع ﺷﻲء ﻣﺎ
ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟدواب ،وﻗد ﺗرادف ﻛﻠﻣﺔ ﻗﺑﻳﻠﺔ أو ﺷﻌبّ ،
)ﻣﺛﻝ اﻵﻳﺔ} :وﻟﺋن أﺧرﻧﺎ ﻋﻧﻬم اﻟﻌذاب إﻟﻰ أﻣﺔ ﻣﻌدودة ﻟﻳﻘوﻟن ﻣﺎ ﻳﺣﺑﺳﻪ{ .ﻫود.(8 ،

أﻣﺎ اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرآن ﻟﻠدﻻﻟﺔ اﻟﺣﺻرّﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟدﻳﻧﻲ ﻓﻬﻲ «ﻣﻠّﺔ» ،ﻓﻼ ﺗرد
ّ
إﻻ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ } :ﻗﻝ إﻧﻧﻲ ﻫداﻧﻲ رّﺑﻲ إﻟﻰ ﺻراط ﻣﺳﺗﻘﻳم دﻳﻧﺎ ﻗﻳﻣﺎ ﻣﻠﺔ إﺑراﻫﻳم

ﻣرة واﺣدة ﻓﻲ اﻵﻳﺔ  48ﻣن ﺳورة
ﺣﻧﻳﻔﺎ{)اﻷﻧﻌﺎم .(161 ،وﻣﺛﻠﻬﺎ ﻛﻠﻣﺔ «ﺷرﻋﺔ» اﻟﺗﻲ وردت ّ
اﻟﻣﺎﺋدة} :ﻟﻛﻝ ﺟﻌﻠﻧﺎ ﻣﻧﻛم ﺷرﻋﺔ وﻣﻧﻬﺎﺟﺎ{ .ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ،ﻧﺟد ﻛﻠﻣﺔ «ﺷﻌب» ﺗﺳﺗﻌﻣﻝ ﻣرة واﺣدة

ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟطﺑﻳﻌﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ دون اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟدﻳﻧﻲ} :وﺟﻌﻠﻧﺎﻛم ﺷﻌوﺑﺎ وﻗﺑﺎﺋﻝ

ﻟﺗﻌﺎرﻓوا{)اﻟﺣﺟرات .(13 ،وﻣﻊ أن اﻟﺟزﻳرة اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻛﺎﻧت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻓﺎن ﻛﻠﻣﺔ

ﻗﺑﻳﻠﺔ ﻟم ﺗرد أﻳﺿﺎ إﻻّ ﻣرة واﺣدة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵﻳﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻬﺎ.

أﻣﺔ» ﻻ ﺗﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺿرورة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ ٕوان ﻛﺎﻧت ﻗﺎﺑﻠﺔ أن ﺗﺳﺗﻌﻣﻝ أﻳﺿﺎ
ﻓﻧرى ّ
أن ﻛﻠﻣﺔ « ّ
ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ .وﻗد ﺳﺎر اﻟﻛﺗّﺎب اﻟﻣﺳﻠﻣون ﻓﻲ اﻟﻘرون اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻻﺻطﻼﺣﻲ،

ﻓﺎﺳﺗﻌﻣﻠوا ﻛﻠﻣﺔ ﻣﻠﺔ أو ﻣﻠﻝ ﻋﻧد اﻟﺣدﻳث ﻋن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣن ﺟﻬﺔ دﻳﻧﻬﺎ ،واﺷﺗﻬرت ﻋدة

ﻋﻧﺎوﻳن ﺗﺣﻣﻝ ﻛﻠﻣﺔ «اﻟﻣﻠﻝ» ﻣﺛﻝ ﻛﺗﺎب اﻟﺷﻬرﺳﺗﺎﻧﻲ «اﻟﻣﻠﻝ واﻟﻧﺣﻝ» واﺑن ﺣزم «اﻟﻔﺻﻝ ﻓﻲ

ﻋﻣوﻣﻳﺔ ،ﻓﻘد ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﻣﻠﻝ واﻷﻫواء واﻟﻧﺣﻝ» .ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻝ اﺳﺗﻌﻣﻠوا أﻣﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻛﺛر
ّ
اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺎﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو ﺳﻳﺎﺳﻲ أو دﻳﻧﻲ ،ﻟذﻟك أطﻠق اﻟطﺑري )ت 310ﻫـ( ﻣﺛﻼ

2

ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺧﻪ اﻟﻣﺷﻬور ﻋﻧوان «ﺗﺎرﻳﺦ اﻷﻣم واﻟﻣﻠوك» ،وﻛﺗب ﻣﺳﻛوﻳﻪ )ت « (421ﺗﺟﺎرب
اﻷﻣم» ،وﻛﺗب أﺑو اﻟﻔرج ﺑن اﻟﺟزري )ت « (597اﻟﻣﻧﺗظم ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻷﻣم»... ،إﻟﺦ.
 -2ﻣﺎ اﻟدوﻟﺔ؟
ﻟم ﺗرد ﻛﻠﻣﺔ دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرآن ،ﺑﻝ وردت ﻛﻠﻣﺔ « ُدوﻟﺔ» ﻓﻲ اﻵﻳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﺳورة اﻟﺣﺷر:
«ﻛﻲ ﻻ ﻳﻛون دوﻟﺔ ﺑﻳن اﻷﻏﻧﻳﺎء ﻣﻧﻛم» ،ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﻻ ﻳﻘﺗﺻر ﺗداوﻝ اﻟﻣﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻧﻳﺎء

أﻣﺎ اﻟﻠﻔظ اﻟﻘرآﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻝ ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺄن اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻓﻬو اﻟﻣﻠك ،وﻗد وردت
ﻓﻳﺣﺗﻛروﻧﻪّ .
ﻓﻲ ﺻﻳﻎ ﻛﺛﻳرة ُ .ﻣﻠكَ ،ﻣﻠك ،ﻣﻠوك ،ﻣﻣﻠوك .وﻳﻧﺳب أﺻﻝ اﻟﻣﻠك ﷲ ،أﻣﺎ إذا ﻧﺳب ﻟﻠﺑﺷر

ﻓﻬو ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣﻛم واﻟﺳﻠطﺔ} :ﻓﻘد آﺗﻳﻧﺎ آﻝ إﺑراﻫﻳم اﻟﻛﺗﺎب واﻟﺣﻛﻣﺔ وآﺗﻳﻧﺎﻫم ﻣﻠﻛﺎ
ﻋظﻳﻣﺎ{)اﻟﻧﺳﺎء} -(54 ،واﺗﺑﻌوا ﻣﺎ ﺗﺗﻠو اﻟﺷﻳﺎطﻳن ﻋﻠﻰ ﻣﻠك ﺳﻠﻳﻣﺎن{)اﻟﺑﻘرة} –(102 ،ﻗﺎﻝ ﻳﺎ

ﻗوم أﻟﻳس ﻟﻲ ﻣﻠك ﻣﺻر وﻫذﻩ اﻷﻧﻬﺎر ﺗﺟري ﻣن ﺗﺣﺗﻲ{)اﻟزﺧرف} -(51 ،وﻗﺎﻝ اﻟﻣﻠك اﺋﺗوﻧﻲ

ﺑﻪ اﺳﺗﺧﻠﺻﻪ ﻟﻧﻔﺳﻲ{)ﻳوﺳف} -(54 ،وﻛﺎن وراءﻫم ﻣﻠك ﻳﺄﺧذ ﻛﻝ ﺳﻔﻳﻧﺔ ﻏﺻﺑﺎ{)اﻟﻛﻬف،

أن اﷲ ﻗد ﺑﻌث ﻟﻛم طﺎﻟوت ﻣﻠﻛﺎ{)اﻟﺑﻘرة} –(147 ،ﻗﺎﻟت إن اﻟﻣﻠوك إذا
} -(79وﻗﺎﻝ ﻟﻬم ﻧﺑﻳﻬم ّ
دﺧﻠوا ﻗرﻳﺔ أﻓﺳدوﻫﺎ{)اﻟﻧﺣﻝ .(34 ،وﻣن اﻟواﺿﺢ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻫذﻩ اﻵﻳﺎت أن اﻟﻣﻠك ﻳطﻠق ﻋﻠﻰ

اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎﻟﺢ واﻟﻔﺎﺳد ،وﻳطﻠق ﻟﻘب اﻟﻣﻠك ﻋﻠﻰ ﻓرﻋون وﺳﻠﻳﻣﺎن.

وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻓﻘد اﺳﺗﻌﻣﻝ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣﺳﻠﻣون ﻛﻠﻣﺔ ﻣﻠك وﻣﻠوك ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ،ﻛﻣﺎ ﻧرى

ﻓﻲ ﻛﺗب اﻟﺗﺎرﻳﺦ ﻋﺎﻣﺔ .ﻟﻛﻧﻬم أﻗﺣﻣوا ﻛﻠﻣﺗﻳن أﺧرﻳﻳن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ ﻧﻔﺳﻪ .اﻷوﻟﻰ ﻛﻠﻣﺔ

«ﺧﻼﻓﺔ» أو «ﺧﻠﻳﻔﺔ» ،وﻗد اﺳﺗﻌﻣﻠت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺧﻠﻔﺎء اﻷرﺑﻌﺔ اﻟذﻳن ﻧزﻫﻬم
اﻟﺿﻣﻳن اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋن اﻟﻣﻠك وﺟﻌﻠﻬم أرﻓﻊ ﻣﻘﺎﻣﺎ ،وﻛﻠﻣﺔ «ﺧﻠﻳﻔﺔ» ﺗرد ﻣرﺗﻳن ﻓﻲ اﻟﻘرآن ،ﻣرة

ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺧﻼﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أي ﺧﻼﻓﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻷرضٕ } :واذ ﻗﺎﻝ رﺑك ﻟﻠﻣﻼﺋﻛﺔ أﻧﻲ ﺟﺎﻋﻝ ﻓﻲ
اﻷرض ﺧﻠﻳﻔﺔ{)اﻟﺑﻘرة ،(30 ،وﻣرة ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺧﻼﻓﺔ «اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ»} :ﻳﺎ داود إﻧﺎ ﺟﻌﻠﻧﺎك ﺧﻠﻳﻔﺔ ﻓﻲ

اﻷرض ﻓﺎﺣﻛم ﺑﻳن اﻟﻧﺎس ﺑﺎﻟﺣق{)ص .(26 ،وﻟﻳس ﻫﻧﺎك ﻣﺎ ﻳﺷﻳر ﻓﻲ اﻟﻘرآن إﻟﻰ أن اﻟﺧﻼﻓﺔ

أن ﻋﻬد ﺳﻠﻳﻣﺎن
أرﻓﻊ ﻣﻘﺎﻣﺎ ﻣن اﻟﻣﻠك ،إذ ﻧﺳب اﻟﻣﻠك إﻟﻰ ﺳﻠﻣﻳﺎن واﻟﺧﻼﻓﺔ إﻟﻰ داود ،ﻣﻊ ّ
ﻛﺎن أﻓﺿﻝ ﻣن ﻋﻬد داود وأﺷد ﻋظﻣﺔ.

أن اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻣزﻗت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻷوﻝ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ دﻓﻌت ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ
واﻟواﻗﻊ ّ
ﺗﻐﻳﻳر اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ،ﻓوﻗﻊ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻣﻳﺔ أﺑﻲ ﺑﻛر وﻋﻣر وﻋﺛﻣﺎن وﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﺧﻠﻔﺎء ﺗﻌظﻳﻣﺎ
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اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟدى أﻫﻝ اﻟﺳﻧﺔ ،وﻣﺎﻝ اﻟﻛﺛﻳرون إﻟﻰ إطﻼق ﻟﻘب ﺧﻠﻳﻔﺔ ﻋﻠﻰ
ﻟﻬم وﺗﺄﻛﻳدا ﻟﻣﻛﺎﻧﺗﻬم
ّ
أﻣﻳﺔ واﻟﻌﺑﺎﺳﻳﻳن ﺛم اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﻳن ﻻﺣﻘﺎ ،ﻣﻊ ﺟﻌﻠﻬم ﻓﻲ ﻣرﺗﺑﺔ أﻗ ّﻝ ،وﻗﺎﻝ اﺑن ﺧﻠدون
ﺣﻛﺎم ﺑﻧﻲ ّ

ﺛم
ّ
ﺛم ﺻﺎر اﻷﻣر إﻟﻰ اﻟﻣﻠك وﺑﻘﻳت ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺧﻼﻓﺔ ّ ...
أن اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑدأ ﺑﺎﻟﺧﻼﻓﺔ ّ
ذﻫﺑت ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺧﻼﻓﺔ وﻟم ﻳﺑق إﻻ اﺳﻣﻬﺎ وﺻﺎر اﻷﻣر ﻣﻠﻛﺎ ﺑﺣﺗﺎ» .1وﻗد ظﻝ اﻟﻛﺗﺎب

اﻟﻣﺳﻠﻣون ﻗدﻳﻣﺎ ﻣﺗرددﻳن ﺑﻳن اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﻛﻠﻣﺔ «ﺧﻠﻳﻔﺔ» أو اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﻛﻠﻣﺔ «ﻣﻠك» ،وظﻬرت ﺑﻌد
ذﻟك ﻛﻠﻣﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ ﻫﻲ «ﺳﻠطﺎن» .وﻳﺑدو أن ﺧﺷﻳﺗﻬم ﻣن اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﻛﻠﻣﺔ ﻣﻠك ﺳﺑﺑﻬﺎ اﻟﺿﻐط

أن ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺔ
اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻷﺻﺣﺎب اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻬو اﻟذي دﻓﻌﻬم إﻟﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﻛﻠﻣﺔ «دوﻟﺔ» ،إﻻّ ّ
ﻣﺟردا ﻟﻠﺳﻠطﺔ ﻻ ﻳرﺗﺑط ﺑﺷﺧص ﺑﻌﻳﻧﻪٕ ،واّﻧﻣﺎ
ﻟم ﺗﻛن ﺗﻌﻧﻲ ﻟدﻳﻬم ﻣﺎ ﻧﻔﻬﻣﻪ اﻟﻳوم ،أي ﺟﻬﺎ از ّ
أﻣﻳﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻣﻠﻛﻬم أو ﻋﻬدﻫم،
ﻛﺎﻧت ﻛﻠﻣﺔ دوﻟﺔ اﻟﻣرادف ﻟﻛﻠﻣﺔ ﻣﻠك أو ﻋﻬد ،ﻓﻳﻘﺎﻝ دوﻟﺔ ﺑﻧﻲ ّ
أو دوﻟﺔ اﻟﻣﺄﻣون ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻓﺗرة ﻣﻠﻛﻪ أو ﻋﻬدﻩ .واﺳﺗﻌﻣﻠت ﻛﻠﻣﺔ دوﻟﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺷﻳر إﻟﻰ ﺗداوﻝ

اﻟﺣﻛم ﺑﻳن اﻷﺳر واﻟﻣﻠوك ،ﻓﺎﻟﻔﺎرق ﻛﺑﻳر ﺑﻳن ﻫذا اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻝ وﻣﺎ ﻳﻔﻬم اﻟﻳوم ﻣن اﻟدوﻟﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ

» .« Etat / State

اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ اﻫﺗﻣوا ﺑرﺻد ﻣﺎ ﻳدﻋم ﺑﻘﺎء «اﻟدوﻟﺔ» واﺳﺗﻘرارﻫﺎ واﻗﺗﺑﺳوا
أن ﻛﺗﺎب اﻷﺣﻛﺎم
ّ
ﺑﻳد ّ
اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻋن اﻟﺗراث اﻟﻔﺎرﺳﻲ واﻹﻏرﻳﻘﻲ ،واﻫﺗم اﺑن ﺧﻠدون ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻪ ﺑﺎﻟدوﻟﺔ

ظﺎﻫرة ﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﻳن ﻣﺛﻝ اﻟﻬرم ﻓﻲ ﺟﻳﻠﻬﺎ اﻟراﺑﻊ ،وﻟﺋن ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ
اﻟﻣﺣﺎوﻻت ﻗد دﻓﻌت ﻣﺻطﻠﺢ «اﻟدوﻟﺔ» إﻟﻰ ﻣزﻳد ﻣن اﻟﺗﺟرﻳد اﻟذﻫﻧﻲ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻘطﻌﻬﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎ

ﻋن ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻷﺻﻠﻲ ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌﻬد  ،dynastie/règneﻟذﻟك ﺗﺣدث اﺑن ﺧﻠدون ﻋن ﻫرم

اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻳﻝ اﻟراﺑﻊ ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺿﻌف ﻋﻬد ﻣﻌﻳن )اﻟﻌﻬد اﻷﻣوي أو ﻋﻬد اﻟﻣوﺣدﻳن ﻣﺛﻼ(

ﻷن اﻟدوﻟﺔ ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ
وﻟﻳس ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺣﺗﻣﻳﺔ اﻧﻬﻳﺎر اﻟدوﻟﺔ ﺟﻬﺎ از ﻟﻠﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺟﻳﻝ اﻟراﺑﻊّ ،
اﻟﻣﺟرد اﻟذي اﺳﺗﻘـر ﻣﻊ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻟم ﻳﻛن ﻣطروﺣﺎ ﻟدﻳﺔ ﻣن اﻷﺻﻝ ،وﻻ ﻛﺎن

ﻣطروﺣﺎ ﻟدى اﻟﻣؤرﺧﻳن اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻋﺎﻣﺔ.

وﻳﻧظر اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻧﺎس إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﺟم اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ ّأﻧﻬﺎ ﺗﺗﺿﻣن ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻛﻠﻣﺎت ﺑﺻﻔﺔ
ﻳﺧﻳﺔ
ﻣطﻠﻘﺔ ،وﻫذا ﺧطﺄ ﺟﺳﻳم ﻓﺎﻟﺣﻘﻳﻘﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻛﻣﺎ اﺳﺗﻘرت ﻓﻲ ﻓﺗرات ﺗﺎر ّ

ﻣﺣددة .وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻳﻣﻛن أن ﻧراﺟﻊ «ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب» ﻣﺛﻼ ،ﻟﺻﺎﺣﺑﻪ اﺑن ﻣﻧظور
ّ
أﻣﺔ» و«دوﻟﺔ» ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺗﺄﺧرة ﻣن اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ.
)ت711ﻫـ( ّ
ﻟﻧﺗﺑﻳن ﻛﻳف اﺳﺗﻘرت ﻛﻠﻣﺗﺎ « ّ
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ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﺷرﻋﺔ واﻟدﻳن ،وﺷﺎﻫدﻩ ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻵﻳﺔ }إﻧﺎ وﺟدﻧﺎ
اﻹﻣﺔ( ّ
ّ
اﻷﻣﺔ )أو ّ
ﻳﻌرف اﺑن ﻣﻧظور ّ
آﺑﺎءﻧﺎ ﻋﻠﻰ أﻣﺔ{ ،وﻗد ﺑﻳﻧﺎ أن ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻟﻳس اﻟوﺣﻳد اﻟﻣذﻛور ﻓﻲ اﻟﻘرآن ،ﻓﻣن اﻟﻐرﻳب أن
ﻳﻘﺗﺻر اﺑن ﻣﻧظور ﻋﻠﻳﻪ ،وﻣن اﻷﻛﻳد أن ﻫذا اﻻﻗﺗﺻﺎر إﻧﻣﺎ ﻳؤﻛد أن ﻣﻌﻧﻰ ﻣﻌﻳﻧﺎ ﻗد ﺗﻐﻠب

ﻳﺳﺗﻘر ﻓﻲ أذﻫﺎن اﻟﻧﺎس ﻣﻌﻧﻰ أوﺣد .ﻣﻊ
ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻳﺔ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ وأن اﻗﺗﺻﺎر اﻟﻣﻌﺎﺟم ﻋﻠﻳﻪ ﺟﻌﻠﻪ
ّ
اﻷﻣﺔ ﻫﻲ «اﻟﻘرن ﻣن اﻟﻧﺎس» ،ﻛﻣﺎ ﻳرد ﻓﻲ ﻋﺑﺎرة «ﻗد
ّ
أن اﺑن ﻣﻧظور ﻳﺷﻳر أﻳﺿﺎ إﻟﻰ أن ّ
ﻣﺿت أﻣم» أي ﻗرون ،ﻟﻛﻧﻪ ﻳرﺑط ذﻟك ﺑﺎﻟدﻳن أﻳﺿﺎ إذ ﻟﻛﻝ ﻗرن ﺑﻧﻳﻪ وﻟﻛﻝ أﻣﺔ ﻧﺑﻳﻬﺎ.2

اﻟدوﻟﺔ ّأﻧﻬﺎ ﺗرادف اﻟ ﱡدوﻟﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌﻘﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻝ واﻟﺣرب ،أو أن
وﻳذﻛر اﺑن ﻣﻧظور ﻓﻲ ﻣﻌﻧﻰ ّ
وﻳﺑﻳن ﻫذا اﻟﺗﻌرﻳف إﻟﻰ
ﺗﻛون اﻟدوﻟﺔ )ﺑﺎﻟﺿم( ﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎﻝ واﻟدوﻟﺔ )ﺑﺎﻟﻔﺗﺢ( ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣربّ .

أي ﻣدى ارﺗﺑطت اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟوﻋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﺎﻟﻌﻧف ،ﻓﺎﻟدوﻟﺔ ﺗﻛون ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻫذا اﻟﺗﻌرﻳف
ﺗﺣددﻩ اﻟﺣرب ،ﻟذﻟك ﻳﻘﺎﻝ «ﻛﺎﻧت ﻟﻧﺎ ﻋﻠﻳﻬم اﻟدوﻟﺔ» أي اﻧﺗﺻرﻧﺎ ﻋﻠﻳﻬم ﻓﻲ
ﺗداوﻝ ﻟﻠﺳﻠطﺔ ّ
ﺗﻘدم اﺑن ﻣﻧظور ﻣن ﻛﺗﺎب ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻣدﻧﻳﺔ واﻟﺷرﻋﻳﺔ
اﻟﺣرب .وﻣﻊ ﻣﺎ ّ

أن اﻟﻠّﻐﺔ اﻟﺻﺣﻳﺣﺔ ﻻ
ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﻳورد ﺷﻳﺋﺎ ﻣن اﺳﺗﻌﻣﺎﻻﺗﻬم اﻟﻠّﻐوﻳﺔ ،إذ اﻋﺗﺑر أﺻﺣﺎب اﻟﻣﻌﺎﺟم ّ
ﺗﺄﺧذ ﻣن ﻫذا اﻟﺻﻧف ﻣن اﻟﻣؤﻟﻔﺎت.3

ﻧرى أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻹﺻطﻼﺣﻲ ﻗد اﺗﺧذ ﻣﺳﺎر اﻟﺗﺿﻳﻳق ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻹﻣﻛﺎﻧﻳﺎت اﻟﻘرآﻧﻳﺔ اﻷﻛﺛر
رﺣﺎﺑﺔ ،ﻓﻛﻠﻣﺔ «أﻣﺔ» أﺻﺑﺣت ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟدﻳن ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﻳﻘﺎ ،وﻗد اﺳﺗﻘر ﻫذا اﻟوﺿﻊ ﻗورﻧﺎ

طوﻳﻠﺔ ،إﻟﻰ أن ﺑدأ ﻳﺻطدم ﺑﻣﻧظوﻣﺔ ﻣﺻطﻠﺣﻳﺔ وﻣﻔﻬوﻣﻳﺔ ﺟدﻳدة ﺟﺎءت ﺑﻬﺎ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ
اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ.

 -3اﻷﻣﺔ واﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻳﺎق اﻟﺣدﻳث
اﺳﺗﻘر ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﻳث ﻣﻔﻬوم ﻟﻠدوﻟﺔ
وﻟﻸﻣﺔ وﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ،وﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﺗﻣﺛﻝ
ّ
ّ
ﻟﻸﻣﺔ ،ﻓﺎﻟدوﻟﺔ ﺗﺿم ﻣﺟﻣوﻋﺔ أو ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣن اﻟﺑﺷر ﻣﺳﺗﻘرة ﻓﻲ
اﻟدوﻟﺔ اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ّ
ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺟﻐراﻓﻳﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ،وﺗﻣﺛﻝ اﻟدوﻟﺔ ﺷﺧﺻﻳﺗﻬﺎ اﻟﻣﻌﻧوﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ وﺗﻧظم ﺣﻳﺎة أﻓرادﻫﺎ وﺗﺗﻣﺗﻊ

ﺑﻌﻠو ﻗواﻧﻳﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ
ﺑﺻﻔﺔ اﻟﺳﻳﺎدة واﺣﺗﻛﺎر اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﻘوة.
ّ
وﺗﺗﺟﺳد ﺳﻳﺎدة اﻟدوﻟﺔ أﻳﺿﺎ ّ
ﺗﺗﺟﺳد ﻓﻲ
اﻷﻋراف اﻟﻣﺄﻟوﻓﺔ ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أو اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻬﺎ .واﻟدوﻟﺔ ﻻ
ّ
ﺷﺧص اﻟﺣﺎﻛم ﻟﻛن ﺗﻣﺛﻠﻬﺎ ﺣﻛوﻣﺔ ﻳﺗوﻟّﻰ وظﺎﺋﻔﻬﺎ أﺷﺧﺎص ﻣﺣددون ﻟﻔﺗرة ﻣﻌﻳﻧﺔ ،ﻓﻬم ﻳﺷﻐﻠون

ﺗوﺣد
اﻷﻣﺔ و ّ
وظﺎﺋف ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ وﻟﻳﺳوا اﻟدوﻟﺔ ذاﺗﻬﺎ .وﺗﻧظم اﻟدوﻟﺔ ﺣﻳﺎة اﻷﻓراد اﻟذﻳن ﻳؤﻟﻔون ّ
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ﺛم ﺗﺧﺗﻠف ﻫذﻩ
ﺑﻳﻧﻬم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺗرﻛﺎت ّ
أﻫﻣﻬﺎ اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺟﻐراﻓﻳﺔ واﺣدةّ ،
اﻟﻣﺷﺗرﻛﺎت ﺑﻳن أﻣﺔ وأﺧرى ،ﻓﻘد ﺗﻛون اﻟﻠّﻐﺔ أو اﻟدﻳن أو وﺣدة اﻟﻣﺻﻳر أو اﻻﻧﺗﻣﺎءات اﻟﻘﺑﻠﻳﺔ

اﻟﺦ.

أﻣﺎ
ﺷﺧﺻﻳﺔ
اﻷﻣﺔ أن اﻷوﻟﻰ ﺟﻬﺎز أو ﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻬﺎ
ّ
ّ
ﻣﻌﻧوﻳﺔ وﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ّ
ﻓﺎﻟﻔﺎرق ﺑﻳن اﻟدوﻟﺔ و ّ
اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺗرﺑط ﺑﻳﻧﻬﺎ رواﺑط ﻣﻌﻧﻳﺔ .وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻓﺎن اﻟﻔﻛر اﻟﺗﺷرﻳﻌﻲ
اﻷﻣﺔ .وﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ﻛﻝ دوﻟﺔ ﺗﻣﺛﻝ أﻣﺔ ،ﻓﻘد
اﻟﺣدﻳث ﻗﺎم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻣﺎﻫﻲ ﺑﻳن اﻟدوﻟﺔ و ّ
دﻋﻳت ﻣﺛﻼ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺳﺳت ﺳﻧﺔ 1945م «ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة» ،وﻫﻲ أﻧﻣﺎ
ﺗﺟﻣﻊ اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻝ اﻷﻣم وﻻ ﺗﻣﺛﻝ اﻷﻣم ﻣﺑﺎﺷرة .وﺗﺷﻳر أﻏﻠب دﺳﺎﺗﻳر اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﻧﺿوﻳﺔ

ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ إﻟﻰ ّأﻧﻬﺎ دﺳﺎﺗﻳر دوﻝ وأﻣم ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ،ﻟﻛن اﻟﻌدﻳد ﻣن
اﻟﻣﺷرﻋﻳن ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻹﺳﻼﻣﻳﺔ )وﻏﻳرﻫﺎ أﻳﺿﺎ( ﻗد اﻗﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟدوﻟﺔ وﺗﻔﺎدى

ﻣوازاﺗﻪ ﺑﺎﻷﻣﺔ ،ﺗﺎرﻛﺎ ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم إﻟﻰ ارﺗﺑﺎط أوﺳﻊ ﻣﺛﻝ اﻷﻣﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ أو اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ،

وﻗد ﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺗوﺗر ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟدوﻟﺔ وﻗواﻧﻳﻧﻬﺎ وﺗﺷرﻳﻌﺎﺗﻬﺎ وﻣﺎ ﻳﻔﺗرض ّأﻧﻪ

اﻟﺗدﺧﻝ ﻓﻲ ﺷؤون دوﻟﺔ أو اﻻﺳﺗﻳﻼء ﻋﻠﻳﻬﺎ
ﻣﺻﺎﻟﺢ «اﻷﻣﺔ» ،ﻓﻬﻝ ﻣن اﻟﻣﺷروع ﻣﺛﻼ أن ﻳﻘﻊ
ّ
ﺑﺣﺟﺔ ﺗﻧﻔﻳذ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻗوﻣﻳﺔ أو دﻳﻧﻳﺔ أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟدوﻟﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ؟ إن إﺟﺎﺑﺔ
اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﺣﺎﺳﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ ﻷن ﻛﻝ اﻟﻔﻛر اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻟﺣدﻳث ﻗد ﻗﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ

اﻟﺗدﺧﻝ إﻻ إذا
ﺣق
اﻟﺳﻳﺎدة
وﻋﻠو اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻷﺧرى ،وﻻ ﻳﻣﻧﺢ ّ
ّ
ّ
اﻋﺗﺑرت ﺣﻛوﻣﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺣﻛوﻣﺔ ﻏﻳر ﺷرﻋﻳﺔ ﻻ ﺗﻣﺛﻝ اﻷﻣﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ وﻻ ﺗﺟﺳد إرادﺗﻬﺎ.
ﺗﻌرﺿت أﻏﻠب أﺟزاء اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر وﻟم ﺗﻧﻬض ﻣﻧﻪ إﻻّ ﺑﻌد ﻣراﺣﻝ ﻣن
وﻗد ّ
اﻟﻧﺿﺎﻝ طﺎﻟت أو ﻗﺻرت ﺑﺣﺳب اﻟﺣﺎﻻت ،وﻗد ﻧﺟﺣت ﺟﻣﻳﻌﻬﺎ ﺗﻘرﻳﺑﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق اﻻﺳﺗﻘﻼﻝ

اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ،إذ ﺿﻌﻔت ﺑﺳﺑب
اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠت إﺛر اﻟﺣرب
اﻟﺗطورات
ﻣﺳﺗﻐﻠﺔ
ّ
ّ
ّ
اﻷوروﺑﻳﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﻳﺔ واﻧﺗﻘﻝ ﺛﻘﻝ اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ ﻣن أوروﺑﺎ إﻟﻰ
ﺗﻠك اﻟﺣرﺑﻳن اﻟطﺎﺣﻧﺗﻳن اﻟﻘوى
ّ

أﻣرﻳﻛﺎ .وأﺻﺑﺣت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ أﻋﺿﺎء ﻓﻲ «ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة» ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺻر

ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ أﻣﺔ واﺣدة ٕوان ﻛﺎﻧت ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑدوﻝ ﻧﺗﻌددة
وﻣﺗﺑﺎﻳﻧﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ واﻟﻣواﻗف أﺣﻳﺎﻧﺎ.
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اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ
اﻟﺗطورات اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻳﺄت اﻟظروف اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻻﻧﺗﺻﺎر اﻟﺣرﻛﺎت
إن
ّ
ّ
ّ
ﺧﺎﺻﺔ ،إﻟﻰ أن ﺗﺟ ّدد
ﻋﺎﻣﺔ واﻟﻌر ّﺑﻳﺔ
ﻓرﺿت أﻳﺿﺎ أن ﺗﺑﺎدر ﻛﻝ اﻟدوﻝ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ،
ّ
ّ
اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ّ
ﺗﻧظﻳﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ،ﻓﻠم ﺗﺷﺄ اﻟﻌودة إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻳﻪ ﺣﺎﻟﻬﺎ ﻗﺑﻝ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر،

ﻣﻌﺗﺑرة ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻝ ﺳﺑﺑﺎ ﻣن أﺳﺑﺎب ﺿﻌﻔﻬﺎ وﻫواﻧﻬﺎٕ ،واّﻧﻣﺎ اﻗﺗﺑﺳت ﻧظﺎم اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ اﻟﺣدﻳث
ﺛم ﺳﺎد ﻛﻝ ﻣﻧﺎطق اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﻳن.
اﻟذي ظﻬر ﻓﻲ أوروﺑﺎ ّأوﻻ ّ

اﻟﺗﺣرر واﻟﺗﺟدﻳد ﻛﺎن ﻗد طﺑﻊ ّأوﻝ ﺗﺟرﺑﺔ
أن ﻫذا اﻻﺧﺗﻳﺎر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺗوﻓﻳق ﺑﻳن
واﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ّ
ّ
ﺛم ﺷﻣﻝ ﻛﻝ أﺟزاء ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم .ﻓﻔﻲ ﺳﻧﺔ 1803م اﻧﺳﺣﺑت اﻟﺟﻳوش
ﺣداﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ ّ
اﻟﻣﺻرّﻳﺔ ﻣن ﻣﺻر ﺑﻌد اﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ أطﻠﻘﻬﺎ ﺑوﻧﺎﺑرت وﻗﺎدﻫﺎ ﺑﻧﻔﺳﻪ .ﻟﻛن أﻫﻠﻬﺎ رﻓﺿوا إﻋﺎدة
ﺣﻛم اﻟﻣﻣﺎﻟﻳك اﻟﺳﺎﺑق وﻧﺻﺑوا ﻋﻠﻳﻬم ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﺑﺎﺷﺎ اﻟذي ﺳﻌﻰ ﻣدة ﺣﻛﻣﻪ )-1805

ﻣﺗﺣررة ﻣﻧﻬﺎ وﻣﻧﺎزﻋﺔ
 (1848إﻟﻰ ﺟﻌﻝ ﻣﺻر دوﻟﺔ ﺿﻌﻳﻔﺔ اﻟﺧﺿوع ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ،ﺑﻝ
ّ
ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻔﺗرات .وذﻛر اﻟﺟﺑرﺗﻲ ﻓﻲ «ﻋﺟﺎﺋب اﻵﺛﺎر ﻓﻲ اﻟﺗراﺟم واﻷﺧﺑﺎر» أن وﻓود
اﻟﻣﺻرﻳﻳن ﻫم اﻟذﻳن دﻋﻣوا ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ،ﻳﻘوﻝ« :ﻓﻠم ﻳزاﻟوا ﺳﺎﺋرﻳن إﻟﻰ أن وﺻﻠوا إﻟﻰ اﻷزﺑﻛﻳﺔ

ﻓﻧزﻟوا ﺑﻳت ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺷﺎ وﺣﺿر اﻟﻣﺷﺎﻳﺦ واﻷﻋﻳﺎن وﻗ أروا اﻟﻣرﺳوم اﻟذي ﻣﻌﻪ وﻣﺿﻣوﻧﻪ

ﺟدة ﺳﺎﺑﻘﺎ وواﻟﻲ ﻣﺻر ﺣﺎﻻ ﻣن اﺑﺗداء ﻋﺷرﻳن رﺑﻳﻊ أوﻝ
اﻟﺧطﺎب ﻟﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﺑﺎﺷﺎ واﻟﻲ ّ
ﺣﻳث رﺿﻲ ﺑذﻟك اﻟﻌﻠﻣﺎء واﻟرﻋﻳﺔ وأن أﺣﻣد ﺑﺎﺷﺎ ﻣﻌزوﻝ ﻋن ﻣﺻر وأن ﻳﺗوﺟﻪ إﻟﻰ
اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ ﺑﺎﻹﻋزاز واﻹﻛرام ﺣﺗﻰ ﻳﺄﺗﻳﻪ اﻷﻣر
ﺑﺎﻟﺗوﺟﻪ إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟوﻻﻳﺎت.4»...
ّ

اﻷﻣﺔ» و«اﻟدوﻟﺔ» ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺣدﻳث
ّ
وﻳﺻﺢ اﻟﻘوﻝ ّ
إن أزﻣﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن « ّ
ﻻﺑد أن
ﻗد ﺑدأت ﻣﻊ ﻫذا
ﻟﻣﻬم اﻟذي ﻻﺣت ﺑوادرﻩ ﻣﻧذ ﺑداﻳﺔ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر .و ّ
اﻟﺗطور ا ّ
ّ

أن ﻫذﻩ اﻟﺑداﻳﺔ ﺗﺗزاﻣن وﺗوازي ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺣدث ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﻧﻔﺳﻬﺎ ،ﻓﻛﻣﺎ دﻓﻊ ﺑوﻧﺎﺑرت
ﻧﻼﺣظ ّ
ﻣﺻر ﻋن ﻏﻳر ﻗﺻد إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﻐﻳﻳر اﻟﺟذري ﻓﻛذﻟك دﻓﻊ أوروﺑﺎ إﻟﻰ ﺣروب وﻓﺗن
ﺿدﻩ ،وﻗد اﺟﺗﻣﻌت ﻫذﻩ اﻟﻘوى ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣر ﻓﻳﻳﻧﺎ اﻟﺷﻬﻳر
اﻧﺗﻬت ﺑﻬزﻳﻣﺗﻪ وﺗﻛﺗﻝ اﻟﻘوى
اﻷوروﺑﻳﺔ ّ
ّ
اﻟﻘوﻣﻳﺔ
أﻗرت ﻣﺑدأ اﻟدوﻝ
ّ
ﺗﻘرر اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم اﻷوروﺑﻲ اﻟﻘدﻳم ﺑﻝ ّ
ﺳﻧﺔ 1815م ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟم ّ

ﻧﻬﺎﺋﻳﺎ ﺣﻠم ﺑوﻧﺎﺑرت ﺑﺎﻹﻣﺑراطورّﻳﺔ اﻟﺿﺧﻣﺔ اﻟﻣﻣﺗدة
واﻟﻣﻠﻛﻳﺎت اﻟدﺳﺗورﻳﺔ اﻟﻣﻘﻳدة ،وﻫﻛذا ﻗﺑر
ّ
اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟذي ﺗﺟﺳد طﻳﻠﺔ ﻗرون
ﻷﻣﺔ -اﻹﻣﺑراطورﻳﺔ
ّ
ﺷرﻗﺎ وﻏرﺑﺎ ﻛﻣﺎ ﺑدأ ﻳﺗﻬﺎوى ﻧظﺎم ا ّ

ﺑﺎﻟﺣﻛم اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ.
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ﺗﺣوﻟت ﺷﻳﺋﺎ ﻓﺷﻳﺋﺎ إﻟﻰ ﻛﻳﺎن
ﺗﻌود أزﻣﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺑﻌﻼﻗﺗﻬﺎ
ّ
ﺑﺎﻷﻣﺔ إﻟﻰ أن اﻷوﻟﻰ ،أي اﻟدوﻟﺔّ ،
ﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﻳن ﻋﻧدﻣﺎ اﺳﺗﻘﻝ ﻣﺎ ﻛﺎن
ﻣﺣدد ،وﺗﺄﻛد ذﻟك ﺑﺻﻔﺔ
ﺳﻳﺎﺳﻲ وﺟﻐراﻓﻲ ّ
ّ
اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،وﺟﺎء إﻧﺷﺎء ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗّﺣدة ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﺗﻛرﻳس
ﻣﺳﺗﻌﻣ ار ﻣن اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﻳﺔ و
ّ
ﻓﺈﻧﻪ ﻟم ﻳﺧﺿﻊ ﻷي ﺗﺣدﻳد
اﻷﻣﺔ ّ
أﻣﺎ ﻣﻔﻬوم ّ
ﺑﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﻧون واﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟواﻗﻊ اﻟدوﻟﺔّ .
اﻷﻣﺔ
ﻗﺎﻧوﻧﻲ ّ
اﻷﻣﺔ ﺑﻔﺿﺎء اﻟدوﻟﺔ؟ أم ﻳﺗﺳﻊ ﻓﺿﺎء ّ
ﻓظﻝ ﻣﺗﻧﺎزﻋﺎ ﻋﻠﻳﻪ ،ﻓﻬﻝ ﻳﺗﻣﺎﻫﻰ ﻓﺿﺎء ّ

ﻓﺿﺎء دﻳﻧﻳﺎ
اﻷﻣﺔ اﻟﻌر ّﺑﻳﺔ»(؟ أم ﻳﺗﺳﻊ أﻛﺛر ﻣن ذﻟك ﻟﻳﺷﻣﻝ
ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ّ
ً
ﻣﺣدد ﻟﻐوي أو ﻋرﻗﻲ )« ّ
اﻷﻣﺔ واﻟدوﻟﺔ؟ وﻛﻳف
اﻷﻣﺔ
ّ
اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ»(؟ وﻣﺎ طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺣﻳﻧﺋذ ﺑﻳن ّ
ﺣﺿﺎرﻳﺎ ﺟﺎﻣﻌﺎ )« ّ

ﻳﻣﻛن اﻟﺗوﻓﻳق ﺑﻳن ﻣﻔﻬوم ﻗﺎﻧوﻧﻲ )اﻟدوﻟﺔ( وﻣﻔﻬوم آﺧر ﻻ ﻳﺧﺿﻊ ﺑطﺑﻌﻪ إﻟﻰ اﻟﺗﺣدﻳد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ

ﻣﺗﻌددة؟
وﻳﻣﻛن أن ﻳﻘﺑﻝ وﺟﻬﺎت ﻧظر ّ

أوروﺑﻳﺔ ﻣﺳﻳﺣﻳﺔ
أﻣﺔ»
ّ
اﻟواﻗﻊ ّ
أن أوروﺑﺎ ﻟم ﺗﻌش أزﻣﺔ ﻣن ﻧﻔس اﻟﻧوع ،ﻓﻘد ﺳﻘط ﻣﺷروع ﻗﻳﺎم « ّ
ﺗﺳﺗﻌﻳد أﻣﺟﺎد اﻹﻣﺑراطورﻳﺔ اﻟروﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﻣﻧذ ﻓﺷﻝ اﻹﻣﺑراطور ﺷﺎرﻟﻛﺎن ﻓﻲ ﺗوﺣﻳد أوروﺑﺎ

ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر ،وﻟﺋن طﻠّت إﻣﺑراطورﻳﺔ اﻟﻬﺎﺑﺳﺑورغ ﻣﺳﺗﻣرة إﻟﻰ ﺳﻧﺔ 1918م )ﻛﺎن

اﻟﺗﻘدم اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ
ﻳطﻠق ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻟﻘب «اﻹﻣﺑراطورﻳﺔ اﻟﻣﻘدﺳﺔ»( ،واﺿطﻠﻌت ﺑدور ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ّ
أوروﺑﻳﺔ
أﻣﺔ
ﻧﺣو أوروﺑﺎ اﻟﻐر ّﺑﻳﺔّ ،
ّ
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺷﻬد ﺑﻌد ﺷﺎرﻟﻛﺎن إﻣﺑراطو ار ﻋظﻳﻣﺎ ّ
ﻳﺟﺳد طﻣوح ّ

ﻣﺳﻳﺣﻳﺔ ﻣﺗﻌﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺎﻟك واﻹﻣﺎرات اﻟﻘوﻣﻳﺔ.
ّ

وﻛﺎن اﻧﻘﺳﺎم اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ اﻟﻐر ّﺑﻳﺔ إﻟﻰ ﻗﺳﻣﻳن ﻛﺑﻳرﻳن :اﻟﻛﺎﺛوﻟﻳﻛﻳﺔ واﻟﺑروﺗﺳﺗﺎﺗﻧﻳﺔ ،ﻋﺎﻣﻼ ﻗوﻳﺎ ﻓﻲ
دﻳﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر
اﻷﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘوﻣﻳﺎت ،إذ رﺳﺧت اﻟﺣروب ّ
ﺳﻘوط ﻓﻛرة ّ

ﻣﺑدأ اﻻﻧﻘﺳﺎم اﻷوروﺑﻲ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟدوﻝ ،وﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ﻧﺟد اﻟﺑﻠﺟﻳﻛﻳﻳن

اﻷﻣﺔ
واﻟﻬوﻟﻧدﻳﻳن ،وﻫﻣﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺗﺎن ﺻﻐﻳرﺗﺎن ﻳﺟﻣﻌﻬﻣﺎ ﺗﺎرﻳﺦ واﺣد ،ﻳﺗﺧذ ﻛ ّﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺻﻔﺔ ّ
اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن اﻷﺧرى ﺑﺳﺑب اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﻛﺎﺛوﻟﻳﻛﻲ ﻟدى اﻟﺑﻠﺟﻳﻛﻳﻳن واﻟﺑروﺗﺳﺗﺎﻧﺗﻲ ﻟدى

اﻷوروﺑﻳﺔ ﻗد دﻓﻌت إﻟﻰ ﺣ ّﻝ ﻣﻔﺎرﻗﺔ
اﻟﻬوﻟﻧدﻳﻳن .وﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﻣﻛن اﻟﻘوﻝ إن اﻟﺗﺟرﺑﺔ
ّ
اﻷﻣﺔ = اﻟدوﻟﺔ.
اﻷﻣﺔ/اﻟدوﻟﺔ ﺑﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺳﻳطﺔ وواﺿﺣﺔ ﻳﻣﻛن أن ﺗﺧﺗـﺻر ﻛـﻣﺎ ﻳﻠﻲّ :
ّ

ﺗﺳﺗﻘر أﺑدا
أن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟم
ﻓﺈذا اﻧﺗﻘﻠﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﻌرﺑﻲ
ﺧﺎﺻﺔ رأﻳﻧﺎ ّ
ّ
ّ
اﻷﻣﺔ
ﺑﺷﻛﻝ واﺿﺢ ،ﺑﻝ ظﻠت ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻣرﻓوﺿﺔ ،وظﻠت اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﺎزع ﻣﻊ ّ

ﻣﻔﻬوﻣﻳﺎ وﻋﻣﻠﻳﺎٕ .واذا ﻋدﻧﺎ إﻟﻰ أﻗدم ﺗﺟرﺑﺔ اﺷرﻧﺎ إﻟﻳﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ وﻫﻲ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣﺻرّﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻬد
ّ
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اﻷﻣﺔ
ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺷﺎ وﺟدﻧﺎ ﻫذا اﻟﺣﺎﻛم ﻣن أﺻﻝ أﻟﺑﺎﻧﻲ ﻳﺗﺟﻪ ﺷﻳﺋﺎ ﻓﺷﻳﺋﺎ إﻟﻰ إﺣﻼﻝ ﻓﻛرة ّ

اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،وﻻ ﻳﻌﻧﻲ ذﻟك أﻧﻪ ﻛﺎن ﻣن رواد اﻟﻘوﻣﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔٕ ،واﻧﻣﺎ ﻛﺎن
اﻷﻣﺔ
ّ
اﻟﻌر ّﺑﻳﺔ ﻣﺣ ّﻝ ّ
اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ
ذﻟك
اﻟﺗوﺟﻪ ﺗﻌﺑﻳ ار ﻋن ﺳﻌﻳﻪ إﻟﻰ اﻻﻧﻔﺻﺎﻝ ﻏﻳر اﻟﻣﻌﻠن ﻋن اﻹﻣﺑراطورّﻳﺔ
ّ
ّ

اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻳﻌﻧﻳﻪ
اﻷﻣﺔ
ّ
ظﻠت إﻟﻰ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر اﻟﺗﺟﺳﻳد اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻟﻣﻔﻬوم ّ
)اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ( .وأﻣر ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﻳﻧﺎت
اﻷﻣﺔ»
ّ
ذﻟك ﻣن ﺗﻣﺎﻫﻲ ﺑﻳن اﻟدوﻟﺔ )اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ( و« ّ

ﺣد اﻟﻣواﺟﻬﺔ
اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ،أي ﻓﺗرة ﺑداﻳﺔ ﻣﺻﺎدﻣﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻠﻐت ّ
اﻟرﺳﻣﻳﺔ ٕواﺣﻼﻝ اﻟﻠّﻐﺔ اﻟﻌر ّﺑﻳﺔ )اﻟﺗﻲ ﻟم ﻳﻛن
اﻟﺣر ّﺑﻳﺔ طﻳﻠﺔ ﺳﻧوات ،ﺑﺗﻌرﻳب اﻟﻣراﺳﻳم واﻟﺻﺣﺎﻓﺔ
ّ
اﻟﺗوﺟﻪ
اﻟﻣﺛﻘﻔون اﻟﻣﺻرّﻳون ﻫذا
اﻟﺗرﻛﻳﺔ – اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ .وﻓﻬم
ﻳﺗﻘﻧﻬﺎ ﻫو ﻧﻔﺳﻪ!( ﻣﺣ ّﻝ اﻟﻠّﻐﺔ
ّ
ّ
ّ
اﻟﺟدﻳد ﻓﺎﻟﺗزﻣوا ﺑﻪ ،وﻧﺟد اﻟطﻬطﺎوي ﻓﻲ اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺷﻬﻳرة ﻟرﺣﻠﺗﻪ «ﺗﺧﻠﻳص اﻹﺑرﻳز ﻓﻲ ﺗﻠﺧﻳص

ﺑﺎرﻳز» ) (1931ﻳﺑﺷر ﺑﺎﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻗﻳﺎس إﺳﻼﻣﻲ ﻋﺎم ﻳﻣﻧﺢ اﻟﺧﻠﻳﻔﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ

ﻳﺣوﻝ ﻣﺻر إﻟﻰ ﻣرﻛز اﻟﺛﻘﻝ .ﻓﻳﻛﺗب
اﻟدور اﻟﻣرﻛزي وﻟﻛن ﻋﻠﻰ ﻗﻳﺎس «ﻋرﺑﻲ» ﻏﺎﺋم ّ
أن
اﻟطﻬطﺎوي ﻣﺛﻼ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﺗﺎﻟﻳﺔّ « :إﻧﻧﺎ ﻛﻧﺎ ﻓﻲ زﻣن اﻟﺧﻠﻔﺎء أﻛﻣﻝ ﺳﺎﺋر اﻟﺑﻼد ،وﺳﺑب ذﻟك ّ

أن ﻣﻧﻬم ﻣن ﻛﺎن ﻳﺷﺗﻐﻝ ﺑﻬﺎ
اﻟﺧﻠﻔﺎء ﻛﺎﻧوا ﻳﻌﻳﻧون اﻟﻌﻠﻣﺎء وأرﺑﺎب اﻟﻔﻧون وﻏﻳرﻫم ،ﻋﻠﻰ ّ
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أن زﻣن اﻟﺧﻠﻔﺎء ﻗد
ﺑﻧﻔﺳﻪ ،ﻓﺎﻧظر إﻟﻰ اﻟﻣﺄﻣون ﺑن ﻫﺎرون اﻟرﺷﻳد . »...ﺗﻌﻧﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ّ
أﻣﺎ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳون ﻓﻛﺎﻧوا ﺳﻼطﻳن ﻻ ﺧﻠﻔﺎء ،أي
اﻧﺗﻬﻰ ﺑﺎﻧﺗﻬﺎء اﻟﺧﻠﻔﺎء اﻟﻌرب واﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺑﺎﺳﻳﺔ ّ
اﻷﻣﺔ ﺗﺣﺗﺎج ﻗﻳﺎدة ﺟدﻳدة ﻳﻣﺛﻠﻬﺎ
اﻷﻣﺔ ،وﻣرﺣﻠﺗﻬم ﻣرﺣﻠﺔ اﻧﺣطﺎط ،و ّ
أﻧﻬم ﻳﻣﺛﻠون اﻟدوﻟﺔ دون ّ
ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟذي ﻳﺷﺑﻬﻪ اﻟطﻬطﺎوي ﺑﻛﺑﺎر اﻟﺧﻠﻔﺎء اﻟﻌﺑﺎﺳﻳﻳن ﻗدﻳﻣﺎ ،ﻓﻳﻘوﻝ« :وﻻ ﻳﺗﺄﺗﻰ ﻹﻧﺳﺎن

أن ﻳﻧﻛر أن اﻟﻔﻧون واﻟﺻﻧﺎﺋﻊ ﺑﻣﺻر ﻗد ﺑرﻋت اﻵن ﺑﻝ وﻗد وﺟدت ﺑﻌد أن ﻟم ﺗﻛن ،ﻓﻣﺎ أﻧﻔﻘﻪ

ﺻﺎﺣب اﻟﺳﻌﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﺣﻠّﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ .6»...ﻟم ﻳﺷﻛك اﻟطﻬطﺎوي وﻻ ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ

أﻣﺔ.
ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ ﺷرﻋﻳﺔ اﻟﺳﻠطﺎن اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ ،ﻟﻛﻧﻬﻣﺎ ﺟﻌﻼﻩ ﻣﻣﺛﻝ دوﻟﺔ ﻻ ﻣﻣﺛﻝ ّ

اﻟﻘوﻣﻳﺔ اﻟﻌر ّﺑﻳﺔ ،إذ اﻋﺗﺑرت أﻛﺛر ﻣن
اﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﺻر
ّ
وﻗد اﺳﺗﻌﻳد ﻫذا اﻟﺗﻧﺎزع ﺑﻳن اﻟدوﻟﺔ و ّ
اﻷﻣﺔ اﻟﻌر ّﺑﻳﺔ ،وأن ﻗﺎدﺗﻬﺎ ﻫم ﺣﻛﺎم «ﻗطرﻳون» ﻓﻲ
أﻣﺔ أوﺳﻊ ﻫﻲ ّ
دوﻟﺔ أﻧﻬﺎ وﺻﻳﺔ ﻋﻠﻰ ّ

اﻷﻣﺔ
اﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﺻﻳﺎﻏﺔ دﻳﻧﻳﺔ ﻟﺗﺻﺑﺢ ّ
اﻧﺗظﺎر ﺗﺣﻘق اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﻳﺔ .ﺛم اﺳﺗﻌﻣﻝ ﻣﻔﻬوم ّ
ﻟﻠﻘوﻣﻳﺔ اﻟﻌر ّﺑﻳﺔ ،ﻣﻊ وﺟود اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣﺣﺎوﻻت ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﺗﻲ
اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﺑدﻳﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ
ّ
ّ
ﺳﻌت إﻟﻰ اﻟﺗوﻓﻳق ﺑﻳن ﻫذا وذاك.
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وﻛﺎﻧت أﻏﻠب اﻟدﺳﺎﺗﻳر اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻗد ﺗﺟﻧﺑت «ﺣﺳم» اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻷﻣﺔ واﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ

اﻟﻧص اﻟدﺳﺗوري ﻧﻔﺳﻪ .وﻳﻣﻛن أن ﻧذﻛر ﻟذﻟك ﻧﻣوذﺟﺎ ﺑﺎر از ﻫو اﻟﻧﻣوذج اﻟﺗوﻧﺳﻲ ،ﻓﺎﻟزﻋﻳم

اﻟﺣﺑﻳب ﺑورﻗﻳﺑﺔ ) (2000-1900اﻟذي أﺛر ﺑﺂراﺋﻪ ﺗﺄﺛﻳ ار ﻛﺑﻳ ار ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻳس ﺗوﻧس اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻛﺎن

ﻳؤﻣن أﻳﻣﺎﻧﺎ ﺟﺎزﻣﺎ ﺑوﺟود «أﻣﺔ» ﺗوﻧﺳﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻳؤﻣن ﺑﺄن اﻟﻧظﺎم اﻟﺟﻣﻬوري ﻫو اﻟﻧظﺎم

ورد داﺧﻝ
اﻟﺣدﻳث ﻟﻠدوﻟﺔ ،وﻗد ﻧﺟﺢ ﻓﻲ ﻓرض ﻗﻧﺎﻋﺗﻪ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻓﺄُﻟﻐﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻠﻛﻲ ﺑﻌد أﺧذ ّ
اﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻳﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﻛﻠﻔت ﺑوﺿﻊ اﻟدﺳﺗور ،أﻣﺎ اﻟﻘﻧﺎﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻠم ﺗﺑرز ﺑﺻﻔﺔ ﺟﻠﻳﺔ
اﻟﻬﻳﺋﺔ
ّ

وﺻرﻳﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻳﻎ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ﻟﻣﺷروع اﻟدﺳﺗور .وﻗد ﺗﻌﺎﻗﺑت اﻟﺻﻳﺎﻏﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﻠدﺳﺗور
اﻟﺗوﻧﺳﻲ اﻟﺣدﻳث ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

اﻟﻣﺳودة اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ :1957 – 01- 9
«ﺗوﻧس دوﻟﺔ ﺣرة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ذات ﺳﻳﺎدة ،اﻹﺳﻼم دﻳﻧﻬﺎ واﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻐﺗﻬﺎ ...اﻟﺷﻌب اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻫو
ﺻﺎﺣب اﻟﺳﻳﺎدة ...اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗوﻧﺳﻳﺔ دوﻟﺔ ﻣﻠﻛﻳﺔ دﺳﺗورﻳﺔ.»...

اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ :1958- 01- 30
اﻟﻣﺷروع
ّ
ﺣرة ﻣﺳﺗﻘﻠّﺔ ذات ﺳﻳﺎدة اﻹﺳﻼم دﻳﻧﻬﺎ واﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻐﺗﻬﺎ ...اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗوﻧﺳﻳﺔ دوﻟﺔ
«ﺗوﻧس دوﻟﺔ ّ
ﺟﻣﻬورﻳﺔ ...اﻟﺷﻌب اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻫو ﺻﺎﺣب اﻟﺳﻳﺎدة.»...
اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ :1959- 06 – 01
ّ
اﻟﻧص اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ّ
ﺣرة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ذات ﺳﻳﺎدة اﻹﺳﻼم دﻳﻧﻬﺎ واﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻐﺗﻬﺎ واﻟﺟﻣﻬورّﻳﺔ ﻧظﺎﻣﻬﺎ.
«ﺗوﻧس دوﻟﺔ ّ
اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ اﻟﺗوﻧﺳﻳﺔ ﺟزء ﻣن اﻟﻣﻐرب اﻟﻛﺑﻳر ﺗﻌﻣﻝ ﻟوﺣدﺗﻪ ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ.
اﻟﺷﻌب اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻫو ﺻﺎﺣب اﻟﺳﻳﺎدة.7»...

وﺧﺎﺻﺔ
ﺗﺗردد ﻛﺛﻳ ار ﻟدى زﻋﻣﺎء اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ
أﻣﺔ» اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ّ
ّ
ﻣن اﻟواﺿﺢ أن ﻛﻠﻣﺔ « ّ
اﻟﺣﺑﻳب ﺑورﻗﻳﺑﺔ ﻗد اﺧﺗﻔت ﻣن ﻧص اﻟدﺳﺗور اﻟذي اﻧﺗﻬﻰ ﺑﺎﻟﺗﻧﺻﻳص ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻣﺎء ﺗوﻧس إﻟﻰ

ﻣﺟﺎﻝ أوﺳﻊ ﻫو «اﻟﻣﻐرب اﻟﻛﺑﻳر» ،أﻣﺎ اﻟﻌروﺑﺔ واﻹﺳﻼم ﻓﻘد اﻋﺗﺑرﺗﺎ ﻣﺣددﻳن أﺳﺎﺳﻳﻳن ﻟﻠدوﻟﺔ

إﺳﻼﻣﻳﺔ.
ﺑدﻝ ﻣن أن ﺗﻌﺗﺑر اﻟدوﻟﺔ ﺟزًءا ﻣن أﻣﺔ ﻋرﺑﻳﺔ و/أو
ّ

أﻣﺎ اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗوﻣﻲ ﻓﻘد اﻋﺗﺑرت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس أﻧﻬﺎ «ﻗﻳﺎدات ﻗطرﻳﺔ»
ّ
أن ﻛ ّﻝ
ﺛم ّ
ﺿﻣن اﻷﻣﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺗﻣﺎرس اﻟﺳﻠطﺔ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﺗوﺣﻳد ﻫذﻩ اﻷﻣﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ واﺣدةّ .
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اﻟﻣﻧظرﻳن اﻟﻘوﻣﻳﻳن ﻣﺛﻝ ﺳﺎطﻊ اﻟﺣﺻري وأﻧطون ﺳﻌﺎدة وﻣﻳﺷﻳﻝ ﻋﻔﻠق ﻗد أﺧذوا ﻣﺣدادت

أن اﻟﻔﺎرق أن أوروﺑﺎ ﻛﺎﻧت ﻗﺎﺋﻣﺔ
«اﻷﻣﺔ» ﻣن اﻟﺗﻌرﻳﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺳﺎﺋدة ﻓﻲ أوروﺑﺎ ،إﻻّ ّ
ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻝ ﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ أﻣﺔ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ اﺗﺟﻪ اﻟﻔﻛر اﻟﻘوﻣﻲ إﻟﻰ ﺟﻌﻝ اﻷﻣﺔ
ﻫـﻲ اﻟﻣﻌطﻰ اﻟواﻗﻊ واﻟدوﻟﺔ )اﻟﻘوﻣﻳﺔ( ﻫﻲ اﻟﻣﻧﺷودة .ﻛﺗب أﻧطون ﺳﻌﺎدة ﻣﺛﻼ ،وﻛﺎن ﻣن أﺑرز

دﻋﺎة اﻟﻘوﻣﻳﺔ اﻟﺳورﻳﺔ« :إذا ﻛﺎﻧت اﻟدوﻟﺔ ﻣظﻬ ار ﺳﻳﺎﺳﻳﺎ ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺑﺷري ﻓﺎﻷﻣﺔ

واﻗﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺣتٕ ...واذا ﻛﺎﻧت اﻷﻣﺔ واﻗﻌﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺎٕ ،واﻧﻬﺎ ﻟﻛذﻟك ،ﻓﻣﺎ ﺗﺣدﻳد ﻫذا اﻟواﻗﻊ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻣﺎ أﺳﺑﺎﺑﻪ وﺧﺻﺎﺋﺻﻪ وﻣﻣﻳزاﺗﻪ وﻣﺎ ﻫﻲ روﺣﻳﺗﻪ وﻋﺻﺑﻳﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﻳﻬﺎ

اﻟﻘوﻣﻳﺔ؟» .8وﻟﺋن ﻛﺎن أﻧطون ﺳﻌﺎدة ﻳﺣﺻر اﻷﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘوﻣﻳﺔ اﻟﺳورّﻳﺔ ﻓﺎن اﻟذﻳن ﻳوﺳﻌوﻧﻬﺎ
ﻟﺗﺷﻣﻝ ﻛﻝ اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﻳﺔ إﻧﻣﺎ ﻳﺳﻠﻛون ﻧﻔس ﻣﻧﻬﺟﻪ ﻓﻲ إﺧﺿﺎع اﻟدوﻟﺔ ﻟﻸﻣﺔ واﻋﺗﺑﺎر ﺣدود
ﺗوﺣد ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﻣﺔ.
اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ دوﻻ ﺿﻌﻳﻔﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ أو دوﻻ ﻣؤﻗﺗﺔ ﻣﺎ ﻟم ّ
 -4ﻣن أﺟﻝ طرح ﺟدﻳد

ﺑﺄﻧﻬﺎ «ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻧظم ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣﻛوﻣﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
ﻋرف ﻻﻻﻧد ﻓﻲ ﻣﻌﺟﻣﻪ اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ اﻟدوﻟﺔ ّ
ﻟﻘد ّ
وﺗﺿطﻠﻊ اﻟدوﻟﺔ ﺑدور اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ اﻷدﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﻣﻳزة ﻋن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ اﻟﺗﻲ
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وﻋرف اﻷﻣﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ «ﻣﺟﻣوع اﻷﻓراد اﻟذﻳن ﻳﻛوﻧون دوﻟﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫم
ﺗﺟﻣﻌﻬﺎ ﺑﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت» ّ .
ﻣﺗﻣﻳز ﻋن اﻟﺣﻛوﻣﺔ» .واﻋﺗﻣد اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﺗﻲ وردت ﻓﻲ إﻋﻼن ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن
ﺟﺳﻣﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺎ ّ

اﻷﻣﺔ ،وﻻ ﻳﻣﻛن
اﻟﺗﻲ ﺻﺎﻏﻪ اﻟﺛوار اﻟﻔرﻧﺳﻳون )« :(1789ﻣﺑدأ ﻛﻝ ﺳﻳﺎدة ﻳﻛﻣن أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ّ
ﻷي ﻫﻳﺋﺔ أو ﻓرد أن ﻳﻣﺎرس ﺳﻳﺎدة ﻻ
اﻷﻣﺔ».
ّ
ﺗﺳﺗﻣد ﺻراﺣﺔ ﻣن ّ

اﻷﻣﺔ واﻟﺳﻳﺎدة واﻟدوﻟﺔ اﻟذي ﻓرض ﻧﻔﺳﻪ
ّ
إن ﻫذا اﻟﺗﻌﺑﻳر اﻟﺻﺎرم ﻋن اﻟﺗﻣﺎﻫﻲ ﺑﻳن اﻟﺷﻌب و ّ
ﻣﺣددا أﺳﺎﺳﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ واﻟﻘواﻧﻳن اﻟدوﻟﻳﺔ .وﻋﻠﻰ ﻋﻛس ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة
ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻗرﻧﻳن ّ

اﻟﺗﺣرر ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان
اﻟﻣﻔرطﺔ ﻓﻲ اﻟﺻراﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺻﺎﻏﻬﺎ اﻟﺛوار اﻟﻔرﻧﺳﻳون ﻓﺎن رواد ﺣرﻛﺎت
ّ
اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻗد اﺧﺗﺎروا ﻋﺑﺎرات رﺧوة ﺗﺗرك اﻟﻣﺟﺎﻝ ﻷﻛﺛر ﻣن ﺗـﺄوﻳﻝ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟدوﻟﺔ
ﺗظﻝ ﻣﺣ ّﻝ ﺗﻧﺎزع وﺗﺗﻬددﻫﺎ اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﻘوﻣﻳﺔ اﻟﻣﻧﺎدﻳﺔ ﺑﺗﺣﻘﻳق
واﻷﻣﺔ ،ﻣﺎ ﺟﻌﻝ ﺳﺎدة اﻟدوﻝ ّ
دوﻟﺔ اﻟوﺣدة أو اﻟﺣرﻛﺎت اﻟدﻳﻧﻳﺔ اﻟﻣﻧﺎدﻳﺔ ﺑﺎﺳﺗﻌﺎدة ﻧظﺎم اﻟﺧﻼﻓﺔ.
ﺳﻌﻰ ﺑﻌض اﻟﻛﺗﺎب إﻟﻰ اﻟﺧروج ﻣن ﻣﺄزق اﻟﺗﻌﺎرض اﻟذي وﻗﻊ ﻓﻳﻪ اﻟﻔﻛر اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﻟدﻓﺎع
اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ .وﻳﺗرﺗّب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ
اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻻ اﻟدوﻟﺔ
اﻷﻣﺔ
ّ
ّ
ﻋن أطروﺣﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ ّ
أن اﻟﻘرآن ّ
أﺳس ّ
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اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﻳث ،ﻣﻊ
ﺗﻌدد اﻟدوﻝ
ﻋﻳﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻘطرﻳﺔ وﻟواﻗﻊ ّ
ّ
اﻷطروﺣﺔ ﻣﻧﺢ اﻟﺷر ّ
اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،ﻟﻛﻧﻪ ﻳﻐدو ﻣﺛﻼ أﻋﻠﻰ ﻣﺗﻌﻠﻘﺎ ﺑﺎﻷﻣﺔ ﻻ ﺑﺎﻟدوﻟﺔ.
اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻣﺛﻝ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠوﺣدة
ّ
وﻳﻌﺗﺑر ﻛﺗﺎب اﻟدﻛﺗور رﺿوان اﻟﺳﻳد «اﻷﻣﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ واﻟﺳﻠطﺔ» اﻟﺻﺎدر ﺳﻧﺔ 1984م ﻣن

ﻟﻛﻧﻪ
اﻟﻛﺗب اﻟراﺋدة ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺗّﺟﺎﻩ .ﻓﻠم ﻳﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟدﻓﺎع ﻋن ﻫذﻩ اﻷطروﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺿر ّ
اﻟﻣﻔﺳر ﻟﻠﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻧذ ﺑداﻳﺗﻪ .ﻳﻘـوﻝ « :ﻟﻘد دار ﺻراع
ﻋﻣﻝ ﻋﻠﻰ إﺛﺑﺎت ّأﻧﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون
ّ

اﻟﻧص ) (...وﻗد
ﻋﺑر اﻟﻘرون ﺣوﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺑدﻳﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﺗرث اﻟﻧﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﺄوﻳﻝ
ّ
ﻓﺳﻣﻰ ﺑﻌﺿﻬم ﻧﻔﺳﻪ ﺧﻠﻳﻔﺔ اﷲ أو
ﺣﺎوﻝ أﻣراء وﺣﻛﺎم ﻣن ُ
ﺑﻌد أن ﻳﻛوﻧوا اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺑدﻳﻠﺔّ ،
ﻳﺧﻳﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺗواﺻﻝ ﻣﻊ اﻟﻧص
ﻗدر اﷲ أو ظ ّﻝ اﷲ ﻋﻠﻰ اﻷرض،
وﻟﻛن اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺗﺎر ّ
ّ

اﻟﻣﺗوﺣد ﻗرآﻧﺎ وﺳﻧﺔ
اﻟﻧص
ﺑﻌد وﻓﺎة اﻟرﺳوﻝ أزاﺣت ذﻟك ﻛﻠّﻪ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻋﺑﺛﺎ ) (...وﻫﻛذا ﺑﻘﻲ
ّ
ّ
اﻷﻣﺔ اﻟﺗﻲ وﺿﺢ اﺳﺗﺧﻼﻓﻬﺎ
ﻣﺳﺗﻌﺻﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻳﻌﺎب وﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺳس ،ﻓﻳﻣﺎ ﻋدا ﻣؤﺳﺳﺔ ّ

وﺗﺳﺗﻣر وﺗﻧﻣو
ﻟﺗﺣﻳﺎ
ﺗوﺣد ﻣﻌﻪ وﺑﻪ» .10وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻳرى
ّ
وﺗﻣﺗد ﻓﻲ رﺣﺎب اﻟﻧص وﻓﻲ ّ
ّ
أن اﻟﻘرآن ﻳﺗﻣﻳز ﺑﺗﺄﻛﻳد اﻻﻧﻘﺳﺎم اﻟﺑﺷري اﻟذي ﻟم ﻳﻌد ﻣﻧﻪ ﻣﻧﺎص وأن اﻹﺻﻼح
اﻟﻛﺎﺗب ّ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻻ ﻳﺣﺻﻝ ﺑﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻫذا اﻟوﺿﻊ ﻟﻛﻧﻪ ﻳﺣﺻﻝ ﺑﺟﻣﻊ اﻟﺷﻌوب واﻟﻘﺑﺎﺋﻝ ﻓﻲ أﻣﺔ

ﺗﻌﺗرف داﺧﻠﻳﺎ ﺑﻬذا اﻻﺧﺗﻼف ﺑﻝ ﺗﻌﺗرف ﺑﺎﻟﺗﻧﺎزع ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ.

ﻣﺻرة ﻋﻠﻰ أن ﺗﺟﻌﻝ وﺣدة اﻟدوﻟﺔ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺣﺗﻣﻳﺔ ﻟوﺣدة اﻷﻣﺔ،
ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﻧﺟد اﻟﺗﻳﺎرات اﻷﺻوﻟﻳﺔ
ّ
وﻫﻲ ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﺻﻧﻔﻳن .ﺻﻧف ﺗﻘﻠﻳدي ﻳداﻓﻊ ﻋن ﻫذا اﻟطرح ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟدﻋوة إﻟﻰ اﺳﺗﻌﺎدة

اﻟﻣﺟﺳد ﻟﺗﻠك اﻟوﺣدة ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﺧﻼﻓﺔ
ﻧظﺎم اﻟﺧﻼﻓﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﺷﻛﻝ «اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ»
ّ
ﻋﻳﺎ ﻻ ﺗﺳﺗﻘﻳم وﺣدة اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ دوﻧﻪ .وﺻﻧف أﻗﻝ ﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻛﻝ دون اﻟﻣﺿﻣون،
واﺟﺑﺎ ﺷر ّ

ﺑﺗﻌدد اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻝ ﻓﻳﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ واﺣدة
ﺑﺗﻌدد اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت
اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ّ
ﻳﻘر ّ
ّ
ّ
أن اﻟﻬدف اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
وﺗﻘر ﻛ ّﻝ واﺣدة ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺄن ّ
اﻟﺗﻌدد ﺷﺄن ﻣرﺣﻠﻲ وﻣؤﻗت و ّ
ﻣوﺣدة ﻓﻲ ﻛﻝ دوﻟﺔ ّ

ﺗوﺣﻳد اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺳﻳﺎﺳﻳﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻧﺗﺷر اﻟدﻋوة ﻓﻳﻪ وﺗﻧﺗﺻر) .ﻳﻣﻛن اﻟﻘوﻝ أن اﻟطرح

أﺳﺳﻪ ﺗﻘﻲ اﻟدﻳن اﻟﻧﺑﻬﺎﻧﻲ،
اﻷوﻝ ﺗﻣﺛﻠﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣﺣدودة ﻣﺛﻝ ﺣزب اﻟﺗﺣرﻳر اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟذي ّ
ّ
واﻟطرح اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻫو اﻟطرح اﻟﺗﻘﻠﻳدي ﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻷﺧوان اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن( .ﻣن ﻫﻧﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﻔﺎﻫﻳم

«اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ» و«اﻟطﺎﻋﺔ» و«ﻧﺑذ اﻻﺧﺗﻼف» و«اﻟﺑﻳﻌﺔ» و«اﻹﻣﺎم» ﻣﻔﺎﻫﻳم أﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر
اﻷﺻوﻟﻲ .وﻟﻬذا اﺳﺗطﺎع ﻫذا اﻟﻔﻛر أن ﻳﻧﺗﺷر اﻧﺗﺷﺎ ار واﺳﻌﺎ ،ﻓﺎﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك أن اﻟذﻫﻧﻳﺔ
اﻟﺗﻌددﻳﺔ ﻋﺎﻣﻝ
ﻷﻧﻬﺎ ﺗظ ّﻝ ﺗﻌﺗﺑر اﻻﺧﺗﻼف ﺧﻼﻓﺎ و
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎﻧت
ّ
ﻣﺳﺗﻌدة ﻟﻘﺑوﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم ّ
ّ
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ﺿﻌف ﻻ ﻋﺎﻣﻝ ﻗوة ،وﺗﻧظر إﻟﻰ ﻫوان اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ّأﻧﻪ ﻧﺗﻳﺟﺔ اﻧﻬﻳﺎر اﻟﺧﻼﻓﺔ
ﻳﺧﻳﺔ ،ﻓﻳﻘﻊ اﻟﺗﻐﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻼﻓﺎت
اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ .وﺗﺗّﺧذ ﻫذﻩ اﻟدﻋوى أﺣﻳﺎﻧﺎ أﺷﻛﺎﻻ ﻻ ﺗﺎر ّ
اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟطوﻳﻠﺔ ﺑﻳن اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻣﻧذ ﺳﻘﻳﻔﺔ ﺑﻧﻲ ﺳﺎﻋدة وﺑﻳن اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ أﻧﻔﺳﻬم ،وﻳﻧﺳﻰ ﻓﻲ
اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺣدﻳث أن اﻟﻔرﻧﺳﻳﻳن اﺳﺗوﻟوا ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋر وﺗوﻧس واﻻﻧﺟﻠﻳز ﻋﻠﻰ ﻣﺻر دون أن

ﻳﻛون اﻟﺧﻠﻳﻔﺔ ﻗﺎد ار ﻋﻠﻰ اﻟدﻓﺎع ﻋن أﻗﺎﻟﻳم ﻛﺎﻧت واﻗﻌﺔ رﻣزﻳﺎ ﺗﺣت ﺳﻠطﺗﻪ ،ﺑﻝ أن ﺟزءا ﻣﻬﻣﺎ

ﻣن اﻷراﺿﻲ اﻟﺗرﻛﻳﺔ ﻛﺎن ﺳﻳﻘﺳم ﻋﻠﻰ ﺟﻳراﻧﻬﺎ ﻟوﻻ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎدﻫﺎ
اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻲ.

ﻛﻣﺎﻝ أﺗﺎﺗورك

ﻓﺎﻟواﻗﻊ أن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘطرﻳﺔ ظﻠت ﺗﺗﻠﻘﻰ ﺿرﺑﺎت اﻹﺳﻼﻣﻳﻳن واﻟﻘوﻣﻳﻳن وﻟم ﺗﺟد اﻟﺣ ّﻝ اﻟﻣﻼﺋم
ﻟﻌرض ﺷرﻋﻳﺗﻬﺎ اﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ واﻟدﻳﻧﻳﺔ ﻣﻊ أﻧﻬﺎ ﻓرﺿت ﻧﻔﺳﻬﺎ أﻣ ار واﻗﻌﺎ ﻻ ﺳﺑﻳﻝ ﻟﻠﺗراﺟﻊ ﻓﻳﻪ ،ﻷﻧﻬﺎ

ﻣﺗرددة ﻓﻲ ﻣﻣﺎﻫﺎة اﻟدوﻟﺔ واﻷﻣﺔ ،أي ﺗﻘﺳﻳم اﻷﻣﺔ ﺣﺳب اﻟﺗﻘﺳﻳم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻟﻠدوﻝ.
ظﻠّت
ّ
واﻟﺳؤاﻝ اﻟﻣطروح ﻫﻧﺎ :ﻫﻝ ُﻳوﺣد ﻣﺳﻠك آﺧر ﻟﺗﺛﺑﻳت ﻣﺑدأ اﻟدوﻟﺔ «اﻟوطﻧﻳﺔ» دون اﻻﺻطدام
ﺑﺎﻟﻣﺧزون اﻟﺗراﺛﻲ ﻟﻣﻔﻬوم اﻷﻣﺔ اﻟذي ﻳﺄﺑﻰ اﻟﺗﻘﺳﻳم واﻟﺗﺟزﺋﺔ؟

ﺣﺳﺎﺳﻳﺔ ﻣﻧذ ﻗﻳﺎم ﻣﺎ ﻳدﻋﻰ ﺑﺎﻟﻧظﺎم
أن ﻫذا اﻟﺳؤاﻝ أﺻﺑﺢ ﻣطروﺣﺎ ﺑﺄﻛﺛر ﺻراﺣﺔ وﺑﺄﻗﻝ
ّ
اﻟواﻗﻊ ّ
اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺟدﻳد ،أي ﻣﻧذ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة وﺳﻘوط اﻟﻘطب اﻟﺷﻳوﻋﻲ .وﻫذا أﻣر ﻧﻼﺣظﻪ ﻓﻲ
ﻣﺳﺗوﻳﻳن :ﻋﺎﻟﻣﻲ وﻣﺣﻠﻲ.

ﻧﺑدأ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﻧﺷﻳر إﻟﻰ أن ﺣﺎدﺛﺗﻳن ﻣﻬﻣﺗﻳن ﻗد دﻓﻌﺎ إﻟﻰ اﻟﺗراﺟﻊ ﻋن اﻟطﺎﺑﻊ

اﻟﻣطﻠق ﻟﻣﻔﻬوم اﻟوﺣدة وﻓﺳﺣﺗﺎ ﻣﺟﺎﻻ أوﺳﻊ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟوطﻧﻲ أو اﻟﻘطري.
اﻧﻳﺔ ﺳﻧﺔ 1979م ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﻳﻌﻲ وﻋودة اﻟﻣﺟﺎدﻻت اﻟﺳﻧﻳﺔ اﻟﺷﻳﻌﻳﺔ
اﻷوﻟﻰ ﻗﻳﺎم اﻟﺛورة اﻹﻳر ّ
ﺑﻝ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت واﻟﺧﺻوﻣﺎت ﺑﻳن اﻟﻣذﻫﺑﻳن ،ﻣﺎ ﻳﻣﻧﺢ ﻗﺿﻳﺔ اﻟوﺣدة اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺑﻌدا واﻗﻌﻳﺎ ﺑدﻝ

اﻟطﺎﺑﻊ
اﻟﻣﺟرد واﻟﺗﻬوﻳﻣﻲ اﻟذي ﻛﺎﻧت ﺗطرح ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ .ﻓﻠم ﻳﻌد ﻣﻣﻛﻧﺎ اﻟﻳوم اﻟﺗﻐﺎﻓﻝ ﻋن ﻛون
ّ
اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻗد ﺷﻬدت اﻟﺗﻧﺎزع ﻣﻧذ اﻟﻘدﻳم وأن اﻻﻧﻘﺳﺎم ﺑﻳن اﻟﺳﻧﺔ واﻟﺷﻳﻌﺔ ﻛﺎن أﺣد
«اﻷﻣﺔ»
ّ

ﻣﺗﺟدد أﻳﺿﺎ
اﻟﻣﺗﺟدد ﻟﻪ ﺑﻌد ﺳﻳﺎﺳﻲ ﻗدﻳم
أﺑرز وﺟوﻩ ذاك اﻟﺗﻧﺎزع وأن ﻫذا اﻟﺗﻧﺎزع اﻟﻘدﻳم
ّ
ّ
اﻧﻌﻛس وﻣﺎ ﻳزاﻝ ﻳﻧﻌﻛس إﻣﺎ ﺑﺎﻟﺗﻧﺎزع ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ أو ﺑﻘﻳﺎم دوﻝ ذات اﺗﺟﺎﻩ ﺳﻧﻲ وأﺧرى ذات
اﺗﺟﺎﻩ ﺷﻳﻌﻲ .وﻋﻠﻳﻪ ،ﻓﺎن اﻟوﺣدة اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻻ ﻳﻣﻛن أن ﺗﺗﺟﺎﻫﻝ ﻫذا اﻻﻧﻘﺳﺎم ﺑﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ

اﻹﻗرار ﺑﻪ ﺛم اﻟﺗﻘرﻳب ﺑﻳن اﻟﻣذاﻫب دون اﻷﻣﻝ ﻓﻲ ﺗوﺣﻳدﻫﺎ.
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أﻣﺎ اﻟﺣدث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻬو ﻏزو اﻟﻌراق ﻟﻠﻛوﻳت ﺳﻧﺔ 1990م ،إذ أﺻﺑﺣت اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟدوﻝ ﺗرى
ّ
أن اﻟﺧطر اﻟﻣﺣدق ﺑﻬﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻣن داﺧﻝ داﺋرة اﻟوﺣدة وﻟﻳس ﻣن ﺧﺎرﺟﻬﺎ ،ﻓﺿﻌف ﺑذﻟك اﻟﻣﺛﻝ
اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠوﺣدة اﻟﻌرﺑﻳﺔ وﺗراﺟﻌت ﻣﻔﺎﻫﻳم ﻛﺎﻧت ﺷدﻳدة اﻟرواج ،ﻣﺛﻝ اﻷﻣن اﻟﻌرﺑﻲ واﻷﺧوة
اﻟﻌر ّﺑﻳﺔ واﻟﻣﺻﻳر اﻟﻣﺷﺗرك ،اﻟﺦ .

أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧرى أن أﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺎ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟم ﺗﻌد اﻷﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ
ّ
اﻟﻣﻌﺗﻣدة ،ﺑﻝ أﺻﺑﺣت أﻛﺛر اﻟﺗﺻﺎﻗﺎ ﺑﺎﻟﺣرﻛﺎت اﻟﻳﻣﻳﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗطرﻓﺔ .ﻓﺎﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ «أﻣﺔ = دوﻟﺔ» ﻟم

ﺗﻌد اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣواطﻧﻳن ،وأﺻﺑﺢ ﻫؤﻻء ﻳﺗطﻠﻌون إﻟﻰ ﻓﺿﺎءات أﻛﺛر رﺣﺎﺑﺔ وأن ﻟم ﺗﻠﻎ

اﻟوﺟود اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ ،ﻓﻣن ذﻟك ﻣﺛﻼ ﻧﻣوذج اﻟوﺣدة اﻷوروﺑﻳﺔ اﻟذي أﺑدع ﻣﻔﻬوم «اﻟﻣواطﻧﺔ

اﻷوروﺑﻳﺔ» وﺟﻌﻝ ﻣن ﺣق ﻛ ّﻝ أوروﺑﻲ أن ﻳﺟﺗﺎز اﻟﺣدود اﻷوروﺑﻳﺔ دون ﺟواز ﺳﻔر وﻻ ﺗﺄﺷﻳرة
وﻳﻘﻳم ﻓﻲ اﻟﺑﻠد اﻟذي ﻳﺧﺗﺎر وﻳﻣﻛن ﻟﻪ اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻳﻪ إذا وﺟد ﻓرﺻﺔ ﻋﻣﻝ ﺗﻧﺎﺳب ﻣؤﻫﻼﺗﻪ .وﻗد
أﺻﺑﺢ ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ رﺋﻳس ووزﻳر ﺧﺎرﺟﻳﺔ ،ﺑﻌد أن ﻣﻧﺢ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﻔوﺿﻳﺔ وﺑرﻟﻣﺎن وﻫﻳﺋﺎت
ﻋدﻳدة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوطﻧﻳﺔ ،ﻓﻘد اﺳﺗﺣوذ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺟزء ﻣن
ﺻﻼﺣﻳﺎت اﻟدوﻝ اﻟوطﻧﻳﺔ ﺑرﻏﺑﺔ ﻣﻧﻬﺎ وﻣن ﻣواطﻧﻳﻬﺎ ،وﻻ ﻳﺗﺿﺎﻳق أﻏﻠب ﻣواطﻧﻲ اﻟدوﻝ

اﻷوروﺑﻳﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﺟدون أﻧﻔﺳﻬم ﺧﺎﺿﻌﻳن ﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﺗﺧذت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ اﻷوروﺑﻳﺔ ﺑروﻛﺳﻳﻝ
ﺑدﻝ ﻋواﺻﻣﻬم اﻟﻘوﻣﻳﺔ )إﻻ إذا ﻋﺎرﺿت ﻫذﻩ اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت طﺑﻌﺎ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم!( وﻳرى اﻟﻌدﻳد ﻣن

أن واﻗﻊ اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﺳﻳﻌﻣق اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺑﺷرﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻛﺗﻝ
اﻟﻣﻧظرﻳن اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﻳن ّ
اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ،وأن ﻫذا اﻟﻣﻧزع ﺳﻳﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت «اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ»

إن اﻟﻣﻌﻧﻰ
اﻟﺗﻲ ّ
ﺣددت ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﻣﻔﻬوم اﻷﻣﺔ ،أي اﻟدﻳن أو اﻟﻠّﻐﺔ أو اﻟﺗﺎرﻳﺦ .وﻳﻣﻛن اﻟﻘوﻝ ّ
اﻟﻘرآﻧﻲ ﻟﻸﻣﺔ اﻟذي ﻳﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺗﻌﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟدﻳﻧﻲ واﻟﻌرﻗﻲ واﻟﻘﺑﻠﻲ ﻳﻣﻛن أن ﻳﺟد ﻓﻲ
اﻟواﻗﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺗوظﻳﻔﺎ اﻳﺟﺎﺑﻳﺎ إذا ﻣﺎ ﻧ ّزﻝ ﻓﻲ اﻟﺗﺄوﻳﻝ اﻟذي دﻓﻊ إﻟﻳﻪ رﺿوان اﻟﺳﻳد وآﺧرون ،أي
ﻳﻣﻳز ﺑﻳن وﺣدة اﻷﻣﺔ ووﺣدة اﻟدوﻟﺔ.
اﻟﺗﺄوﻳﻝ اﻟذي ّ

ﻳﺗﺣوﻝ اﻟﺗﻧﺎﻗض ﻣن اﻟزوج أﻣﺔ/دوﻟﺔ
وﻳﺑﻘﻰ ّ
ﺗﺣد آﺧر ﻳﻌﺳر ﺗﺣدﻳدﻩ اﻵن ،إذ ﻣن اﻟﻣرﺟﺢ أن ّ
ﻛﻣﺎ ﻋرﺿﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ زوج آﺧر ﻫو أﻣﺔ/ﻣﺻﻠﺣﺔ .ﻓﻣﺎ اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ إذا

رأت ﻣﺟﻣوﻋﺔ أن ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻧﺗﻣﺎءاﺗﻬﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻣﺗﻌﺎرﺿﺔ؟ وﻛﻳف ﻳﻣﻛن اﻟﺟﻣﻊ

ﺑﻳن اﻷﻣرﻳن؟ ﻳﻣﻛن أن ﻧﺿرب ﻣﺛﻼ ﺗرﻛﻳﺎ :ﻣﺎذا ﻟو ﻗﺑﻝ اﻷوروﺑﻳون دﺧوﻟﻬﺎ اﻻﺗﺣﺎد
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اﻷوروﺑﻲ؟ إن ﺗرﻛﻳﺎ ﺳﺗﻛون ﻣﺟﺑرة ﺣﻳﻧﺋذ ﻋﻠﻰ ﻏﻠق ﺣدودﻫﺎ أﻣﺎم اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟذي

ﻋﺎدت إﻟﻳﻪ ﺑﻘوة ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﻳرة وﻓﺗﺣﻪ أﻣﺎم اﻷوروﺑﻳﻳن .ﺑﻳد أن اﻟراﺟﺢ أن اﻻﺗﺣﺎد

اﻷوروﺑﻲ ﻟن ﻳﻘﺑﻝ ﺗرﻛﻳﺎ ،وذﻟك ﻣؤﺷر أن اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟدﻳﻧﻲ ﻣﺎزاﻝ ﻳﻣﺛﻝ ﻋﺎﻣﻼ ﻣن
اﻟﻌواﻣﻝ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎرب ﺑﻳن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺑﺷرﻳﺔ أو اﻟﺗﺑﺎﻋد ﺑﻳﻧﻬﺎ.

 - 1ﻳراﺟﻊ ﻓﺻﻝ« :ﻓﻲ اﻧﻘﻼب اﻟﺧﻼﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻠك» ﻣن اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻌﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﺧﻠدون.
 - 2ارﺟــﻊ ﻣــﺎدة «أﻣــم» ﻓــﻲ ﻣﻌﺟــم «ﻟﺳــﺎن اﻟﻌــرب» )طﺑﻌــﺎت ﻣﺗﻌــددة( .أﻣــﺎ ﻣﻔﻬــوم «اﻟﻣﻌﻧــﻰ ﺑﺎﻟﻐﻠﺑــﺔ» ﻓﻘــد
اﻗﺗرﺣﻧﺎﻩ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻧﺎ :ﺣﻔرﻳﺎت ﺗﺄوﻳﻠﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻹﺻﻼﺣﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ،ﺑﻳروت ،دار اﻟطﻠﻳﻌﺔ2003 ،م.
 - 3اﺳــﺗدرك اﻟﻣﺳﺗﺷــرق اﻟﻬوﻟﻧــدي دوزي ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻌــﺎﺟم اﻟﻌرﺑﻳــﺔ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣﻬﻣــﺔ ﻣــن اﻟﻛﻠﻣــﺎت أوردﻫــﺎ ﻓــﻲ
ﻛﺗﺎب أطﻠق ﻋﻠﻳﻪ ﻋﻧوان «اﻟﺗﻛﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﺟم اﻟﻌرﺑﻳﺔ».
 - 4اﻟﺟﺑرﺗﻲ )ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن( ،ﻋﺟﺎﺋب اﻵﺛﺎر ﻓﻲ اﻟﺗراﺟم واﻷﺧﺑﺎر ،ﺑﻳروت ،دار اﻟﺟﻳﻝ ،ج  ،3ص .74
 - 5ﺗﺧﻠــﻳص اﻹﺑرﻳــز ﻓــﻲ ﺗﻠﺧــﻳص ﺑــﺎرﻳز أو اﻹﻳ ـوان اﻟﻧﻔــﻳس ﺑــﺈﻳوان ﺑــﺎرﻳس ،طﺑﻌــﺔ اﻟــدار اﻟﻌرﺑﻳــﺔ ﻟﻠﻛﺗــﺎب،
ص.20
 - 6اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ،ص .21
 - 7ﻧﺻوص ووﺛﺎﺋق ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﺗوﻧﺳﻳﺔ ،ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث واﻟﻧﺷر ،ﺗوﻧس1987 ،م.
 - 8ﻧﺷوء اﻷﻣم ،دار اﻟﻔﻛر ﻟﻸﺑﺣﺎث واﻟﻧﺷر )اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ.(1937 :
 - 9ﻻﻟﻧد ،ﻣﻌﺟم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ )ﺑﺎﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ( ،ص .304
Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie. PUF, 17 éd. 1991.
 -10اﻟﺳــﻳد )رﺿـوان( ،اﻷﻣــﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ واﻟﺳــﻠطﺔ .د ارﺳــﺎت ﻓــﻲ اﻟﻔﻛــر اﻟﺳﻳﺎﺳــﻲ اﻟﻌرﺑــﻲ اﻹﺳــﻼﻣﻲ .ﺑﻳــروت،
دار إﻗرأ ،ط 1986 ،2م ،ص .13-12
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الدولة القومية ،األمة والھويات في تحوالت النظام الدولي
محمد جمال باروت

سمته)) معاھدة وستفاليا (1648-التي
شكلت الدولة الوحدة األساسية للنظام الدولي منذ أن ر ّ
أنھت عصر الحروب الدينية الكبرى في أوروبا ،وأقرت ألول مر ٍة استقالل الدول األوروبية
الجديدة عن اإلمبراطورية الجرمانية المقدسة على أساس" دين الناس على دين ملوكھم" ، 1
تمثلت أھم خصائص ھذا النظام المب ّكرة في أن وحدته األساسية قامت على الدولة ،وقد اقترن
ذلك مع ترسيم

مبدأ السيادة )  ( Souveraineteالداخلية والخارجية ،أو سيادة الدولة

الداخلية في مجالھا الحصري المعترف به ،وتجاه غيرھا ،بوصف أن سيادة الدولة أصلية غير
مشتقة من أية سلطة اخرى .وبات ھذا المفھوم يحكم العالقات بين الدول ،مؤسسا ً نظام
العالقات الدولية ،بوصفه نظام عالقات بين الدول القومية المستقلة ذات السيادة المطلقة في
ولحقل جدي ٍد في القانون ھو حقل)
مجاالتھا الحصرية  ،ومنتجا ً مفھوم) القانون الدولي(،
ٍ
العالقات الدولية(.
كان ھذا النظام منذ البداية ذا طبيع ٍة بيني ٍة؛ أي أنه يقوم ما بين الدول ،وليس عبرھا أو
فوقھا ،كما ھي حالة نظام اإلمبراطورية الذي كان فيه الملوك مجرد أصحاب سلطات محلي ٍة
تابعين إلى السلطة المزدوجة للبابا -اإلمبراطور وليسوا ملوكا ً يجسدون السيادة كما ت ّم مع ھذا
النظام ،وابتدا ًء منه .وھذه ھي داللة)  ،(Internationalوسيفسر ذلك نشوء وزارات
الخارجية في الدول المشكلة لھذا النظام الذي أنشأته )معاھدة وستفاليا( ،وتحول ھذه الوزارات
باحث من سورية
1
قارن م سعد الدين إبراھيم ،المجتمع والدولة في الوطن العربي ،مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي ،مركز
دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،ط ،1981 ،1ص.43

1

بما ھي تجسيد لمبدأ وحدة الدولة وسيادتھا المطلقة إلى ممثل السيادة ،فوزير الخارجية كان في
الواقع يتمتع بوظيفة أمين الدولة على حماية حقوقھا السيادية التامة في مجالھا ،وتمثيلھا لدى
الدول األخرى ،بماھو كيان قومي مستقل وقائم بحد ذاته قانونياً ،بوصفه دولةً -أمةً ،أو دولةً
قوميةً .وبھذا المعنى كان النظام الجديد نظاما ً دوليا ً يعمل بين الدول بموجب قواعد السيادة،
ويحرس جيش قومي حدوده تجاه الدول األخرى ،ويتمتع فيه جھاز الملك بسلط ٍة مطلقة
بوصفھا تجسيداً للسيادة.
كان نشوء نمط الدولة-األمة في التاريخ األوروبي عملية تاريخية طويلة ومعقدة ،ولّدتھا
سلسلة الحروب الدينية الضارية ،وكان من أھمھا حرب المائة عام وحروب السنوات العشر
ماقبل إبرام معاھدات السيادة واالستقالل عن االمبراطورية ،وعن سلطة رأسھا المزدوج
الممثل بالبابا واإلمبراطور الذي يعيّنه البابا ،ويباركه ويسبغ عليه قداسته ،وتر ّكز طورھا األول
قومنة الكنائس" اإلصالحية" المنشقة عن الكنيسة
ما قبل الثورة الفرنسية)  (1789على ْ
الكاثوليكية الجامعة ،واالعتراف بتشكلھا كدول مستقلة تحت سيادة ملوكھا.
أوالً  -منطق الدولة القومي :الدولة-األمة
 -1المنطق المركزي التوحيدي :األمة والدولة:
يجب التمييز بين األمة) خصائصھا االثنية الموحدة( والدولة ،والمقصود ھنا بالدولة ھو الدولة
المركزية الحديثة التي اليمكن أن تكون إال قومية في نتائج سياساتھا إن لم يكن في مقاصدھا
ابتدا ًء؛ ففي بداية القرن العاشر الميالدي في أوروبا كان" للفرنجة الغربيين ملك من غير أن
تكون ھناك فرنسا ،وللفرنجة الشرقيين ملك من دون أن توجد ألمانيا ،وللمبارديين بإيطاليا
ملك ،وليس من إيطاليا القديمة إال االسم والذكرى .ولم يكن مايسمى حاليا ً بالدولة الفرنسية

2

سوى عدد من األقاليم ينھض بينھا إقطاع اسمه جزيرة فرنسا وعاصمته باريس" ،2ويعني
ذلك بلغة شتراير أن الدولة" مبتكرة" ،فلم يكن لھا عالقة بـ" "Polisمع أن األخير كان
مثال
دولة ،3ويراد بذلك أن نموذج الدولة الحديثة المستقلة كان حديثاً ،ولم يكن مشتقا ً من أي
ٍ
من المثل القديمة.
تمثل المنطق األساسي للدول الجديدة المستقلة عن اإلمبراطورية بمنطقه المركزي
التوحيدي لمجاله البشري والجغرافي والسياسي لغويا ً ودينياً ،وأنتج ذلك تشكيل كلي ٍة كيانية
جديد ٍة متجانس ٍة ومندمج ٍة ھي كلية األمة ،ويكون فيھا المواطن من" رعايا" الملك أو الدولة
وليس من رعايا اإلمبراطور .إن الدولة تقوم بعملية" فرنسة" و" بلغرة" و" رومنة" و"
تتريك" مجالھا البشري في حاالت الدول الفرنسية والبلغارية والرومانية والتركية وغيرھا،
وھو مات ّم تنمطيه في نموذج الدولة -األمة) ،(Etat-Nationالذي تتكرر فيه األمة في الدولة،
كما تتكرر الدولة في األمة ،في نموذج األمة -الدولة الذي تشير عالقة الترادف الضروري بين
طرفيه إلى عالقة االندماج العضوية .والواقع إن سلسلة الحروب األوروبية الدينية الضارية
ماقبل نشوء النظام) الوستفالي( للعالقات الدولية كانت قد ع ّززت  -بنتيجة منطق الحرب
مسبق في أحشاء الوحدات اإلمبراطورية
وعمليات التحشيد والتعبئة -المنطق المركزي بشكل
ٍ
المتفككة ،والمتركزة في وقت واحد بفعل الحروب الدينية ،وتولت عملية تطھير مجالھا بأكبر
مسبق المنطق التجانسي أو
بشكل
ممكن من الديني -المذھبي اآلخر ،وع ّززت بالتالي
قد ٍر
ٍ
ٍ
ٍ
قومنة الكنائس المنشقة.
اإلدماجي للھوية في إطار ْ
 -2مشكلة" األقليات" في وحدات النظام الدولي الوليد:

2
ه .أز ل فيشر ،تاريخ أوروبا ،العصور الوسطى ،ترجمة محمد مصطفى زيادة والسيد الباز العريني ،ج ،1دار المعارف
بمصر ،ط ،6دون تاريخ ،ص138-127
3
جوزيف شتراير ،األصول الوسيطة للدولة الحديثة ،ترجمة محمد عيتاني ،دار التنوير ،بيروت ،ط ،2بيروت،1982 ،
ص14
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اقترنت عملية اإلدماج اللغوي والديني والسياسي للمجال البشري الجديد اقترانا ً ضروريا ً
بنشوء مشكلة األقليات،التي لم يتمكن من إفنائھا أو طردھا بصور ٍة كليّ ٍة ،ومنح الملوك مجسدو
قاعدة السيادة الحق السيادي في أن يجانسوا رعاياھم مع كنيسة الملك أو الدولة ،في ضوء
مبدأ" دين الناس على دين ملوكھم" .أطلق ھذا المبدأ مايسمى في أدبيات القانون الدستوري
بـ" السيادة الداخلية" ،وبذلك يمكن القول :إن مفھوم" األقليات" ھو وليد" تلقائي" لنشوء
الدولة القومية التي تضع كل من ليس قابالً لالندماج بين خيارين :إما االندماج في الكلية
القومية الجديدة ،أو اإلقصاء عنھا ،وإرغامه على التحول إلى أقلية مھمشة خاضعة لعملية
التمييز ،وشكل ذلك أحد مراحل تشكل المسألة اليھودية في أوروبا ،وھي مسألة أوروبية
بامتيا ٍز نتجت عن مقاومة اليھود لعملية اإلدماج الجديدة.
دول قومي ٍة مستقل ٍة ذات
وفي سياق عملية إعادة ھيكلة النظام اإلمبراطوري على أساس
ٍ
سياد ٍة مطلق ٍة تقومنت ھذه" األقليات" بدورھا ،وخلقت مشكلة األقليات في كل دول ٍة من ھذه
التقومن(بدورھا مع الزمن تطلع الدولة القومية إلى أن تمد حدودھا
الدول ،كما خلقت عملية)
ْ
إلى حيث يقطن " أبناؤھا" في الدول األخرى ،وبھذا الشكل خلق نظام السيادة مشكلة األقليات
التي لم يعرفھا االجتماع اإلمبراطوري ،ففي االجتماع اإلمبراطوري الكالسيكي التعددي ماكانت
األقلية قط مفھوما ً أو مصطلحا ً قط بالمعنى الذي صيغ فيه الحقاً ،وحين ت ّم الحديث الحقا ً عن"
ٌاألقليات" الدينية" و" الجنسية" أو" القومية" في اإلمبراطوريات ،فإنه صيغ بموجب آليات
التغذية الراجعة لحاالت وظواھر ت ّم تنميطھا الحقاً ،أو بواسطة مفھوم الدولة القومية الحديثة
التجانسي.
ومن دون االستغراق في فحص إشكالية َمنْ الذي خلق اآلخر؟ ھل األمة ھي التي خلقت
الدولة؟ أم الدولة ھي التي خلقت األمة؟ ،فإنه يمكن القول :إن الخصائص اإلثنية لألمة التي
تتسم باستقرارھا و بعمق المدة التاريخية الستقرارھا بحكم االجتماع ،وفي مقدمة ذلك اللغة
4

والتاريخ والدين والعادات .سيمكن ھنا التمييز بين األمة والقومية ،ولن تكون القومية سوى
المتخيل الذھني والروحي المتماسك الذي تبنيه الجماعة القومية عن مفھومھا لنفسھا كأمة
مستقل ٍة .إن الخصائص اإلثنية لألمة أقدم من خصائص القومية بمعناھا الحديث ،وھي
خصائص ثقافية بالمعنى األنتروبولوجي للثقافة ؛بينما الخصائص القومية ھي خصائص
إيديولوجية وتعبوية حول المتخيّل الذي تبني فيه األمة وحدة وعيھا بھويتھا المتماسكة
واندماجھا" الطبيعي".
قامت عملية التوحيد المركزية للمجال البشري للدولة على توحيده ودمجه لغويا ً ودينيا ً
وثقافياً ،واقتصاديا ً عبر والدة السوق وانتشار السكك الحديدية ،وربط األطراف بالمراكز،
واألرياف بالمدن ،ومؤسسيا ً بتكون جھاز بيروقراطي عسكري ومدني موحد في مجاالت
العدالة والمكاييل واألوزان والعملة والجيش والبوليس واألعياد ،ومركزة والء المواطنين أو"
الرعايا" حول الدولة أو رمزھا السيادي الممثل بالملك ،وخضوع الكنيسة للملك" القومي"،
قومنة" الكنائس المنشقة عن الكنيسة
وليس لسلطة البابا الروماني ،فيما يمكن وصفه بـ" ْ
الكاثوليكية ،في حين كانت كافة ھذه المجاالت تتميز في النظام اإلمبراطوري بالخضوع
للتعددية والتنوع واالعتباط واألعراف واالستقالليات المحلية .

ولذلك كانت السلطة

اإلمبرطورية تبدو سلطات اعتباطية مقابل عقالنية وتنظيم وتوحيد الدولة ،4وينطبق ذلك على
اإلمبراطورية العربيةاإلسالمية وامتدادھا التاريخي اإلمبراطورية العثمانية قبل مرحلة
التنظيمات العثمانية) بدأت في العام  ،(1839كما ينطبق بالدرجة نفسھا على اإلمبراطورية
الرومانية الجرمانية المقدسة في الغرب؛ بل ھناك كثير من وجوه الشبه بين ثنائية البابا
واإلمبراطور في اإلمبراطورية الغربية مع ثنائية الخليفة والسلطان أو أمير األمراء في العھد
العباسي الثاني .بل وھناك تشابه في مصائر بعض الباباوات المنكوبة مع بعض الخلفاء ،فلم

Jean‐Marie Domenach, Approche de la modernite, Ecole Polytechnique,Ellipse, Paris, 1986,
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تكن عملية سمل العيون خاصة ببعض الخلفاء العباسيين؛ بل وتعرض لھا بعض الباباوات ،ألھم
من ذلك أن منطق كل من اإلمبراطوريتين كان واحداً ،وھو منطق االجتماع اإلمبراطوري
التعددي بنيويا ً.
 -3األمة والقومية :الخصائص اإلثنية واإليديولوجيا القومية
اإلمبراطورية اجتماع تعدد " مشتت" على مستوى األديان والمذاھب واللغات واألعراف
والجماعات؛ بينما الدولة اجتماع مركزي " متماسك" موحد ،فبينما يعمل منطق اإلمبراطورية
بواسطة التعدد فإن منطق الدولة يعمل بواسطة الوحدة 5ولذلك كان منطق عملية التوحيد الذي
قامت به الدول الوليدة الجديدة لمجالھا منطقا ً قوميا ً بامتياز .إن عملية توحيد المجال"
قومنته" حول الكلية االجتماعية التاريخية التي تمثلھا الدولة.
السيادي" ھي نفسھا عملية" ْ
وال تفعل القومية -بوصفھا متخيالً -سوى إضفاء التماسك على وعي األمة بوحدتھا وتجانسھا
وتماسكھا وبدھية وحدتھا ومصيرھا الواحد ،ويتسم ھذا المتخيل بالضرورة في كافة
إيديولوجيات القوميات الكالسيكية بتأسيس وحدة أصل األمة ،وتحويله إلى بدھية" طبيعية""
مسلّم" بھا في معرفة األمة لھويتھا القومية؛ أي لوحدتھا وتحقيق التالحم في مرحلة الدول-
األمم .وھذا ماحلله بشكل منھجي المفكر الفلطسيني عزمي بشارة على متسوى العالقة بين
المتخيل القومي وبين نشوء الدول لقومية في مراحلھا األولى ،ولذلك فلكل أمة أصل أسطوري
مؤسس ،والمقصود بأسطوري ھو رفع عناصر موضوعية قائمة أو تمت إلى مرتبة أصل
مطلق ،وإعادة صياغتھا بما يتسق مع الفھم الجديد ألھمية ھذه األمة ودورھا ورسالتھا،
فليست ھناك أمة ليس لھا متخيل عن" عبقريتھا" الخاصة في التاريخ.
دول تضطلع القومية بدور اإليديولوجيا الالحمة والمحرضة،
في مرحلة تحول األمم إلى
ٍ
ويتولى نظام التعليم تكريس ذلك بـ" حقائق" مسلم بھا من قبل الجماعة عن ھويتھا ،عبر
5
قارن بن نموذجي اإلمبرطورية والدولة عند عبد ﷲ العروي ،مفھوم الدولة ،المركز الثقافي العربي ،بيروت-الدار
البيضاء ،ط ،2ص73-72
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عملية التكوين الثقافي والفكري لھذه القومية ،والجديد أن ھذه الھوية قد باتت تبنى بمفاھيم
الدولة -األمة أو بالمفاھيم القومية الحديثة ،وفي ھذا السياق يكتسب أصل األمة وتطورھا إھابا ً
علمياً ،ويولد مفھوم" األدب القومي" من خالل تطور وتطوير اللغات القومية األوروبية
المستقلة عن الالتينية.
 -4الثورة الفرنسية وقلب مفھوم تجسيد السيادة:الجمھورية والرسالية:
مافعلته الثورة الفرنسية من تغيير جوھري في مبدأ السيادة الذي أرساه النظام الدولي)
الوستفالي( بين الدول األوروبية المستقلة عن اإلمبراطورية ھو قلب تجسيد السيادة في الملك
إلى تجسيدھا باألمة عبر ممثليھا في" الجمعية الوطنية" ،ومع ھذه الثورة أخذ نموذج الدولة-
األمة يتبلور حول مفھوم الدولة القومية الديموقراطية العلمانية ،ولما كانت فرنسا كاثوليكيةً،
فإن عملية العلمنة فيھا لالستقالل عن سلطة البابا المرجعية الكاثوليكية كانت األشد راديكاليةً؛
بينما لم تواجه الدول التي نشأت في العالم البروتستانتي ھذه الراديكالية ،ولھذا كان الصراع
بين) العلمانيين( المرتكزين ھنا مرجعيا ً على القيم) الجمھورية( وبين) اإلكليركيين( في فرنسا
ھو الصراع األكثر ضراوةً ،واألكثر استمراراً ،إلى درجة أنه استمر حتى منتصف الثالثينيات
في القرن التاسع عشر في مرحلة الجمھورية الفرنسية الثالثة.
في الطور األول من الثورة كانت العلمانية تعني إخضاع الكھنة الكاثوليك إلى سلطة الدولة
الفرنسية ،ولذا جرى في البداية التمييز بين) الكھنة الدستوريين( والكھنة) غير الدستوريين(،
وليس التدخل بالضرورة في البنية ال َعقَديّة للكاثوليكية الفرنسية .لكن فكر أو باألحرى روحية
األنوار أذكت العلمانية بمضامين أكثر جذريةً من حدودھا في الدول البروتستانتية ،وھي
مضامين القيم الجمھورية التي تنبثق عنھا سلسلة كاملة من المفاھيم ،ويأتي في مقدمتھا
مفھوم المواطنة ،وحقوقه األساسية ،وألن الثورة ضربت الروابط" الفيودالية") اإلقطاعية
حرفيا ً( ،وقضت على استقاللياتھا المحلية ،وحاربت اللھجات المحلية في إطار تكريس اللغة
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القومية للجزيرة الباريسية قوميا ً على مستوى المجال السيادي الفرنسي ،فإن الدولة الفرنسية
المنبثقة عن الثورة كانت النموذج األتم في عملية اإلدماج القومي حول الكلية القومية ،ليشكل
النموذج الفرنسي للدولة-األمة أساس التنميط النظري للدولة-األمة.6
اقترنت عملية التكامل االجتماعي أو عملية بناء الدولة-األمة حول نموذج الدولة-األمة الذي
تشكل فيه األمة مرجع نفسھا) الجمھورية( عبر مجلسھا الممثل لھا ،مع تبلور رسالية الدول
القومية الحديثة تجاه العالم؛ أي تجاه مايقع خارجھا .كانت أفكار األنوار الفرنسية بدرج ٍة
أساسي ٍة قد زرعت ھذه الرسالة الكونية لقيمھا ،وما مثلته الثورة الفرنسية ھو مأسسة ھذه
األفكار في بنية الدولة-األمة الفرنسية من جھة ،وجعل الدولة-األمة الفرنسية حامالً لرسالة
األنوار الكونية تجاه العالم بأسره .وبالنتيجة تشكل على أنقاض تقويض اإلمبراطورية الغربية،
وتقليص مجاالتھا السيادية مايمكن تسميته بلغة جورج قرم بـ" نمط الدول القومية
اإلمبراطورية" 7الرسالية ،والمؤسسة على قاعدة مرجعية تاريخانية تعطي األمة دوراً رساليا ً
كونياً ،ويكمن مفھوم االستعمار الحديث في قلب ھذا النمط القومي اإلمبراطوري التاريخاني
س ضا ٍر حول استعمار العالم بين القوى القومية اإلمبراطورية
الذي سيأخذ شكل تدافع وتناف ٍ
الناھضة والممأسسة في دول قومية مركزية ،في سياق نشأة السوق العالمية وباألحرى الدولية
مع مطلع القرن التاسع عشر .وسيطور ذلك في قلب النظام الدولي )الوستفالي( صراعا ً جديداً
بين الدول القومية اإلمبراطورية األوروبية من جھ ٍة أولى ،وبين الدول الجمھورية والملكيات
ذات االدعاءات الرسولية الكنسية من جھ ٍة ثاني ٍة ،وبين مجمل الدول األوروبية واإلمبراطورية
اإلسالمية الممثلة بدرج ٍة رئيس ٍة باإلمبراطورية العثمانية من جھ ٍة ثالث ٍة.
 -5التوازن الدولي والدول القومية اإلمبراطورية:
6
برتران دو جوفينيل ،بدايات الدولة الحديثة ،تاريخ األفكار السياسية في القرن التاسع عشر ،ترجمة مصطفى صالح،
وزارة الثقافة ،دمق ،ص7-6
7
جورج قرم ،أوروبا والمشرق العربي :من البلقنة إلى اللبننة ،تاريخ حداثة غير منجزة ،دار الطليعة ،ط ،1بيروت،
 ،1990ص 11-9
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أنتجت عملية تحول الدولة المركزية التي قام النظام الدولي) الوستفالي( على أساسھا إلى
نمط الدولة القومية اإلمبراطورية المتطلعة لنشر رسالتھا) التاريخانية( التمدينية الكونية خارج
مجالھا السيادي ،والقيام بعملية االستعمار حالة تزاحم استعماري ،في مرحلة نشوء السوق
الدولية ،لم يكن ممكنا ً للنظام الدولي أن يحله من دون مفھوم) توازن القوى( األوروبي الذي
سينتج منظومةً من المعاھدات واالتفاقيات والدولية ستشكل بموجب طبيعتھا التعاھدية أساس
مفھوم القوانين الدولية .
كان التزاحم االستعماري حول ممتلكات الدولة العثمانية  -والسيما ممتلكاتھا األوروبية في
شبه جزيرة البلقان -ھو األشد ،وفي عملية التزاحم ھذه نشات سلسلة من النزاعات والتنافسات
والحروب بين الدول القومية اإلمبراطورية أو اإلمبراطوريات التي باتت تعيد ھيكلة نفسھا على
أساس يستوحي مركزية الدولة -األمة لكن في اجتماع معقد إثنيا ً .كانت ھذه ھي حالة
إمبراطورية آل ھابسبورغ في ألمانيا ،وإمبراطورية آل رومانوف في روسيا ،وفي القرن
التاسع عشر حين اشتدت وتيرة الصراع العثماني -الروسي ،وتفجرت في ) حرب القرم( في
أوائل خمسينيات القرن التاسع عشر ماكان ممكنا ً للدولة العثمانية أن تستمر على قيد الحياة،
لوال التنافس األوروبي بين الدول القومية اإلمبراطورية عليھا ،مما ساعد تأجيل مصيرھا عبر
إدخالھا في آلية النظام الدولي الجديدة ،وھي آلية) توازن القوى(.
كانت الدولة العثمانية بموجب انضمامھا إلى) ميزان القوى( قد غدت بسبب ضعفھا-
وضراوة الصراع على اقتسامھا ،وقوة الجامعة السالفية) الروسية( في ضم العالم
األورثوذكسي العثماني إليھا -عضواً" كامل الحقوق" في نظام التوازن ،غير أنه كان العضو
األضعف ،وفق ذلك موضوع الصراع وسبب التوازن الذي كان يعني تھيئة سلسلة من الحروب
لفرض التغيير في أوزان قوى التوازن الدولي ،وتعزيز عملية ربط الدولة العثمانية بالسوق
الدولية الجديدة ،عبر تحويلھا إلى ملحق زراعي أو منتج للمواد الخام أو مستقبل للرساميل،
9

وإعادة ھيكلة مسألة االقليات فيھا على أساس قومي أو مقومن يفكر بھويته تحت وطأة نموذج
الدولة القومية .وفي ھذه المرحلة تبنت الدولة العثمانية" التنظيمات" بھدف تعزيز قوتھا
ووحدتھا واستقاللھا تجاه الدول القومية اإلمبراطورية ،وكانت عملية التنظيمات تحمل مضامين
التوحيد القانوني الحديث ومركزة الدولة في عالقتھا مع والياتھا ،وإيجاد ھوية أو جنسية
جديدة ھي" العثمانية" لكن في اجتماع إمبراطوري معقد اثنياً ،دبّت فيه أفكار القوميات
وحركاتھا ،وإعادة تأصيل اللغات القومية وإحيائھا بوصفھا تأصيالً لألمة ،ھكذا تضافرت األمة-
اللغة مع األمة -العرق ،وبات النظر إلى نقاوة اللغة دليالً على نقاوة العرق .وعززت االثنولوجيا
وعلوم اللغة البسيكولوجية القومية في القرن التاسع عشر ھذه التضافرات في وعي النخب بما
فيھا النخب العثمانية المركزية التي " تقومنت" أفكارھا في ھذا المجال أو " تت ّركت" في عالم
عثماني إمبراطوري معقد قوميا ً وإثنيا ً.
ثانيا ً -تعميم نظام الدول القومية في تحوالت النظام الدولي
 -1محاولة االنتقال من النظام الوستفالي إلى نظام " العصبة":
في مستوى مفھوم الدولة ذات السيادة أو الدولة القومية التي تشكل الوحدة األساسية للنظام
الدولي ،مثلت نھاية الحرب العالمية الثانية عملية انتصار للدول القومية اإلمبرطورية على
اإلمبراطوريات المتقومنة ،التي اضطرت في القرن التاسع عشر الستعارة نموذج الدولة-األمة
المركزي .لقد تمخضت نھاية الحرب عن دمار ثالث إمبراطوريات ھي إمبراطوريات آل
رومانوف في روسيا ،وآل ھابسبورغ في ألمانيا ،وآل عثمان في الدولة العثمانية .وكانت جميع
ھذه اإلمبراطوريات ) المتقومنة( والتي دبت فيھا حركات القوميات ،وبشكل خاص الدولة
العثمانية تجسيدات الدعاءات رسولية كونية باسم الكنيسة أو الخالفة اإلسالمية ،لعبت دور
الالحم البنيوي لھا.
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لذلك كان العالم الذي ولد بعيد الحرب من ناحية الجوھر ھو عالم انتصار الدول القومية
اإلمبراطورية على اإلمبراطوريات المتقومنة ،وتحويل شعوب اإلمبراطوريات المنھارة إلى دول
قومية مستقلة وذات سيادة .وكان التميز الوحيد ھو قيام الثورة البلشفية)  (1917التي ورثت
القيصرية؛ لكنھا اضطرت قانونيا ً إلى إعادة ھيكلتھا في جمھوريات مستقلة أو جمھوريات حكم
ذاتي انضمت" طوعيا ً" إلى االتحاد السوفياتي وريث إمبراطورية آل رومانوف المنھارة،
ويعني ذلك أن اتجاه النظام الدولي كان ھو اتجاه تعميم إعادة ھيكلة العالم بأسره على أساس
دول قومية مستقلة ذات سيادة ،تنضم إلى النظام المؤسسي الدولي الجديد الذي حمل اسم"
عصبة األمم".
 " -2اللعبة الكبرى" :من" وستفاليا الشرقية" إلى نظام ثنائي القطبية:
اصطدمت عملية إعادة الھيكلة ھذه التي تصدى لھا ويلسون رئيس الواليات المتحدة األمريكية
عشية انعقاد ) مؤتمر السالم( بباريس)  (1920-1919باالتفاقيات السرية بين الدول القومية
اإلمبراطورية لتقاسم العالم .في )اتفاقية سيفر ،(1920 -جرى تقسيم العالم  ،وتحويله إلى عالم
تقوم وحدته األساسية على الدولة-األمة؛ لكن وفق نظام) االنتداب( نصف االستعماري الذي
يجب أن ينتھي بقيام دول قومية مستقلة تغدو عضواً في" العصبة" ،أو وفق نظام الحماية ،أو
االستقالل التام ،أو الوعد باالستقالل) األكراد وأرمينيا العثمانية في اتفاقية سيفر( ،والتي
حطمھا مصطفى كمال ،وتحولت إلى اتفاقية) لوزان.(1923 -
كان التطور من عملية) سيفر( إلى عملية) لوزان( نتاج قرقعات الحروب والمنافسات الضارية
والتسويات وليس نتاج القوانين واالتفاقات؛ ولكن عملية) لوزان( في نتيجتھا شكلت حادثا ً
تاريخيا ً جديداً يقع ألول مرة في جنوب المتوسط ،فلقد أنھت الدولة العثمانية قانونيا ً  ،ووضعت
الحدود اإلقليمية للدول الجديدة ، ،وشكلت نوعا ً من اتفاقية" وستفاليا" الشرقية .ومثّلت عملية
اكتساب عضوية " العصبة" معيار االستقالل ،كما شكلت" العصبة" جھازاً تحكيميا ً فعاالً
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لمحاولة فض النزاعات حول حدود الدول الجديدة؛ لكن النظام الدولي) الوستفالي( المتطور
ھنا إلى نظام) العصبة( قد غدا محكوما ً ليس بأخالقي ٍة دولي ٍة جديد ٍة سوى على مستوى الشكل ؛
بل بما أطلق عليه ويلسون نفسه إبان )مؤتمر السالم( بـ" اللعبة الكبرى" بين الدول القومية
اإلمبراطورية ،وليست ھذه اللعبة سوى تسويات ) ميزان القوى( السرية خارج مبادئ العصبة
الجديدة التي جرى التطلع ألن تكون دليل انبثاق نظام دولي جديد.
في سياق" اللعبة الكبرى" ستشرعن " العصبة" اتفاقية وستفاليا الشرقية الناتجة عن
اإلجھاز على الدولة العثمانية ،وتصفيتھا كممتلكات للسلطان العثماني إلى دول مستقلة أو
واقعة تحت نظام االنتداب أو الحماية ،وبالتالي " حل" ماكان يطلق عليه اسم" المسألة
الشرقية"؛ لكن" العصبة" ستتحول إلى جھاز تحت رحمة القوى القومية اإلمبراطورية،
وستتحطم تحت وطاة عودة المارد القومي اإلمبراطوري الجديد ألمانيا ،وسيخوض العالم حربا ً
عالميةً ضاريةً ثانيةً سيتم إبانھا وضع" ميثاق األطلنطي" ،وھو ميثاق إلعادة ھيكلة النظام
الدولي بعد الحرب على أساس جديد ،وسينعقد مؤتمر سان فرانسيسكو)  (1946-1945الذي
ستنبثق عنه " منظمة األمم المتحدة" ليتأسس نظام دولي ثنائي القطبية ،لكن سيتم في إطاره
تصفية االستعمار الكالسيكي ،وتخلق دول قومية مستقلة جديدة ،وبذلك تكرست الدولة كوحدة
للنظام الدولي ،وعمت العالم ككل ،وستتشكل نظم إقليمية متعددة في إطار النظام الدولي للجديد
للدول -األمم المتحدة في منظمتھا الجديدة ،مثل جامعة الدول العربية التي ظلت فاعليتھا
التكاملية بطيئةً ومعرقلة بمنطق الدول القومية الجديدة ذات السيادة" المقومنة" ،والنواة التي
ستتطور الحقا ً إلى) االتحاد األوروبي( الذي مثل أحد أخطر التغيرات الجيو-بوليتيكية في العالم.
ثالثا ً -من النظام الدولي" الوستفالي" إلى مابعده :مصير الدولة القومية
-1الحرب كشرط لوالدة نظام دولي أو تطوره:
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في كل حاالت نشأة النظام الدولي وتطوره سنلحظ والبد االقتران الضروري بين ھذا النظام
و نشوب الحرب العالمية أو القاريّة ،أو ذات الطابع العالمي من ناحية وزن القوى المشاركة أو
من حيث تأثيرھا على العالم ككل .ھكذا تولد النظام الدولي" الوستفالي" األول عن حروب المئة
عام والعشرة أعوام األوروبية ،كما تولد نظام" العصبة" وكذلك نظام" األمم المتحدة" الحقا ً
عقب الحرب العالمية األولى والحرب العالمية الثانية على التتالي ،وفي مرحلة األمم المتحدة أو
سيادة النظام الدولي ثنائي القطبية سيطرت الحرب الباردة ،وانتشرت ساحاتھا على مستوى
عالمي ،وبات كل عضو في النظام الدولي طرفا ً مباشراً أو حياديا ً إيجابيا ً أو سلبيا ً في أحد
قطبيھا.
خالل الحرب الباردة ساد النموذج التدخلي للدولة في الحياة االقتصادية واالجتماعية
والسياسية لمجالھا البشري السيادي ،في إطار تطور السوق الدولية ،وتعزز تشابكاتھا .كان)
النموذج الكينزي( في مرحلة الرفاه العظيم األوروبية بعد عملية بناء أوروبا ونھوضھا ،وكان
يتطلب على مستوى وظائف الدولة السيادية تعزيز سلطات سيادتھا الداخلية؛ بينما كانت
نسخته) التوتاليتارية( أو التدخلية التامة قد غدت متمثلة بالشيوعية بعد دمار النازية والفاشية
بوصفھما مشروعين للھندسة الكلية االجتماعية القومية اإلمبراطورية ،أما العالم الثالث الذي
ب جدي ٍد بين" الجبارين" المنقسمين حول أوروبا كما حول العالم فقد اختار إما" نھج
دخل كالع ٍ
التوجه إلى الداخل" مع ارتباط أقل بالنظام االقتصادي الدولي بعد الحرب العالمية الثانية في
ضوء تأثير نماذج التنمية اليسارية ،أو" التوجه إلى الخارج" مع ارتباط أقوى بھذا النظام
االقتصادي وفق النظام) الكينزي(.
في الثمانينيات كانت الكينزية قد وصلت إلى نھايتھا ،وبرزت عملية ارتفاع وتائر التحول إلى
الليبرالية الجديدة ،وانتصارھا كمنظومة متكاملة لعملية عولمة العالم ،طرداً مع نھاية النظام
الثنائي القطبية بنھاية الحرب الباردة ،وانھيار المنظومة السوفياتية األوروبية والعالم ثالثية،
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وبرزت عملية إعادة ھيكلة العالقات الدولية بما ينسجم مع عملية التعولم الجديدة ،وشكلت
منطقتا البلقان والشرق األوسط حقلي العمليات الحربية األساسية إلعادة ھيكلة النظام الدولي
في نظام عالمي جديد ،ھكذا بدأت عملية إعادة الھيكلة مرةً أخرى من خالل حرب ذات طابع
عالمي سميت أطرافھا بالنسبة إلى حرب العراق بـ" التحالف الدولي".
 -3من النظام الدولي إلى النظام العالمي
لقد طرحت عملية العولمة بماھي مرحلة جديدة في التاريخ البشري يطلق عليھا البعض اسم
مرحلة مابعد الحداثة تمييزاً لھا عن الحقب التي سبقتھا أسئلة التحول من النظام الدولي"
الوستفالي" التقليدي إلى نظام جديد أطلق عليه في ذروة النشوة الليبرالية الجديدة بوالدة عالم
معولم أكثر تشابكا ُ واندماجا ً من أي وقت مضى في التاريخ البشري اسم" النظام العالمي
ٍ
الجديد" .كان ھذا المفھوم معياريا ً مرتكزاً على القدرات الكونية االقتصادية والمالية والتقنية
واإلعالمية الھائلة للواليات المتحدة األمريكية في عملية عولمة العالم بما ينسجم مع عالم
إمبراطوري جديد ،ولذا سمح في حدود معياريته الرغبوية باستكشاف مؤشرات وآفاق التحول
من النظام الدولي ) (Systeme Internationalإلى نظام عالمي

)

Systeme

 ،(Mondialوالمعيارية الرغبوية ھنا ليست سوى برامج الدول العظمى المسيطرة على قيادة
العولمة ،أو باألحرى عولمة العالم.
إذا كان النظام الدولي نظاما ً بينيا ً يعمل بين الدول ،وھذا مايعنيه بالضبط
مفھوم) ( Internationalالذي تتوسط فيه الدولة-األمة العالقات الدولية ،وتشكل فيه ھذه
الدولة الوحدة األساسية التي يقوم عليھا ،فإن الوحدة األساسية للنظام العالمي ھي الوحدات
المؤسسية الجيو -بوليتيكية -االقتصادية مافوق القومية المندمجة أو المعولمة .كانت نھاية
الحرب الباردة قد كشفت أن عملية العولمة كانت جارية إبانھا؛حيث شكلت الشركات العابرة
للقوميات أو للجنسيات محرك سيرھا؛ لكن بعد نھاية ھذه الحرب تسارعت وتيرة االندماج
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والتشابكات اإلقليمية والدولية ،وباتت جميع دول العالم باستثناء دولة واحدة أو دولتين
متشابكة بھذه العملية بشكل مباشر أو عبر اندماجات إقليمية أو ثنائية ،في طريقة اندماج
شبھتھا بعض المفاھيم الجديدة بـ" سباغتيتي" عالمي ،فتتبع كافة الدول برامج التحرير
االقتصادي التي تزيد من وتيرة اندماجھا في االقتصاد -العالمي أو االقتصاد – العالم الذي باتت
فيه عمليات اإلنتاج وإعادة اإلنتاج والتوزيع واالستھالك تتم على صعيد عالمين وتتن ّمط فيه
األذواق وأنماط السلوك ،وتندمج فيه الشركات ورؤوس األموال مافوق القومية أو المتعددة
القوميات بشكل ليس له نظير في السابق حتى في أيام الشركات عابرة الجنسيات ماقبل نھاية
الحرب الباردة ،فھذه الشركات كانت تصطدم بسلطات الدول القومية ،وبآثار االستقطاب في
الحرب الباردة ،أما بعد نھاية الحرب فلم تعد ھذه العوائق قائمة؛ بل ساد الطلب عليھا،
وتسابقت الدول على تكييف منظوماتھا القانونية للتكيف معھا ،واستبطانھا في كل قوانين
وطنية ،ھي في حقيقتھا استبطان لعملية العولمة ،وتكيف معھا باسم السلطات الوطنية .فنحن
نمر اآلن باألحرى في مرحلة تخلق" إمبريالية عليا" ،إذا ماجاز أن نعيد ھذا المفھوم-
المصطلح إلى مجاله العلمي في العلوم االجتماعية ،وأما تعددية أقطابھا أو السالم مابين أقطابھا
فھو صورتھا المتفائلة لما يجب أن يسير عليه العالم.
ماذ ا يعني ذلك على مستوى إشكالية العالقة بين الدولة القومية ومؤشرات النظام الجديد الذي
تفرزه عملية العولمة بقدر ماتدفع القوى القائدة للعولمة به ،وتحاول إعادة ھيكلة نظام األمم
المتحدة والمنظمات اإلقليمية الدولية على أساسه؟ إنه يعني بشكل متيقن منه -أي بات ممكنا ً
تنميطه -أن العالقة بين الداخل) الخاضع للسيادة الداخلية المطلقة للدولة( وبين الخارج)
الخاضع لسيادة الدولة الخارجية في عالقات النظام الدولي( قد تبدلت بصور ٍة جذري ٍة ،فلقد غدا
الخارج داخالً ھنا ،ولم يعد الخارج يمر من خالل قنوات الدولة ھرميا ً ؛ بل بات يخترقھا شبكياً،
و إن لم يتم االتفاق تعاھدياً ،فإن المنظمات الدولية غير الحكومية ،ووكاالت التنمية اإلقليمية
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والدولية وبرامج األمم المتحدة اإلنمائية المختلفة للبيئة والمرأة والتنمية ،والشركات العابرة
للجنسيات وصادرات رأس المال ،تتولى عملية تعزيز الروابط الشبكية األفقية في العالم،
وسيرورة ھذه العملية قائمة ومستمرة ،وتفرز ألول مرة عمليات تتم على مستوى العالم ،ويتم
عكسھا في بلد معين تتكيف سلطات الدولة الوطنية معه.
لقد وضعت عملية عولمة العالم بشكل لم يسبق له نظير في تاريخه الدولة-األمة في إطار
متقادم ،وباتت ھذه العملية تفرض على جميع الدول استبطانھا ،وأخذت منظومة جديدة من
المفاھيم تتخلق وتتبلور مثل حق التدخل اإلنساني ،وغيرھا من مفاھيم أخرى .وإذا كان
المحافظون الجدد قد لعبوا دوراً في تسليح عمليات العولمة بالحراب والصواريخ ،فإنھا عملية
موضوعية تتجاوزھم ،والتغير الذي يمكن أن يحدث ھو مجرد تغير يزداد فيه االعتماد على"
القوى الناعمة" أكثر من االعتماد على القوى" الخشنة" .وفي اآلفاق" المتفائلة" لھذه
العملية المحتملة تزداد في منظورھا مؤشرات تحول الدول القومية مستقبلياً ،أو الدول-األمم
التي تآكلت سلطاتھا ،أو سيادتھا الداخلية والخارجية إما إلى نوع من دول" محلية" ،أو إلى
نوع من تحول من الدولة-األمة إلى دولة جميع المواطنين ،ثم إلى دولة جميع المقيمين على
أراضيھا ،الشك أن ھذا السيناريو المتفائل المعياري يقبله سيناريو االتجاھات الراھنة المعيق
وھو تعزز النزعات اليمينية حتى داخل االتحادات الكبرى مثل االتحاد األوروبي ،وھذه اليمينية
تتم على مستوى الھويات أكثر مما تتم على مستوى المضامين االقتصادية لعملية العولمة؛ بل
وعلى العكس فإن ھناك اقترانا ً بين النزعات اليمينية وبين االتجاھات الليبرالية الجديدة.
اليعني ذلك أن الدولة-األمة زالت أو بقيت مجرد اسم بقدر مايعني أن وظائفھا السيادية
التاريخية المرتبطة بالمفھوم الوستفالي الكالسيكي للسيادة قد تبدلت ،وأخذت تتطور في فضاء
جديد ضعفت فيه قدراتھا على التحكم باسم حقوق السيادة الداخلية أو حقوق السيادة الخارجية،
وھي لن تزول في أي شكل من أشكال االندماج؛ لكن ستتولى االتفاقيات وعمل وكاالت التنمية
16

ورأس المال وزخم عولمة القوانين العالمية تكييفھا مع عولمة مجالھا " الوطني" .وفي عملية
التغير ھذه تنبثق آليات التوحيد واالندماج بقدر ماتندمج آليات التبعثر والتجزؤ في حاالت إخفاق
الدولة في العالم الثالث ،أو تخلق الھويات الجزئية واالثنية المھمشة وانتعاشھا وصعودھا،
وكأننا بالفعل أمام حضور جديد لقولة تولستوي في شروط جديدة ھي شروط عولمة العالم،
وھي القولة التي أطلقھا على مشارف القرن العشرين ":ھذا زمن ينھار فيه كل شيء ويبدأ
بالتشكل من جديد".

17

اﻟﻬوﻳﺔ ،واﻟﻣواطﻧﺔ ،واﻟدوﻟﺔ
إﺷﻛﺎﻝ ﻓﻲ وﻋﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ أم ﻓﻲ ﺑﻧﻳﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ؟

وﺟﻳﻪ ﻛوﺛراﻧﻲ

*

اﻟﻬوﻳﺔ:

ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻬوﻳـﺔ؟ اﻟﻬوﻳـﺔ ﻫـﻲ ﺗﻌرﻳـف ﺑﺎﻧﺗﻣـﺎء ﻓـرد إﻟـﻰ ﺟﻣﺎﻋـﺔ .ﺗﺑـدأ اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﻠـﺔ اﻟﺻـﻐﻳرة إﻟـﻰ
اﻟﻌﺎﺋﻠ ــﺔ اﻟﻛﺑﻳـ ـرة إﻟ ــﻰ اﻟﻘﺑﻳﻠ ــﺔ واﻟﻌﺷ ــﻳرة ،إﻟ ــﻰ اﻟطﺎﺋﻔ ــﺔ أو اﻟﺟﻣﺎﻋ ــﺔ اﻟدﻳﻧﻳ ــﺔ ،إﻟ ــﻰ اﻟدوﻟ ــﺔ أي اﻟﺗﻧظ ــﻳم
اﻟﺳﻳﺎﺳـﻲ اﻟـذي ﻳﺗ ارﺿـﻰ ﺟﻣﺎﻋـﺔ ﻣـن اﻟﻧـﺎس أن ﻳﻌﻳﺷـوا ﻓـﻲ ﻛﻧﻔـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻗﺎﻋـدة ﺣﻘـوق اﻟﻔـرد وواﺟﺑﺎﺗــﻪ
ﺗﺟــﺎﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ .ﻗــد ﺗﻛــون ﻫــذﻩ اﻟدوﻟــﺔ ﻣدﻳﻧــﺔ ﻛﻣــﺎ ﻫــو ﺣــﺎﻝ اﻟﻧﻣــوذج اﻟﻳوﻧــﺎﻧﻲ اﻷﺛﻳﻧــﻲ ،ﻓﺗﻧﺷــﺄ ظــﺎﻫرة
«اﻟﻣ ـواطن» ﺑﺻــﻳﻐﺔ «ﻋﺿــو اﻟﻣدﻳﻧــﺔ» أو ) ،(citoyen citizenshipوﻗــد ﺗﻛــون إﻣﺑراطورﻳــﺔ أو
ﺳـ ــﻠطﻧﺔ ﻛﺑـ ــرى ،وﻛﻣـ ــﺎ ﻛـ ــﺎن ﺣـ ــﺎﻝ اﻹﻣﺑراطورﻳـ ــﺔ اﻟروﻣﺎﻧﻳـ ــﺔ أو اﻟﺑﻳزﻧطﻳـ ــﺔ أو اﻹﻣﺑراطورﻳـ ــﺔ اﻟﻌرﺑﻳـ ــﺔ

اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ )ﺣﻳــث دﻋﻳــت ﺧﻼﻓــﺔ أو دوﻟــﺔ ﺳــﻠطﺎﻧﻳﺔ( ،وﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﺣــﺎﻝ ﻳﻛــون اﻟﻔــرد ﻓــﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت
اﻹﻣﺑراطورﻳــﺎت أو اﻟﺳــﻠطﻧﺎت أو اﻹﻣــﺎرات ﺟــزءاً ﻣــن رﻋﻳــﺔ ﺗﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻠﺳــﻠطﺎن أو اﻷﻣﻳــر .وﻗــد ﺗﻛ ـون
اﻟدوﻟ ــﺔ دوﻟﺔ/أﻣ ــﺔ ) ،(Etat-nationوﻫ ــﻲ اﻟظ ــﺎﻫرة اﻟﺣدﻳﺛ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﺗ ــﺎرﻳﺦ اﻟﻌ ــﺎﻟﻣﻲ اﻟﺣ ــدﻳث ،ﺣﻳ ــث
ﺗﺣوﻟــت اﻟظــﺎﻫرة اﻷوروﺑﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻧﺷــوء اﻟــدوﻝ اﻟﺣدﻳﺛــﺔ إﻟــﻰ ﻣﻔﻬــوم ﻋــﺎﻟﻣﻲ ﻣــﻊ ﺗﺑﻠــور ﻣواﺛﻳــق ﺣﻘــوق

اﻹﻧﺳــﺎن واﻟﻣ ـواطن وﺗرﺳــﺦ ﻓﻛ ـرة اﻟﻌﻘــد اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟدﺳــﺗورﻳﺔ ،أي ﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟدﺳــﺎﺗﻳر اﻟﻣﻧﺷــﺋﺔ
ﻟﻠ ــدوﻝ وﻷﻧظﻣﺗﻬ ــﺎ اﻟﺳﻳﺎﺳ ــﻳﺔ وﻟﻣﺑ ــدأ اﻟﻬوﻳ ــﺔ اﻟوطﻧﻳ ــﺔ )اﻟﻧﺎﺳ ــﻳوﻧﺎﻟﻳﺗﻪ( وﻟﻣﺑ ــدأ اﻟﻣواطﻧ ــﺔ اﻟﻣـ ـرﺗﺑط ﺑﻬ ــﺎ
ارﺗﺑﺎطﺎً وﺛﻳﻘﺎً.

إذن ﺛﻣــﺔ ﻫوﻳــﺎت ﻣﺗﻌــددة ﻳﺣﻣﻠﻬــﺎ اﻹﻧﺳــﺎن ﻣﻧــذ وﻻدﺗــﻪ .وﻫــﻲ ﺗﺗﻛــون أو ﺗﺗﺷــﻛﻝ ﻣــن ﻣﻌطﻳــﺎت ﻣرﻛﺑــﺔ
وﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣرﺟﻌﻳﺎت واﻟﻣﺣددات.

وﻓﻲ ﻧظرة ﻓﺎﺣﺻﺔ ﻷﻧﻣﺎط اﻟﻬوﻳﺎت أو أﺷﻛﺎﻟﻬﺎ ﻳﻣﻛن أن ﻧﻣﻳز ﺑﻳن أﻧﻣﺎط ﺛﻼﺛﺔ:

أوﻻً :ﻧﻣــط ﻣــن اﻟﻬوﻳــﺔ ﻳﺗﺷــﻛﻝ ﻣــن ﺳﻳﺳــﺗﺎم ﻋﻼﻗــﺎت اﻟﻘراﺑــﺔ اﻟﻣﺗدرﺟــﺔ ﻣــن اﻟوﺣــدة اﻷﺻــﻐر إﻟــﻰ

اﻷﻛﺑر وﺗﻠﻌب ﻟﺣﻣﺔ اﻟدم واﻟﻌﺻب واﻟوﻻء اﻟﺷﺧﺻﻲ اﻟﺑطرﻳرﻛﻲ اﻟدور اﻟﺣﺎﺳم واﻟﻣﺣدد .وﻳﻣﻛـن أن
ﻧﺳــﻣﻲ ﻫــذا اﻟﻧــوع ﻣــن اﻟﻬوﻳــﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳــﺔ :ﻫوﻳــﺔ ﻗﺎﺋﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟــوﻻء اﻷﻫﻠــﻲ أو اﻻﻧﺗﻣــﺎء اﻷﻫﻠــﻲ )ﻣــن
أﻫﻝ( ،رﺑﻣﺎ ﻳﺻﺢ ﺗﺳﻣﻳﺗﻬﺎ «اﻟﻬوﻳﺔ اﻷﻫﻠﻳﺔ».

ﻫــذا وﻋﻧــدﻣﺎ ﻳﺗﺣــوﻝ ﻫــذا اﻟــوﻻء اﻟﻘــﺎﺋم ﻋﻠــﻰ ﻗ ارﺑــﺔ اﻟــدم أو اﻟﻘ ارﺑــﺔ «اﻟوﻫﻣﻳــﺔ» أي اﻻﻋﺗﻘــﺎد اﻟﻧﻔﺳــﻲ
ﺑﺎﻟﺗﺣــدر ﻣــن أﺻــﻝ واﺣــد أو ﺳــﻼﻟﺔ واﺣــدة ،إﻟــﻰ ﺟﺳــم اﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ – ﺳﻳﺎﺳــﻲ واﺣــد وﻣﺗﻣﺎﺳــك وﻣﻐﻠـق

ﻳﺻﺑﺢ ﻧﻣطـﺎً ﻣـن «اﻟﻌﺻـﺑﻳﺔ» ﺑـﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟـذي اﺳـﺗﺧدﻣﻪ اﺑـن ﺧﻠـدون ﻟﺗﻔﺳـﻳر اﻟﺻـراﻋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳـﺔ

– اﻟﺳﻳﺎﺳــﻳﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗــﺎرﻳﺦ اﻟﻌرﺑــﻲ واﻟﺗــﻲ ﻋﻠــﻰ ﻗﺎﻋــدﺗﻬﺎ )أي ﻗﺎﻋــدة اﻟﻌﺻــﺑﻳﺔ( ﺗﻧﺷــﺄ اﻟــدوﻝ وﺗــزوﻝ،
* مؤرخ وأكاديمي من لبنان .
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ﺗﺗوﺣد وﺗﺗﺟ أز .وﺛﻣﺔ ﻣن ﻳﻔﺗرض ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن اﻟﻳوم أن اﻟﻌﺻﺑﻳﺔ ﻻ ﺗزاﻝ ﺗﻔﻌﻝ ﻓﻌﻠﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧـﺎ
ّ
اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ،وﻫﻲ ﻣﻔﻬوم ﺻﺎﻟﺢ ﻟﺗﻔﺳﻳر ﻋـدد ﻣـن اﻟظـواﻫر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳـﺔ
– اﻟﺳﻳﺎﺳـ ــﻳﺔ ﻓـ ــﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌـ ــﺎت ﺗﺧﺗرﻗﻬـ ــﺎ أو ﺗﺳـ ــودﻫﺎ ﻋﺻـ ــﺑﻳﺎت اﻟﻘﺑﺎﺋـ ــﻝ أو ﻋﺻـ ــﺑﻳﺎت اﻟطواﺋـ ــف ،أو

اﻟﻌﺻﺑﻳﺎت اﻟﻣرﻛﺑﺔ ﻣن اﻻﺛﻧﻳن ﻣﻌﺎً ،وﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻳﻣن ﺣﻳث أن اﻟﻌﺻﺑﻳﺔ اﻟﻘﺑﻠﻳﺔ واﻟﻌﺻـﺑﻳﺔ

اﻟﻣذﻫﺑﻳﺔ ﻣﺗداﺧﻠﺗﺎن.

ﺛﺎﻧﻳﺎً :ﻧﻣط ﻣن اﻟﻬوﻳﺔ ﻳﺗﺷـﻛﻝ ﻋﻠـﻰ ﻗﺎﻋـد اﻻﻧﺗﻣـﺎء إﻟـﻰ ﻣﻌﺗﻘـد دﻳﻧـﻲ ،ﻳﺗﻣﺛـﻝ ﺑطﺎﺋﻔـﺔ دﻳﻧﻳـﺔ أو ﻓرﻗـﺔ

أو ﻣذﻫب .وﻫذا اﻻﻧﺗﻣﺎء أو اﻟوﻻء ﻗد ﻳﺷـﻬد ﻣﺳـﺗوﻳﺎت وأﺑﻌـﺎداً ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﺿـﻣون وﻓـﻲ اﻟﻬـدف.

ﺣﻳــز اﻟﺗــدﻳن واﻟﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟطﻘﺳــﻳﺔ
ﻓﻘــد ﻳﺑﻘــﻰ ﻓــﻲ ﺣــدود اﻻﻧﺗﻣــﺎء اﻟــدﻳﻧﻲ اﻟﺑﺣــت ،أي أﻧــﻪ ﻳﺑﻘــﻰ ﻓــﻲ ّ
ـﺎء دﻳﻧﻳـﺎً –
واﻟﺗﻌﺑدﻳﺔ ،واﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻘﻳم واﻷﺧﻼﻗﻳﺎت اﻟدﻳﻧﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .وﻗد ﻳﺗﻌدى ﻫذا ّ
اﻟﺣﻳز ﻟﻳﺻﺑﺢ اﻧﺗﻣ ً
ﺳﻳﺎﺳــﻳﺎً ﺑﺣﺟــﺔ ﻋــدم اﻟﻔﺻــﻝ ﺑــﻳن اﻟــدﻳن واﻟﺳﻳﺎﺳــﺔ ،أو ﺑﺗﻌﺑﻳــر أدق ﻋــدم اﻟﻔﺻــﻝ ﺑــﻳن اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟدﻳﻧﻳــﺔ

واﻟﺳ ــﻠطﺔ اﻟﻣدﻧﻳ ــﺔ .وﻫ ــذا ﻫ ــو ﺣ ــﺎﻝ ﻣ ــﺎ اﺻ ــطﻠﺢ ﻋﻠ ــﻰ ﺗﺳ ــﻣﻳﺗﻪ ﻋﺎﻟﻣﻳـ ـﺎً ﺑﺎﻷﺻ ــوﻟﻳﺎت اﻟدﻳﻧﻳ ــﺔ ،ﺳـ ـواء

اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ واﻟﻳﻬودﻳﺔ اﻟﻣﻧﺗﻌﺷﺔ ﻓـﻲ اﻟوﻻﻳـﺎت اﻟﻣﺗﺣـدة اﻷﻣﻳرﻛﻳـﺔ وﻓـﻲ إﺳـراﺋﻳﻝ أم اﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣرﻛـﺔ

اﻟﻳ ــوم ﻓ ــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌ ــﺎت اﻟﻌرﺑﻳ ــﺔ واﻹﺳ ــﻼﻣﻳﺔ ﺗﺣ ــت ﻋﻧـ ـواﻧﻳن ﻛﺑﻳـ ـرﻳن :اﻹﺳ ــﻼم اﻟﺳﻳﺎﺳ ــﻲ واﻹﺳ ــﻼم
اﻟﺟﻬــﺎدي .وﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﺣــﺎﻝ ﻳﺗﺣــوﻝ اﻟــوﻻء أو اﻻﻧﺗﻣــﺎء إﻟــﻰ ﻫــذا اﻟــﻧﻣط ﻣــن اﻻﻋﺗﻘــﺎد ،إﻟــﻰ «ﻫوﻳــﺔ»

ﺗﺟﻣ ــﻊ ﻣ ــﺎ ﺑ ــﻳن اﻻﻧﺗﻣ ــﺎء اﻟ ــدﻳﻧﻲ واﻻﻧﺗﻣ ــﺎء اﻟﺳﻳﺎﺳ ــﻲ ﻣﻌـ ـﺎً .ﻫ ــذا ﻣ ــﻊ اﻟ ــﺗﺣﻔظ ﻋﻠ ــﻰ اﺳ ــﺗﺧدام ﺗﻌﺑﻳ ــر

اﻷﺻوﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌرﺑﻳﺔ ،ﻛﺗرﺟﻣﺔ ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻔوﻧدا ﻣﻧﺗﺎﻟﻳﺳم ).(fundamentalism

 -اﻟﻧﻣط اﻷﺧﻳر ﻣن اﻟﻬوﻳﺔ ،ﻫـو اﻟﻬوﻳﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌـﺔ ،أو اﻟﺗـﻲ ﺗﺣـﺎوﻝ أن ﺗﺟﻣـﻊ أو أن ﺗﻛـون

ﺟﺳ اًر راﺑطﺎً ﺑﻳن اﻟﻬوﻳﺎت اﻟدﻳﻧﻳﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ .وﻫذﻩ اﻷﺧﻳرة ﺗﺷﻛﻠت وﺗﻛوﻧت ﻓﻲ ﻣﺳـﺎر ﺗـﺎرﻳﺧﻲ ﺻـﻌب

وﻣﺗﻌرج وﻣﻌﻘد وﻣﻛﻠـف ،ﻫـو ﺗـﺎرﻳﺦ ﺗﻛـون وﺗﺷـﻛﻝ اﻟدوﻟـﺔ اﻟﺣدﻳﺛـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺳـﻣﻳت ﻓـﻲ اﻟﻐـرب اﻟﺣـدﻳث:
اﻟدوﻟﺔ/اﻷﻣــﺔ .(Etat-nation)،واﻷﻣــﺔ ﻫﻧــﺎ ﻫــﻲ أﻣــﺔ اﻟﻣ ـواطﻧﻳن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗ ـدﻳن ﻟﻠﻌــﻳش اﻟﻣﺷــﺗرك ﻓــﻲ

ﻛﻧف اﻟدوﻟﺔ .ﻟﻳﺳت أﻣﺔ دﻳﻧﻳـﺔ وﻟﻳﺳـت أﻣـﺔ ﻋرﻗﻳـﺔ ،ﺑـﻝ أﻣـﺔ اﺟﺗﻣﻌـت ﻋﻠـﻰ ﻋـﻳش ﻣﺷـﺗرك وﺗﻌﺎﻗـدت
ﻋﻠــﻰ ﻋــﻳش ﻓــﻲ اﺟﺗﻣــﺎع ﺳﻳﺎﺳــﻲ ﻣﻌــﻳن .وﻣــن ﺗﺟﻠﻳﺎﺗــﻪ اﻟﺗــﻲ ظﻬــرت ﺗــدرﻳﺟﻳﺎً وﺑﻔﻌــﻝ ﺗــﻼزم وﺗﻔﺎﻋــﻝ

اﻟﻧﺿﺎﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻣﻊ اﻟﻔﻛـر اﻟﺳﻳﺎﺳـﻲ اﻟﺗﻧـوﻳري ﻓـﻲ أوروﺑـﺎ ،أن ﺗﺑﻠـورت ﻓـﻲ اﻟﺗـﺎرﻳﺦ اﻟﻌـﺎﻟﻣﻲ ،ﺗـﺎرﻳﺦ
اﻷﻓﻛﺎر واﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟوﻗﺎﺋﻌﻲ ،ﻣﻘوﻻت وﻣﻔﺎﻫﻳم وﻣﺑﺎدئ ﻣن أﻫﻣﻬﺎ:
 -ﻣﺑدأ اﻟﻣواطﻧﺔ

 وﻣﺑــدأ اﻟﻬوﻳــﺔ اﻟوطﻧﻳــﺔ اﻟﻣﻌروﻓــﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐــﺎت اﻷﺟﻧﺑﻳــﺔ  Identite' nationaleواﺷــﺗﻘﺎﻗﻬﺎ اﻟﺣﻘــوﻗﻲاﻟﻧﺎﺳﻳوﻧﺎﻟﻳﺗﻪ )'.(Nationalite
وﻫﻣﺎ ﻣﺑدءان ،اﻟواﺣد ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻫو ﺷرط ﻟﻶﺧر.
إذن ﻧﺣن أﻣﺎم ﻣﺷﻬد ﻧﻘ أر ﻓﻳﻪ ﺗﻌدداً ﻓﻲ اﻟﻬوﻳﺎت .اﻟﺳؤاﻝ ﻛﻳف ﻳﻣﻛن ﻟﻬذﻩ اﻟﻬوﻳـﺎت أن ﺗﺗﻌـﺎﻳش ﻣـﻊ
ﺑﻌﺿ ــﻬﺎ وﻓ ــﻲ اﻟوﻗ ــت اﻟ ــذي أﺿ ــﺣت ﻓﻳ ــﻪ اﻟﻬوﻳ ــﺎت ﺑ ــؤر ﺻـ ـراع ﻟﺣ ــروب أﻫﻠﻳ ــﺔ أو ﺟﺳ ــر ﻋﺑـ ــور
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ﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت وﺳﻳﺎﺳﺎت دوﻟﻳﺔ أو ﺣﻣﺎﻟﺔ ﻣﺷﺎرﻳﻊ ﻧﻔوذ وﻫﻳﻣﻧﺔ وﺳﻠطﺔ؟ ﻫﻝ ﺗﺳﺗطﻳﻊ اﻟﻬوﻳﺔ اﻟوطﻧﻳـﺔ
اﻟﻣﺗﻣﺛﻠــﺔ أوﻻً ﺑوﺟــود اﻟﻣـواطن وﺗﻛوﻧــﻪ وﺗﺑﻠــور ﻛﻳﺎﻧــﻪ اﻟﺣﻘــوﻗﻲ واﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ أن ﺗﻛــون اﻟﺣــﻝ؟ ﻛﻳــف ،وﻣــﺎ

ﻫﻲ ﻣداﺧﻝ ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﺔ؟

ﻫﻧ ــﺎ ﺗﺗ ــدﺧﻝ «اﻟﺛﻘﺎﻓ ــﺔ» ،وﺑﻣﻌﻧﺎﻫ ــﺎ اﻻﺛﻧوﻟ ــوﺟﻲ اﻻﻧﺛروﺑوﻟ ــوﺟﻲ ﻟﺗوﺟ ــﻪ أو ﺗﺣﺗ ــوي ﻫ ــذﻳن اﻟﺷ ــرطﻳن،
ٍ
وﺳﻠوك ﻣﻌﻳﻧﻳن.
وﺗﺳﺗدﺧﻠﻬﻣﺎ ﻓﻲ ذﻫﻧﻳﺔ

ٕواذ ﻧﺗﺣ ــدث ﻋ ــن اﻟﺛﻘﺎﻓ ــﺔ ،ﻧﺗﺳ ــﺎءﻝ ﻫ ــﻝ ﻟﻼﺧـ ـﺗﻼف ﻣ ــﺎ ﺑ ــﻳن اﻟﺛﻘﺎﻓ ــﺎت واﻟﺣﺿ ــﺎرات ،وﻣ ــن ﺿ ــﻣﻧﻬﺎ

اﻷدﻳﺎن) ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫـﺎ ﺑﻌـداً أﺳﺎﺳـﻳﺎً ﻣـن أﺑﻌﺎدﻫـﺎ( ،دور ﻓـﻲ ﺗﻌﻳـﻳن اﺧﺗﻼﻓـﺎت أﻳﺿـﺎً ﻓـﻲ إدراك اﻟﻣﻔﻬـوم
اﻟواﺣ ــد ﻟﻠﻬوﻳ ــﺔ اﻟوطﻧﻳ ــﺔ ﻟﻠﻣواطﻧ ــﺔ؟ ﻓﻬ ــﻝ ﺛﻣ ــﺔ اد ارﻛ ــﺎت أو ﻣ ــدارك ﻣﺧﺗﻠﻔ ــﺔ ) (Conceptionﻟﻬ ــذﻩ
اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم داﺧﻝ ﻛﻝ ﺛﻘﺎﻓﺔ؟

وﻟﻛن أوﻻً :ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ؟ ﻻ ﻳـزاﻝ ﺗﻌرﻳـف ﺗـﺎﻳﻠر  Tylerﺻـﺎﻟﺣﺎً ﻟﺗﻌرﻳـف اﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ .ﻳﺷـﻳر اﻟﺗﻌرﻳـف

إﻟــﻰ أن «اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ أو اﻟﺣﺿــﺎرة ﻓــﻲ ﻣﻌﻧﺎﻫــﺎ اﻻﺛﻧــوﻏراﻓﻲ اﻟواﺳــﻊ ﻫــﻲ ﻫــذا اﻟﻣﺟﻣــوع اﻟﻣﻌﻘــد اﻟﺷــﺎﻣﻝ

ﻟﻠﻣﻌﺎرف واﻟﻣﻌﺗﻘدات وﻟﻠﻔن وﻟﻠﻘﺎﻧون ،وﻟﻸﺧﻼق وﻟﻠﻌﺎدات وﻟﻐﻳر ذﻟك ﻣن ﺟﻣﻳـﻊ اﻻﺳـﺗﻌدادات اﻟﺗـﻲ
ﻳﻛﺗﺳﺑﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن ﺑﻣﺎ ﻫو ﻋﺿو داﺧﻝ ﻣﺟﺗﻣـﻊ» ﻳﻌﻧـﻲ ﻫـذا أﻳﺿـﺎً أن اﻟﻠﻐـﺔ وﻣﻔرداﺗﻬـﺎ وﻣﺻـطﻠﺣﺎﺗﻬﺎ

ﻟﻬﺎ دﻻﻻﺗﻬﺎ وﻋﻼﻣﺎﺗﻬﺎ ٕواﺷﺎراﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗرﻣز إﻟﻰ ﻣﻌﻧﻰ أو ﻓﻬم ﻻ ﻳﺳﺗﺑﺎن إﻻ ﻣن ﺳـﻳﺎق ،أي أن ﻟﻬـﺎ
ﺳﻳﻣﻳوﻟوﺟﻳﺎ ،أي ﻧص ﻻ ﻳﻔﻬم وﻻ ﻳﻘ أر إﻻ ﻓﻲ وﺿﻊ ﺗﺎرﻳﺧﻲ وﻋﻼﺋﻘﻲ ﻣﺣدد.

وﻋﻠﻳﻪ ،إذا ﺷﺋﻧﺎ دراﺳﺔ ﻣﻔﺎﻫﻳم ﻣواطﻧﺔ وﻣواطن ،وأﻣﺔ ،ودوﻟﺔ/أﻣﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻌودة إﻟـﻰ اﻟﻣرﺟﻌﻳـﺎت
اﻟﻠﻐوﻳـﺔ – اﻟﺛﻘﺎﻓﻳــﺔ ،ﻻﻛﺗﺷــﻔﻧﺎ ﺣﻘـﺎً أن ﺛﻣــﺔ ﻣﻔﺎرﻗــﺎت ﻟﻐوﻳـﺔ – ﺛﻘﺎﻓﻳــﺔ ﺗﻘــﻊ ﺑــﻳن اﻟﻣﺻــطﻠﺣﺎت وﺧﺎﺻـﺔً
ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺿﻌﻬﺎ داﺧﻝ ﻣرﺟﻌﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻠﻐوﻳﺔ – اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ.

ﻣﻔﺎرﻗﺎت ﻟﻐوﻳﺔ – ﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺗﻳن:
اﻟﻣﻼﺣ ـ ـ ــظ ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟﻣرﺟﻌﻳ ـ ـ ــﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﻳ ـ ـ ــﺔ اﻟﻼﺗﻳﻧﻳ ـ ـ ــﺔ أن ﻧﺳ ـ ـ ــﻘﺎً ﻟﻧﺎﺣﻳ ـ ـ ــﺔ اﻻﺷ ـ ـ ــﺗﻘﺎﻗﺎت ﺑ ـ ـ ــﻳن  Nationو

' Nationaliteو  .Nationalismeﻫــذا اﻟﻧﺳــق ،أو اﻻﺗﺳــﺎق ﺑــﻳن اﻻﺷــﺗﻘﺎﻗﺎت ﻟﻐوﻳـﺎً ﻳﺷــﻳر أﻳﺿـﺎً
إﻟــﻰ اﻧﺳــﺟﺎم ﻓــﻲ اﻟﻣﻌــﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗوﻟــدة ﻋــن ﻫــذﻩ اﻻﺷــﺗﻘﺎﻗﺎت ﻓــﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳــﻳﺔ اﻟﻣﺗﺷــﻛﻠﺔ واﻟﻣﺗطــورة
ﺗﺎرﻳﺧﻳﺎً واﻟﻣﺗﻣﺣورة ﺣوﻝ ظﺎﻫرة  Etat/Nationوﺗداﻋﻳﺎﺗﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ.

أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،واﺳﺗطراداً ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻼﺣظ أن ﻣﻔـردات «أﻣـﺔ» اﻟﺗـﻲ

اﻋﺗﻣــدت ﻟﺗرﺟﻣــﺔ  ،Nationو«ﺟﻧﺳــﻳﺔ» اﻟﺗــﻲ اﻋﺗﻣــدت ﻟﺗرﺟﻣــﺔ ' ،Nationaliteو«ﻗوﻣﻳــﺔ» اﻟﺗــﻲ
اﻋﺗﻣدت ﻟﺗرﺟﻣﺔ  Nationalismeﻻ ﺗﺷﻛﻝ ﻧﺳﻘﺎً اﺻطﻼﺣﻳﺎً وﻣﻔﺎﻫﻳﻣﻳﺎً ﻣﻧﺳﺟﻣﺎً .ﺑﻝ وﻻ ﻳﻌﺑر ﻫـذا

اﻟﻧﺳق ﻋﻣﺎ آﻟت إﻟﻳﻪ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ ﻣن ﻣﻔﺎﻫﻳم.

ﻛذﻟك ،ﻓﺈن ﺗﻌﺑﻳر وطن ،وﻣوطن وﻣواطن ﻓـﻲ «ﻟﺳـﺎن اﻟﻌـرب» ،وﻓـﻲ اﻟﻘـواﻣﻳس وﻓـﻲ اﻻﺳـﺗﺧداﻣﺎت
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺣﺗﻰ أواﺋﻝ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ﻻ ﺗﺗرﺟم ﻓﻌﻼً اﻟﻣﻔﻬوم اﻟذي اﺳﺗﻘرت ﻋﻠﻳﻪ ﻛﻠﻣﺔ «ﻣـواطن»
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ﻛﺗرﺟﻣﺔ اﺻطﻼﺣﻳﺔ ﻟﻣﻔردة  Citoyenو  ،Citizenshipأي ﻛﻣﻔﻬوم ارﺗﺑط ﺗطـورﻩ ﺑﺗط ّـور ﺻـﻳﻐﺔ
اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ ،وﻣﺎ ﻳﺳﺗدﻋﻳﻪ ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻣن أﺑﻌﺎد ﺣﻘوﻗﻳﺔ ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ وﻣدﻧﻳﺔ ٕواﻧﺳﺎﻧﻳﺔ.
ﻋﻠ ــﻰ أن اﻻﺧ ــﺗﻼف ﺑ ــﻳن اﻟﻣرﺟﻌﻳ ــﺎت اﻟﻠﻐوﻳ ــﺔ ﻟ ــم ﺗﻘ ــف ﻋﺎﺋﻘـ ـﺎً أﻣ ــﺎم اﻻﻗﺗﺑ ــﺎس واﻟﺗﻧ ــﺎص وﺗﺣﻣﻳ ــﻝ

اﻟﻣﻔردات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺷﺗرﻛﺔ وﺟدﻳدة.

ﻓﻔــﻲ إطــﺎر اﻟﺗﻔﺎﻋــﻝ اﻟﺛﻘــﺎﻓﻲ اﻟــذي ﺣﺻــﻝ ﻋﻠــﻰ ﺻــﻌﻳد اﻟﻧﺧــب اﻟﻌرﺑﻳــﺔ اﻟﻧﻬﺿــوﻳﺔ ﻓــﻲ اﻟﻘــرن اﻟﺗﺎﺳــﻊ
ﻋﺷــر ،ﻧﺷــﻬد اﻗﺗﺑﺎﺳ ـﺎً ﺑﺎﻟﻌرﺑﻳــﺔ ﻟﻣﻔﻬــوم اﻟﻣ ـواطن «واﻟﻣواطﻧﻳــﺔ» ،ﺗﻣﺎﻣ ـﺎً وﺑــﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟــذي ﻳﺷــﻳر إﻟﻳــﻪ

ﻣﺻــطﻠﺢ  .Citoyenوﻧﻘـ أر ﻫـذا اﻻﻗﺗﺑــﺎس ﻟﻠﻣـرة اﻷوﻟــﻰ ﻋﻧــد ﻣﻔﻛـرﻳن إﺻــﻼﺣﻳﻳن ﻫﻣــﺎ :رﻓﺎﻋــﺔ ارﻓــﻊ

اﻟطﻬطﺎوي وﺑطرس اﻟﺑﺳﺗﺎﻧﻲ .ﻳﺳـﺗﺧدم اﻟطﻬطـﺎوي ﺗﻌﺑﻳـر «اﺑـن اﻟـوطن» و «اﻟـوطﻧﻲ» ﻟﻠﺗﻌﺑﻳـر ﻋـن
اﻧﺗﻣﺎء اﻟﻔرد ﻟﻠوطن وﺗﻣﺗﻌﻪ ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﻳﺔ .ﻓﻬـو «وطﻧـﻲ» ﺑﻣﻌﻧـﻰ – ﻛﻣـﺎ ﻳﻘـوﻝ اﻟطﻬطـﺎوي – أﻧـﻪ
ﻣﻌدود ﻋﺿواً ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﻣدﻳﻧﺔ )ﻣن ﻛﺗﺎب اﻟﻣرﺷد اﻷﻣﻳن ﻟﻠﺑﻧﺎت واﻟﺑﻧﻳن(.

وﻳﻌﺑــر ﺑطــرس اﻟﺑﺳــﺗﺎﻧﻲ ﻓــﻲ رﺳــﺎﺋﻠﻪ اﻟﻣﻌﻧوﻧــﺔ «وطﻧﻳــﺎت» ﻋــن اﻟﻣﻌﻧــﻰ اﻟﺣﻘــوﻗﻲ ﻟﻼﻧﺗﻣــﺎء اﻟﻣــدﻧﻲ

ﻟﻠــوطن «ﻳــﺎ أﺑﻧــﺎء اﻟــوطن ،ﻷﻫــﻝ اﻟــوطن ﺣﻘــوق ﻋﻠــﻰ وطــﻧﻬم .ﻛﻣــﺎ أن ﻟﻠــوطن واﺟﺑــﺎت ﻋﻠــﻰ أﻫﻠــﻪ

) (...وﻣــن اﻟﺣﻘــوق اﻟﺗــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟــوطن ﻟﺑﻧﻳــﻪ اﻷ ََﻣَﻧــﺔ )أي اﻷﻣــﺎن( ﻋﻠــﻰ أﻓﺿــﻝ ﺣﻘــوﻗﻬم وﻫــﻲ دﻣﻬــم
وﻋرﺿــﻬم وﻣــﺎﻟﻬم ،وﻣﻧﻬــﺎ اﻟﺣرﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺣﻘــوﻗﻬم اﻟﻣدﻧﻳــﺔ واﻟدﻳﻧﻳــﺔ ،وﻻﺳ ـﻳﻣﺎ ﺣرﻳــﺔ اﻟﺿــﻣﻳر ﻓــﻲ أﻣــر
اﻟﻣذﻫب».

ﻣﺎ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﺗﺎرﻳﺦ ﻋﺑر ﻫذﻳن اﻟﻧﺻﻳن:

اﻟذﻫﺎب إﻟﻰ اﻟﺗﺎرﻳﺦ ﻫو ﻣن ﻗﺑﻳﻝ اﻟﺗﻘﺎط ﻟﺣظﺔ اﻟﺗﺣوﻝ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻔردة اﻟﻌرﺑﻳﺔ ٕواﻛﺳﺎﺑﻬﺎ ﻣﻌﻧﻰ
ودﻻﻻت ﻣﺳﺗﻌﺎرة ﻣن ﺣﻘﻝ دﻻﻟﻲ ﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻲ أﻓﺎدت،
ﺑﻔﻌﻝ ﺗﻌﺑﻳرﻫﺎ ﻋن ﺣﻘوق إﻧﺳﺎﻧﻳﺔ طﺑﻳﻌﻳﺔ ،ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻔﻛرة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟرﻳد واﻟﺗﻌﻣﻳم واﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ أي أن
ﺗﺣﻣﻝ اﻟﻣﻔردة اﻟﻌرﺑﻳﺔ دﻻﻻت ﻣﻔﻬوم اﻟـ  ،citoyenﻛﻣﺎ ﺳﺑﻘت اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ اﻟﺗﻣﻬﻳد.

ﻳﺣﻣﻼن
ﻓﺎﻟطﻬطﺎوي واﻟﺑﺳﺗﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻬﻣﺎ اﻷوﻟﻳﺔ ﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟوطن واﻟوطﻧﻲ واﻟوطﻧﻳﺔ ﻛﺎﻧﺎ ّ
اﻟﻣﻔردات اﻟﻌرﺑﻳﺔ ذات اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺗراﺛﻳﺔ اﻟﻘدﻳﻣﺔ دﻻﻻت ﺟدﻳدة ﻣﻌﺎﺻرة اﻛﺗﺷﻔﻬﺎ اﻟوﻋﻲ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ

اﻟﻣﻘﺎرن ،ﻟﻠﺗوارﻳﺦ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ،وﻳﻌﻳدان اﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﺛﺎﻗف

ٍ
ارض ﻳﺳودﻫﺎ
ﻳﺣدد وﺿﻌﻳﺔ اﻟﻔرد اﻟﻣﻘﻳم ﻋﻠﻰ
اﻟﺟﺎرﻳﺔ آﻧذاك ،ﻓﺎﻗﺗرﺑﺎ ﻣن اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺣﻘوﻗﻲ اﻟذي ّ
ﻣﺟﺗﻣﻊ ودوﻟﺔ ﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت ﻓﻲ ﺻﻳﻐﺔ «اﻟوطﻧﻲ» «واﺑن اﻟوطن» .ﺛم ﻣﺎ ﻟﺑث ﻫذا

اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻹﺻطﻼﺣﻲ أن اﺳﺗﺧدم ﺑﺻﻳﻐﺔ ﻣواطن وﻣواطﻧﻳﺔ ﺑﻌد اﻋﻼن اﻟدﺳﺗور اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم

1908م ،وﺑﺻورة ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ إﻋﻼن دﺳﺎﺗﻳر اﻟﻌﺷرﻳﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن ﻣﺻر
واﻟﻌراق وﺳورﻳﺔ وﻟﺑﻧﺎن ﺣﻳث اﻛﺗﺳﺑت اﻟﻣواطﻧﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣﻘﻳﻣﻳن ﻋﻠﻰ ارض ﻛﺎﻧت ﻋﺛﻣﺎﻧﻳﺔ،
ﺗﺄﺳﻳﺳﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺟﻧﺳﻳﺔ ) (Principe de nationalitéاﻟﻣﺳﺗﻣد ﻣن ﺑﻧود ﻣﻌﺎﻫدة ﻟوزان اﻟﺗﻲ

ﻧظﻣت أوﺿﺎع اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺧﺿﻌت ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻟﻠﺣﻛم اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ ،وﺣﻣﻝ ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎً «ﺻﻔﺔ
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اﻟﺗﺎﺑﻌﻳﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ» ،وﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺔ ﺗﻌﻧﻲ ﺿﻣﻧﺎً وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻧطوق دﺳﺗور « ،1908اﻟﻣواطﻧﺔ

اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ».

ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة « ،17أن اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﻳن ﺟﻣﻳﻌﻬم ﻣﺗﺳﺎوون أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧون ،ﻛﻣﺎ أﻧﻬم ﻣﺗﺳﺎوون ﻛذﻟك ﻓﻲ

ﺣﻘوق ووظﺎﺋف اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ.»..

أﻣﺎ اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻳن ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق واﻟوظﺎﺋف ،ﻓﺗﺷﻳر ﺑوﺿوح إﻟﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣواطن ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﻳر
واﻟﻧﺷر واﻹﺟﺗﻣﺎع وﺗﺄﻟﻳف اﻟﺷرﻛﺎت ،وﺣق اﻻﻋﺗراض واﻟﺗﺷﻛﻲ وﻫﻲ ﺑﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻣﺳﺗﻣدة ﻣن دﺳﺎﺗﻳر
ﻓرﻧﺳﺎ وﺑﻠﺟﻳﻛﺎ وﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ.
ﺛم إن دﺳﺎﺗﻳر اﻟﻌﺷرﻳﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ وﻓﻲ اﻟﻌدﻳد ﻣن أﻗطﺎرﻩ ،أﻋﺎدت ﺻﻳﺎﻏﺔ ﻫذﻩ

)ﺗﺣوﻝ ﻣن
اﻟﻣﻧطﻠﻘﺎت ،اﻧطﻼﻗﺎً ﻣن اﻟواﻗﻊ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ اﻟﻣﺳﺗﺟد اﻟذي ﻳﻣﻛن وﺻﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎن ﺣﺎﻟﺔ
ّ
ﻳﻌﺑر ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟدوﻟﺔ اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ وﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻬﺎ ،إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم
ﻣﻔﻬوم اﻟرﻋﻳﺔ اﻟذي ّ
«اﻟﺟﻧﺳﻳﺔ» )اﻟﻧﺎﺳﻳوﻧﺎﻟﻳﺗﻪ( أو اﻟﻬوﻳﺔ ) (Nationalitéاﻟذي أﺳﺳت ﻟﻪ «اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ» اﻟﺣدﻳﺛﺔ.
ﻋﺑرت ﻋﻧﻪ اﻷدﺑﻳﺎت اﻟﻘوﻣﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺑﺻﻳﻐﺔ
وﻫذﻩ اﻷﺧﻳرة ﻫﻲ اﻟﻛﻳﺎن اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻟﻣﺳﺗﺟد اﻟذي ّ
«اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘطرﻳﺔ» ،ﺗﺄﺳﻳﺳﺎً ﻋﻠﻰ أﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻌروﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻧـزع إﻟﻰ اﻟﻘوﻝ «ﺑﺄﻣﺔ ﻋرﺑﻳﺔ»
وﺗطﺎﻟب ﺑدوﻟﺔ ﻋرﺑﻳﺔ ﺗﺗطﺎﺑق ﻣﻊ ﻣﻔﻬوم اﻟدوﻟﺔ/اﻷﻣﺔ.

وﻣﻬﻣﺎ ﻳﻛن ﻣن أﻣر ﻫذا اﻹﺷﻛﺎﻝ اﻷﻳدﻳوﻟوﺟﻲ )ﺑﻳن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗوﺧﺎة واﻟدوﻟﺔ
اﻟﻘطرﻳﺔ اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻋن ﺗداﻋﻳﺎت اﻟواﻗﻊ اﻟدوﻟﻲ واﻹﻗﻠﻳﻣﻲ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﺣﻠﻲ( ﻓﺎن اﻹﺷﻛﺎﻻت
اﻟﺗﺣوﻝ ﻓﻲ اﻹﺟﺗﻣﺎع اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻟﻌرﺑﻲ) .أي
اﻟﺗﺣوﻝ ﻣن ﺣﺎﻟﺔ اﻟرﻋﻳﺔ إﻟﻰ
اﻟﺟدﻳدة اﻟﺗﻲ أﺛﺎرﻫﺎ ﻫذا
ّ
ّ
ﺣﺎﻟﺔ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﺟﻧﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﺑدورﻫﺎ ﺣق اﻟﻣواطﻧﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ( ،أﺛﺎرت ﻣﺳﺎﺋﻝ ﻣﻌﻘدة ﻓﻲ
وﻋﻲ اﻟﻧﺧب اﻟﻌرﺑﻳﺔ وﻓﻲ ذﻫﻧﻳﺎت وﻋﻘوﻝ اﻟﻧﺎس وﻣﺳﻠﻛﻳﺎﺗﻬم وردود ﻓﻌﻠﻬم ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺳﺗﺟدات

ﺑﺎﻟﺗﺣوﻝ إﻟﻰ ﻣواطﻧﻳن.
اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﺑﺷﻛﻝ أﺳﺎﺳﻲ
ّ
 -4أﺳﺋﻠﺔ ٕواﺷﻛﺎﻻت ﺟدﻳدة:

ﻳﻣﻛن أن ﻧﺷﻳر ﺑﺎﺧﺗﺻﺎر إﻟﻰ ﻋدد ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗطرﺣﻬﺎ اﻹﺷﻛﺎﻻت اﻟﺟدﻳدة:

ﺗﺣوﻝ
اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ اﻟﺟدﻳدة ﻋﻳﻧت ﻟﻣواطﻧﻳﻬﺎ،
ً
اﻧﺗﻣﺎء ﻣﺣددًا ،ﻳﺣﻣﻝ اﺳم اﻟﻣﻧطﻘﺔ )اﻟوطن( اﻟذي ّ
إﻟﻰ دوﻟﺔ أو أﻗﻳﻣت ﻋﻠﻳﻪ دوﻟﺔ ﺑﻔﻌﻝ ﻋواﻣﻝ دوﻟﻳﺔ ٕواﻗﻠﻳﻣﻳﺔ وداﺧﻠﻳﺔ وﺟﻳوﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻣﻌﻘدة وﻣرﻛﺑﺔ ﻻ
ﻣﺟﺎﻝ ﻟدراﺳﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺣث .ﻫذا اﻹﻧﺗﻣﺎء ﻳوﺻف ﺑﺎﻟوطﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺣﻣوﻟﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ
واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟوﺟداﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻘدﻣﻬﺎ أﻫﻝ اﻟدوﻟﺔ وﻧﺧﺑﻬﺎ ،وﺑﺎﻟﻣواطﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى
اﻟﺣﻘوﻗﻲ ،ﻟﻛن ﻣﻊ ﻫذا اﻹﻧﺗﻣﺎء ﺛﻣﺔ ﺗداﺧﻼت ﻻﻧﺗﻣﺎءات أﺧرى ﻗد ﺗﺿﻌف وﻗد ﺗﻘوى ،وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺑﻘﻰ
ﻣﺎﺛﻠﺔ وﺣﺎﺿرة وﻣؤﺛرة .ﻫذﻩ اﻹﻧﺗﻣﺎءات ﻗد ﺗﻛون ﺷﻣوﻟﻳﺔ ﻓﺗﺗﺟﺎوز ﺣدود اﻹﻧﺗﻣﺎء إﻟﻰ اﻟﺟﻧﺳﻳﺔ
) (nationalitéاﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻳﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﻔرد ﻓﻳﻛﺗﺳب ﺣق اﻟﻣواطﻧﺔ ،ﻛﺎﻹﻧﺗﻣﺎء اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﻷﻣﺔ
ﻋرﺑﻳﺔ ﻣﺗﺧﻳﻠﺔ ﺑدوﻟﺔ /أﻣﺔ أو اﻹﻧﺗﻣﺎء اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻷﻣﺔ إﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣﺗﺧﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﺧﻼﻓﺔ أو
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ﻣﺷروع ﺳﻳﺎﺳﻲ ﻣﺗﺟﺎوز ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻘطرﻳﺔ ،وﻗد ﺗﻛون اﻹﻧﺗﻣﺎءات ﻓرﻋﻳﺔ ووﺳطﻳﺔ ﻓﺗﺧﺗرق اﻹﻧﺗﻣﺎء
اﻟﻣواطﻧﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ ﺷﺄن اﻹﻧﺗﻣﺎءات اﻟطﺎﺋﻔﻳﺔ واﻟﻣذﻫﺑﻳﺔ واﻟﻘﺑﻠﻳﺔ داﺧﻝ اﻟدوﻟﺔ .وﻳﺣﺿرﻧﻲ ﻛﻣﺛﻝ ﻋﻠﻰ
ﻫذا اﻹﺧﺗراق ﻣﺛﻝ اﻹﻧﺗﻣﺎء اﻟطﺎﺋﻔﻲ ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن وﻣﺛﻝ اﻹﻧﺗﻣﺎء اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻳﻣن.

وﺳواء ﻛﺎﻧت اﻹﻧﺗﻣﺎءات أوﺳﻊ ﻣن اﻹﻧﺗﻣﺎء إﻟﻰ اﻟﺟﻧﺳﻳﺔ )اﻟﻬوﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻳﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ
ﻣواطﻧﻳﻬﺎ( أو ﻛﺎﻧت أﺻﻐر ﻣﻧﻬﺎ ،ﻓﺎن ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻹﻧﺗﻣﺎءات ﺗطرح ﺳؤاﻻً ﺣوﻝ أﺣﻘﻳﺔ اﻟﺗﻌدد اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ

واﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﻟﻬذﻩ اﻹﻧﺗﻣﺎءات وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺳؤاﻝ ﻛﻳف ﻳﻣﻛن اﻟﺗوﻓﻳق ﺑﻳن ﻣﻌطﻳﺎت ﻫذﻩ

اﻹﻧﺗﻣﺎءات؟

ﻳﻧدرج ﺗﺣت ﻫذا اﻟﺳؤاﻝ ﺳؤاﻝ آﺧر وﻣﻛﻣﻝ :ﻛﻳف ﻳﻣﻛن ﺗﺣوﻳﻝ اﻹﻧﺗﻣﺎءات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت

ﻛﺑﻳرة أو ﺻﻐﻳرة إﻟﻰ ﺗراﻛم ﻏﻧﻲ ﻓﻲ ﺷﺧﺻﻳﺔ اﻟﻣواطن ﺑﺣﻳث ﺗﺻﺑﺢ ﺷﺧﺻﻳﺔ اﻟﻣواطن اﻟﻌرﺑﻲ
وﻓﻲ أﻳﺔ دوﻟﺔ ﻋرﺑﻳﺔ واﻟﻰ أي ﻫوﻳﺔ اﻧﺗﻣﻰ ﻓرﻋﻳﺔ أو ﺷﺎﻣﻠﺔ ،ﺷﺧﺻﻳﺔ ﺗﻐﺗﻧﻲ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ

ٍ
إطﺎر ﻣن
ﻟﻣواطﻧﻳﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺑﺎﻟذات؟ ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن ﺷرط ﻫذﻩ اﻷﺧﻳرة ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﻓﻲ
ﻼ دﻗﻳﻘًﺎ ﻗد ﻳؤدي
ﺣدًا ﻓﺎﺻ ً
اﻟﺗوازن اﻟدﻗﻳق ﺑﻳن اﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت ،ﺑﻳن اﻟﺣرﻳﺔ واﻟﻌدﻝ .ذﻟك أن ّ
اﻟﺷطط ﻋﻧﻪ إﻣﺎ إﻟﻰ اﻧﻔﻼت اﻹﻧﺗﻣﺎءات اﻟﻔرﻋﻳﺔ اﻟوﺳﻳطﺔ وﺗﺣوﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺳﻠطﺎت أﻫﻠﻳﺔ ﻣﺷﺗﺗﺔ
وﻣﺗﻧﺎزﻋﺔ )وﻫذا ﺧطر اﻟﺣرب اﻷﻫﻠﻳﺔ( أو إﻟﻰ اﺷﺗداد ﻗﺑﺿﺔ اﻟدوﻟﺔ وﺗﺣوﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻧظﺎم ﻋﺳﻛري

وأﻣﻧﻲ أو إﻟﻰ دوﻟﺔ اﺳﺗﺑداد ﺳﻠطﺎﻧﻲ.
ﺗﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﻣﻔﺎرﻗﺗﺎن ﻻ ﻧدري أﻳﻬﻣﺎ ﺗﻌﻳش وﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ« :دﻳﻣﻘراطﻳﺔ
إذن ﻫﻝ ﻧﺣن أﻣﺎم ﻣﺄزق ّ
ﻣن دون دﻳﻣﻘراطﻳﻳن؟ أم دﻳﻣﻘراطﻳون ﻣن دون دﻳﻣﻘراطﻳﺔ؟ وﻫﻝ ﻳﻌﻧﻲ ذﻟك أن ﺛﻣﺔ ﻧﺧﺑﺎً ﻋرﺑﻳﺔ
ﺗﺗﺣدث ﻋن اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ وﻟﻛن ﻻ ﺗﻣﺎرﺳﻬﺎ وﻻ ﺗﺳﺗدﺧﻠﻬﺎ ﻛﺳﻠوك وﻗﻳﻣﺔ وﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﻝ ﺗﻣﺎرس ﻋﻛس

اﻟﺗﺣوﻝ
ﺧطﺎﺑﻬﺎ؟ أم أن اﻷﻣر ﻳﺗﻌﻠّق ﺑﺛﻘﺎﻓﺔ ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﺷﻌﺑﻳﺔ )أﻫﻠﻳﺔ( ﻻ ﺗﻣﻬد وﻻ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻳﺔ
ّ

اﻟدﻳﻣﻘراطﻲ وﻻ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻳﻌﺎب اﻟﺷروط اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺗرﺿﻬﺎ ﺻﻳﻐﺔ اﻟﻣواطﻧﺔ؟ واﻟﺗﻲ
ﻣن أﻫم ﻣﻘوﻣﺎﺗﻬﺎ ،اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻋﺑر اﻹﻗﺗراع اﻟﻌﺎم وﻋﺑر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ وأﻫﻣﻬﺎ

اﻟﺑرﻟﻣﺎن وﻋﺑر ﻣﺎ ﻫو أﻫم وﻫو اﻟرأي اﻟﻌﺎم؟ أم أن ﺛﻣﺔ أﻣ ًار ﻣﺗﻌﻠﻘﺎً ﺑﺧﺻوﺻﻳﺔ دﻳﻧﻳﺔ ،ﻳراﻫﺎ
اﻟﺑﻌض ﻓﻲ اﻹﺧﺗﻼف اﻟﺑﻧﻳوي ﺑﻳن اﻹﺳﻼم واﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ؟ وأن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻫﻲ ﻣﻣﺎﻧﻌﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ

ﻟﻠﺗﺣوﻝ اﻟدﻳﻣﻘراطﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﺗﻛوﻳن اﻟﻣواطن؟ ﻟﻧﺧﺗﺑر اﻟﺟواب ﻋﺑر اﻟﻌودة إﻟﻰ
اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ
ّ
اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﺷﻬدت ﺗﻣﺛﻳﻼً ﻟﻠﻣواطن ﻓﻲ ﻣﺟﻠس ﻋﻣوﻣﻲ :ﻫو ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب
اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم 1876م وﻓﻲ ﻋﺎم 1908م؟

« -5ﻋﺑرة وذﻛرى» ﻋودة إﻟﻰ اﻟﺗﺎرﻳﺦ ﻣن أﺟﻝ ﻧظرة اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ

ﺑﺎﻟﺗﺣوﻝ إﻟﻰ دوﻟﺔ ﺗﻧظﻳﻣﺎت ،وﻻﺣﻘﺎً إﻟﻰ ﻣﻣﻠﻛﺔ دﺳﺗورﻳﺔ )ﻋﻧدﻣﺎ أﻋﻠن
ﻋﻧدﻣﺎ ﺑدأت اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ
ّ
وﻣرة ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 1908م ﺛم
ﻣرة ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 1876م ،ﺛم ﻋﻠّق ﺑﻌد ﻋﺎمّ ،
اﻟدﺳﺗور اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ ﻣرﺗﻳنّ :
اﻟﺗﺣوﻝ ﻳﻧﺑﻲء ﺑﺂﻣﺎﻝ ﻛﺑﺎر ﻟدى اﻟﻧﺧب اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺗﺣدﻳﺛﻳﺔ وﻟﻛﻧﻪ
ﺑﺎﻏﺗﺗﻪ اﻟﺣرب وﻋﺳﻛرة اﻟﺣﻛم( ﻛﺎن
ّ
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ﻟﻠﺗﺣوﻝ
ﻛﺎن ﻳﻧﺑﻲء أﻳﺿﺎً ﺑﺻﻌوﺑﺎت وﻋواﺋق ﻣن طرف أﻫﻠﻳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ،وﻣدى ﻗﺎﺑﻠﻳﺗﻬﺎ
ّ

اﻟدﻳﻣﻘراطﻲ .ﻳﺳﺟﻝ اﻷدﻳب ﺳﻠﻳﻣﺎن اﻟﺑﺳﺗﺎﻧﻲ اﻟذي ﻛﺎن ﻧﺎﺋﺑﺎً ﻋن وﻻﻳﺔ ﺑﻳروت ﻓﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن
اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ ﻣﻼﺣظﺎﺗﻪ ﺣوﻝ ﺑداﻳﺎت اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻓﻳرى أن ﺛﻣﺔ ﺧﻠﻼً ﻓﻲ
ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻣﺛﻳﻝ ﻳﻛﻣن ﻓﻲ ﻋﻘﻠﻳﺔ اﻟﻣواطن اﻟﻧﺎﺧب اﻟذي ﻳرى ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺋب ﻣﺟرد ﺳﻠطﺔ وﺳﻳطﺔ

ﻟﻠﺧدﻣﺎت واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ واﻟﻔﺋوﻳﺔ ،ﻻ ﺳﻠطﺔ رﻗﺎﺑﺔ وﺗﺷرﻳﻊ .ﻳﻘوﻝ اﻟﺑﺳﺗﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ «ﻋﺑرة
وذﻛرى»« :اﻟدﺳﺗور اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ» «ﻟﻘد ّأﻳد ﻟﻧﺎ اﻹﺧﺗﺑﺎر ﺑﺎﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﺟﻠس اﻷوﻝ ﺳﻧﺔ 1876م أن
أﺑﻧﺎء ﻛﻝ وﻻﻳﺔ ﻛﺎﻧوا ﻳظﻧون ﻣﺑﻌوﺛﻬم ﻣﻧﺗدﺑﺎً ﻋن ﻣﻧﺗﺧﺑﻳﻪ ﻻ ﻏﻳر ،وﻣﺄﻣو اًر ﺑﺈﻧﻔﺎذ ﺟﻣﻳﻊ رﻏﺎﺋﺑﻬم
ٕواﺑﻼغ ﺗﺷﻛﻳﺎت أﻓرادﻫم ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت ،ﺣﺗﻰ ﻟﻘد ﻛﺎﻧت اﻟرﺳﺎﺋﻝ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟوﻻﻳﺎت ﺗﻧﻬﻣر ﻛﺎﻟﻣطر
ﻋﻠﻰ رؤوس ﻣﺑﻌوﺛﻳﻬﺎ ﺣﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣطﺎﻟب ﻣﺎ ﻟو طرﺣﻪ اﻟﻣﺑﻌوث ﻟﻠﺑﺣث ﻟﻣﺎ ﻧﺎﻟﻪ إﻻّ ﻫزء رﻓﺎﻗﻪ

ٍ
ﻣﻠﺗﻣس رﺗﺑﺔً وﻧﻳﺷﺎﻧﺎً .وﻣن ر ٍ
ٍ
أﺟﻣﻌﻳن ،ﻓﻣن
اﻏب
طﺎﻟب ﻋزﻝ ﺧﺻم ﻟﻪ ٕواﺣﺎﻟﺔ ﻣﺄﻣورﻳﺗﻪ إﻟﻳﻪ .وﻣن
أﻣر ﻟو ٍ
ٍ
ﻓﻲ إﺻدار ٍ
ﻣﺷﻳر ﻳﺟﻌﻠﻪ ﻣﻠﺗزﻣﺎً ﻟﻸرزاق اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ .ﺣﺗﻰ ﻛﺎن
اﻝ ﺑﺈﻟﻘﺎء ﻧظ ٍرة ﻋﻠﻳﻪ أو إﻟﻰ
ﻣن ﺟﻣﻠﺔ ﺗﻠك اﻟﻣطﺎﻟب أن ﻣﻛﺎرﻳﺎً ﺳرﻗت داﺑﺗﻪ ﻓﻛﺗب إﻟﻰ ﻣﻧﺗدب وﻻﻳﺗﻪ أن ﻳﺄﻣر ﺑﺈﻋﺎدﺗﻬﺎ إﻟﻳﻪ».

ﻋﻠﻰ أن ﻫذﻩ اﻟﺑداﻳﺔ ﻻ ﺗﻔﺳر اﻹﺳﺗﻣرار اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻣﺛﻳﻝ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺑداﻳﺗﻪ ﻓﻼ

ﺷك أن اﻟﻣﺎﺿﻲ وﺣدﻩ ﻻ ﻳﻔﺳر اﻟﺣﺎﺿر ﻛﻣﺎ أن اﻟﺣﺎﺿر وﺣدﻩ ﻻ ﻳﻔﺳر اﻟﻣﺎﺿﻲ .ﻟﻛن ﺣرﻛﺔ

اﻟذﻫﺎب واﻹﻳﺎب اﻟداﺋﻣﺔ ﺑﻳن اﻟزﻣﻧﻳن ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺑﻠورة اﻷﻓﻛﺎر ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﻗد
ﻳﻧﺗﺢ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻌض اﻷﻓﻛﺎر اﻟﻣﻔﻳدة.
إن ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣوﺿوع اﻟﺗﻣﺛﻳﻝ )ﺗﻣﺛﻳﻝ اﻟﻣواطن ﻓﻲ دوﻟﺔ وطﻧﻳﺔ( ﻣن زاوﻳﺔ ﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﻻ ﺗﺗوﻗف ﻋﻧد
ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗطور اﻟﻧﺻوص وﺣدﻫﺎ وﻻ ﻋﻧد ﺛﺑﺎت اﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟذﻫﻧﻳﺔ
وﺣدﻫﺎ .ﻓﺎﻟﻧﺻوص ﺗﻐﻳرت وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﺗوﺳﻳﻊ ﻗﺎﻋدة اﻟﺗﻣﺛﻳﻝ ﺷﻌﺑﻳﺎً ﻓﻲ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻷﻗطﺎر

اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ واﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ
ﺗﻐﻳرت أﻳﺿﺎً وﻛذﻟك اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ
اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،وﻻ ﺷك أن اﻟذﻫﻧﻳﺎت ّ
ّ
اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﻟدى ﺷراﺋﺢ واﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﻧﺧب واﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن واﻟﻣﺛﻘﻔﻳن واﻟﻣواطﻧﻳن .ﻟﻛن اﻟﻣﻼﺣظ

أﻧﻪ ﻓﻲ داﺧﻝ ﻫذا اﻟﺗطور ﺑﻘﻲ واﺳﺗﻣر ﻧوع ﻣن اﻟدﻳﻧﺎﻣﻳﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ اﻟﻣﻬﻳﻣﻧﺔ ،أي ﻧوعُ ﻣن ﻋﻧﺎﺻر
اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ ﻳﻔﻌﻝ ﻓﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻻﻗﺗراع ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻣﺛﻳﻝ وطﺑﻳﻌﺗﻪ ودورﻩ.
ِ
اﻟﻣﻧﺗﺧب أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟطرﻓﻳن
ﻓﺎﻟﻣﻼﺣظ ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻟﻣﻘﺗرع وﺳﻠوك اﻟﻣﻘﺗرع ﻟﻪ أي
اﻟﻣﻧﺗﺧب و َ

ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻘد ﺧدﻣﺎت ،ﻻ ﻋﻘد اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وطﻧﻲ ﻳﻘوم ﻓﻲ ظﻝ ﻣﻔﻬوم اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ

اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ .إﻧﻪ ﻋﻘد راﻋﻲ ورﻋﻳﺔ .وﻓﻲ داﺧﻝ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺗﻧﺑﻧﻲ ﻋﻼﻗﺔ وﻻء .واﻟوﻻء ﻗواﻣﻪ اﻟوﻻﻳﺔ
واﻟﺗوﻟﻳﺔ أي اﻟﺳﻠطﺔ ،وﻣﻌطﻳﺎت اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻝ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﻣواطن وﻣﻣﺛﻠﻪ )اﻟﻧﺎﺋب(
ﺗﻘدم ﻛﺛﻳ اًر ﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣرار ﻫذا اﻟﻧﻣط ﻣن اﻟﻌﻘد اﻟرﻋوي أو اﻷﺑوي.
ّ
ﺗﻛﻣن أﻫﻣﻳﺔ ﻧص اﻟﺑﺳﺗﺎﻧﻲ ،ﻓﻲ أﻧﻪ ﻳﺳﺣﻝ ﻟﺣظﺔ اﻟﺗﻘﺎطﻊ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ ﺑﻳن ﻣﻔﻬوﻣﻳن ﻟﻠﺳﻠطﺔ

واﻟﺗﻣﺛﻳﻝ :ﻣﻔﻬوم ﺣدﻳث ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟدﺳﺗور اﻟﺟدﻳد اﻟذي ﻧص ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﻳن اﻟﻣواطﻧﻳن وﺣرﻳﺎﺗﻬم
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وﺣﻘوﻗﻬم ،وﻣﻔﻬوم ﻟﻠﺳﻠطﺔ راﺳﺦ ﻓﻲ اﻟذﻫﻧﻳﺔ واﻟﻌﻘﻠﻳﺔ واﻟﺳﻠوك اﻟﻳوﻣﻲ ٍ
ٍ
وﻣﻌﻳش ﻓﻲ
آت ﻣن اﻟﺗﺎرﻳﺦ
اﻟﺣﺎﺿر ﻛﻧﻣط ﺣﻳﺎة ﺛﺎﺑت أو ﺷﺑﻪ ﺛﺎﺑت ،وﻫو ﻣﻔﻬوم ﻳﻣﻛن ﺗﻠﺧﻳﺻﻪ ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻔردات
واﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت واﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﻧﺳﺗﻣد ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ ودﻻﻻﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﺗراث ،وﻻ ﺳﻳﻣﺎ ﻣن ﻧص اﺑن

ﺧﻠدون ،أﻫﻣﻬﺎ :اﻟوازع اﻟﻌﺻﺑﺎﻧﻲ ،واﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ ،اﻟرﻋﻳﺔ واﻟطﺎﻋﺔ واﻟﻐﻠﺑﺔ واﻟوﻻء واﻻﻧﻘﻳﺎد واﻻﻧﺗظﺎم
واﻟﻠﺟوء واﻟﺗﺑﻌﻳﺔ واﻹﺳﺗﺗﺑﺎع واﻟﻣﻣﺎﻧﻌﺔ ،وﻛﻠﻬﺎ ﻣﻔردات ﺗﺷﻳر إﻟﻰ ﻧﻣط ﻣن ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ واﻟﺧدﻣﺔ وﻛﺳر اﻟﺷوﻛﺔ واﻟوﻻء طوﻋﺎً وﻋﻧوةٕ ،واﻻ ﻓﺎﻟﺧروج أي «اﻟﻣﻣﺎﻧﻌﺔ» .أﻧﻪ ﻧوع

ﻣن ﻋﻘد اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﻳن ﻣراﺗب ﺳﻠطوﻳﺔ وﺳﻳطﺔ ﺑﻳن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﻫو ﻣﺟﻣوﻋﺔ رﻋﺎﻳﺎ ﺗﺎﺑﻌﻳن
اﻟﻣدﻋوة «ﺑﺄﻫﻝ
وﻣﻧﺗظﻣﻳن ﻓﻲ ﺟﻣﺎﻋﺎت ذات ﻋﺻﺑﻳﻪ ﻣن ﺟﻬﺔ ،وﺑﻳن اﻟﻌﺻﺑﻳﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ أو اﻟﻌﺎﻣﺔ
ّ
اﻟدوﻟﺔ» ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ،وﻫذا اﻟﻌﻘد ﻳﻧﺣﺻر ﻓﻲ ﺗﻘدﻳم ﺧدﻣﺔ أو ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣﻘﺎﺑﻝ «وﻻء» .وﻟﻌﻝ ﻫذا
ﺳﻣﺎﻩ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻟﻳوم اﻟﺳﺳﺗﺎم
اﻟﻧﻣط ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن «اﻟﺧدﻣﺔ» و«اﻟوﻻء» ﻫو ﻣﺎ ّ
«اﻟزﺑﺎﺋﻧﻲ» أو «اﻟزﺑوﻧﻲ» ).(clientelisme
ﻣﺎ ﻳﺻﻔﻪ اﻟﺑﺳﺗﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 1908م ﻫو ﺗﺄرﻳﺦ ﻓﻌﻠﻲ ﻟﻠﺣظﺔ اﻟﺗﻘﺎطﻊ ﺑﻳن اﻟﻣﻔﻬوﻣﻳن وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺑﻳن
زﻣﻧﻳن ﺗﺎرﻳﺧﻳﻳن ﻋﻠﻰ أن اﻟﺑﺳﺗﺎﻧﻲ ﻳراﻫن ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻳر اﻷوﺿﺎع ﻧﺣو اﻷﺣﺳن ﺑﻌد رﺑﻊ ﻗرن وﻣن

ﺧﻼﻝ ﺗﻌﻣﻳم اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗرﻗﻲ واﻟﻧﻬوض اﻻﻗﺗﺻﺎديٕ .واذ ﻣﺿﻰ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟرﻫﺎن ﺣواﻟﻲ
اﻟﻘرن ﻳﺗرك اﻟﺑﺳﺗﺎﻧﻲ اﻟﺑﺎب واﺳﻌﺎً ﻟﻠﺗﺳﺎؤﻝ ﺣوﻝ ﺷروط اﻟﺗﺣوﻝ اﻟدﻳﻣﻘراطﻲ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺑﻧﺎء
اﻟﻣواطﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳن اﻟﻌرﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ .وﺣﻘﻝ ﻫذا اﻟﺗﺳﺎؤﻝ ﺑﻘﻲ وﻳﺑﻘﻰ ﺣﺗﻰ اﻟﻳوم ﻣﺟﺎﻝ ﺑﺣث

ﻋن أﺳﺑﺎب ﻫذا اﻟﺗﻌﺛر) ،ﺗﻌﺛر اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ اﻟﻌﺻﺑﺎﻧﻲ إﻟﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟدﺳﺗوري

اﻟوطﻧﻲ(* وﻋن ﺷروط اﻟﺗﺟﺎوز ﻟﻬذا اﻟﺗﻌﺛر؟

وﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن اﻓﺗراض اﻟﺟواب ﻓﺈﻧﻲ ﻻ أظن أن ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣن اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت أو دﻳﻧﺎً ﻣن اﻷدﻳﺎن ،ﻣﻠك )أو

ﻣﻠﻛت( ﻗﺎﺑﻠﻳﺔ ﻟﻠدﻳﻣﻘراطﻳﺔ أو ﻋدم ﻗﺎﺑﻠﻳﺔ ﻟﻬﺎ .إذ ﻳﺷﻳﻊ اﻟﻳوم اﻓﺗراض ﺧﺎطﻰء أن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ
ﻣﻠﻛت ﻗﺎﺑﻠﻳﺔ ﺗﺣوﻳﻝ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ دوﻝ دﻳﻣﻘراطﻳﺔ .وأن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻫﻲ ﺑطﺑﻳﻌﺗﻬﺎ ﻣﻣﺎﻧﻌﺔ

اﻟﺗﺣوﻝ .ﻻ ﺷك أن ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﻳﺔ ﺗﺧدم أﻏراﺿﺎً ﻣﺗﺑﺎﻳﻧﺔ ،ﻓﻬﻲ ﺗﺧدم ﻣن ﺟﻬﺔ
ﺑﻝ وﻣﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻬذا
ّ
اﻟﻧظرة اﻟﻣرﻛزﻳﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﻣﺣﺗﻛرة اﻟﺣداﺛﺔ وﻣروﺟﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ طرﻳﻘﺗﻬﺎ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻳﺔ ،وﻫﻲ ﺗﺧدم ﻣن ﺟﻬﺔ
أﺧرى اﻟﻧظرات اﻷﺻوﻟﻳﺔ اﻟطرﻓﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎوﻝ إﺣﻳﺎء اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺿر ،ﺑﺄﺳﻠوب دﻓﺎﻋﻲ ﺳﻠﺑﻲ
ﻟﻠﻣرﻛز اﻟﻐرﺑﻲ ،ﻓﺗﺧﻠط اﻟﻣراﺣﻝ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ وأزﻣﻧﺗﻬﺎ ،وﺗﻘﻳم ﺳدوداً ﻣﺗوﻫﻣﺔ ﺑﻳن اﻟﺣﺿﺎرات ،ﻓﺗﺑطﻝ
ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺻور وﻫﻣﻲ ﺟﺎﻣد ﻟﻠﻣﺎﺿﻲ ،وﻟﻛن اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣﻧطق أن ﺗﻌود اﻟدوﻟﺔ

اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ اﻟﻘدﻳﻣﺔ ﺑﺛوب ﺟدﻳد ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺿر ،ﻓﻳﺗم ﺗﺣدﻳث اﻻﺳﺗﺑداد اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺣﻛم اﻟﺗﺳﻠطﻲ
اﻟﻌﺳﻛري وﺣﻛم اﻟﺣزب اﻟواﺣد ،وﺗﻘدﻳس اﻟﻘﺎﺋد اﻟزﻋﻳم ﻣن ﺧﻼﻝ اﻋﺗﺑﺎر أي ﻧﻘد ﻟﻪ ﺧطﺎً أﺣﻣر.
* حاول ت بح ث ھ ذا الموض وع ف ي كت اب :مش روع النھ وض العرب ي :أزم ة االنتق ال م ن االجتم اع الس لطاني إل ى االجتم اع ال وطني،
بيروت ،دار الطليعة .1995
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ٍ
ﺗﺄوﻳﻼت وﻗراءات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻧﺻوﺻﻬﺎ ﻓﻲ ﻣراﺣﻝ
واﻟواﻗﻊ أن ﻛﻝ اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت ،ﺑﻝ اﻷدﻳﺎن أﻧﺗﺟت
اﻟﺗﺎرﻳﺦ .ﻫذﻩ اﻟﻘراءات ﻣﺎ ﻟﺑﺛت أن أﺿﺣت أﻳدﻳوﻟوﺣﻳﺎت ﻷﻧظﻣﺔ وﻋﻬود وﻋﻼﻗﺎت وﺟﻣﺎﻋﺎت
وﻓرق ،أي ﻟﻘوى إﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ وﻣن اﻟطﺑﻳﻌﻲ أن ﺗﻘﺎوم ﻫذﻩ اﻟﻘوى اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺟدﻳدة ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ

اﻟﺳﻠطﺔ وﻫﻳﺎﻛﻠﻬﺎ .ﻋﻠﻰ أن ﻫذﻩ اﻷﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣﺎ ﺗﺗﺣوﻝ إﻟﻰ ﺧطﺎب ﺗﻌﺑوي وﺳﺟﺎﻟﻲ
ﺗﺣت ﻋﺑﺎءة ﻓﻛر ﺳﻳﺎﺳﻲ ﻣﻌﻳن ،ﻟﻳﺳت ﻫﻲ ﺟوﻫر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟذي ﻻ ﻳﺗﻐﻳر وﻻ ﻳﺗﺣوﻝ .ﻓﻛﻣﺎ أن ﻗراءة

ﺗﺣوﻟت إﻟﻰ أﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ وﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻣﻧﺎﻫﺿﺔ
ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرون اﻟوﺳطﻰ ّ
ﻟﺗﺣوﻝ اﻟﻔرد إﻟﻰ ﻣواطن ﺣر ﻓﻲ دوﻟﺔ ﺣﻳﺎدﻳﺔ .ﻓﺛﻣﺔ ﻗراءة أﺧرى ﻛﺎﻧت آﺧذة
ﻟﻠﻌﻘﻼﻧﻳﺔ وﻣﻌﺎدﻳﺔ ّ
ﺑﺎﻟﺗﺷﻛﻝ ﻣﻊ ﺣرﻛﺔ اﻹﺻﻼح اﻟدﻳﻧﻲ وﺣرﻛﺔ اﻹﺣﻳﺎء واﻷﻧﺳﻧﺔ واﻟﺛورة اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ وﺣرﻛﺔ اﻟﺗﻧوﻳر

وﺻوﻻً إﻟﻰ ﺑذﻝ اﻟﺟﻬد ﻓﻲ ﺑﻧﺎء «ﻻﻫوت ﻋﻠﻣﺎﻧﻲ» ﻓﻲ ﻏﺿون اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﻳن .ﻟﻘد ﺗﻌﻠّﻣت

اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﻳﻘوﻝ ،اﻟﺑﻌض ،اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ واﺳﺗوﻋﺑت ﻓﻛرة «اﻟﻣواطﻧﺔ» أو ﺣق اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
وﺣق اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد ﻋﺑر ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺦ وﺗﺣوﻻﺗﻪ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺣﺎﺟﺎت اﻟواﻗﻊ
ووطﺄﺗﻪ وﻓﺎﻋﻠﻳﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ وﺗﻌددﻳﺔ اﻟﻘوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ،ﻻ ﺑﻔﻌﻝ اﻟﻘﺎﺑﻠﻳﺔ اﻟذاﺗﻳﺔ أو ﻋدﻣﻬﺎ.
وﻋﻠﻳﻪ ،ﻓﺎن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻟﻳﺳت ﺑﻌﻳدة ﻋن ﻫذا اﻟﻣﻧطق ،ﻓﻲ اﻟﺗﺣوﻝ واﻟﺗﻛﻳف واﻟﻣواﻛﺑﺔ .ﻟﻘد

ﺑدأ اﻹﺟﺗﻬﺎد ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ،ﻓﻲ ﻏﺿون اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ،ﻣﻊ أﻋﻼم اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻷواﺋﻝ وﻛﻣﺎ
ﻧﻼﺣظ ﻟدى اﻟطﻬطﺎوي واﻟﺟﻳﻝ اﻹﺻﻼﺣﻲ اﻟﻼﺣق واﻹﻧﻘطﺎع اﻟذي ﺣﺻﻝ ﻟﻳس ﻣؤﺷ اًر ﻟﻔﺷﻝ أو
اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ أو ﻣﻣﺎﻧﻌﺔ ﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﺑﺳﺑب ﺑﻧﻳﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ أو ﻣرﺟﻌﻳﺔ ﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻋرﻓﺎﻧﻳﺔ ﻛﺎﻧت أو ﺑﻳﺎﻧﻳﺔ أو

ﺑرﻫﺎﻧﻳﺔ ،ﺑﻝ ﻷن ﺛﻣﺔ ﻋواﻣﻝ ﻳﻣﻛن دراﺳﺗﻬﺎ ووﻋﻳﻬﺎ ّأدت إﻟﻰ ﻫذا اﻹﻧﻘطﺎع ﻛﻣﺎ ﺳﻧرى.
وﻋﻠﻳﻪ ،إن اﻟﺣدﻳث ﻋن ﻣرﺟﻌﻳﺎت ﻣﻌرﻓﻳﺔ ﻟﻛﻝ ﻣﻔﻬوم ﻛﺎﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﻣﺛﻼً أو اﻟﻣواطﻧﺔ واﻟﻘوﻝ أن

ﻣرﺟﻌﻳﺎﺗﻬﺎ أﺛﻳﻧﻳﺔ أو ﻳوﻧﺎﻧﻳﺔ أو ﻏرﺑﻳﺔ ،ﻻ ﻳﺳﺗدﻋﻲ اﻟﻔﺻﻝ ﺑﻳن اﻟﺣﺿﺎرات ﺑﺣﺟﺔ اﺧﺗﻼف اﻟﺑﻧﻰ

واﻷﻧﺳﺎق ،ﺑﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس أن اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﻳن ﻣﻔﻬوم اﻟﺑﻧﻳﺔ وﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ
ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ان ﺗﺑرز ﺣﺎﻻت اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ واﻟﺳﻳرورة واﻟﺗﺣوﻻت ﻓﻲ اﻟﺗوارﻳﺦ ،ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ اﻟﻘوﻝ ﺑﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺎرﻳﺦ
اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌدد اﻟﻣﻧﻔﺗﺢ واﻻﻗﺗﺑﺎس واﻟﻌﻼﻗﺎت.
ﻳرى ﻟﻔﻲ ﺳﺗراوس ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ« :إن ﻣﻘوﻟﺔ ﺗﻧوع اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﺑﺷرﻳﺔ ﻻ ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻔﻬم
ﻋﻠﻰ ﻧﺣو «ﺳﺎﻛن» ،ﻓﻬذا اﻟﺗﻧوع ﻻ ﻳﻣت ﺑﺻﻠﺔ إﻟﻰ ﺗﻧوع اﻟﻌﻳﻧﺎت اﻟﺟﺎﻣدة أو ﺗﻧوع اﻟﻔﻬﺎرس

ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺑﺎﻋد اﻟﺟﻐراﻓﻲ وﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻﺎﺋص
اﻟﺟﺎﻓﺔ .رﺑﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺑﺷر ﻗد ﺑﻠوروا ﺛﻘﺎﻓﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ً
اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﺎز ﺑﻬﺎ ﺑﻳﺋﺗﻬم ،وﻋﻠﻰ ﺟﻬﻠﻬم ﺑﺳﺎﺋر اﻟﺑﺷر اﻵﺧرﻳن .ﻟﻛن ﻫذا ﻻ ﻳﺻﺢ ﺑﺻورة ﻗﺎطﻌﺔ إﻻ
إذا ﻛﺎﻧت ﻛﻝ ﺛﻘﺎﻓﺔ أو ﻛﻝ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻗد وﻟد وﺗرﻋرع ﺑﻣﻌزﻝ ﻋن ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت أو اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت
اﻷﺧرى ،ﺑﻳد أن اﻷﻣر ﻟم ﻳﻛن ﻳوﻣﺎً ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺣو ،اﻟﻠﻬم إﻻ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺣﺎﻻت اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ».
وﻋﻠﻳﻪ ﻓﺎﻧﻧﺎ ﻧﺳوق اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﺗﺄﺳﻳﺳﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻠف:
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أوﻻً :إن اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ اﻟﻳوﻧﺎﻧﻳﺔ ﻟم ﺗﻛن ﻣرﺟﻌﻳﺔ ﻟﻠﺣﺿﺎرة اﻷوروﺑﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ وﺣدﻫﺎ ،ﻓﺎﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻌرﺑﻳﺔ

ﺗﻌﺎﻣﻠت ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻷﺧﻳرة ﻛﺈﺣدى اﻟﻣرﺟﻌﻳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ آﻧذاك ،ﺟﻧﺑًﺎ إﻟﻰ ﺟﻧب ﻣﻊ اﻟﻣرﺟﻌﻳﺎت

اﻟﻔﺎرﺳﻳﺔ واﻟﻬﻧدﻳﺔ ،وﺑﺻﻳﻐﺔ أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت )أي اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻌرﺑﻳﺔ( اﻟﻣﺷروع اﻟﺣﺿﺎري اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
)اﻟﺣدﻳث آﻧذاك( اﻟﻣﺳﺗوﻋب آﻧذاك ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻼﻗﺢ ،واﻟﺗﺛﺎﻗف ،واﻟﺗواﺻﻝ .إن ﻣﻔﻬوم اﻟﻣدﻳﻧﺔ،
وﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ واﻟوﺿﻌﻳﺔ ﻟﻠﺣﻛم ،ﻣﻔﺎﻫﻳم ﻧﺟدﻫﺎ ﺑﻐ ازرة ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ واﻟﻔﻘﻬﻲ اﻟﻌرﺑﻲ

اﻟوﺳﻳط :ﻣن اﻟﻔﺎراﺑﻲ ،إﻟﻰ اﺑن رﺷد ،إﻟﻰ اﺑن ﺧﻠدون ،إﻟﻰ ﻓﻘﻬﺎء ،ﺣﺎوﻟوا اﻟﺗوﻓﻳق ﺑﻳن اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ
اﻟﺷرﻋﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ أو اﻟﺗﻣﻳﻳز واﻟﻔﺻﻝ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ.

ﺛﺎﻧﻳﺎً :إن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻟﻠﺣﺿﺎرات اﻟﻘدﻳﻣﺔ  -ﻣﺎ ﻗﺑﻝ اﻟﻳوﻧﺎﻧﻳﺔ واﻟﻬﻠﻳﻧﻳﺔ ،ﺑدأت ﺗﺑﺣث وﺗﺑرﻫن

ﻓرﺿﻳﺔ ﺟدﻳﺔ وﻫﻲ أن اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻳوﻧﺎﻧﻳﺔ ﻟم ﺗﻛن أﻣﺎً ﻟﻠﺣﺿﺎرات اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ )أو ﻣﻌﺟزة ﻓرﻳدة( ،ﺑﻝ
ﻫﻲ ﻧﺗﺎج ﻟﺗﺄﺛﻳرات ﺣﺿﺎرﻳﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺗﻣرﻛزت ﻓﻲ ﺣوض اﻟﻣﺗوﺳط ،وﻓﻲ ﻋدادﻫﺎ ﺗﺄﺗﻲ اﻟﺣﺿﺎرة

اﻟﻣﺻرﻳﺔ واﻟﻛﻧﻌﺎﻧﻳﺔ وﺣﺿﺎرات ﺑﻼد ﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﻧﻬرﻳن وﺣﺿﺎرة اﻟﻔرس .وﻣﻔﻬوم اﻟﻣدﻳﻧﺔ/اﻟدوﻟﺔ ﻟم
ﻳﻛن ﻏرﻳﺑﺎً ﻋن ﺗﻠك اﻟﺣﺿﺎرات )اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻛﻧﻌﺎﻧﻳﺔ ﻣﺛﻼً( وﻛذﻟك ﻣﺑدأ اﻟﺗﺷرﻳﻊ واﻟﻘﺎﻧون )ﺷراﺋﻊ

ﺣﻣوراﺑﻲ(.

ﺛﺎﻟﺛﺎً :إن ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻻﻧﻘطﺎع ﻓﻲ اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ اﻟﻌرﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﺗﻲ ﺑدأ اﻟﻣؤرﺧون

اﻟﻣﻌﺎﺻرون ﻳدرﺳوﻧﻬﺎ ﺑﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﺳﺑﺎب اﻟﺗﺟﺎوز اﻟذي ﺣﺻﻝ ﻓﻲ أوروﺑﺎ

ﺑدءاً ﻣن اﻟﻘرﻧﻳن اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر واﻟﺳﺎدس ﻋﺷر وأﺳﺑﺎب اﻟﺟﻣود اﻟذي ﻋﺎﺷت ﻓﻳﻬﺎ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧﺎ ،ﻫﻲ
ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﻣﻌﻘدة وﻣرﻛﺑﺔ ﺗﻔﺗرض دراﺳﺔ ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ ﻣن زواﻳﺎ اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺟﻳوﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ

وﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻟﻔﻬم ﻣﺎ أﺿﺣﻰ ﻳﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻧﻣو اﻟﻣﺗﻔﺎوت واﻟﻼﻣﺗﻛﺎﻓﻲء ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم.

راﺑﻌﺎ ً◌ :إن ﺗﺄﺳﻳس اﻟدوﻟﺔ اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﺻﺑﻳﺔ وﻋﻼﻗﺔ ﻫذﻩ اﻷﺧﻳرة ﺑﺎﻟدﻋوة اﻟدﻳﻧﻳﺔ
ﻛوﺳﻳﻠﺔ اﺳﺗﻘواء )وﻓﻘﺎً ﻟﺗﻌﺑﻳر اﺑن ﺧﻠدون( ،وﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣﻛم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ «رﻋﻳﺔ» وﻋﺑر

وﺳﺎﺋط ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت اﻷﻫﻠﻳﺔ :ﻛﺎﻷﺧوﻳﺎت واﻟﺣرف ﻓﻲ اﻟﻣدﻳﻧﺔ ،واﻟﻌﺻﺑﻳﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻳﺔ اﻟﻔﻼﺣﻳﺔ
واﻟﺑدوﻳﺔ ﻓﻲ اﻷرﻳﺎف ،وﺳﻠطﺎت اﻟﺑطرﻳرﻛﻳﺎت ﻟﻠﻣﻠﻝ ﻏﻳر اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،ﻛﻝ ﻫذا ﻛﺎن ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت

ﻧﺷﺄت ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﻳﺦ واﻧﺑﻧت ﺗﻠﺑﻳﺔً ﻟﺣﺎﺟﺎت اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟﺑﺎﻳﺔ ،واﻟﺧراج ،وﻣواﺻﻼت اﻟﻘواﻓﻝ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة
اﻟﺑﻌﻳدة ،واﻹﻧﺗﺎج اﻟﺣرﻓﻲ اﻟﻣﺗﻧظم ﻓﻲ ﺗﻧظﻳﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ أﺷﺑﻪ ﺑﺎﻟﻔرق اﻟدﻳﻧﻳﺔ اﻟﺳرﻳﺔ وطرق

اﻟﺻوﻓﻳﺔ .إﻧﻬﺎ إذن ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ وﻟﻳﺳت ﻗد اًر ﻣؤﺑداً ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ،وﻟذﻟك ﻓﺎن ﻣﻔﻬوم «اﻟرﻋﻳﺔ»
ﻛﺎن ﻳﻧدرج ﻓﻲ ﺑﻧﻳﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺿت ﻣن ﻣراﺣﻝ اﻟﺗﺎرﻳﺦ،
وﻛﺎن ﺗﻌﺑﻳر اﻟوطن واﻟﻣواطن ﻓﻲ ذاك اﻟﺳﻳﺎق ﻻ ﻳﻌﺑر إﻻ ﻋن ﺣﻧﻳن وﺟداﻧﻲ ﻟﻣﻛﺎن اﻟﻧﺷﺄة.

ﺗﺣدث اﻟطﻬطﺎوي وﺑﻘﻳﺔ اﻟﻧﻬﺿوﻳﻳن اﻟﻌرب واﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻋن وطﻧﻳﺔ ووطن وأﺑﻧﺎء
ﺧﺎﻣﺳﺎً :ﻋﻧدﻣﺎ ّ
اﻟوطن ﻓﻲ ﻏﺿون اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ،وﻣطﺎﻟﻊ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﻳن ﻓﺈﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧوا ﻳﻧﻘﻠون ﻣﻔﻬوم
اﻟدوﻟﺔ/اﻷﻣﺔ وﻣﻔﻬوم اﻟﻣواطن ﻛﻌﺿو ﻓﻲ ﻫﻳﺋﺔ إﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻫﻲ ﻫﻳﺋﺔ اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺳﻳت ﻣن
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اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﻳوﻧﺎﻧﻳﺔ ،ﻟﺗﺣﻝ ﻣﺣﻠﻬﺎ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ وﻓﻘﻬﻬﺎ وﺻوﻓﻳﺔ أوﻟﻳﺎﺋﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ
ﻛﺎﻧوا ﻳﺳﺗﺟﻳﺑون ﻟﺣﺎﺟﺎت ﻓﻲ اﻟﺗطوﻳر اﻹﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺗﺣدﻳث اﻹداري واﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ ﻛﺎن ﻳﺣﻔز إﻟﻳﻪ
اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرب اﻷوروﺑﻳﺔ ،وﺻوﻻً إﻟﻰ ﺗﺑﻧﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟدﺳﺗور واﻟﻣواطﻧﺔ ﻓﻲ ﻣطﺎﻟﻊ اﻟﻘرن

اﻟﻌﺷرﻳن.

ﻋﻠﻰ أن ﻫذا اﻟﻧﻘﻝ ﻟم ﻳﻛن ﺗﻘﻠﻳداً أﻋﻣﻰ ،ﻛﺎن ﻣﻘﺻوداً ﺑﻔﻌﻝ ﻗﻧﺎﻋﺎت ﺗرى أن اﻹﻗﺗﺑﺎس ﺷرط ﻣن

ﺷروط اﻟﺗرﻗﻲ واﻟﺗﻘدم واﻟﻧﻬوض وﺑﻣﻧطق ﻻ ﻳرى ﺣرﺟﺎً ﻣن ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﺛﺎﻗف وﺗﺣﻣﻳﻝ اﻟﻣﻔردات
ٍ
ﻣﻌﺎن ﺟدﻳدة ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ آﺧر .ﻫﻛذا ﻣﺛﻼً ﺗﻌﺎﻣﻝ رﺷﻳد رﺿﺎ ﻣﻊ ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺷورى
واﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت

وﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺣﻛم اﻟدﺳﺗوري واﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ ،ﻓرأى ذﻟك اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺗﻧﺑﻳﻪ أوروﺑﻲ ﻣذ ّﻛر ﺑوﺟود ﻣﺑدأ

اﻟﺷورى ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﺑﻌد أن ﻧﺳﻳﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣون طﻳﻠﺔ ﻋﺻور اﻟدوﻟﺔ اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ )راﺟﻊ ﻛﺗﺎﺑﻧﺎ

ﺣوﻝ رﺷﻳد رﺿﺎ :ﻣﺧﺗﺎرات ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻧﺎر ،دار اﻟطﻠﻳﻌﺔ ،ﺑﻳروت .(1979 ،وﻫﻛذا
ﺗﻌﺎﻣﻝ أﻳﺿﺎً ﺣﺳﻳن ﻧﺎﺋﻳﻧﻲ ﻣﻊ ﻣﻔﻬوم اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻳﺔ واﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷروطﺔ اﻹﻳراﻧﻳﺔ ﻋﺎم

1909م )اﻟدﺳﺗور اﻹﻳراﻧﻲ( ،أﻧﻬﺎ ﻓﻲ رأﻳﻪ ﻣن إﺑداع اﻟﻔﻛر اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻟﺗﺣدﻳد ﺳﻠطﺔ اﻟﺣﺎﻛم اﻟﻔرد،
وﻫﻲ ﻓﻲ اﺟﺗﻬﺎدﻩ اﻹﺳﻼﻣﻲ إﻋﺎدة اﻟوﻻﻳﺔ إﻟﻰ «اﻷﻣﺔ» ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣواطﻧﻳن ،ﻻ رﻋﺎﻳﺎ

ﺳﻠطﺎن )أﻧظر ﻛﺗﺎﺑﻧﺎ :اﻟﻔﻘﻳﻪ واﻟﺳﻠطﺎن ،ﺟدﻟﻳﺔ اﻟدﻳن واﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺟرﺑﺗﻳن :ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ
ٕواﻳران اﻟﺻﻔوﻳﺔ واﻟﻘﺎﺟﺎرﻳﺔ ،ﺑﻳروت ،دار اﻟطﻠﻳﻌﺔ .(2000
دروس اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
ﻟﻘد وﻋﻰ ﻓﻘﻬﺎء اﺻﻼﺣﻳون وﻛﺗﺎب وﻧﺎﺷطون ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟدوﻝ اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ
وﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺧﺿﻌت ﻟﻺﺣﺗﻼﻻت اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﺳﺑﻝ ﻧﻬوض اﻟدوﻟﺔ وﻣﺟﺗﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﺿون اﻟﻘرن
اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر وﻣطﺎﻟﻊ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﻳن ،وأﻫم ﻫذﻩ اﻟﺳﺑﻝ :إﺷراك اﻷﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم ﻋن طرﻳق
اﻹﻧﺗﺧﺎب واﻹﻗﺗراع اﻟﻌﺎم واﻟﻌﻣﻝ ﻣن أﺟﻝ اﻟﺳﻳﺎدة اﻟوطﻧﻳﺔ وﺗﻘﻳﻳد اﻟﺣﺎﻛم ﺑدﺳﺗور ﻟﻠﺑﻼد .ﻛﺎن ﻫذا
ﺑداﻳﺔ اﻟﺗﺄﺳﻳس ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣواطن وﺣﻘوﻗﻪ ﻓﻲ ظﻝ دوﻟﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟدﺳﺗور.

ﻟﻛن اﻟﺑداﻳﺔ ،ﻋﺎدت ﻓﺗﻌﺛرت ،وﺗﻌﺛرﻫﺎ ﺟﺎء ﻣن ﻋدة أﺑواب:
 ﻣن ﺑﺎب اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻐرﺑﻳﺔ اﻟﺗوﺳﻌﻳﺔ واﻟﺗﻲ أظﻬرت ﻟﻠﺷﻌوب اﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻧﺻرﻳﺔ واﻟﻘﻣﻌﻳﺔواﻟﺗﺧرﻳﺑﻳﺔ وﺣدﻫﺎ ،ﻓﺑﻬﺗت ﻓﻲ اﻟوﻋﻲ اﻟﻣﻘﺎرن اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟدى اﻟﻧﺧب ﺻورة اﻟﻔﻛر اﻟﺗﻧوﻳري اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
وﺳﺎدت ﺻورة «اﻟﺗﻌﺻب اﻟﻐرﺑﻲ» وﻻ ﺳﻳﻣﺎ ﺑﻌد اﺣﺗﻼﻝ ﻓﻠﺳطﻳن واﻟﻣﺻﺎﺋب واﻟﻛوارث اﻟﺗﻲ

ﺗداﻋت ﺑﻔﻌﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻌدواﻧﻳﺔ اﻹﺳ ارﺋﻳﻠﻳﺔ ودﻋم اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﻟﻬﺎ.

ﻓﺿﻠوا اﺳﺗﻣرار اﻟﻧظﺎم اﻟﻘدﻳم ﻓﺣﺎﻓظوا ﻋﻠﻰ
 وﻣن ﺑﺎب ﺳﻳﺎﺳﺎت اﻷﻋﻳﺎن اﻟﻣﺣﻠﻳﻳن اﻟذﻳن ّاﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟرﻋوﻳﺔ واﺳﺗدﺧﻠوﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﻬم ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﺑﻠورة ﻓﻛرة اﻟﻣواطﻧﻳﺔ وﺣﻘوﻗﻬﺎ وواﺟﺑﺎﺗﻬﺎ:
ﻣﺳﺗﺛﻣرﻳن اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ واﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻳﺔ ﻟﺣﺳﺎﺑﻬم وﻣﺻﺎﻟﺣﻬم ،ﺧﺎﻟطﻳن ﺑﻳن اﻟﺗﻣﺛﻳﻝ اﻟوطﻧﻲ
واﻟﺗﻣﺛﻳﻝ اﻟرﻋوي.
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 -وﻣن ﺑﺎب ردود اﻟﻔﻌﻝ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ وﺗﻠك ،ﻛﺎﻧت ﺻورة «اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ» ﺗﺗﻘﻠّص وﺗﺗﺟ أز

إﻟﻰ ﺻور ﺗﺳﺗﺣﺿر ﻓﻳﻬﺎ اﻟذاﻛرة اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ وﺣدﻫﺎ طﻠﺑﻳﺔ وﺟﻬﺎد ،ﺗﺳﺗﺣﺿر ذاﻛرة وﻟﻳس ﺗﺎرﻳﺧًﺎ،

ٍ
ﻓﻳﺑﺣث ﻋﺑرﻫﺎ ﻋن «ﻫوﻳﺔ» ﻣﻘطوﻋﺔ اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻵﺧر ،وﻋن
ﻣﺎض ﻳﻔﺗرض ﻏﻧﻳ ًﺎ ﻟﻳﻛون ﻣﻌوﺿﺎً
ﻟﺧﺳران اﻟﺣﺎﺿر) .ﻋن ﻓﻘر اﻟﺣﺎﺿر(.

وﻛﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻛﻝ ﻫذا ،ﻛﺎﻧت ردة اﻟﻔﻌﻝ ﻋﻠﻰ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ وﻓﻛرة اﻟﻣواطﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدﻳد ﻣن
اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ اﻟﺗﻳﺎر اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺧﻣﺳﻳﻧﺎت )ﻣﺻر ،ﺳورﻳﺎ ،اﻟﻌراق (..
ردة ﻓﻌﻝ ﺳﻠﺑﻳﺔ ،ﻗواﻣﻬﺎ ﻋﺳﻛرة اﻟدوﻟﺔ وﺗﻐﻠﻳب أﻣن اﻷﻧظﻣﺔ ،ﻓﺟرت اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ ﺿد «اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ
ّ
اﻟرﺟﻌﻳﺔ» وﺣ ّﻝ ﻣﻔﻬوم «اﻟﺟﻣﺎﻫﻳر» ﻣﺣﻝ ﻣﻔﻬوم «اﻟﻣواطﻧﻳن» وﺟرى ﺗﺑﻧﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ
ٍ
ﺑﻣﻌزﻝ ﻋن اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻟﺑﺷرﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺟرى ﺗﻧﻣﻳط و«ﺗﺄﺣﻳد»
اﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻟﺗﻘﻧﻳﺔ اﻷﺣﺎدﻳﺔ
ﻟﻠﺣﻳﺎة اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﺑﺣﺟﺔ ﻓﺷﻝ اﻷﺣزاب وﺗﺣﻣﻳﻝ واﻗﻊ اﻟﺗﻌدد ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﺗﺟزﺋﺔ واﻻﻧﻘﺳﺎم .خالصة
واستنتاجات:
ﻻ ﺑــد ﻣــن اﻻﺳــﺗﺧﻼص أﺧﻳـ اًر ،أن اﻟﻌــودة إﻟــﻰ اﻟﻣرﺟﻌﻳــﺔ اﻟﻼﺗﻳﻧﻳــﺔ ،ﻷﺻــﻝ اﻟﻛﻠﻣــﺎت ،ﻟــﻳس ﻣــن ﻗﺑﻳــﻝ

اﻟد ارﺳـﺔ اﻷﻟﺳـﻧﻳﺔ أو اﻟﻔﻳﻠوﻟوﺟﻳـﺔ اﻟﻣﺟــردة ،ﺑـﻝ ﻹﺑـراز ﻣﻔﺎرﻗـﺎت ﻣﻌﻳﻧــﺔ ﺑـﻳن اﻟﺛﻘﺎﻓـﺎت ﻟوﻋﻳﻬـﺎ ﺗﺎرﻳﺧﻳـﺎً،
ٕواﻣﻛﺎﻧﻳــﺔ اﻟﺗواﺻــﻝ ﺑــﻳن اﻟﺗﺟــﺎرب اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌــﺎﻟم ..ﻓﺎﻋﺗﻣــﺎد ﻣﻔﻬــوم اﻟﻧﺎﺳــﻳوﻧﺎﻟﻳﺗﻪ واﻟﻣواطﻧــﺔ ﻓــﻲ

ـﺄﺧر ،ﻓ ــﻲ ﻋﺻ ــر اﻟﺗﻧظﻳﻣ ــﺎت اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳ ــﺔ ودﺳ ــﺗورﻫﺎ
اﻟﻌ ــﺎﻟم اﻹﺳ ــﻼﻣﻲ ،وﻓ ــﻲ اﻟﻌ ــﺎﻟم اﻟﻌرﺑ ــﻲ ﺟ ــﺎء ﻣﺗ ـ اً

اﻟﻣﻌﻠن ﻣرﺗﻳن ) 1876و  (1908ﺣﻳث اﻋﺗﻣدت ﺻﻳﻐﺔ اﻟﺗﺑﻌﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳـﺔ )اﻟﺗﺎﺑﻌﻳـﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳـﺔ( ،وﻓـﻲ
ﻋﺻ ـ ــر دﺳ ـ ــﺎﺗﻳر اﻟﻌﺷـ ـ ـرﻳﻧﻳﺎت اﻟﻌرﺑﻳ ـ ــﺔ ،اﺛ ـ ــر ﻣﻌﺎﻫ ـ ــدة – ﻟ ـ ــوزان –  – 1923ﺣﻳ ـ ــث اﻋﺗﻣ ـ ــد ﻣﺑ ـ ــدأ

اﻟﻧﺎﺳــﻳوﻧﺎﻟﻳﺗﻪ )' (principe’ des nationalitesﻓ ــﻲ اﺳ ــﺗﺣداث اﻟ ــدوﻝ اﻟوطﻧﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﻣﺷ ــرق
اﻟﻌرﺑﻲ ،وﺗﺣدﻳد اﻟﺗﺎﺑﻌﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺻﻳﻐﺔ اﻟﻣواطن واﻟﻣواطﻧﻳﺔ.
ﻋﻠﻰ أن ﻫذا اﻻﻋﺗﻣﺎد )اﻋﺗﻣـﺎد ﺗﻠـك اﻟﺻـﻳﻎ اﻟﻣﻔﻬوﻣﻳـﺔ اﻟﺟدﻳـدة ﻟﻼﻧﺗﻣـﺎء إﻟـﻰ دوﻟـﺔ/وطن ،وﺑـﺎﻟﻣﻌﻧﻰ
اﻟــذي ﻳوﺣﻳ ــﻪ وﻳﺳــﺗدﻋﻳﻪ واﻗ ــﻊ اﻟدوﻟﺔ/اﻷﻣ ــﺔ ) ،(Etat-nationوﻗــﻊ ﻋﻠ ــﻰ ﺣﻘــﺎﺋق وﻣﻌطﻳــﺎت أﻫﻠﻳ ــﺔ
وﻣﺣﻠﻳ ــﺔ وﺗﺎرﻳﺧﻳ ــﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣ ــﻊ اﻟﻌرﺑ ــﻲ .وﻫ ــذا اﻟواﻗ ــﻊ ﺟﻌ ــﻝ ﻣ ــن ﺗﺻ ــورات اﻷﻣ ــﺔ واﻟدوﻟ ــﺔ

واﻟﻣواطﻧــﺔ واﻟﺟﻧﺳــﻳﺔ )أي اﻻﻧﺗﻣــﺎء إﻟــﻰ دوﻟــﺔ ﻛﻌﻼﻗــﺔ ﺣﻘــوق وواﺟﺑــﺎت( ،أﻣــو اًر ﻣﻠﺗﺑﺳــﺔ وﻫﺟﻳﻧــﺔ ﻓــﻲ

اﻟوﻋﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻓﻲ اﻟﺳﻠوك اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ،أي ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻳﺷﺔ.

 اﺧــﺗﻠط أﻣــر اﻟدوﻟــﺔ ﺑــﻳن ﺗﺻــورﻫﺎ دوﻟــﺔ ﺳــﻠطﺎﻧﻳﺔ ﻗﺎﺋﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﺻــﺑﻳﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑــﺔ أو اﻟﻣﺗﻐﻠﺑــﺔ وﻓــﻲﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺳودﻩ وﺗرﻋﺎﻩ ﻧﺻوص ﺗﺟﻣﻊ ﺑﻳن «أﺣﻛﺎم ﺳـﻠطﺎﻧﻳﺔ ووﻻﻳـﺎت دﻳﻧﻳـﺔ» وأﻋـراف وﺗﻘﺎﻟﻳـد ،وﺑـﻳن

ﺗﺻورﻫﺎ دوﻟﺔ ﺣدﻳﺛﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻣﺛﻳﻝ اﻟﺷﻌب وﺗوزع اﻟﺳﻠطﺎت وﻓﻘﺎً ﻟدﺳﺗور وﻗواﻧﻳن ﻧﺎظﻣـﺔ ﻣرﺗﻛـزة

إﻟﻰ ﻣﺑدأﻳن أﺳﺎﺳﻳﻳن :ﻓﺻﻝ اﻟﺳﻠطﺎت ،وﻓﺻﻝ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣدﻧﻳﺔ.

 واﺧ ــﺗﻠط أﻣ ــر اﻟﺗﻣﺛﻳ ــﻝ ﺑ ــﻳن ﺻ ــﻳﻐﺔ اﻻﻗﺗـ ـراع اﻟﺣ ــر اﻟﻘﺎﺋﻣ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﻻﺧﺗﻳ ــﺎر اﻟﺳﻳﺎﺳ ــﻲ ﺑ ــﻳن ﻧﺎﺋ ــب)ﻣﻧﺗﺧــب( وﺑــﻳن ﻧﺎﺧــب ،وﺑــﻳن ﺻــﻳﻐﺔ اﻟﺗﺑﻌﻳــﺔ ﻟﻠــزﻋﻳم واﻟﺷــﻳﺦ واﻟﻧﺎﻓــذ ،ﺣﻳــث ﺗﺟــددت ﺻــﻳﻐﺔ اﻟ ارﻋــﻲ
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واﻟرﻋﻳـ ــﺔ ،ﻓ ـ ــﻲ ﺻ ـ ــﻳﻐﺔ اﻟﺣـ ــﺎﻛم واﻟﻣﺣﻛ ـ ــوم ،ﻓ ـ ــﻲ ﺻ ـ ــﻳﻐﺔ ﻧـ ــدﻋوﻫﺎ اﻟﻳ ـ ــوم «اﻟﺻ ـ ــﻳﻐﺔ اﻟزﻧﺎﺋﻧﻳ ـ ــﺔ» ،أو
«اﻟزﺑوﻧﻳﺔ».
 -ﻛﻣ ــﺎ واﺧ ــﺗﻠط أﻣ ــر اﻟﺳ ــﻠطﺎت ﺑ ــﻳن ﻣﻌﻧﺎﻫ ــﺎ ودورﻫ ــﺎ ﻛﻬﻳﺋ ــﺎت ﻣﻧﻔﺻ ــﻠﺔ وﻣﺗﻛﺎﻣﻠ ــﺔ ﻓ ــﻲ إدارة ﺷ ــؤون

اﻟﺷﻌب )ﻛﻣواطن( ،وﺑﻳن ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ ﻛﻬﻳﺋﺎت وﺳﻳطﺔ ﺑـﻳن اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ واﻟدوﻟـﺔ ،وﺑـﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟـذي ﻳﺷـﻳر إﻟﻳـﻪ

ﻣﻌﻧ ــﻰ اﻟﻌﺻ ــﺑﻳﺎت وﺗراﺗﺑﻬ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟﺗﻌرﻳ ــف اﻟﺧﻠ ــدوﻧﻲ :ﻋﺻ ــﺑﻳﺔ ﻏﺎﻟﺑ ــﺔ ،ﻋﺻ ــﺑﻳﺔ ﻣﺳ ــﺗﺗﺑﻌﺔ ،ﻋﺻ ــﺑﻳﺔ
ﻣواﻟﻳﺔ ،ﻋﺻﺑﻳﺔ ﻣﻣﺎﻧﻌﺔ ،ﻋﺻﺑﻳﺔ ﺧﺎرﺟﺔ...إﻟﺦ ،وﻗد ﻟﻌﺑت اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ واﻟﻌﺷﺎﺋر ،واﻟطواﺋف ،ﻫـذا اﻟـدور
وﻫ ـ ــذﻩ اﻟوظﻳﻔ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﻫ ـ ــذا اﻻﺟﺗﻣ ـ ــﺎع اﻟ ـ ــذي ﻳﻣﻛ ـ ــن أن ﻧﺳ ـ ــﻣﻳﻪ اﻻﺟﺗﻣ ـ ــﺎع اﻟﻌﺻ ـ ــﺑﺎﻧﻲ)..اﻻﺟﺗﻣﺎع
اﻻﻧﻘﻼﺑﻲ( ،ﺣﻳث ﻳﻐﻳب ﻣﻔﻬوم ﺗداوﻝ اﻟﺳﻠطﺔ.

 -وﻫﻛــذا اﺧــﺗﻠط اﻷﻣــر ﺑــﻳن اﺟﺗﻣــﺎع وطﻧــﻲ واﺟﺗﻣــﺎع ﻋﺻــﺑﺎﻧﻲ ،وﺑــﻳن ﻣواطﻧﻳــﺔ ﺗﻘــوم ﻋﻠــﻰ ﺣﻘــوق

اﻟﻔرد ،ورﻋﻳﺔ ﻣﻧﻘﺳﻣﺔ إﻟﻰ طواﺋف وﻗﺑﺎﺋﻝ ﺗﻘـوم ﻋﻠـﻰ ﺣﻘـوق اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت وﺣـق اﺳـﺗدﺧﺎﻝ اﻟﻔـرد ﻓﻳﻬـﺎ..
ﺑﺣﻳــث ﺗﺻــﺑﺢ اﻟﻌﺷــﻳرة أو اﻟطﺎﺋﻔــﺔ ،وﻗــد أﻧﺗﺟــت ﻫــذﻩ اﻟﺗﺷــﻛﻳﻼت اﻷﻫﻠﻳــﺔ أﺧﻳ ـ اًر أﺣزاﺑﻬــﺎ وﻣﻧظﻣﺎﺗﻬــﺎ

اﻟﺣدﻳﺛﺔ ،ﺣزﺑﺎً ﺳﻳﺎﺳﻳﺎً أو وﺳﻳطﺎً ﻟﻠﺳﻠطﺔ ﻓﻲ ﻣراﺗب اﻟدوﻟﺔ وﺑدﻳﻼً ﻋن اﻟﻣواطن ،وﻋـن ﻣﻔﻬـوم اﻟـرأي
اﻟﻌــﺎم .وﻫﻛــذا اﺳــﺗﻌﻳض ﻋــن اﻟﻣواطﻧﻳــﺔ وﻋــن اﻟ ـرأي اﻟﻌــﺎم وﻋــن ﻓﻌﺎﻟﻳــﺔ اﻟﺗﻣﺛﻳــﻝ ﻓــﻲ ﺳــﻠطﺔ اﻟﺗﺷ ـرﻳﻊ

واﻟرﻗﺎﺑﺔ )اﻟﺑرﻟﻣﺎن( ،ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻫﻳر وﺑﺎﻟﺣﺷود )اﻟﺣﺷود اﻟﻣﻧﻣطﺔ واﻟﺷﻣوﻟﻳﺔ ،أو ﺣﺷود اﻟﻌوام واﻟدﻫﻣﺎء(،

وأﺧﻳ اًر ﺑﺎﻟﻣﻳﻠﻳﺷﻳﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف أﻟواﻧﻬﺎ وأﻋﻼﻣﻬﺎ.

ﺗوﺟﻬﺎت ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ :إﻋﺎدة ﺗﺄﺳﻳس ﻟﻠﻣواطﻧﺔ ﻓﻲ زﻣن ﺟدﻳد
ﻓﺻﻝ ﺟدﻳد ﻣن ﻓﺻوﻝ اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر ،اﻧﻘطﻊ ﻋن ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻟذي ﺑدأت ﻓﻳﻪ إرﻫﺎﺻﺎت
اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻋﺑر ﻣﺑدأ اﻟﺗﻣﺛﻳﻝ واﻻﻗﺗراع ،واﻟﻌﻣﻝ اﻟﺣزﺑﻲ .وﻫﺎ ﻧﺣن أﻣﺎم زﻣن ﺛﺎﻟث ﻳﻌﺎد ﻓﻳﻪ
ﺗﺄﺳﻳس اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،ﻣن ﺧﻼﻝ إﻋﺎدة اﻛﺗﺷﺎف ﻷﻫﻣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ.

ﻟﻛن إﻋﺎدة اﻻﻛﺗﺷﺎف ٕواﻋﺎدة اﻟﺗﺄﺳﻳس واﻟﺗﻲ ﻧﻼﺣظﻬﺎ ﺑدﻳﻧﺎﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ،
ﺗﺗﻣﺎن ﺑظروف ﺻﻌﺑﺔ وﻗﺎﺳﻳﺔ :ﻋوﻟﻣﺔ ﺗﻧﺣو ﻋﺑر ﻗوى ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ ﻛﺑرى ﻣﺗﺳﻠطﺔ ،إﻟﻰ ﺗﻧﻣﻳط اﻟﺣﻳﺎة
اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ واﺧﺗزاﻝ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﺑﻘ اررات ﻣرﻛزﻳﺔ ﻣﺳﺗﻘوﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘوة اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ واﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻣرﻛزة،
وردات ﻓﻌﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ طرﻓﻳﺔ ﺗﻧﺣو ﻧﺣو اﻟﺗﻘوﻗﻊ ﻓﻲ ﻫوﻳﺎت ﺻﻐرى دﻓﺎﻋﻳﺔ وأﺻوﻟﻳﺔ ﻣﺗﻘﻬﻘرة وأﺣﻳﺎﻧًﺎ

ﻣدﻣرة ﻟﻠذات.

اﻟﺣدﻳن
وﺗﺗﺣداﻫﻣﺎ ،ﺣﻳث ﻳﺳﺗﻔﺎد أوﻻً ﻣن دروس
ّ
وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﺈن ﻓﺳﺣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻝ ﺗﻛﻣن ﺑﻳن ﺣﻳز ّ
اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﻳﺳﺗﻔﺎد أﻳﺿﺎً ﻣن ﺗراﻛم اﻟﺗﺟﺎرب ﻓﻲ ﻣﺎ ﻣﺎرﺳﺗﻪ اﻟﺷﻌوب ﻣن ﻫوﻳﺎت
واﻧﺗﻣﺎءات وﺻوﻻً إﻟﻰ اﻋﺗﻣﺎد ﺻﻳﻐﺔ اﻟﻣواطﻧﺔ ٍ
ﻛﻝ ﻳﺣﺗوي وﻳﺗﺻﺎﻟﺢ ﻣﻊ اﻟﻬوﻳﺎت اﻟﻣﺗﻘﺎطﻌﺔ.

ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت ﺗﺟرﺑﺗﻧﺎ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،ﻗد أﺑﺎﻧت ﻋﻘم اﻟﻧظرة اﻷﺣﺎدﻳﺔ ﻟﻠدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﺣﻳث ﻟم َﻳر
اﻷﻋﻳﺎن اﻟﻌرب واﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳون اﻟﻌرب إﻻ وﺟﻬﻬﺎ اﻟﻠﻳﺑراﻟﻲ اﻟوظﺎﺋﻔﻲ ﻓﺎﺳﺗﺛﻣروﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺛﺑﻳت ﺳﻠطﺎت

وراﺛﻳﺔ وﺗﺿﺧﻳم ﺛروات ﻓردﻳﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ أوﻟﻰ وﺣﻳث ﻟم ﺗر اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻗراطﻳﺔ واﻟﻧﺧب
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اﻟﺛورﻳﺔ اﻟﺟدﻳدة إﻻ وﺟﻬﻬﺎ «اﻟرﺟﻌﻲ» ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ ﻓﺎﻗﺗرﺣت ﺑدﻳﻼً ﻋﻧﻬﺎ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ
واﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻟﺷﻌﺑﻳﺔ ،ﻓﻛﺎن إﻟﻐﺎء اﻟﻣواطﻧﺔ وﻣﺎ ﺗﺗطﻠﺑﻪ ﻣن اﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻟرأي واﻟﻧﻘد واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ

ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣرﻛزﻳﺔ اﻟﻘرار ﻫو اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﺑﺣﺟﺔ «اﻟﻬﺎم اﻟﻘﺎﺋد» و«ﺣﻛﻣﺗﻪ» و«ﻋﺻﻣﺗﻪ» وﺗﺑﻌﻳﺔ
اﻟﺟﻣﺎﻫﻳر ﻟﻪ ،ﻓﺎن إﻋﺎدة اﻛﺗﺷﺎف اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻟﻳوم ﻳﻌﻳدﻧﺎ أوﻻً إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻛﺗﺷﺎف ﻣﻔﻬوم اﻟﻣواطن
ﻣن ﺧﻼﻝ اﺳﺗﺣﺿﺎر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺗﻲ ﻳﺣﻳﻝ إﻟﻳﻬﺎ ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ،وأﻫم ﻫذﻩ اﻷﺑﻌﺎد:

ﻣﺣدداً ،أو
أ -اﻟﺑﻌد اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ :ﻓﺎﻟﻣواطن ﻟﻳس ﻓرداً ﻓﺣﺳب ،وﻟﻳس رﺟﻼً ﻓﺣﺳب ،وﻟﻳس ﻋﻣ اًر ّ

ﻣﻬﻧﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ،اﻧﻪ اﻟﻣواطن  -اﻹﻧﺳﺎن ،ﻓﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺣﻘوﻗﻲ ﻳﺣﻳﻠﻧﺎ ﺑﺎﻟﺿرورة إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم أوﺳﻊ :ﻣﻔﻬوم
«ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن» اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻘﺎﺑﻝ داﺋﻣًﺎ ﻟﻠﺗﺟرﻳد واﻟﺗﻌﻣﻳم وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻠﺗطوﻳر ﻛﻠﻣﺎ ﺑرزت ﻋﻘﺑﺔ ﻓﻲ
وﺟﻪ اﻟﻣﺳﺎواة واﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت.

ﻫذا اﻟﺑﻌد اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،ﻳﺗطﻠّب ﻧظرة ﺛﻘﺎﻓﻳﺔ وﺗرﺑوﻳﺔ ﺗﻘوم ﺑﺷﻛﻝ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ وﺗﻌﻠم ﻗﺑوﻝ

اﻵﺧر واﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻪ ﺑذﻫﻧﻳﺔ أﺧوة اﻟﻣواطﻧﺔ وأﺧوة اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻣﻌﺎً.

ﻟﻛن ﻣﺑدأ اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ﻟﻳس ﻣﻧ ًﺔ ﻣن ﻓوق ،ﻳﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟﻘوي ﻛﻣﻧﺣﺔ «اﻟﻌﻔو» ،أﻧﻪ ﻣوﻗف ﺧﻠﻘﻲ وﺟزء ﻣن

أﺧﻼﻗﻳﺎت واﺟﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺳﺎن وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺑدأ اﻟﺗﺣﺳﻳن واﻟﺗﻘﺑﻳﺢ اﻟﻣﺷﻬور ﻋﻧد اﻟﻣﻌﺗزﻟﺔ ،وﻣﺑدأ اﻟﺣﻘوق

اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ ﻋﻧد اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ .وﻟﻛﻲ ﻳﺳﺗدﺧﻝ ﻫذا اﻟﺧﻠق ﻓﻲ ﻣﺳﻠﻛﻳﺎت اﻟﻣواطن ،ﺗﺑرز أﻫﻣﻳﺔ ﺷروط

اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺗرض اﺳﺗﻳﻌﺎب اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻧﻘدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ :ﻧﻘد
اﻟﻌﻧﺻرﻳﺔ واﻟﺗﻣﻳﻳز ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف أﺷﻛﺎﻟﻪ ،وﻧﻘد اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ اﻟﺧراﻓﻳﺔ ،وﺗﻔﺳﻳر اﻟﻣﺳﻠﻛﻳﺎت
اﻟﻼﻋﻘﻼﻧﻳﺔ...إﻟﺦ واﻟﺳؤاﻝ ﻫﻝ أﺧذﻧﺎ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻫﺟﻧﺎ اﻟﺗرﺑوﻳﺔ واﻟﺗﺛﻘﻳﻔﻳﺔ ﻓﻲ
ﻣدارﺳﻧﺎ وﺟﺎﻣﻌﺎﺗﻧﺎ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻧﺎ؟

ب -اﻟﺑﻌد اﻟﺗﻧﻣوي اﻟﺑﺷري :راوﺣت ﺗﺟرﺑﺗﻧﺎ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﺑﻳن اﻋﺗﻣﺎد ﺻﻳﻐﺔ اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ
واﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ﻣز ٍﻳد ﻣن اﻟﺗﻔﺎوﺗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻟﺟﻧﺳﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺎطق،
واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣواطﻧﻳن ،اﻷﻣر اﻟذي أدى ﺑدورﻩ إﻟﻰ ﻧوع ﻣن اﻟﺗﻣﺎﻳزات

اﻟطﺑﻘﻳﺔ واﻟﻣﻧﺎطﻘﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻓﺎﻗﻣت ﺣدة اﻻﻧﻘﺳﺎﻣﺎت اﻟطﺎﺋﻔﻳﺔ واﻟﻣذﻫﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧﺎ و ّأدت إﻟﻰ ﺧﻠﻝ
ﺧطﻳر ﻓﻲ ﻓﻛرة اﻟﻣواطﻧﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب أوﻻً وﻗﺑﻝ ﻛﻝ ﺷﻲء ﺣق اﻟﻣﺳﺎواة واﻟﻌدﻝ ﻗﺑﻝ ﺣق اﻻﻗﺗراع

اﻟﻌﺎمٕ .واذ ﺣﻠّت اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ ذات اﻟﺣزب اﻟواﺣد أو اﻷﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺎ اﻟواﺣدة ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﺔ ﺑﺎﺳم
اﻟﻔﻘراء واﻟﻣﺳﺗﺿﻌﻔﻳن أي ﺑﺎﺳم اﻻﺷﺗراﻛﻳﺔ ،ﻓﻠم ﻳﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك إﻻ ﺗﻧﻣﻳﺔ أﺣﺎدﻳﺔ ﺗﺟﻠّت ﻓﻲ ﺗﺿﺧم

ﻗطﺎع ﻋﺎم ﻏﻳر ﻣﻧﺗﺞ ،وﻫو ﻧظﺎم ﻻ ﻳﻘﻳم اﻋﺗﺑﺎ اًر ﻟﻠﻣﺑﺎدرة واﻹﺑداع وﺣﺳﻧﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع
اﻟﺧﺎص .واﻟﻧﺗﻳﺟﺔ أن اﻟﺗﺟرﺑﺗﻳن أﻏﻔﻠﺗﺎ اﻟﺑﻌد اﻟﺷﺎﻣﻝ واﻟﺗﻛﺎﻣﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ،وﻫو اﻟﺑﻌد اﻟﺑﺷري
اﻟذي ﻳﺣﻳﻝ ﺑدورﻩ إﻟﻰ ﺣﻠﻘﺎت ﻣﺗراﺑطﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻧﻲ وﺷروط اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺟدﻳد ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ:
 ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟوﻋﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻟدى اﻟﻣواطن ﻛﺈﻧﺳﺎن ﻣﺳؤوﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ. ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺣس اﻟﻧﻘد واﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﻟﻳﻛون اﻟﺧﻳﺎر واﻟرأي ﻋﻘﻼﻧﻳﺎً.14

 -اﻋﺗﺑﺎر ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﻳم وﻣﺳﺗوى اﻟﺻﺣﺔ وﻣﺳﺗوى اﻟوﻋﻲ اﻟﺑﻳﺋﻲ وﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﻌﺎﻳﻳر

أﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ درﺟﺎت اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ...

ﻛﻝ ﻫذﻩ اﻷﻣـور ﺷـ ّﻛﻠت راﻓﻌـﺎت ﺟدﻳـدة ﻟﻠـوﻋﻲ ﺑﺄﻫﻣﻳـﺔ اﻟﻣـواطن ﻛﺈﻧﺳـﺎن ﻓﺎﻋـﻝ ﻓـﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳـﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ
واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﻌﺎً.
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