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ادُْع ِإَلى َسِبيِل رَبَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم بِالَِّتي ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ {
  }رَبََّك ُهَو َأْعَلُم ِبَمْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم بِاْلُمْهَتِدينَ 

  
  الهوية واالنتماء في العالقات بين األمم

  عبدالرحمن السالمي
  

إىل انـــدالع نقاشـــاٍت بـــني   النصـــف الثـــاين مـــن القـــرن العشـــرينى الصـــعود الـــديين يفدأ
البــاحثني واملناقشــني، تشــبه تلــك النقاشــات الــيت ثــارت إبــان الصــعود القــومي يف العــامل 

احلــالتني أمــرين اثنــني وتناولــت تلــك النقاشــات يف ، يف القــرنني التاســع عشــر والعشــرين
وأيٌّ مــن االنتمــاءين القــومي أو ، طبيعــة اهلويــة واالنتمــاءماهيــة و  األول :بشــكٍل رئــيس

واألمـر تـأثرياً يف توجهاتـه اخلاصـة والعامـة.  واألكثـرالديين هو األلصُق بطبيعة اإلنسان 
مــا هــو تــأثري ســواد هــذه املوجــة أو تلــك علــى العالقــات بــني الشــعوب واألمــم؛  الثــاني

مث يف آسيا وأفريقيـا، ُسـرعان مـا جـرى ، تنيواألمريكفاملالحظ أّن املد القوميَّ يف أوروبا 
حبيــث قامــت الــدول مث قــام النظــام الــدويلُّ علــى أســاس منــه، ومــع ذلــك ، االعــرتاف بــه

إىل حـروب عامليـة،  ىأفضـ مـم وعلـى أسـاٍس قـومي وديـينفإّن الصراع بني الشعوب واألُ 
ـــزاُل بعُضـــها دائـــراً حـــىتّ  ـــة الـــيت مـــا ي اليـــوم، أمـــا  وإىل عشـــرات احلـــروب والنزاعـــات احمللي

ــاً يف الــذهنيات والســلوكالصــعود الــديين فقــد غــّري  لكنــه مل  ؛ األفــراد واجلماعــات داخلي
الصـراع املعـروف بـني الواليـات  باسـتثناءوذلـك ، يؤّد إىل تغيريات علـى املسـتوى العـاملي

املتحدة والقاعـدة، ومـا يتحـدث عنـه األوروبيـون اآلن مـن صـعوبات لـدى املسـلمني يف 
ــــاحثني إىل  االنــــدماج يف اجملتمعــــات اجلديــــدة الــــيت هــــاجروا إليهــــا، وقــــد دفــــع ذلــــك الب

ــه القــومي عامــٌل أساســيٌّ يف التغيــري السياســي داخــل كــّل أمــٍة ويف  الــذهاب إىل أّن التوجُّ
ــــم ــــة  ,العالقــــات بــــني األُم ــــديينُّ اجلديــــد إىل تغيــــريات يف الذهني ــــُه ال ــــؤدي التوجُّ بينمــــا ي

وهذا االستنتاج رمبـا ُيسـتثىن منـه  ,ورةالسياسي العاّم بالضر والسلوك، ال تؤثّر يف التوجُّه 
وضه يف العقود األخرية.   اإلسالم يف وجوه 
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بداخل اإلنسان ودوافعه الذاتيـة،  أّن التوجُّه الديين هو أَلَصق ماذا يعين ذلك؟ إنه يعين
ــه القــومي  ؛أي أنــه أَْلَصــُق بالثقافــة ارجيــة، أي أو اجتاهــاٍت خ باجتــاهبينمــا يــذهب التوجُّ

وعنــدما نقــّرُر ذلــك فهــذا ال يعــين أّن ، أنــه أكثــر تــأثرياً يف العالئــق بــني األَمــم والشــعوب
ـــه  القـــوميَّ أو ـــه  ين أنّ عـــكمـــا ال ي  ,عـــدمي التـــأثري يف الســـلوك اخلـــاص الـــديين التوجُّ التوجُّ

  الديين عدمي التأثري  يف التوجُّه العاّم.
طــرَة ف{ :الفطرة أو الطبيعــة اإلنســانيةالــدين أَْلصــُق بــإّن يف القــرآن الكــرمي مــا ُيْشــِعُر بــأّن 

تبـديَل خلَْلـق اهللا ذلـك الــديُن القـّيم} والفطـرُة تعـين الطبــع  ال اهللا الـيت فطـر النـاَس عليهــا
 وجــودميقــة، ولــذا فــإّن املرتتــب علــى والطبيعــة، وتعــين الــدوافَع اإلنســانيَة الداخليــة والع

 ٍ ٍه ديينٍّ معنيَّ منظومة قيمية أو أخالقية حتكم السلوك اإلنسـاين يف  هو ظهورُ  سائد توجُّ
 احملـيط املسائل الشخصية، ويف طرائق التعامل مع احمليط القريـب، فتـؤثر اسـتطراداً وعـرب

لكــن ألّن املشــهد العــاّم تتــداُخل وتتشــابُك فيــه عــدة عوامــل؛  ؛القريــب يف املشــهد العــام
يظــلُّ أحــَد  ؛العامــل الــرئيس يف الســلوك الشخصــي فــإنَّ االقتنــاع الــديينَّ يف حــني يكــونُ 

حينمـا حتـدث العوامل يف التأثري العام، وقـد نبهنـا القـرآن الكـرُمي لـذلك يف سـورة الـروم، 
ألن املوضـوع مـا كـان الـدين أو اإلميـان؛  ؛)حينييوليس عن املسـيف مطلعها عن الروم (

د األوىل مـــن القـــرن الســـابع بـــل كـــان الصـــراع بـــني الـــروم والفـــرس أو اإليـــرانيني يف العقـــو 
أخــذ بعــض املظــاهر الدينيــة ( -كمــا هــو معــروف-لــذلك الصــراع  وقــد كــان املــيالدي،

لكنـه ظـلَّ يف جـوهره صـراعاً  ؛الفرس للصليب من بيت املقدس إىل عاصمتهم املـدائن)
سياسياً واسرتاتيجياً بني أمتني ودولتني كبريتني، وعندما حصـلت الفتوحـات اإلسـالمية 

ن الســابع املــيالدي، ظــل الــروم والفــرس يتحــدثون عــن الصــراع مــع العــرب ولــيس يف القــر 
 -من املسلمني أو من األمم األخرى-مع اإلسالم، مع أنَّ الذين كتبوا عن الفتوحات 

اح ة الـــــيت أدت إىل جنـــــاجلديـــــد وقتهـــــا بـــــني العوامـــــل الرئيســـــوضـــــعوا الـــــدين اإلســـــالمي 
النحـو، فلنُعـْد إىل احلـديث عـن تـأثريات تضح على هـذا االفتوحات. وما دام األمر قد 

ر مـن وجـوه للتشـاُبك يف العالئق بني األمم يف األزمنة احلديثة، وما ظه واالنتماءاهلوية 
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مــن ناحيــة املظهــر علــى األقــل) بــني اهلويــة الدينيــة واالنتمــاء القــومي، لقــد أو التقــاطع (
تـون) للحـديث عـن يل هنتنغئمثل صمو لدارسني (دفعت تلك الظواهر واملظاهر بعض ا

بــــــــدًال مــــــــن الصــــــــراعات ذات األســــــــباب والــــــــدوافع القوميــــــــة  «صــــــــراع احلضــــــــارات»
ـــــة  ـــــان وخباصـــــة ، واإلســـــرتاتيجيةواأليديولوجي ـــــديين يف ســـــائر األدي وبســـــبب الصـــــعود ال

تغيـري معتـرباً ال من اندفع وراء أُطروحة هنتنغتون فقد كان هناك؛ الربوتستانتية  واإلسالم
-مر مـا تـزاُل للعالئـق بـني األمـم األ واقعديين هو األغلب، إمنا يف الأو الثوران الثقايف/

ا القوميـة والسياسـية  -سواٌء أكانَت جيدًة أو سيئة ُ مـن  أكثـر، وهـي واالقتصـاديةأسبا
مجاعــاٍت صــغريٍة ويف  عــرب إال باجتــاه الصــراع تتحــركُ الــدوافع والعوامــل الدينيــة، الــيت ال 

  .ستهدافواالار شبني االحنماظروٍف خاصٍة 
 بانتهـــاءعلـــى وقعهـــا العـــامل  ُة املاضـــيُة بصـــرعات عنيفـــٍة تغـــريلقـــد دخلـــت العقـــود الثالثـــ

 احلرب البارد، وظهور ترتيبات جديدة مل تستقر بعد على نظام، وقد دفع ذلك كثريين
إىل العـــــودة للمســـــائل الدينيـــــة والثقافيـــــة ودورهـــــا أو أدوارهـــــا يف  -كمــــا ســـــبق القـــــول-

ـــ ـــربٌة يف متغـــريات العـــامل العامـــة لغـــري الصـــرعات، واحلقيقـــة أن ـــاك أدواٌر معت ه مل تكـــن هن
أدواٌر يف  مــــل الدينيــــة واألخالقيــــة والثقافيــــة، وإمنــــا ســــتكون للعوااإلســــرتاتيجيةالعوامــــل 

وليس يف الصراعات اليت حصلت وحتصل؛ فالتغري الـديين  ,الرتتيبات اجلارية أو القادمة
إنـه  ,واإلسـرتاتيجيةليـات العسـكرية واالقتصـادية غري اآل بآلياتٍ والقيمي والثقايف يعمل 

. ومـن أجـل دراسـة الت رؤيـة العـامل ويف ُصـنع حضـارتهيعمل يف املدد الطويلة، ويف جمـا
الـــذي فيهـــا كـــان هـــذا العـــدد مـــن التســـامح  وتأمـــل املتغـــريات وأدوار األديـــان والثقافـــات

    يف العالقات بني الدول واألمم. واالنتماءيتفحص مسارب اهلوية 
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   البيزنطي عصرالاإلسالم في كتابات 
  المجادلةبين الحوار و 

  زياكا غريغوري أنجيليكي

 ،ن عن دول الشرق والدول اإلسالميةليت تفصل اليونااملسافة ا ربقُ  إىلاهتمامنا اخلاص باإلسالم أوًال  يرجع
  تْ اخلاصة اليت منََ  التارخيية روثانيًا لألواص

َ
خالل إجيابًا وتارة سلباً، وذلك من  تارةً ني واحلضارتني بني العامل

بل بالغ  ؛جداً  مهًماموضوعًا  لليوناناإلسالم  دراسة تعدّ هذا  وعلى ،ين عرب القرونتصاهلما املمتدتعايشهما وا
  بالنسبة لليونان احلديثة. خاصةً  األمهية

مبثابة اجلار  ألنه ؛ماا عنهبعيًدا وال غريبً لكنه ليس و  ؛احلضارة اليونانيةعن الفكر اليوناين و  خمتلفٌ فاإلسالم 
، ر اهللينية احلديثةيف تاريخ وتطوُّ  مهًما مستوىً  لعب هذا التعايشقد ، و نا معه قرونًا عديدةالذي تعايش باجلُنُ 

  القرن السابع امليالدي وما تاله. ذلشرق منيف ا تْ ليت تشكلَّ ابسبب املتزامنات التارخيية  وذلك

إحدامها  احلضارتني تأثرإىل  ىما أدَّ  ؛قروناً وخمتلفة  كثريةٍ   يف ظروفٍ إلسالمي مع العامل ا اهللينية شتيعات وقد
ف بدأ هذا التعرُّ حيث  ؛جداً  اليونانية قدميٌ  الكتاباتالعامل اليوناين و  لِ بَ قِ  على اإلسالم من فُ التعرُّ ف باُألخرى,

ة ا تعنيَّ هاألوىل لإلسالم، عند البدايات ذمن بالقوة العسكرية والسياسية ليس  انتشاره على بيزنطة جما
من امليالدي إىل اوامتدت من القرن الث ،تبت باللغة اليونانيةاليت كُ و  املضادة والعميقة الردودب بل أيًضا ؛فحسب

  بنقل الفكر اليوناين إىل الرتاث العريب. ، و اخلامس عشر

 ،تتخذ شكًال عدائًيامل  نيالديني الرتاثني العالقات بني فإنّ  ؛ادفاعيً طابًعا جدلًيا  تختذاقد  الردود هذه أنومع 
ا وشاهد ذلك ح تعريفًا وافياً ما أتا ، اإلسالم ئومباد ،حياة، و وأحيانًا مطوًال لتاريخ ،باً وصفًا مقتضَ  نتْ تضمَّ  أ

  بفحواه.

فبجانب القوة العسكرية  عسكرية، مل تكن دائًما املواجهاتألن  ؛السياسي اجملاليف هذا  قد حدث مثلو 
 بالقيم الروحية تراث احلضارتني و  ىَروَ  ذيال واصل الثقايفالت اسياسية منََ الو 

َ
 قويٍّ بشكل  أسهمت اليتو  ،نيالعامل

من الرتمجات العربية ألعمال الفالسفة  عن طريق عديدٍ ، وذلك اإلسالمي عاملنقل األعمال اليونانية إىل ال يف
  .ىل الثالث عشراألدباء اهللينستيني من القرن الثامن إ، و اليونانيني

يف  من مراكز دراسة األعمال اهللينستية يف عديدٍ و  ،بغدادَ هذه األعمال يف دمشَق، و  رتوَ لْ بَـ وتَـ  ظهرتقد و  
مثل بالد  ،ة اإلسالمية والفلسفة اإلسالميةيتكوين العلوم الطبيع سَ سُ وضعت أُ واليت  ،األوسطو  الشرق األدىن

  خل.إ ...ارسفجنوب بالد  :نيسابور، و يةها: مشال شرق سور ، والرَّ مشال غرب بالد ما بني النهرينيف َحرَّان: 

                                                                          

  . باحثة وأكاديمية من اليونان  
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 م1453عام  سقوط اإلمرباطورية الرومانية الشرقية (بيزنطة) حتت السيطرة العثمانيةخرى فإن أُ  ومن ناحيةٍ 
 م العثماينللسلطة، واحلك لتارخيي اتغريُّ الكذلك ، و لعامل اليوناين بالعامل اإلسالميالتصال ا خرَ ًدا آعْ بُـ  شكَّل

 ،يونخالله اليونان بدايات القرن العشرين) الذي عاشو أواسط القرن اخلامس عشر، بني املديد ( اإلسالمي
هلذه اط األديب الغزير النش توقُّف ظليف و ، ، حتت السيطرة العثمانيةبه جزيرة البلقانشِ و  ،و الشرقومسيحي
باإلضافة إىل أن حماوالت التقارب على اإلسالم عن قُرب،  أن يتعرفوا يف هذه املناطقاملسيحيون  رَّ ، اضطُ الفرتة

اليوناين  بني العاملاملمتدِّ لقروٍن عديدة  يِّ من التعايش اجلرب خالل هذه الفرتة  قطعمل تناليت اليوناين الرتكي 
   .املسيحي والعامل اإلسالمي

مع ذكر  ،اليونانية اليت تناولت اإلسالملدراسات او  ،لألدبيات اليونانية عامٌ  الدراسة تقدميٌ هذه  من دفاهل إنّ 
م من اإلسالم، و اتّ ودراسة املنهج الذي  ،ثني وحتليل أعماهلماحملدَ و فني املؤلِّ قدامى   ناقشة مبادئه،مبعوه يف اقرتا
  إليها.  ينتموناملدارس اليت و  ،هاو بعتّ ااملناهج اليت و ، الواقعةحماولة إظهار التأثريات كذلك 

بذلك و  ،الشاملحاولنا صبغه بصبغة البحث ، و ببليوغرايفالقاموس ال يتخذ هذا العمل شكل حاولنا أالَّ  وقد
 إطارٍ  باإلضافة إىل ،عرضًاَ◌ وحتليًال للببليوغرافيا اليونانية عن اإلسالميف هذا العمل  جيد أن للقارئ ميكن

  اإلسالم، ئ، وملبادوللحياة ،تاريخلل امنظمً  التفاسري اليت تعطي عرضً لألحداث التارخيية واملناقشات املركبة، وا
  قها بعد.ها البحث اليوناين احلديث حوفِّ مل يُ  أن نتطرق ملوضوعاتٍ  -كلما دعتنا الضرورة-كذلك حاولنا 

األحباث املتوفرة يف األدب  من نستفيداإلسالمي ال العامل القات العميقة للعامل البيزنطي و العويف حبثنا يف 
األحباث إىل  هى هذنتخطَّ و ، البيزنطية عن اإلسالمأحباث الفرتة  بل نستثمر أيًضا ؛فقط البيزنطي عن اإلسالم
  .ةاملعاصر  الدراساتتطرق إليها تاليت مل  تالشخصيالألعمال و اخلاصة  الدراسات الشخصية

نطية األمريكيني الذين تعرضوا لبعض أوجه النصوص البيز ألوروبيني و الباحثني ا نذكرن أيف هذا اإلطار ال يفوتنا 
هو عرض ، و يد عن هدفنا األساسحىت ال حنَ  ؛أعماهلم يف تفاصيلِ  وغلَ اليت ُعنيت باإلسالم دون أن نُ 

 ، ال ميكننا التغافلولكن عندما يتقاطع البحث اليوناين مع الدويل ليت تبحث يف اإلسالم،الببليوغرافيا اليونانية ا
  :أربعة فصول علىم ميكن تقسيم البحث بالكامل تقدَّ وفًقا ملا و  .التأثر املتبادل بينهماالتأثري و  عن عرض

اليوناين (القرن الثامن إىل النصف األول من  العامل البيزنطي لِ بَ تاريخ التعريف باإلسالم من قِ يف  :الفصل األول
وهذا الفصل  ،تناول به األدب اليوناين املعاصريُ القرن اخلامس عشر امليالدي) مع التأكيد على األسلوب الذي 

ني، التاسع امليالديالثامن و  نيازدهرت أثناء القرناليت و  ,سالملإلعرتاضي) ض للكتابات النقدية (األدب االيتعرَّ 
  للمسيح الدجال. بوصفه َمتظُهراً وتارًة أخرى ، مسيحية هرطقةً باعتباره  تواجه اإلسالم تارةً اليت 

، والذي الذي حيارب التعاليم اإلسالمية مبنهجيةو  ،اإلسالم املتجه إىلعرتاضي اول األدب االيتن :الفصل الثاني
   .نيالرابع عشر امليالديازدهر أثناء القرنني التاسع و 
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(الرابع عشر  يبيزنطال العصرضت لإلسالم يف القرنني األخريين من يتناول الكتابات اليت تعرَّ  :الفصل الثالث
رتاب اقعند و  ،يف هذا الفرتة األخريةو  ،لعثمانيةالقسطنطينية حتت السيطرة ا وقوعإىل  )امس عشر امليالدينيواخل

إيوانس »من أباطرة أمثال: اإلسالم  االقرتاب منأسلوب جديد يف  ظهور الحظاية اإلمرباطورية البيزنطية يُ 
ُوصفا بتعليمهما الراقي، وشخصياٍت مثل:  اللذين «عمانويل الثاين باليولوغوس»و «السادس كانداكوزينوس

 يِّزهمي ، هذا االقرتابالراهب األديب «إيوسيف فريئنيوس»سالونيكي وترئيس أساقفة  «ماسالغريغوريوس با»
من  أكثرسالمية بفهم أعمق وا من القضايا اإلاقرتب وهؤالء كلهم، النزعة العدوانية حدة خنفاضوا ،االعتدال
  . مهمةإسالمية  شخصياتٍ ا مع تناقشو اإلسالمي بنرباٍت أهدأ، و  الدين ، وكتبوا عناالعرتاضينيمن  سابقيهم

بل ) مباشرًة من قِ م1453القسطنطينية ( فتحاليت تلت  وىلندرس احملاوالت األُ  ):األخيروفي الفصل الرابع (
اد جيإل «جورج األمريوتزي»و  «جورج الطرابزندي»بعض األدباء أمثال و  «جيناديوس سخوالريوس»البطريرك 

  .)سالمياإل –سيحيامل(حلوار ا من خالل تقاربللصيغة 

هو عليه، و ن البحث يقدم ببليوغرافيا واسعة ونابعة من األدب اليوناين للعصر البيزنطي والتايل أر هظم يُ ما تقدَّ 
كما يتيح   ،الظروف التارخيية هلذا العصر ويوضح، ر مع اإلسالماو التناظر واحل للعوام ويغطي عالقاتِ  جمهول

ال كما أنه ،  لإلسالم وحبوث تعرض ملوضوعات معاصرة التٍ ملقا ملخصات عن طريق عرض ؛ببليوغرافيا وفرية
 ،للمتخصصبوصفه أساسًا أوليًا عتد به ويُ  ،للدارس اليكون أساسً  ؛هذه املعرفة كل  يوفر متاح عملٌ يوجد 

العمل بتغطية  هذا نأمل أن يقومولذا  باألمر،  ِينٍّ عْ رضي عن اإلسالم لكل مَ امل للتناول املختصر ويعامل كوسيطٍ 
  سواء. العريب على حدٍ بل و  ؛اينه الفجوة بالنسبة للقارئ اليونهذ

ل واصلتعميق املعرفة والت ةحّ املل مياننا باحلاجةجاء الهتمامنا وإ املوضوع هذا اختيارينبغي أن نذكر أن  وأخريًا
ضرورة  ضحتأإذ  ؛هتمام العامليبؤرة اال يف فيه اإلسالم ؛ السيما يف العصر الذي غدااإلسالمبني املسيحية و 

  . اُملحً  اواقعيً  ااحلضارات األخرى احتياجً كذا الديانات و املسيحية واإلسالم و  بني تعايشال

واألحكام  إزالة املخاوفو  ،حلضارات واألدياناجلوهري بايف التعريف  اإلسهامإىل  هذا البحث أيًضا يهدفو 
  .1 االختالفة عن النامجاملسبقة 

  ي العالم البيزنطي لإلسالمتصدِّ و  مواجهة: تاريخ الماضي إلىعودة 

من القرن السابع إىل اخلامس ( إىل اإلسالم منذ أول خطواتهالكنيسة األرثوذكسية الشرقية اليوناين و ف العامل تعرَّ 
 منََ حيث   )عشر

َ
عسكرية ت ليس معارضاتٌ و  التٌ ي صِ اإلسالم، و اهللينيسيت املسيحي الشرقي نيت بني العامل

ا طابعً حتمل يف أكثرها آنذاك عن اإلسالم  نياألدباء البيزنطي كانت معظم كتاباتو  ،ة أيًضاعلميو  بل ؛فحسب
  .اعرتاضًياا دفاعيً 
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العامل األورويب يف خاصًة يا العلمية للببليوغراف عامبوجه  ةعن اإلسالم معروف ةالبيزنطي كما أن الكتابات
بعض الدراسات ، قامت احلديث بحث اليونايناله مل يدرساألدب البيزنطي عن اإلسالم  لَّ أن جُ مع و ، 2الغريبو 

 .أ هوأول من قام بذلك و  ،هلذا املوضوع بالغ األمهية توسععت البحث املشجَّ اليت فتحت الطريق، و 
و   Beckبه الباحثان   والذي قام ،السابق عليها على نتائج البحث يف بداية الستينيات معتمدً  3سذراكاس

terbocküG .  

سبريو  :الدكتور مثل الباحثني اليونانيني املعاصرينمن  جمموعةٌ ي اجلاد دبالبحث النق املوضوع لَ تناوَ قد و 
اليونان باإلسالم منذ مهمة عن عالقات بيزنطة و الذي أصدر أحباثًا  ،من الواليات املتحدة األمريكية ،فريونيس

ات البيزنطية لليوناين ب. على أثر الدراس وظهر هذا االهتمام ,4وحىت السابع عشر امليالدي ،القرن السابع
 ياإلسالم الفتح، كما شّجع العمل على تتبُّع نطية للواليات املتحدة األمريكيةالبيز  البحوثخارَّاين الذي أدخل 

وفقاً للمنهج العلمي و  م1967منذ عام يف سرتاسربج الذي حاول  6. يليه الدكتور أ. أرغرييو*5آلسيا الصغرى 
هذه  بدقائق أيتوقد ُعين هذا الباحث كما سي ،دب البيزنطي حول اإلسالموضوعات األملعرض أن ياحلديث 

)  1821 – 1453فرتة احلكم العثماين ( عنمن األحباث املنتظمة  جمموعةٍ دراسته إىل  رت، وتطوَّ املوضوعات
  . 7كندا مبوضوع األدب البيزنطي حول اإلسالميف  الدكتور دانيال ساخاس  اهتمكذلك 

اليت درست  9خرين بدراسات حمدودة أمثال أ. زاخاريادوض الباحثني اآلبعو  8د. كاربوزيلوسيف اليونان قام أ.و 
باألدب البيزنطي يف القرن  10إيكونوميديسن.  كذلك ُعين،  تاريخ إمارات آسيا الصغري والسلطنة العثمانية

   .غريهمو  11أرناكيس بالعثمانيني األوائل –ج. جيورجياديس ، وُعين اخلامس عشر امليالدي

اليت صدرت عن مؤمترات مجعية الدراسات  التوصياتتندرج بعض  ضمن هذه احملاوالت احملدودةو 
سالونيكي تيف اليونان بنشئت اجلمعية أُ هذه و  ،Graeco Arabicaالعربية اليت ُنشرت يف دوريتها /اليونانية

 اثاً ها أحبـة تداولت فيـليمت حىت اآلن ستة مؤمترات دو نظَّ ، و سالونيكيتمن قبل أساتذة جامعة م 1981عام 
مضبطة جلساته ومجيع موضوعات املؤمتر و  ،اليوم حىتالعربية منذ العصر البيزنطي و /بالعالقات اليونانية متعلقة

  . 12)وما يليه 1982(منذ عام  Arabica-Graecoنشر بدورية تُ 

منحولة  ى هيئة حماوراتٍ يغ عل، بعضها صِ اإلسالم علىاالعرتاض و النقد ا من مقاالت هذا األدب يضم كثريً 
 مشقيمن صاغ املقاالت االعرتاضية على اإلسالم باللغة اليونانية يوحنا الد لُ أوَّ و  ,مسيحيني ومسلمني بني

 هرطقةً  اهرب عتوا ،اإلسالم اللذان واجهام)  825توىف امل( ةرَّ قُـ  أبو سو ودور ثابعده  منو  ,م) 755ىف (املتو 
جهم كثريٌ و  مسيحية، ج  هذا النشاط  فظهر ،اب البيزنطيني املبكرين منذ القرن التاسع امليالديتَّ من الكُ  قد 

، مث انتقل إىل القسطنطينية عاصمة اإلمرباطورية الرومانية كان املسلمون قد فتحوهايف سوريا املتأغرقة اليت  
  الشرقية حيث بدأت الكتابات الغزيرة عن اإلسالم. 
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ر اييف الفرتة الالحقة على ا خمتلفني صياغةبأسلوب و  امتدَّ و  ،ةياطور رب هذا النشاط إىل سقوط اإلم ستمروا
  ن حتت سيطرة اإلمرباطورية العثمانية. أصبح املسيحيون اليونانيون والشرقيو حينما  ،مرباطورية البيزنطيةاإل

 تعرف إىلي حياول أن جندهفإننا  ؛هذا األدب اليوناينتان على الغالب ناتمع أن االعرتاض والدفاع مها السمَ و 
والتبادل الثقايف بني  ،للتعارف العميق  أنه جبانب املواجهات الدفاعية توجد حاجةٌ يبنيِّ جوهر اإلسالم، و 

من بينهم نيكيتا البيزنطي البيزنطيني ُعنوا برتمجة النصوص القرآنية، و  االعرتاضينيفكثري من  ,اإلسالماملسيحية و 
  القرن التاسع امليالدي. من القرآن يف  اكبريً   االذي ترجم بدقة جزءً 

 واسعةً  عرفةً لوا محصَّ قد ن األدباء البيزنطيني كانوا جند أ ،إلسالمعن ا البيزنطية االعرتاضية املقاالتيف  وبالنظر
م مباشرًة أو ضمًنا من املصادر اإلسالمية ويف معظم األحيا ،مبضمون الدين اإلسالمي ن يستقون معلوما
نهج امتيازاته هلذا اله إليه انتقاضهم، و توجَّ  قرآن املصدر األول لإلسالمال باروباعت )نفسها (القرآن، السنة

م ؛النفيسة   .للحكم على معتقدات اإلسالم املباشرةالتعاليم  فيه نجيدو كانوا   أل

 هلذا السبب، وألن الرتاث .اإلسالمية املختلفة ون تفاسري خمتلفة ومتعددة للمناهجكانوا جيد  ةنّ السُّ بينما يف  
د البيزنطي ألنه كان من العسري احلصول عليه بالنسبة للبيزنطيني، ارتكز النقو  ,اإلسالمي مل يكن حمدًدا بدقة

م  على حتليل القرآن، و  أن يفهموا أو يقبلوا اإلسالم  رفضوالكنهم و  به بشكل عام، كانوا على علمٍ يبدو أ
  .يخ اخلالصفوا مبكانٍة له يف تار يعرت  رفضوا أنو  ،بوصفه ديناً جديداً 

م  ،وضوعيةبال مو  يةحنياز الدين اإلسالمي بروح واجهوا ااملطلقة لوحي املسيحي احقيقة يف  فعن طريق عقيد
ن مياليس إل هذا يرجعو ، دحض تعاليمهللبحث عن ثغراته حملاربته، و بل  ؛فوا على اإلسالم ال ليفهموهفتعرَّ 

به البيزنطيون من  بل أيًضا للخطر الذي أحسَّ  ؛سبفح الدين الوحيد املنزل أن املسيحية هيبالبيزنطيني 
من الواليات الشرقية املسيحية (سوريا، مصر،  كثريٍ   ب عليها خضوعُ اليت ترتَّ و  ,ضد بيزنطة الفتوحات اإلسالمية

ا.  إسالمآسيا الصغرى الحًقا) للسيطرة اإلسالمية مع فلسطني، و  نشأت وبالتايل السواد األعظم من سكا
  .بني الطرفني غائنالضو  الشكوك

ت عَ دَ ، و من قبضة بيزنطة العظمى للشرق املسيحي الوالياتِ  خّلصتْ ة يواقع حقيقةً بالفعل اإلسالم ل شكَّ  وقد
قوة كما أن   )19:3 أنه الدين احلقيقي الوحيد (قرآن عتباراب ؛اإلسالمإىل الدخول يف  شعب البيزنطيال
دد املسيحيني ا حكم معاوية فرتة ففي  ،الوجود البيزنطي ذاتههددت بل  ؛حسبفإلسالم العسكرية مل 
ضد السنوية  اهلجماتُ  ُشنَّت هاومن «قربص»جزيرة  على موياألُ  سطولُ األ سيطر م) 678 – 674(
من  كلها  أوروبابل  ،ليس فقط القسطنطينية جنت البيزنطيني هلذه اهلجمات صدِّ وبفضل  ،البيزنطية مرباطوريةاإل

   .13اهلزمية أمام املسلمني

 – 717( الثاينأثناء خالفة عمر حاصر املسلمون العرب يف عهد الون الثالث األيصوري للمرة الثانية و 
شارل  انتصارمن  -يف نظر املسيحيني– أهمّ  االنتصارهذا كان ثانيًة، و ُرّدوا ولكنهم  ،اإلمرباطوريةم) 971
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مدن آسيا الصغرى  ظّلتحني يف  ،م 732بفرنسا عام  Poitiersيف موقعة  Charles Martel مارتل
  شبه سنوية.  تواجه غاراتٍ 

 املتعرضني نياملسيحيو  ضرورة محاية الدين املسيحيبعرتاضي شعر األدب املسيحي االسالم قوة اإلأمام و 
خاصًة اليت ُكتبت يف و -اب البيزنطيني تَّ للكُ  لذلك جند الكتابات االعرتاضية ،اإلسالمية اهلجومية للموجات
ت فيها الفرتة اليت ، العسكرية عليها الصبغة ، وتغلبُ موجهًة للمسيحيني -14مويني والعباسينيبيزنطة األُ  جا

  .اإلسالمي تقدموحتجيم ال ،العقيدة املسيحية دف دعم ؛ةالذاتي ةالدفاعي الروحو 

أن يصح ل و ب ؛اإلسالم مل يكن األصوب قرتاب منن لالتاب البيزنطيو الذي سلكه الكُ  بَ رْ  أن الدَّ هذا يبنيِّ و  
موقفها  يف مقابل هادئًاعاًما و ان يف كثري من األحيان موقف اإلمرباطورية البيزنطية جتاه اإلسالم ك إن :قولن

اجملامع  لِ بَ دان من قِ تُ ، و ظر من قبل األباطرةجتاه اهلرطقات املسيحية اليت كانت حتُ ، وخباصة جتاه شعوب أخرى
  الكنسية. 

تعرض عرشه وتعرض الكيان  غمور -م)  741- 717الون الثالث األيصوري (اإلشارة إىل أنه يف عهد  جتدرو 
وا احلمالت971-717البيزنطي كله يف أول عامني من حكمه (  ) لتهديد املسلمني العرب الذين سريَّ

إن يقال و  ،ينية ليغطي احتياجات املسلمني الدينيةطمسح ببناء مسجد بالقسطن قد - حاصروا القسطنطينيةو 
  .15األيقونات بأنه عريبُّ اهلوى أنصار تقديسمن م لذلك ُ ا، و ان يرتدد على هذا املسجدمرباطور كاإل

من القرن التاسع إىل الثالث عشر) كانت العالقات الصراعات البيزنطية مع اإلسالم (يف القرون األوىل لتاريخ و 
 يف صور منها ىالذي كان يتجلَّ ، مل تقطع االتصال الثقايف بينهما أن احلدةمن ذلك  األهمُّ ، و غري دائمة احلدة

  .الكتابات اليونانية إىل الرتاث العريب اإلسالمي نقل

عالقات ال ضحت، مث أت فيه اإلمرباطوريةحني اضمحلّ أهدأ يف القرن الرابع عشر  مستهذه العالقات أو  
 1453عشر إىل عام  النصف الثاين من القرن الرابعمر اإلمرباطورية (رن األخري من عُ ز بالصداقة يف القـتتمي
  م).

مع التعاليم  اليت تبدو متعارضةً  ول تعاليم اإلسالم وقواعدهح أدبيات الردود البيزنطية موضوعاتُ زت وقد تركَّ 
مازعموا كما أدانوا ،  رفضوا أيًضا حقيقة اإلسالم هذاعلى ، و اإلسالم رسالة نيب أساًسابذلك رفضوا ، و املسيحية

، اإلسالميةالعقائد  وارفض، و ما رأوه عورة قاموا بتحليل القرآن ورصدو  ،ميةيف التعاليم اإلسال أنه ضالالت
 ،رفضوا األحاديث النبوية ، حيوي كالم اهللا األزيل، كمابوحي إهليٍّ  لٌ منزَّ  االعرتاف بأن القرآن كتابٌ  وارفضو 

  ألقدس. الثالوث ا رِّ سِ و  ،قة بألوهية يسوع املسيحوا وجهات النظر اإلسالمية املتعلِّ دوانتق

 ،باهللا تعلقةمجيع املوضوعات امليف  من خالل موضوعات هذا األدب االعرتاضي اخلوضَ حاولوا  بشكل عامو 
 ضوا أيًضا ملوضوعاتٍ كذلك تعرَّ و  األخرويات اإلسالمية،و  ،واألخالق ،والوحي ،والنبوة ،واإلنسان ،العاملو 
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وضع املرأة ، وخاصة الزواج وتعدد الزوجات، و تقاليده، وعاداته و ساسية تتعلق باحلياة اليومية للمسلمأاجتماعية 
  يف اجملتمع اإلسالمي. 

 احلساسيةإىل  ما رأوه خطرًا إسالمياباإلضافة إىل  الالذع هلذا األدب االعرتاضي والدفاعي قد يرجع النقضُ و 
 ةيستولوجيالكر  ئدياتالعقابسبب  وخباصة ،الدولة البيزنطيةو  ضد اهلرطقات اليت ورثها اجملتمع البيزنطي ةالبالغ

دد كيان املسيحية ووحدة الدولة) و يسوع املسيح ألوهية( هذه ، و الصراعات ضد اهلرطقات املختلفة اليت كانت 
ألدب اساس ميكننا تصنيف األ هذا وعلى .لسلطة السياسيةاألكرب لألباطرة ول ت اهلمَّ اجلزئية األخرية كان

  : إىل ثالث مراحل البيزنطي ضد اإلسالم

 ويبدأ حىت العقود األوىل من القرن التاسع امليالدي، متتدو  ،امليالديتبدأ قبل منتصف القرن الثامن  :ولىاأل
 ثاودوروسو م) 755اء الكبار املتأغرقني كيوحنا الدمشقي (املتوىف بباآل الشاماملرحلة كما أسلفنا يف أدب هذه 

  . قوةالقسطنطينية حيث ينمو ب ، مث ينتقل إىلم) 825توىف بني النهرين (املما ان ببالد قرة أسقف حرَّ  أيب

أصبحت حني  ،الرابع عشر تقريًبا القرن متتد حىت أواسطو  ،العقود األوىل من القرن التاسع منتبدأ  :الثانية
يف املرحلة له  ادمشق اليت كانت مقرً ل خلًفا ،للحكم البيزنطي امقرً ، و االعرتاضي هلذا األدب االقسطنطينية مركزً 

  م). 750 – 661(  موينيالفنون اهللينيستية وعاصمة اخلالفة األوىل لألُ كانت مركزًا لألدب و   حيث قةالساب

 )م1453عام اإلمرباطورية البيزنطية ( تنتهي بسقوطيف القرن الرابع عشر امليالدي، و  تبدأ ):األخرية( الثالثة
لذلك تتصف  ولة التواصل والتحاور معه؛األعمق لإلسالم، وحما إذ تتسم مبحاولة الفهم ؛األهم وهي املرحلة

  ة. موضوعيتها اجلمَّ و  دوئهاأيًضا 

  ؟ هرطقة مأ : هل اإلسالم دينٌ من إلى بواكير التاسع الميالدي)(من القرن الثا الفترة األولى :أوال

عن  ةً وحيَّ  رةً مباش اكتسبوا معرفةً و  ،اإلسالمية حتت السيادةيعيشون  لسوريونهوتيون االال كان  هذه املرحلةأثناء 
ا أن يتقبلوه هم أبوْ لكنَّ و  ؛ف بني تعاليمه وتعاليم املسيحيةاالختالتفاق و واستوعبوا مواطن اال ،الدين اإلسالمي

  .16 يف تاريخ اخلالص تهمبكان ، أو يعرتفواجديد َكِدينٍ 

  17«مسيحيو  سراسني بين حوار» -ب «ينبوع المعرفة» -أ :يوحنا الدمشقيأعمال من 

 نظاميالالالهوت  علمُ  نسبيُ إليه و م)  755 – 680الشرق ( مسيحييبني  ةكبري   له مكانةٌ يت هذا الالهو 
الرهبنة  لباس رتديَ قبل أن يف ،أيًضا باليونانيةبلغته العربية األم، و  عارًفاكان و ، للكنيسة األرثوذكسية الشرقية

 secretis ىننظر مع(امستشار موي بدمشق يف منصب م يف البالط األُ خدَ بفلسطني،  «سابا»بدير القديس 
   ناظر خلزانة اخلالفة اإلسالمية. أو ،مثل أبيه سرجيوسبالالتينية)  
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مسيحية أو هرطقة  أنه هرطقةٌ  ، فرأىوح اإلسالماستوعب رُ مشقي القرآن بلسانه العريب، و يوحنا الدقرأ  قدو 
الكبري  ماله الكثرية عمله الالهويتضمن أع ربز، ويفمزيَّ  إنتاج يف نظره ذلك فهو ىعلو  ,مسيحية) –يهودية (
) (ج، (ب) عن اهلرطقات، ات أو األبواب الفلسفية(أ) احملاور  :ن من ثالثة حماوراملكوَّ   18«ينبوع املعرفة»

   .19الدقيق لإلميان املسيحي العرض

 قةً هرطفيه  يعتربهو ) 101فصل:الثاين من هذا العمل يضيف يوحنا الدمشقي فصًال عن اإلسالم ( ءففي اجلز 
الدمشقي املباشرة بالديانة  يوحنا يبني معرفةَ وهذا  ،دحض تعاليم اإلسالمكما قام ب،  10120 :مسيحية رقم
ويف هذا العمل يعرض ، 21«ومسيحي ينسراسبني  حوار»: ته املعنونةالبوضوح يف مق ذلك ويظهر ،اإلسالمية

 ،ابن اهللا، وكلمته األزلية املتجسدة سيحيسوع امل(األب الكبري للكنيسة الشرقية للعقيدة املسيحية كلمة اهللا 
هللا ا التعاليم اإلسالمية عن كلمة اهللا، واليت جتعل من القرآن كالميف مواجهة  )األقنوم الثاين للثالوث األقدس

  اهللا وعباراته. مبعىن أنه كلماتُ  ،األزيل غري املخلوق

 ،ملسيحية الشرقيةام يف الدراسات الالهوتية املسيحية لإلسال بناًء على رأي يوحنا الدمشقي تشكلت الرؤيةُ و  
 الذي ال هعناصر ثقل منموي ومركزه السامي يف البالط األُ  ،سيحيباء الشرق املآبني  ةوكانت مكانته الروحي

  حكمه على اإلسالم.   ثقل آخر يف يضاهيه 

هذه  نْ مِ ، فيما بعد همةم أبعادٍ  ت ذاتصار يت ال ،من أشار إىل الروايات املتناقلة لُ فيوحنا الدمشقي أوَّ 
ت رَ عليه التعاليم اهلرطوقية اليت أثـَّ  سَ رَ دَ ، و أريوسي مهرطق اإلسالم تكلم مع راهبٍ  رسولَ  اأن حممدً  النصوص:

 حبريىاإلسالمي بالراهب رواية تتعلق يف الرتاث املسيحي و هذه ال، فوضع حممٌد فيما بعد هرطقته اخلاصة، و عليه
  ذكرها بالتفصيل. يأيت، وس

   22ضد هرطقات اليهود والمسلمين :أبوقرة اودوروسث

م)  825أو 820 – 750يوحنا الدمشقي أسقف حران (ل تايلالو  ، األرثوذكسثاين األباء السورينيتفهَّم 
اته للصالة وقأ ًغافرِّ مُ  «سابا»بدير القديس  صباه فرتةً يف عاش فقد ، فضلمبنهجية أ هواجهروَح اإلسالم بعمق و 

ذا، يرميأل أرجاء الدِّ  حياً ال يزال ذكره  كانراث يوحنا الدمشقي الذي  وت ودراسة أعمال  اتتلمذً م عتربُ املعىن يُ  و
  على تراث يوحنا الدمشقي. 

 متمكنٌ فهو  من البارزين يف األدب، أيًضا، كان يف نظر املسيحيني اإلميان القومي دعائمفبجانب كونه من كبار 
يف نقل عديٍد  ه أيًضاوساعد ،الرتمجة القيام بنشاط مكثف يف ىما ساعده عل ،الالتينيةمن العربية، واليونانية، و 

، 23«التحليالت األوىل»أرسطو املعنون  من نقل إىل العربية كتابَ  لفهو أو  ية،من الكتابات اليونانية إىل العرب
 نياملسلمو  يهودآراء السيحي ضد للدفاع عن الدين امل -جبانب اليونانية- بالعربيةأول أديب مسيحي يكتب و 

  . املعارضة
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ضد »، املعنونة بـ24اليونانية املقتطفاتبعض بالعربية، و هوتية اليت انتقلت إلينا المعظم مصنفاته اللذلك جاءت 
ميثل أول حماولة لفهم طبيعة اإلسالم ُكتب بأسلوب حواري، و هذا األسلوب   «املسلمنيهرطقات اليهود و 

ى منها تبقَّ  (opuscula)من كراريس مقتضبة  ف يتكوَّنهذا املصنَّ ، نبغي مواجهتهيبوصفه تعليمًا جديدًا 
دَرجة بسلسلة الكتابات اآلطتاملق باليونانية بعضُ 

ُ
) 42) إىل (1برتقيم التيين من ( مرقمة )PG(بائية فات امل

  :ومن بينها املقتطفات اآلتية اليت تتعلق باإلسالم

  :األعمال الدفاعية

  . (PG 97, 1528) «سالمي حول الثالوث األقدسإاض الرد على اعرت »:  VIIIرقم 

أن دون  ،خلالصا جالبني هلا الذين صلبوا املسيح أحسنوا إىل البشرية إن اليهود قولالرد على »:  IXرقم 
  . (PG 15, 29) .صلببأن املسيح مل يُ  ةالقائل ةاإلسالمي ذا الرد يدحض الرؤيةو  ,«يدروا

 «قاحلله اإلاملسيح املتجسد هو  وأن ,إسالمي على ألوهية املسيحعرتاض االرد على »:  XXIII رقم
)1553 - 1556.(  

ص هذا الن( «بمؤملي اآلمي. النص ضد املسلمني و حتاده األقنو اعن عن موت املسيح و »:  XXXIIرقم 
 ب النسطوريةاآلببدعة مؤملي  املتعلق  XXXIIIضمنها النص رقم   ويف، حمفوظ فقط يف ترمجته الالتينية

)1552 – 1584(.  

ل خبز سر ملسلم عن إمكانية حتوُّ  سر املناولة اإلهلية)  رًدا على سؤالٍ ( «عن سر اإلفخاريستيا»:  XXIIرقم 
فكما  ،التحول الذي حيدث يف وظيفة اهلضم إن التحول مياثل :املناولة إىل جسد املسيح ، فيقول ثاودوروس

ضمها يف اجلسد البشري و لتد ر اهللا حتول املكونات الدقيقة للغذاءدبَّ  الدم ذاته فتؤدي إىل منو الطفل حىت مج 
ل اخلبز حيوِّ ، و السماء وح القدس من علياءتضرع الكاهن يهبط الرُّ كذلك أثناء سر املناولة وب  ،يصبح رجالً 

   ).1553 – 1552(  هدمو  هوالنبيذ إىل جسد

  : الهجوميةاألعمال 

ويرفض الدين  يراه معايري للدين احلق, وهو الدين املسيحي يف نظره مبااجلزء الصغري يُعىن  : هذا XVIIIرقم 
PG 94, 1596-( «مسيحيو  حوار بني سراسين»ف يوحنا الدمشقي مؤلَّ ونشأته استنادًا إىل  اإلسالمي
1597( .  

مني السؤال التقليدي للمسلسقَف مسلٌم األُ يسأل  رةو ااحمل هذهيف و  ,«ضد البعثة النبوية احملمدية»: XIXرقم 
ا أن حممدً و  )يف النص املشار إليه سقاملتّ  سر الوجود( أن اإلله ون بنبوة حممد؟ أيملاذا ال يؤمن املسيحيوهو: 
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يف  ة عن حممده مل ترد نبوءاألسقف أن فيجيبة مبجيء حممد وردت يف اإلجنيل، ءغم أن النبو ، ر عبده ورسوله
  PG 97,XX, 1544)‐(1545 تهتشهد لصدق نبو  مبعجزاتٍ  حممدٌ  يأتِ  مل وكذلك ،اإلجنيل

  )PG 1545 ,97-(1548 «مدمتلك الشيطان حمل»:  XXرقم 

  )PG 1556 ,97-(1557 «مسو الزواج بواحدة فقط»:  IVرقم

  : األعمال الالهوتية

)PG 1492 ,97- «إثبات وجود الثالوث األقدسحوار مع وايل محص عن وجود اهللا، و » : IIIرقم 
1504)  

  )PG 1557 ,97-(1562 «بن اهللاعن »:  XXVرقم 

  )PG 1548 ,97-(1552 «الضعفبرغم حقيقة املسيحية تسطع »:  XXI رقم

) A. 1558AD97, 1529 PG( Α1596-قرة نسب إىل أيب اليت تُ و ) IX )38-35 الكراسة رقم
كذلك   ,«ومسيحي حوار بني سراسين» مقاطع كثرية مصدرها املقاالت االعرتاضية ليوحنا الدمشقي حتويو 

قر يُ و  ,)Β94, 1596 PG( مطابقاً من دفاع يوحنا الدمشقي اة متثل جزءً رَّ أليب قُـ   VIIIΧ سة رقم الكرا
والنصوص اليت متثل  ،تحديد النصوص اليت مصدرها يوحنا الدمشقيف ،الدمشقي بأن مصدر النص أقوال يوحنا

  .مفّوهطيب خومع ذلك فال شك أن أبا قرة نابغة و  ،ال قيد البحثال يز  اخلالص أيب قرةجهد 

ليس بالنسبة  مهمتصال األول باإلسالم أمر س يف االو وباجلملة فإن إسهام القديس يوحنا الدمشقي وثاودور 
 نهجياملبنقدهم ن عن الدين املسيحي فهؤالء املدافعو  ،بل بالنسبة للمسلمني أيضاً  ؛للمسيحني فحسب

من جج املنطقية منهج احلُ  استلهام إىل وهماضطر و  ،ننهضو للمعتقدات اإلسالمية جعلوا املتكلمني املسلمني ي
م اإلسالمي على األخص املنطق األرسطي كي يعربِّ و  ،بالتايل اليوناين، و الهوت املسيحيال وا به عن الهو

  (علم الكالم). 

قد استخدم ، و الشرق املسيحي لالهوتييمنذ القرن السادس امليالدي بالنسبة  سطي كان معلوًمافاملنطق األر 
اية القرن الثامن خاصًة ، و ةليم املسيحياللتعبري عن التع مبهارةٍ املنطق واملنهج األرسطي لدمشقي يوحنا ا منذ 
يف  بقوةب عليه بل ويُعقَّ  ؛الرتمجات العربيةيف نتظام اب لُ اليوناين واألرسطي يتوغَّ  األدببدأ  حني ؛امليالدي

  .25 العامل اإلسالمي

ة اإلسالهذه الفرتة األوىل  الفنون لألدب و  تذائع الصي، هذا املركز اهللينيسيت م متت يف دمشقمن جما
م اإلسالمي كْ بفلسطني أي يف قلب احلُ  «سابا»وكذا يف دير القديس  ،عاصمة اخلالفة اإلسالمية األوىلو 
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 فقد فتوحاته املتعددة؛يف  ساقٍ و  العامل اإلسالمي يف هذه الفرتة وإن كان على قدمٍ وهذا يؤكد أن  ،موياألُ 
ها اليت استخدم رأةاجلهذا و  احلرية ُأخذ يف االعتبار صوت ، وإذاالفكرية األعمالاحلرية يف انتقال  روحُ سادته 

املسيحيني داخل منطقة النفوذ اإلسالمي كانت أن العالقات بني املسلمني و  ، يستخلص املرءُ كاتبان املذكورانال
  التسامح.ب تتصف

، التصادمات العسكرية على أشدها) ملتهبة، و اإلسالمي –يزنطي الب(جبهات التماس  كانت فيه  وقتٍ ففي 
من اخلليفة، و  هلم يضمنها محايةٍ يف نطاق النفوذ اإلسالمي  يفن املسيحيو خر، كان حتتد بني احلني واآلكانت و 

اليونانيني اب تَّ الكُ نقل أعمال الفالسفة و  أخذ األدباء منهم على عاتقهم واجبَ احلرية النسبية ألهل الذمة، و  َمثَّ 
  إىل العربية. 

من دمشق : منتصف القرن الرابع عشر الميالدي) –المرحلة الثانية (منتصف القرن التاسع الميالدي 
    :إلى بغداد

 ،وىل من القرن التاسع امليالديدباء البيزنطيني يف العقود األاأل لِ بَ املرحلة الثانية ملواجهة اإلسالم من قِ بدأت 
ففي  الثالث عشر، حىت القرن يف منتصف القرن التاسع ، وخاصةً ابع عشرقرن الر ال منتصفاستمرت حىت و 

أسلفنا من انتقل كما قد مركز األدب االعرتاضي كما أن ،  اإلسالم علىالكتابات اهلجومية زادت هذه الفرتة 
 كانت  أيب قرةجج يوحنا الدمشقي وثاودوروس لكن حُ ، و سوريا إىل القسطنطينية، عاصمة اإلمرباطورية البيزنطية

امات جديدةو  ضيف إليها اآلن مواقفمع ذلك أُ ، و ليب خمتلفةاوتتكرر بأس ،متثل األساس  هذه كثري من، فا
ُكتبت أساًسا يف العاصمة البيزنطية، وأيًضا   خلمسة قرون املمتدةعرتاضية خالل هذه الفرتة الطويلة النصوص اال

  :هذه الكتاباتمن أهم ان يف العراق) و حرَّ و ، رق (الرها يف سوريايف مراكز أخرى حمددة بالش

  :26فالمعترِ  ريخ  تيوفانيسات

، ويف سن مبكرة بالقسطنطينية هولدفم ،م) من أسرة بيزنطية عريقة 818 – 760ف (املعرتِ  تيوفانيس حدرتي
 م) لنشاطه 820 – 813ُسجن يف عهد الون اخلامس ( هلكن ؛لأليقونات التقديسجاهد إلعادة ترهنب و 

ا لتاريخ صديقه جورج الذي يعترب استمرارً  27رخيهايبدأ ت م. 818عام  يف حيث تويف إىل ساموتراق نُفيَ و 
 بنهاية امللكينتهي و  ,م)248يوقليديانوس لعرش روما (الذي يبدأ بتويل دو  ,م) 846 – 760سينجيلوس (

  م). 813 – 811ميخائل األول راجايف ( 

السكندري أي يعترب أن عام تأسيس العامل هو سنة  ريخأتدم اليستخاريخ من عدة مصادر، و تهذا اليستقي  
بأمر قسطنطني  هذا التاريخ خلفاء تيوفانيسوقد استكمل ، القسطنطيين أريخوهو الت 6321 بدًال من 6305

   .28جملداتم يف ستة  961م) حىت عام  959 – 921(األرجواين املولد)  (بورفريوجينيتوس 
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أنه  يف حني ،بإسهابته ض حلياوتعرَّ  ،29نبيه حممد وجيًزا عن اإلسالم و فصالً رخيه ايف ت خصص تيوفانيس
لتعاليم  شرًحاكما أنه ليس   ،اإلسالم يف الرّد على ًفا مؤلَّ فهذا الفصل ليس  عرض حملتوى القرآن بإجياز،

ليفسر  ؛اإلسالم دتولَّ و  ,من خالهلا الضمري النبوي حملمد أساًسا بالظروف اليت منا تيوفانيس فقد ُعين ،اإلسالم
على جوم بكر الذي بدأ خالفته  خالفة أيبدأ خبرب موت حممد و يب دام العرب بالبيزنطيني.طصامن خالهلا 
ظهوره كنيب ، و حياته، مث يتناول بإجياز أصول حممد، ونسبه، و ضد احلدود البيزنطية أيًضا من َمثَّ و  احمليطني به،

 ًال لألدب البيزنطيقد أصبح مفضَّ  أمرٌ هو ، و اإلسالم بالصرعمرض نيب  ادعىل من أو  تيوفانيسويعترب ، 30
  .حول اإلسالم

املسيحيني، بسبب الصرع، واختالطه باليهود و  خبدجية زواجهعوبات أن ص يرىالذي  تيوفانيسوالالحق على  
ر تفسِّ  يرة العربيةإىل اجلز  منفيٌّ  مهرطقٌ  مها له راهبٌ التعاليم اخلاطئة اليت علَّ  وأن وأثناء رحالته إىل فلسطني،

  اإلسالم.  الظروف اليت منا خالهلا الضمري النبوي حملمد وظروف تكون

يسليها عن  ، وكيحزنت عليهجها من حممد أدركت أنه يعاين من الصرع، و او أن خدجية بعد ز  تيوفانيسفيذكر 
، ويسقط شى عليهن يتحمل ظهوره فيغ، وهو ال يستطيع أك جربيل يف رؤياها أنه يرى امللرب أخ هذا األمر

ا ،لديها كان منفًيا باجلزيرة بسبب هرطقته معروفٍ  أسرعت إىل راهبٍ و  خدجيةَ  فمأل القلقُ  أرًضا، ، وأكد فطمأ
 
َ
   .31بذات الطريقة جلميع األنبياء لُ رسَ ك يُ لَ هلا أن امل

وميوس الرهاوي خاصًة بارثولمنهم متأخرين  ابٍ تَّ لدى كُ  الراهب املنفي اجملهول ستصبح حمددةً  وشخصية هذا
هباً رابدوره الذي كان عمومة خدجية و  علُِّم أحد أبناءم لكما يقاوهو   ,حبريىأن هذا الراهب هو الذي ذكر 

يعرف اإلسالمي يف الرتاث  لكن، و اإلسالمي أيًضاوهو معروف يف الرتاث املسيحى و  ،تنبؤلديه هبة ال يباً ط
  !ورقةخر هو آباسم 

حممد النبوية  قرتاح من خدجية تبينت له رسالةاورقة عندما تقابل مع حممد ب ة أنوتذكر الكتابات اإلسالمي 
أخرى  تارةً ا، و نسطوريً  تارةً ا، مهرطقً  الراهبَ هذا الرتاث املسيحي وعلى النقيض من ذلك يعترب ، املستقبلية

ا.ة اليت كان حممد ُحيدِّ فَ األقوال املزيـَّ ا لألباطيل و مصدرً ، و ياً أريوس   ث 

سمى فيها يُ ، و حبريىباسم نبوءات  عرفُ تُ  )عربية(سريانية و  مغايرةٌ  التاسع امليالدي ظهرت روياتٌ  منذ القرنف
لراهب يف ل مع هذا اتقابَ  امفادها أن حممدً ) و حبريىفهنا أصبح لقب الراهب املعين ( حبريىرجيوس سالراهب 

من  كثريٌ و ، 32ا وساعده يف اجملئ بالقرآنويعتقد كثري من املسيحيني أن حبريى أْهلم حممدً صحراء يثرب (املدينة) 
، خمتلف املؤرخني الالحقني عليه ستفاد منهاا -راء يوحنا الدمشقياليت هي مبثابة ترديد آل- تيوفانيسمواقف 

  أو موناخوس (الراهب).  وخباصة  جورج أمارتولوس (األثيم)

ريخ يوناين لتا أهم مصدرٍ ني، و امليالديالثامن ني السابع و ألحداث القرن املصدر الرئيس تيوفانيسريخ تا يعدّ 
ن ، والعلماء املعنيو لكنه دقيقو  ؛للحروب العربية البيزنطية وجيزفسرده  بني العرب والبيزنطيني، ألوىلاالصراعات 
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ذاالعربية مل  مورباأل وا   ،اليت تؤرخ جملرى األحداث الفعلي نصوصه املهمة يفسروا بدقة ومل هذا التاريخ، يأ
، وكان له أثر بالغ على التاريخ الغريب كما سبق، نقله إىل الالتينية أنسطاس اخلازن أمني املكتبة اريخالتهذا و 
   33 .على الشرقي أيًضاو 

  :34ريخ مقتضب لجورج الراهبتا

 ,عرف باسم جورج الراهب أو األثيميُ  ،التاسع امليالدي م هو من مؤرخي القرنباإلسال املهتماملؤرخ التايل 
ذه -  842م ميخائيل الثالث (كونه راهًبا عاش أثناء حكى  ال نعلم عنه سو ، و يف املخطوطات الكنية ويُذكر 

  ، كما يقول هو بتواضع.زٌ هو مؤرخ مميـَّ م) و  867

ف رهباين كتابه مؤلَّ و املعرتف.  تيوفانيسلكن مصدره األساسي هو و  ،تواريخ أخرىمن عدة  مؤلَّف رخيهتا 
فاة يصل إىل و تأسيس العامل (آدم) و  ذمن تارخيه يبدأ ,الرهبنةاليونانية و ألساطري كاتبه يفضل او  ،تقليدي

  .من أعمال الالحقني عليهفم  948داث حىت عام األحأما استكمال  ,م) 842اإلمرباطور تاوفيلوس (

 235ل رقم تيوفانيس فصًال خمتصًرا هو الفصكخيصص جورج الراهب   «ريخ مقتضبتا»أو  «تاريخ»يف كتابه  
يصف بعض املوضوعات  ، إال أنههذا الفصل مع أنه مستند إىل تيوفانيس ،النيب العريبة دين اإلسالم و حملارب

  .35«عن زعيم العرب حممد»: بشكل أوضح وأدق، وعنوانه

فيقوم جورج على أثر  قوى،املزيد عن اإلسالم ليحاربه بأسلوب أ مبعرفةأسالفه يهتم جورج من  نقيضالعلى ف
مث يتعرض الختالطه  ،قريبته الثرية اليت تزوجهادجية خل تهخدم، وحيكي قصة حلياة حممد موجز ثيوفانيس بعرضٍ 

يزعم جورج ألقوال وتعبريات الكتاب املقدس، و  قتباسهارحالته بالقوافل يف فلسطني، و اليهود أثناء باملسيحيني و 
 العربية اجلزيرةب ان منفًياك  36تتلمذ على راهب مهرطق أريوسي من دير كاليسرتاتوس بالقسطنطينية اأن حممدً 

، ووجوده نساطرةاملزعومني أريوسيني و  ، فلقاؤه باليهود واملسيحينيملحدٌ وحممد هذا عدٌو هللا »فيقول:  رطقتههل
، وعن الروحق الكلمة و لْ  خَ عن األريوسينيو  ،الوحدانية -أي اليهود  –هم أخذ عنجعله ياليهود  وَسط

   .37«يًعا دينا لهمنها مج أعدَّ النساطرة عبادة البشر و 

معتقداته عن اجلنة يف يتهمه ، و 38املتجسدة تهكلمهللا أو   اابنً  باعتبارهلكن ليس  ؛ر املسيحا أنه يوقِّ مث يتهم حممدً 
و  اهوسً  يعترب أقوال حممد، و تعاليمه عن الوحي اإلهلي للقرآن الذي يرفضه صراحةً  اإلسالم، ويفن يف دي
  املعتدل.  ئا سيًئا لدي القار نطباعً ادرجة أنه يرتك ل ادٌ ح املسائلبعض  يف هخطابف ،39اإحلادً 

  :40الطقس المتبع للمتنصرين من أصول إسالمية عند دخولهم في ديننا المسيحي النقي الحقيقي

املتنصرين من  ، واعتناقمن اإلسالم وس التنصل والتربي(كتاب لألواشي) حيوي طق طقوس عبارة عن كتاب
أن يتعلموا الصالة وعظوا، و ، وأن يُ نياملتنصرين أن يصوموا أسبوع ىان علك، فقد  لمسيحيةأصل إسالمي ل

 سِّ يعرتفون أمام القَ كانوا   دواقبل أن يتعمَّ ، و ساقون إىل املغطسبعدها كانوا يُ  ، وقانون اإلميان،ةالربانيَّ 
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م:  ،عاليم واملعتقداتمن األشخاص والت وجيحدون جمموعةً  ،اإلسالمن م(أ) يتنصلون  واملسيحيني املتواجدين أ
إله »إىل  )112(املذكورة بالسورة القرآنية رقم  «الصمد»مسه برتمجة لفظة عن ا واالذي عربَّ  ويلعنون إله حممدٍ 

مياثل هذا النص يف تطبيقه الطقس التعاليم املسيحية، و اتباع املسيح و (ب)  .41«أو متسق أو مفرد ،تمَ صْ مُ 
  ألرثوذكسية الشرقية. وفًقا للكنيسة ا ؛املتبع يف سر التعميد

لكن و  ؛يتبائية اليونانية ضمن أعمال نيكيتا خونيااملؤلفات اآل يفف هذا الكتاب الطقسي الوعظي يصنَّ 
اية القرن العاشر امليالدي يؤكدانهيئته مضمونه و  ، وبواكري احلادي عشر، أنه ينتمي إىل املؤلفات املبكرة يف 

تنصل اإلسالم النص ومصطلحات جحد و  تلكن حرما ؛التتميمح و ض للتنقيأنه تعرَّ  ظاهرٌ النص احملفوظ و 
قاطع فكثري من الصيغ املدرجة به تستند إىل م ،العصور السالفة تحروماو  ،طقوس جحد الشيطان مصدرها

  تقريًبا. م) 846 – 760ميخائيل سينجيلوس (كيتا البيزنطي و يتنسب إىل ن

رن الثاين عشر يف عهد جنز يف الربع األخري من القيكون قد أُ جيب أن املنسوب هنا إىل نيكيتا خونيايت والعمل 
عصر ساد اخلالف بني اإلمرباطور في هذا الف ,م) 1180 – 1143عمانويل األول كومنينوس ( اإلمرباطور

موإ ,«الصمد»لعن املسلمني اإلله  حول وأعضاء اجملمع الكنسي املقيمني املسيحية  همعتناقا ذلك قبل عال
  أم ال؟ ضروريًا ذلك هل يكون

 ،صطدم بضمري املتنصر الذي كان يطابق اإلله يف الديننيي نهأل ؛على حذف اللعن اصرً مُ اإلمرباطور كان ف 
 النيب بدل بلعن اسماستُ و  «الصمد»ذف لعن اإلله فحُ  ،بني الرأيني اجلمع فتمَّ  ،األساقفة يعارضونهو 
فثار ضده األساقفة  ،طور عمانويل األول جملدينكتب اإلمربا  «اإلله الصمد» ولتربير حذف لعن، 42«حممد»

  على الصيغة املشار إليها آنًفا.  فيما اتفقوامث  ،رفضوا اقرتاحهو  ،اثيوس أسقف ثيسالونيكيبرئاسة إفست

  .43«ضد محمد» بعنوانمقالة لمجهول 

املقالة الصغرية  هذه ،«ضد حممد»لكاتب جمهول بعنوان  صغريةً  مقالةً ، ميكننا أن نذكر بجانب العمل السابقف
طقس جحد الدين »، وجورج الراهب. واملصنف السابق ذكره من أعمال يوحنا الدمشقي ملقطتفاتٍ  عٌ هي مجَْ 

دخل على النص بسبب أُ  CD(1457(صغري الزء وتبني من خالل األحباث احلديثة أن هذا اجل «اإلسالمي
 ني العاشرتؤرخ للقرنواملقالة له إطالًقا بالنص، ، علمًا بأن هذا اجلزء املستوجب حذفه ال عالقة مجع غري دقيق
   .44أو احلادي عشر

م منه هرطقته تعلَّ ، و ث إىل راهب أريوسيحتدَّ  اأن حممدً  ومفادها ة نظر يوحنا الدمشقيجهاملقالة و هذه  مُ جتسِّ 
من  اكثريً ني و ط اليهود واملسيحيالَ خَ  ان حممدً إ»: كما قالاألقنوم الثاين للثالوث)   -الكلمة (45عن عقل اهللا

الروح الكلمة و  أن أخذ نييومن األريوس ،الوحدانية أخذفمن اليهود  ، واستقي من كل فرقٍة شيًئا،النساطرة
  .46«ه ديًنانفسذا صنع لكهو  ,دة اإلنسان (املسيح إنسان فقط)عبا أخذ من النساطرةو  ،ُخلقا
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بل ف من قِ للكتاب المزيَّ (جـ) دحض  ،دحضاعتراض و  ، (ب)عتراضعرض  وا (أ) :نيكيتا البيزنطي
  :47محمد العربي

النصف و  امليالدي النصف الثاين من القرن التاسع أهم ممثل للفكر املناهض لإلسالم يفيعترب نيكيتا البيزنطي 
نيكيتا قام حيث  ؛األديب الكبري ، وهو معاصر أيًضا للبطريك فوتيوساألول من القرن العاشر امليالدي

 -«املعلم»و «الفيلسوف»يخ يذكره باسم التار  ظلَّ و  ,ة علمه وبنيته الفلسفيةلذي اشتهر بسعا- البيزنطي
  حىت الرابع عشر.و  بتغذية األدب االعرتاضي البيزنطي ضد اإلسالم من القرن التاسع

 – 867فاسيليوس األول (م) و  867-842رة ميخائيل الثالث (من األباط دعمقام بتأليف ثالثة كتب ب
م على املسلمون إىل اإلمرباطور ميخائيلذلك رسالة أرسلها ن سبب إ :يقالم) و  886 ا اعرتاضا  عقيدة، 

، طلب منه أن يرد عليهم بالتفصيل حول الثالوث األقدس، و فقام اإلمرباطور باستدعاء نيكيتا الثالوث األقدس،
  جج املسلمني. دحض حُ ة، و يم املسيحيوعرض التعال

بن تاوفيل ل يف رسالة اهلاجريني إىل امللك ميخائيل على االعرتاض املرسَ عرض إنشائي »نيكيتا رسالته  مسَّىوقد 
عليها  ، ردَّ وأرسلوا رسالة ثانيةعادوا فه جج مل يقتنعوا حبُ نييبدو أن املسلمو ، 48«دين املسيحيالفرتاء على لال

دين الفرتاء على بن تاوفيل لالدحض رسالة اهلاجريني الثانية إىل امللك ميخائيل اعرتاض و »نيكيتا مبقالته 
أهم من و  ،بنفسه كتب نصهاهو َمْن  نيكيتا أن و  ،خمرتعةاضحًا أن رسائل املسلمني ويبدو و  ,49«املسيحي

ف للكتاب املزيَّ  دحضٌ »الدين اإلسالمي مقالته الكبرية ر حيقِّ فيها جلوهر التعاليم املسيحية و يعرض اليت  هلاعمأ
  .50«بل حممد العريبمن قِ 

الالهويت واألديب ، فتكوينه الفلسفي و حججه القوية املنيعة ضد اإلسالمنيكيتا األدبية و  دراتِ ذا العمل قيُربز هو 
 قائم على املفاهيم العامة الكلية،يف تدليله العقلي الو  ، منطقهاليقني يكمنان يفتنع أن املصداقية و جعله يق

ا باإلضافة صارمً  اجدليً  اتخدم منهجً يس ؛اإلسالمية التعاليم دحضاولته لدعم التعاليم املسيحية و لذلك يف حم
سرَّ الذات اإلهلية ال ينكشف متاًما مبنهج االستدالل وحده نراه يستخدم  أنب هعلملو  ،51االستداللللمنطق و 
  مراًرا.القياس 

 شيًئا من التعاليم اإلسالمية مع ذلك يبنيِّ ، و دة واألحكام التعسفية ضد اإلسالمفهذا العمل يتصف عامًة باحلِ 
من حتليل القرآن  -وألول مرة يف القرن التاسع امليالدي- وإذا أخذنا يف احلسبان أنه متكَّن  ,وي القرآنحمتو 

ومن اجلدير بالذكر أنه ترجم  ،بالعربية على علمٍ  بالكامل وترمجة كثٍري من أقسامه ترمجًة أمينًة يظهر لنا أنه كان
  . 52األوربية احلديثة الرتمجاتعن  وترمجته ال تقل جودةً  ،بدقة األصل العريب

ا  1143أول ترمجة التينية ُمتدح يف الغرب هي ترمجة عام  وإذا كانت  Robert Retinesاليت قام 
ترمجة نيكيتا البيزنطي  ، جند أن Clunyمن بطرس املبجل رئيس دير  ، بدعمٍ يدعى حممد (سراسين) عريبو 

قام بدحض تعاليم  ،مبحتوى القرآنو  بالعربية ى علمعلكون نيكيتا ول , من الزماننيالشرق سبقتها بنحو قرنيف 
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ور القرآنية اليت سفينتقي أساساً آيات ال ,53باالعرتاضاملقصودة إيراد اآليات القرآنية ، و حممد بالرتمجة التفصيلية
ا تُعربِّ   ويتخذها ،سيادة اإلسالمعين تدمري املسيحية و ، أالضوء على املقاصد الدفينة حملمد وتسلط يعتقد أ

  أصالة الوحي اإلسالمي. و  ،ضد رسالة حممد وسيلةً 

فيبدي االحرتام للمسيح سيكولوجية مؤسس اإلسالم (حممد) تلك املقاصد الدفينة سيطرت على  أنففي رأيه 
لقرآن به  على انيكيتا  فاعرتاض ،يلهيهم عن مقصدهيني، و ة لُيطمئن املسيحيينزع عنه األلوه هلكنو  ؛(عيسى)

ا ن يعرض لسمات القرآن اليتليب جدلية أاحياول بأس فنراه ،لفريدةمن السمات ا كثريٌ  ن تكشف ع يظن أ
فاً أحيانًا متعسفة للقرآن حمرِّ  املقزز أن نيكيتا يضيف عمًدا تفاسريَ زيف اإلسالم من حيث التعاليم واألخالق، و 

عرض مبهارة ستدالل املنطقي يف حماولته لدحض تعاليم اإلسالم باملنهج اجلديل واال أنه كما  ،54آياته  معاينَ 
  وبأسلوب مبتكر تعاليم املسيحية.

بالفيلسوف إلى عمر ملك السراسنة، عن حقيقة وأسرار  رسالة الون أغسطس اإلمبراطور الملقب
   :55تجديف المسلميناإليمان المسيحي واختالفه عن هرطقة و 

إصدار  يف Mingeتينية اليت ضمنها ت فقط ترمجتاه الالاألصل اليوناين هلذا النص، وتبقَّ  دَ قِ لألسف فُ 
  .1944Jeffery. A 57سنة إىل اإلجنليزية  اليت نقلها رمينيةواأل Graeca Patrologia 56عمله

 – 717م) إىل اخلليفة الثاين عمر ( 740- 717ُكتبت الرسالة من الون الثالث (فقد   نصوصووفق ال
  الرسالة. األشخاص طريف من كتابتهما بدقة، والنا أن نستخلص ز مبقارنة نصي الرتمجتني ال ميكنو  ,م) 720

 يبدو أن حمتوى الرتمجتنيو  ,فيهما الباحثنيآراء ان خيتلفان فيما بينهما من حيث احملتوى واملساحة و فالنص 
   .58ا تتعلق بالون السادسمهمساحتو  امههيئتبينما  ؛يتعلق بالون الثالث

ا ردٌّ  وتبدو وحقيقة النص أنه   أرسل يسأله عن التعاليم املسيحية،عمر الذي على رسالة اخلليفة  رسالة الون كأ
ية يف مواجهة االعرتاضات اإلسالمية املتعلقة بألوه املسيحيهدفه الدفاع عن الدين  تب من أديب يوناينكُ 

يتهم الون جبانب ذلك توقري صليب املسيح، راء مرمي، ومصداقية الكتاب املقدس و جتسده من العذاملسيح و 
  عتقاده يف القضاء والقدر. ابو  ،، وبتعدد الزوجاتلألعاجمبكرهه  اإلسالم

للنيب إشعيا الواردة  لرؤيا الصحراءلدحض التفسري اإلسالمي  ا؛إضافيً  اهدً مينية يبذل جَ ر كاتب الرتمجة األو 
، وحتكي حممدالنيب بقدوم  هذه النبوءة تبشر بحسب التفسري اإلسالميف ،59تهمن نبوء 21صحاح رقم باإل
  بابل.  ميسافران يف صحراء شاسعة تتاخا، واآلخر مجًال، و ، أحدمها ميتطي محارً رؤيا عن راكبْني ال

النص  وعلى النقيض يرى مفسر خصوًصا الطربي أن راكب احلمار هو النيب حممد،ويرى املفسرون املسلمون و 
، يف حني إجنيله يتبع املسيح و ألنبياء ملاألرميين أن راكب احلمار هو شعب إسرائيل الذي مع إتيانه للناموس وا

  املسلمني. بم هبهأن راكب اجلمل هم البابليون والوثنيون ويشيرى 
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  :60إلى أمير دمشق رسالة أريثاس أسقف قيصرية

ومنذ عام  ،تقريًبا م850لد يف باترا ببلوبونيز عام وُ  م) 932 – 850((كبادوكيا)  أسقف قيصرية هو أريثاس
  دوك.  الكباا على أصبح أسقفً  م902

 يعدّ  ,الكنسي األدب، واهتمامه بالثقافة الكالسيكية و اشتهر بعلمه الواسع، و تتلمذ على يد القديس فوتيوس
النصف الثاين من القرن التاسع، فوتيوس من أقطاب حركة العودة إىل األدب والفنون اليت ظهرت يف أريثاس و 

التعليق على أفالطون ولوقانوس يف ، و املقدس برع يف تفسري الكتاب ,61يف بواكري القرن العاشر امليالديو 
  .لشرح أندريا أسقف قيصرية تتمةً عد حتليًال و ر الرؤيا يُ فْ على سِ  ، وكتب شرًحاسابيوسيو و 

 رسائلهبني أعماله التفسريية الكثرية، وكتاباته العقائدية و  «رسالة إىل أمري دمشق» رسالته املسماة تربز
ا فيما يبدو؛ 62خطبهو  هذه الرسالة ومتثل  ,م) 944 – 919مرباطور رومانوس األول (أمر اإلتبت بكُ   أل
ا  منوذًجا أدبيًا أكثر منأ ا بعض الباحثني يف اعتقادو ، 63ادينيً  ادفاعيً  امرجعً  كو  إىل أريثاس، ُنسبت خطأً  أ
من الرسالة من هو اإلمرباطور رومانوس  أن نستخلصال ميكن  Khoury. Th. Aوفًقا للباحث و 

   .64هذه الرسالة رسلتمن أمراء دمشق أُ  و إىل أي أمريٍ  ،راملذكو 

اية باإلضافة إىل أنه قد أمجع الباحثون اليونانيو   ؛القرن التاسع امليالدي أو العاشرن على أن الرسالة ُكتبت يف 
 علىنه حياول احلصول من قراءة أعماله إ :فيقول د. ساخاس، فقط  بل بفحواها بصحتهاولكنهم مل يهتموا 

  .شعبيةً  مأ رمسيةً  كانتأ سالم سواءٌ باإل واليت تتعلق ,65ملتداولة يف القرن العاشر امليالدي ببيزنطةاراء اآل

ا املؤلف ظ يف هذه الرسالة نربة السخرية و نالحو  خصوًصا شخصية اإلسالمية و  القضاياالتهكم اليت يتناول 
مل ، و الكتاب املقدسيف التارخيية العظيمة الواردة  بالشخصيات احممدً  أن يساويحماولة اإلسالم حممد، ونبوته، و 

  .خرويةقيم الروحية لإلسالم وتعاليمه األُ ل الاستعداد لتقبُّ  ميتلك أيَّ أريثاس كن ي

وتعبريه عن احلياة  هوشهواين يف أسلوب ،ويةيتعبريه عن احلياة الدنو  هيف أسلوب ماديٌّ و  جٌّ النسبة له اإلسالم فَ فب 
 هو صحتهايؤرقنا بشأن هذه الرسالة وإمكانية  وما، 66فجَّةجنسية  اراتٍ بعاجلنة ب ؛ ألنه يصفخرويةاأل

كمي من كاتب مهذَّ    عن مثل هذه األساليب.  نزاهته، ُيظن فيه مثقفو  بصياغتها بأسلوب ساخر و

ل أن فُ غْ ال جيب أن نَـ تقويض كل فريق لتعاليم اآلخر، ب تقومالصراعات الالهوتية اليت كانت  من رغمال علىو 
را وتأثَّ  راالتعارض أثَّ ختالفات و ورغم اال ،جنًبا إىل جنب طويلةً  االشرقية عاشا قرونً  ي واملسيحيةاإلسالم :الدينني

  ثقافًيا.ا و يً اجتماع أحدمها يف اآلخر

 لخليفة  املقتدر يف بغداديف مراسالته لم)  911/912بطريرك نيقوالوس السري (يشدد ال على هذا الصعيدو 
. وعلى هذا القمرينوري تسطعان مثل نُ ، تسودان و الرومالسراسنة و  :سيادتان على األرض»ول يف أحدها: فيق

  .67«يف املعيشة واملهن والعقيدةكلياً أخوية بينما ختتلف أوضاعنا  فالعالقة بيننا اجتماعية و 
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 يف حني أن  كريت أو قربص،موجهًة إىل أمريرسالة البطريرك  املستنري نيقوالوس السري  دّ تع القدميةفاألحباث 
ا موجهةٌ  فتتحها البطريرك فوتيوس اهذه الفرتة الزمنية اليت إىل اخلليفة املقتدر ببغداد،  األحباث احلديثة أثبتت أ

 باملهادنةاألديب املذكور نيقوالوس السري، تتميز و كذلك البطريرك م) و  887-881و   867 – 858( 
  األخرى.واحلوار مع اإلسالم ومع العقائد 

  :68«ضد السراسنة»إفثيميوس زيغافينوس 

ر القرن احلادي عشر م) الكتابات الالهوتية يف أواخ 1120 – 1050إفثيميوس زغافينوس (متثل شخصية 
التفسريية و  من بني أعماله العقائدية، و عاش راهًبا بدير برييفليبتو بالقسطنطينية فقد ،بدايات الثاين عشرو 
طور ادعٍم من اإلمرب ، كتبه بانًاو فصًال أو عن 28وهو كتاب يقع يف  «الدرع العقائدي» االعرتاضية يربز كتابهو 

  .م) 1118- 1081أليكسيوس األول كومنينوس( 

 ,قية من بدايتها حىت عصرهللتعاليم األساسية للكنيسة الشر  إفثيميوس زغافينوس يعرض الكتابفي هذا ف 
حقيقة األمر ويف ، ويُدرج من بينها اإلسالم، اهلرطقات املعاصرة لهوبإسهاب  ،ض بإجياز اهلرطقات القدميةيُقوِّ و 

إال أنه ظل  ؛اب وآباء الكنيسةتَّ راء سابقيه من كُ ع لنصوص وآما هو إال جمرد مجل أن هذا العمجيب االعرتاف 
  عديدة مبثابة الذخرية لالهوتيني يف الشرق املسيحي. لقرونٍ و 

 «ضد السراسنة» وعنوانه «الدرع العقائدي» (الثامن عشر) من الفصل األخري إفثيميوس زغافينوس خيصصو 
، اليت يستمد منها مادته ملهامجة اإلسالم هي يف األساس كتابات يوحنا الدمشقي همصادر و  ,ملعارضة اإلسالم

  نيكيتا البيزنطي. ، و جورج الراهبكتابات و 

حذف العبارات الساخرة ضد ، و لةأما عن إسهامه الشخصي فيكمن يف حماولته القتضاب التحليالت املطو 
 بإجيازكذلك من إجنازه تسليط الضوء   ,ظهر كتاباته متجانسًة يف مجلتهاحىت ت تركيز مصادره املتعددة، و اإلسالم

  على األمور املبهمة يف مصادره األساسية.

األعمى لنصوص  يادحماولته لصياغة عقائد املسيحية وحماربة اهلرطقات باالنقعليه يف  تؤخذخذ اليت آاملوتتمثل 
يطوعها و   راء سابقيه آ يهذِّبأو يورد رأيه اخلاص أو أن ها ن ينتقضَ وآباء الكنيسة، دون أ ابتَّ سابقيه من كُ 

نقض منعه من  وهذا ,ة العربيةباللغ الضعيفةمعرفته  نشري إىلجبانب هذه املآخذ جيب أن ، و ملقتضيات عصره
  .69عبارات القرآنية اليت أوردها نيكيتا البيزنطيفيما يتعلق بتحليل ال خاصةً نصوص سابقيه و 

  :70«الهاجريين عن دين»العشرون  فصل، ال«كنز اإليمان األرثوذكسي»نياتي : نيكيتا خو 

االحتالل اإلفرجني من قبل  بيدمؤرخ سقوط القسطنطينية  71)1213 – 1150نيكيتا خونياتيس (يُعد 
بالقسطنطينية يف البالط  بدأ مسريتهونيس بإقليم فرجييا، نيكيتا خونياتيس بضاحية خ م).  ولد1204(الالتني
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الذي يتناول فيه األحداث من وفاة و  ،بالغ األمهية 72تارخيه باإلضافة إىل ،وظيفة كاتب ملكيباإلمرباطوري 
    .م1203م) إىل 1118كومنينوس (  أليكسيوس األول

أملع مؤرخي الفرتة  يف مصافِّ  وهي مميزات جتعله ،دقة تصويره، و مق حتليله وحيادهعُ ، و فقهأُ  ته سعةَ نتبني بقراء
 ؛لزيغافينوس »الدرع العقائدي« فيه فصًال يباري 27دفاعًيا يقع يف  ، كذلك وضع كتابًاالبيزنطية الوسطى

 متأخر عنوالعنوان » كنز اإلميان األرثوذكسي«عرف هذا العمل باسم يُ ، و اءالبنَّ لكن بروح النقد الرفيع و و 
  ه رفيقه ثاودوروس سكوتاريوتيس. عنونه بلعمل، ا

 ،الصراعات العقائدية يف عصرهض اهلرطقات املختلفة و ويقوِّ  ،تعاليم اإلميان األرثوذكسيهذا العمل يعرض 
  . «عن دين اهلاجريني»لدراسة اإلسالم وعنوانه  خمصصٌ من الكتاب  ل العشرونالفصو 

فه من مؤلَّ  101 :الدمشقي كما وردت بفصله رقم وكأسالفه يتبع خونياتيس يف عمله اآلراء املعروفة ليوحنا
يعرض تعاليم لنساطرة، و اا استقى تعاليمه من اليهود واألريوسيني و أن حممدً  ذكر أيًضافي ,«عن اهلرطقات»

رك امللصقة مات الشِّ اامث يدحض  ،يرفض الوحي اإلسالميو  ،املسيح اليت يعتربها مغلوطةالقرآن عن اهللا و 
  .حممد ن تعدد زوجات النيبديويُ  ،باملسيحيني

وأما ، همها من جورج الراهبيستلجنده  ،اجلنةخرة ويوم الدينونة و فيما يتعلق باملعتقدات اإلسالمية عن اآلو  
 تبع أسلوب أسالفه منيف دحض املواقف اإلسالمية يعلى اإلسالم فمصدره كتابات زيغافينوس، و  روح التهجم

  عن سابقيه.  متميزاً  ياً ، ومستوى نقدفيةجند عناصر إضا، ومع ذلك أصحاب الردود

  :73«محاورة عن الدين مع فيلسوف سراسني بمدينة ميليتيني»إفثيميوس الراهب 

إىل  هذه الرسالة نسبتُ  ،حماورة حقيقية همن أكثررسالة هو  يف احلقيقةو  ،املهم عبارة عن حماورةهذا النص 
يف  هألن ؛شيء مستبعد ذاهو  ,م) 477 – 377(القديس إفثيميوس الراهب أو القديس إفثيميوس الكبري 

ر مبشِّ و  ناسكٌ  الذي أراد تصوير القديس على أنه ميان اجلماهريإ هذا ميثلإمنا ، اإلسالم موجوًدازمنه مل يكن 
  بني العرب. 

 ؛ثني نسبها إىل إفثيميوس زيغافينوس، وإن كان بعض الباحمن الصعب التحقق من شخصية كاتبها األصليو 
على   يبدو مؤسًسا «للمحاورة»اجلزء الرئيس  فإنّ  ,زيغافينوس، ومع ذلك «درع»د إىل نطع تستاقم ا ألن

  الذي ينتمي إىل هذا النوع األديب من احملاورات املزيفة.  ,«هاجريتفنيد »كتاب بارثولوميوس احلراين 

اعرتاضات  عنفاع : يتضمن الدعرتاضي. فاألول: االثاين: دفاعي، و . األولينقسم إىل جزئني هذا النص
 ،جتسد املسيحو  ،التثليث :م العقيدة مثليلتعاليم املسيحية يف صملامات الالهوت اإلسالمي (علم الكالم) وا

  يدحضها إفثيميوس.اليت يصيغها املتحاور املسلم و  خلإ ...، وسر املناولة (الشكر)واخلالص
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مث يقوم  ،العقائد اإلسالمية ليحددها ةغبصيا نفسهيقوم إفثيميوس  ، حيثخمرتَعفالنص عبارة عن حوار  
يتبع أسلوب  اماتاالعرتاضات اإلسالمية و ترقيم االويف ، بتفنيدها ودحضها ليبني صواب التعاليم املسيحية

  .أيت بالفقرة القادمةكما سي  «تفنيد هاجري» ةاملتبع يف بدايبارثولوميوس احلراين 

 يؤكدفاملسلم  من األمهية، احلوار على مستوىً ، كما أن يب قرةأ تاباتبع أسلوب كامات يتَّ تقويض االيف و  
ام قائالً أن إ ، يف حنيكٌ رْ شِ  عقيدة التثليث املسيحيةأن  على ، مل نؤمن بإله واحد»: فثيميوس يرفض هذا اال

 :نقول كذلكو  ،، مل يره أحد من قبلوالتحديد الكلي، التفسري الكلي، و ، غري قابل للوصف الكليأزيل، لقخيُ 
ق من عمل فاخللْ  على النقيض من ذلكو . «طبيعتهجوهره و  إمنا مها من ذاتو ، لقا خيُ مل، حاً ورو إن لإلله عقالً 
ألنه  ؛هو اإلنسانأمت  اخلليقة خملوق يف هذه. و ؛ ألنه اخلالق واحملييأعطاه احلياةق كل شيء و اإلله الذي خلَ 

وهو مثلث األقانيم: أب وعقل (كلمة)  ،مل ُخيلق وحده اإللهو ، قو لخم ، يف حني أن الكلَّ يتمتع بعقل وروح
  وروح. 

؟ : ما احلاجة لتجسد اإللهاآلتية اليت جييب عليها إفثيميوسيضع التسأوالت و  ،فيتعجب الفيلسوف املسلم
كتبتم ماء و أخفيتم اإلجنيل اهلابط من الس ذاملاو هل ميكن لإلله أن يصبح ملموساً؟ و حتد بالناسوت؟ وكيف ا

ؤكم كيف مت شراو من الذي يشهد بأن املسيح جتسد؟ و ن؟ تتنو ختنت فلماذا ال ختاا املسيح غريه؟ وطامل
  .74قدومه؟بأخرياً ملاذا ال تقبلون مبحمد نبًيا مع أن إشعيا واإلجنيل أخربا وخالصكم بدم يسوع املسيح؟ و 

نبوة حممد، فة تدحض آراء خمتلا لنصوص و ثل جتميعً ميُ ، و عرتاضيكما أسلفنا الطابع االاجلزء الثاين حيمل  
بتجريد اجملادل املسلم من حججه النص ينتهي ف ،التعاليم األساسية لإلسالموالوحي اإلهلي بالقرآن، و 

  ملسيحية.له إىل احتوُّ ، و استنارتهو 

  :75«تفنيد هاجري»بارثولوميوس الرهاوي وكتابه 

 حىت وال ف ال يشبه سابقيهمؤلِّ وهو  ،نيالثالث عشر امليالديو الثاين عشر  نيالقرنوي عاش يف بارثولوميوس الرها
ألنه يستخدم املادة من جًدا، و  ذلك ألن أسلوبه الذعٌ و  ؛اب البيزنطيني الذين تناولوا اإلسالمتّ الحقيه من الكُ 

ا مادة مزيَّ  ، ويعطي منذ البداية انطباًعامصدرها   فة. بأ

أما البحث املعاصر فيؤكد  ،دون إمعانوا له نت عنه لدى قدامى الباحثني الذين قرأاليت تكوَّ  هي هذه الصورة
 منو  ،قرَ من خمتلف الفِ ، و من اإلسالم الشعيب ةٌ أن املادة اليت يستخدمها بارثولوميوس حملاربة اإلسالم نابع

اية القرن التاسع  اليت كانت تضعألحباث ا لم تعدف ،نت داخل اإلسالمو ش اليت تكيمجاعات الدراو  املؤلف يف 
  مقبولة.  لذلك فوتيوس)زمن البطريرك (

مادة كما أن م بعد القرن احلادي عشر امليالدي،  فاملعتقدات واآلراء اليت يتناوهلا بارثولوميوس ظهرت يف اإلسال
   ؟فمن هو بارثولوميوس ،ثني ليهتموا مبقالتهبارثولوميوس أثارت بعض الباحثني احملدَ 
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 ،تا مدينة يف مشال شرق سوريا جبوار الفراهَ الرَّ هاوي؟ و نه ر وملن أورد هو يف مقالته أ ،من هو احتديدً ال نعلم 
يف كذلك   اتمث أصبحاملهمة، لثقافة اهللينستية اكز ا مر  من ، كانتاني كيلومرتًاعد مثانحران يف العراق على بُ و  هيو 

  اإلسالمية.العصور البيزنطية و 

، خربني احلني واآلالشهري جببل سيناء يذهب لإلقامة بدير القديسة كاترين كان   خيربنا يف مقالته بأنه راهبٌ و 
 كان بارثولوميوسو ، 76ين كتب مقالته، ولكن مل خيربنا أآسيا الصغرىإىل القسطنطينية و  ذهب ويبدو أنه الحًقا

ما علمت و  ،قرأت كتبهم» :نفسه قائالً عن  ، كما يذكربعض الكتب اإلسالميةو  ،وقرأ القرآن ،بالعربية عارفًا
  .78«جد فيهاً شيئاً نافعاً ، ومل أيع كتبهممررت على مج»أو  77«فيها

وضع املسيح ، و باملسيحية / الدينيوقد ذهنه حماولة املسلمني ملساواة اإلسالم الذي يستحوذ على تفكريه و و 
ففي احلقيقة ، هذه الفكرة تبدو غريبة لبارثولوميوسف ،من ضمنهم حممد ذاته، و على ذات املنزلة بباقي األنبياء

ستهان به من تراثهم ُخِصص حملاولة جعل جزء ال يُ ا بني املسيح وحممد، وهناك و بكراً أن يساو حاول املسلمون م
  شخصية حممد الشخصية املثالية. 

، يتهمون املسيحيني بتزييف دينهم احلقيقيدئ األساسية للتعاليم املسيحية، و املسلمون يعرتضون على املباو 
، سر املناولة، و يقوناتتوقري األ، و التثليثصلبه، و ، و جتسدهومادة هذه االعرتاضات تتعلق بألوهة املسيح و 

ام املسلمني ، و االعرتاف، و وح القدسإرسال الرُّ ، و املعموديةو  حذف اسم حممد اإلجنيل و  بتحريفاملسيحيني ا
  .79منه

لواردة اليت مصدرها االعرتاضات ا، و من اعرتاضات املسلمني اصغريً  ابارثولوميوس جزءً ففي هذه املقالة يناقش 
جبانب و ، 80نهجيةمث يقوضها مب ،اليت أوردها نيكيتا البيزنطي يف بداية مقالته، و برسالتهم إىل االمرباطور ميخائيل

فلم  اقي مقالة بارثولوميوس تسودها الفوضى،م جند أن بهذا البيان الذي يورد االعرتاضات بأسلوب منظَّ 
عرتاضي ُعىن ابارثولوميوس أول كاتب اإلسالم، و  ف علىعليه هجومه املكث ىن بَ نتمكن من حتديد إطار معنيَّ 

  .ليستخدمها يف دحض مواقف املسلمني ؛81بتفاصيل حياة حممد

ينفي رسالة حممد ونبوته ويقص اب البيزنطيني تُ مثل باقي الكّ ، و د حياة نيب اإلسالم من طفولته حىت وفاتهرصَ ف 
فاملسيح منذ ة الشاسعة بني املسيح وحممد وَّ ثبات اهلُ فعلى طول الرسالة حياول إ غرائب كثرية عن حياة حممد،

يف نظره يأِت فلم  أما حممدٌ  ،خارقةً  إهليةً  ثل آياتٍ متُ  ل به إىل صعوده اجمليد أثبت الهوته مبعجزاتٍ احلبَ 
   .82ونبوتهاآليات الشاهدة على رسالته باملعجزات و 

خليط من احلقائق عبارة عن  أيًضا هوقرآن ،83تهنبو ال تؤيد  كما يزعم  أخالقهوجبانب ذلك فحياته و 
مصدرها الراهب ، و غري كافية عن شخصيات كتابية خمتلفة، فاحلقائق ختتص بإشارات موجزة و الضالالتو 

يشري بارثولوميوس إىل أن مجع النص القرآين من أعمال عثمان و  ،، أما الضالالت فهي من صياغة عثمانحبريى
  . 84م)656 – 644اخلليفة الثالث لإلسالم (
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يقوم بارثولوميوس بتقويضها ، فلشعبية للمسلمني عن شخصية حممدهي بعض املعتقدات ا نقاط البحثأهم و 
الذي وفقًا هلذه املعتقدات الشعبية كان خمفًيا بني الطني  ،االعتقاد بأزلية حممد هامنو  ،بأسلوب ساخر

املؤكد أن هذه ، و من 86اإلله ن امسه كان مكتوبًا على عرش، واعتقاد آخر يقول بأ85(الصلصال) واملاء 
  شخصية النيب وجعلها مثالية.  درها حماوالت الالهوت اإلسالمي وخاصة الشيعي والصويف لرفعاملعتقدات مص

حممد  نور خذت فكرةأَ  ،خاصًة يف بعض فرق الدراويشدوائر التصوف اإلسالمي، و ففي الدوائر الشيعية و 
هذه  87، النور احملمدي)صورة حملمد األزيل (احلقيقة احملمدية إال يكن فمحمد التارخيي مل ,أبعادًا متنامية األزيل

منتشرة يف اإلسالمية الشعبية حيث كانت هذه املعتقدات األدبيات  املعتقدات يستقيها بارثولوميوس من 
مي من الرتاث اإلسال(سورة اإلسراء) و  17بارثولوميوس أيضًا من السورة القرآنية ، ويسخر الطبقات الشعبية

  . بيت املقدس القائل باإلسراء واملعراج عن طريق القدمي

املرويات و  .عصرهيف العامل اإلسالمي  يفاملهم أن بارثولوميوس يصف الطابع الشعيب اخلاص هلذه املرويات و 
عرتاضي وكذلك يف األدب اال ,88املنتمية هلذا الطابع ال جيدها املرء بيسر حىت يف الرتاث اإلسالمي املكتوب

  اإلسالم. على

اإلنسان »هى رواية و  ،واخلاص بالتصوف اإلسالمي ،حق عليهاتشري إىل املعتقد الالوهناك رواية شعبية أخرى 
وهذا املعتقد الذي حياربه  حملمد، مِّ اجلَ  أن العامل ُخلق بسبب حب اهللا ملخصهاهذه الرواية ، و 89«الكامل

أيًضا ، و 3:1) وفًقا للوارد ببشارة يوحنا األقنوم الثاينإلله (عقل اب اخلاصة  ةسيحيليم املابارثولوميوس تأثر بالتع
ثة الطونية احملدَ باملعتقدات األفهذه الفكرة يف إطار دوائر التصوف اإلسالمي وقد امتزجت  ،ميانقانون اإل

  طة.بسَّ مُ  وصلت يف النهاية إىل شعب إسرائيل يف صورةٍ ، و غريها يف الشرقو 

 ،آلدم ذلك على رفضنا حلب اإلله لَّ وافقناه دإذا ألننا  ؛باطل الزعم اإلسالميهذا  يف رأي بارثولوميوس فإنو 
إن  :الذي يقول بارثولومويوس ،حبه ليسوع املسيح وشخصيات الكتاب املقدس البارزة واألنبياء، وخصوًصا

 ة يؤدي إىل توازٍ لنبو حممد يف افالتوازي بني يسوع و ، منه اوحً رُ و  اهللا كلمةَ اه  مسَّ القرآن أصاب عندما أثىن عليه و 
  .قارن باملسيحيةبارثولومويوس ال ميكن بأية حال أن يُ  يف رأيفاإلسالم  ،اإلسالمبني املسيحية و 

باخلالص ، و قارن بسمو التعاليم املسيحيةتُ أن فالتعاليم اإلسالمية ال حتتوي على املقومات اليت تسمح هلا  
ثولومويوس املعتقد اإلسالمي القائل بأن القرآن هو كلمة اهللا على ذلك يقاوم بار و ، الكنسية ارهار الناتج عن أس

  .األزلية

أنه ليس  لدى الرجل ، وبعض أنبياء العهد القدمي يظهراملسيححليل ما ورد يف القرآن عن حممد، واهللا، و تفب 
مبا عهد القدمي، و ء الال حىت بأنبيا، و قارن باملسيحال ميكن أن يُ ، و يف زعمه احقً  اليس نبيً  فمحمدٌ  من َمثَّ وحًيا، و 

امات املختلفة للمسلمني حول ألوهقوِّ أن بارثولومويوس يُ  ذا األسلوب اال في النهاية يوجه ف 90ة املسيحيض 
فيلجأ للتوصيف املسهب الذي  ، والصلوات،تنفيذ الوضوءلوب القيام بالعبادات اإلسالمية، و سهامه ضد أس
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الصلوات اإلسالمية ليست اول إثبات أن الوضوء و حيُ ، و ةيسخر من منطق املسلمني يف الوضوء قبل الصال
  .91روحًيا  مفيدةً 

معتقدات املسلمني القائلة بأن  ثانيًة وثالثةً  يعود بارثولومويوسضآلة االلتزام مبنهجية معينة كعادته املألوفة يف و 
تتطهر  -هي غري مرئيةو -وح ؛ ألن الر ، أما عن الوضوء فال جيد له معىنلقالقرآن كالم اهللا األزيل الذي مل خيُ 

  .92لصالة وليس باملياهبا

دف فقط إىل توضيح ومهيةهي مزيفة و ولومويوس حيتوي على سرية حممد و اجلزء األخري من مقالة بارثو  ، و
بالتفاصيل اليت تولدت قبل املؤلف بسرية حممد الومهية و في هذا اجلزء يَ ف ضالالت شخصيته،و  ،الكريهة طباعه

أمه اليت يصورها على و  ،وأبيه مغامرات جده عبد املطلبب حممد، و سنيسرد ف، 93النساطرة يف خيال أعدائه 
ا جارية مشرتاة    .94تمه يف طفولتهمث يتحدث عن يُ  ،أ

تزيف  غرائب وأكاذيب مما يراهحيكي غريها و  95ريىبل الراهب املعتزل حبين من قِ  الدِّ يف استغاللهعن يتحدث و 
على أساس الرتاث اإلسالمي يصنع و  ،فيما يتعلق بشخصية نيب اإلسالم اإلسالميرويات الرتاث مبعض 

ا بأن العرب ليؤمنوا برسالته النبوية ويصدقو حتايل على  ان حممدً إ»: فيقول 96بارثولومويوس روايته الشخصية
ما عنديأتيه من امللك جربيل، و توّهم أنه الوحي الذي  عاين منهما كانت مصدرغشيته اليت كان يُ تشنجاته و 

جنا فلم يدخلوا عليه و على مدخله العنكبوت بنسج خيوطه قام  بغارٍ  ، ويف طريق هروبه اختبأردوهحتايله طأيقنوا 
  .من املالحقة

 االعرتافوأرغمهم على له علي العرب غري املوالني  بدهاءٍ  ، انقضَّ عندما استطاع أن جيمع أتباعهويزعم أنه 
ل أيًضا عمه النهاية قت يف، و ها السبعةءأبناو  ،اعجوزً  هكذا قتل امرأةً ن مل يؤمن به أمر بقتله، و ـرسالته، ومب
  اإلسالم.ألنه عارضه، ومل يؤمن ب ؛طالب اراعيه أبو 

شأ الدين اإلسالمي ترك يف مكة أبا بعد أن أن احممدً أن فيه ، و 97خيايلهذه املقالة مصطنع و  فاجلزء األخري من
ا إىل اإلسالم، و ، وذهب إىل أرض جده ليقود سله خليفةً  بكرٍ  تركوه قبضوا عليه وربطوه بذيل مجل و لكنهم كا

ايته الشنيعة قاموا ببناء أتباعه حىت خيُ  لكنَّ ، و جرًّاليموت  وزعموا  ،ور دائري حول قربه يف املدينةسفوا حقيقة 
  .98كي ال يصاب بالعمى  كن أن يراه أحدٌ ال ميُ ، و ورأن قربه بداخل هذا الس

 املصادر اليت يستقي منها أخباره، فريى كلٌّ من حقيقةول مصداقية نص بارثولوميوس و واآلن يظهر السؤال ح
Abel و Khoury 99  وأن الذين كتبوها  100«كتابات كلدانيةكلدانيني و »أثر على عبارات بارثولوميوس

  فيستخلصان أن مصادره نسطورية.  ،النساطرة من 

عشر  حىت الثامنلتاسع و القرن ا إىل عودي الذي حبريىي عرف بوحاملصادر أوًال فيما يُ  لقد حبثوا عن هذهو 
 حبريىفالنصوص تعترب الراهب  ،102العربية يات السريانية و ايف الرو  101مشكوك فيهالصحيح فتارخيها  ،امليالدي
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، املصادر املشار إليهاا تتلمذ عليه، ويوجد متاثل بني بارثولوميوس و ترى أن حممدً و  اإلسالماس النص القرآين و سأ
م الذي أخذ املعلِّ  يعدهلكن و  ،مؤسِّس القرآن حبريى يعدّ فبارثولوميوس ال  ا،باشرً كن االرتباط بينهما ليس ملو 

ة دفاعية منسوبة لعبد يعترب أن بارثولوميوس يعتمد أساًسا على مقال Abelو ،103عنه حممد املعرفة الدينية 
رن التاسع أو بواكري القرن العاشر امليالدي اليت ُكتبت يف النصف األول من القو  ،سحاق الكنديإاملسيح بن 

104.   

 لكنه يورد أمثلةً و  ؛Abelالذي درس سرية حممد يف أعمال بارثولوميوس يتبىن رأي  Troupeau هناكو 
الحظنا روايات  ، فإذا105تنتمي إىل الروايات الشعبية و  ،تبني اعتماده على مصادر متضادة وجمهولةأخرى 

 ،يات معروفة من الرتاث اإلسالمي عن حياة حممداأسطورته على أساس رو بارثولوميوس نتبني أنه يصنع 
من هذه الروايات كان  ايبدو أن كثريً ، ويعيد تشكيلها، و فهاييد تز ولكنه يتعمَّ  ؛روايته لبناء أساساً  فيستخدمها

سؤال عن يتمشى مع ال فالسؤال عن مصداقية النص لشعبية،وية يف مصادرها الدينية اعفَ ، و بسيطة هلا صيغٌ 
  زمن كتابته.

د زمن فوتيوس ـُكتب بع  إنه» :ص بارثولوميوس قائالً ـيؤرخ الباحث اليوناين إيفاجنيلوس سذراكاس لنو 
 و Beck و Krumbacherال ـاحثني السابقني عليه أمثـو بذلك يتبىن رأي البـه، و 106«لـبقلي

terbocküG ، فريى ر أو الثالث عشر امليالدي،ثاين عشيف القرن ال أنه ونفري ن ثو ن احملدَ حثو أما البا 
107Trapp   ألن التساؤالت اليت يوردها يف بداية عمله  وذلك ؛يعتمد على إفثيميوسبارثولوميوس أن

اية ، و «اورةاحمل»ف إفثيميوس ؤلَّ تتطابق مع الواردة مب ف مؤلَّ ني عمله و تطابقات تامة ب «احملاورة»توجد يف 
  .108بارثولوميوس

ا على ابقً ا أو سصرً اختالفات اجللية اليت ال تسمح لنا أن نعترب بارثولوميوس معبعض اال أيًضا نالحظو 
أخرى  15و ،اماً كافراً ع 32عاًما منها  47عاش  ان حممدً إ»: فعلى سبيل املثال يقول بارثولوميوسإفثيميوس، 

 ،«مؤمناً  15و ،كافراً   عاماً  40، عاش منهاعاماً  55إن حياة حممد » :إفثيميوس ، يف حني يقول109«مؤمناً 
اتالختالفات و على أساس هذه اال Trappيعترب و   جيعلعلى إفثيميوس و  بارثولوميوس الحقٌ أن  110تشا

اعتماد إفثيميوس على بارثولوميوس أن   Khoury وعلى النقيض يرى ،عمله يف القرن الثاين عشر امليالدي
موقف  112ندريا بابافاسيليوأوناين يتبىن الباحث اليو  ,111يف بداية القرن الثالث عشر امليالدي جيعله

Khoury  ِّح رؤيته الشخصية. دون أن يوض  

كرر  وصف أهم تفاصيلها يف بداية املقالة مث تُ فاالنقطاع والتكرارات اململة خاًصة يف سري حممد الذاتية اليت تُ 
هل  «يد هاجريتفن»الصورة احلالية ملقالة  يفالتشكيك  إىلببعض الكتاب  ىكما أسلفنا بأسلوب أسطوري أدَّ 

 جزءينع جمفض ألكثر من كاتب أكثر من عرْ  مَّ الحق ضَ  عُ هي مجَْ  أم ،أكثر أو واحدٍ  هي من عمل كاتبٍ 
  ؟113وضعها حتت اسم بارثولوميوس الرهاويخمتلفني من سرية النيب، و 
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تاسع واليف القرون الثامن  منفصلة ُكتبت بلغة عصرها الشعبيةلثالثة نصوص  عٍ مجأننا بصدد   Abelيرى و 
بارثولوميوس  مؤلِّف هو اسمَ  هلاوضع لث عشر امليالدي بالتعامل معها، و يف القرن الثا جامعها، فقام والعاشر
  .   114الرهاوي

دخل على العمل لكن أُ ، و فريى أن اسم املؤلف واسم العمل حقيقيان Abelمن موقف  Cahenل يعدِّ و 
فريى أن اجلزء األعظم من النص  هو األرجح Khouryيبدو أن رأي ، و 115الحقة كثريةٌ   األصلي إضافاتٌ 

  .116يًا  تسمح لنا بتحليل النص أدبًيا وتارخيياً ونقدالف ضئيلة و ألن معلوماتنا عن املؤلِّ  ؛متناسق

ايات القرن الثاين عشر امليالدي  قد أن العمل  Todt Peter-Klaus ىيف النهاية ير و  أما  117ُكتب يف 
ول من القرن السابع عشر جمه كاتبٍ باستثناء  ، عنوا كثريًا مبقالة بارثولوميوسيُ األدباء البيزنطيون الالحقون فلم 

   .امليالدي، قام بإعادة بنائها

  
                                                                          

»La :  ت عنوانحتبسرتاسربج    Bloch Marcجلامعة  العلوم اإلنسانية   2002يف يونيو  املقدمة منا همرتمجة للغة العربية لرسالة الدكتوراالعمل ميثل نسخة منقحة ومزيدة و  هذا 1 
recherche grecque contemporaine et l’Islam»  . بطريقةوكذلك مت تناوله  ،حتياجات القراء العرب متت مراجعة العمل وتنقيحه وإضافة منشورات جديدةالتغطية و 

 تناول الفرتة البيزنطية والفرتة الالحقة عليها.يف الة جلعل مركز الثقل خمتلفة عن بنية الرس
 ذكرها عند التناول يف حينه.  أيتكما سي   Mingne. P. Jطبعة  )Graeca atrologiaP( بائية اليونانية دب توجد منشورة ضمن الكتابات اآلنصوص هذا األ 2 
 1961د اإلسالم ، ثيسالونيكي ، : دفاع الالهوتيني البيزنطيني ضأ. د. سذراكاس  3 

4 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. 

 .Ottoman Turkey‐Pre(*) 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.  
اإلسالم الباحث عادل تيودور خوري يف دراسته بالفرنسية ذات اجمللَّدين بعنوان: اجلداليات البيزنطية ضد اإلسالم بني القرنني السابع  وقد سبق لالهتمام ملوضوع اجلداليات البيزنطية ضد

  ) . ( احملرر).1966والثاين عشر (
7 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.  
8 Vide e.g. A. D. Karpozilos, “Byzantine Apologetic and Polemic Writings of the Palaeologian Epoch, against Islam”, 
GOTR 15 (1970) 213-248. 
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9 Ε. Zachariadou, edit. The Ottoman Emirate 1300-1389, Rethymno, 1993,  

  والتصوف اإلسالمي.  ،تنشر أحباث عن تاريخ إمارات آسيا الصغرى ، واألسلمة ، والترتيك ، والبداوةو 
eadem, i.a. Romanian and the Turks (c. 1300-c. 1500), London, 1985,  eadem, The Trade and Crusade: Venetian 
Crete and the Emirates or Mentesche and Aydin (1300-1415), Venetia, 1983. 
10 N. Oikonomides “Literacy in Thirteenth Century Byzantium: An Example from Western Asia Minor”, THE 

GREEK, Studies in Honor of Speros Vryonis, Jr, (New Rochelle 1993) I, 253-266.  
     11 جورج جيورجياديس – أرناكيس ، العثمانيون األوائل إسهام يف مشكلة السقوط اليوناين يف آسيا الصغرى (1282 – 1337) أثينا 1947.    

   12 هدفنا متابعة تاريخ التعريف باإلسالم و دراسة األدب االعرتاضي ضد اإلسالم وإبراز األحباث اليونانية املعاصرة يف هذا اجملال.   
 13  تاريخ اإلمرباطورية البيزنطية   A.A.Vasiliev ترمجة دميوسثينيس سافراميس طبعة بريغاذيس، صفحات 266 و  267 أثينا 1954.

) 1258 -  750سيني  ()   ويبلغ قمته يف القرن التاسع امليالدي عندما انتقل احلكم للعبا 750 - 661عرتاضي يف منتصف القرن الثامن (أواخر احلكم األموي يبدأ األدب اال     
  14قارن بالصراع بني العر ب والروم بفازيلييف: العرب والروم. ترمجة ع. شعرية، 1967.

 A.A.Vasiliev   16 سجل هذه الشهادة من واقع كتابات مؤرخ يوناين مل يذكر امسه انظر مقالته »اإلسالم وبيزنطة« يف عمل مجاعي له مع 

Norman H. Bayes, H.St.L.B. Moss,  Byzantium, An Introduction to the East Roman Civilization, Oxford University 
Press, 21961) 

 
16 Théodore Abû-Qurra, Opuscules: No 18. PG 94, 1596-1597; vide PG 97, 1492-1596 passim.  
17 S. P. N. Joannis Damasceni, a) Fons Scientiae, PG 94, 521-1228, b) Disceptatio Christiani et Saraceni, PG 94, 
1585A-1597C & Disputatio Saraceni et Christiani, PG 96, 1336B-1348B. 
18 PG 94, 521-1228. A recent edition by B. Kotter, Die Schriften des Johannes von Damaskos, vol. I-IV, Berlin, 
1969-1981. 
19 S. P. N. Joannis Damasceni, a) Capita philosophica et Dialectica, PG 94, 525A-676B; b) De Haeresibus, PG 94, 
677A-780D; c) Expositio accurata fidei orthodoxae, PG 94, 789A-1228A. The first and later the second part of this 
major work of John of Damascus commented  by  the  professor  of  Faculty  of  Theology  Nicolaos  Matsoukas, 

Thessaloniki, 1976,  Pournaras editions  1995 
20 PG 94, 764Α-773Α. Regarding the authenticity of this chapter or considering it an insertion of the 10th cen.  vide  
A. Abel, «La polémique damascénienne et son influence sur les origines de la théologie musulmane», L’Elaboration de 
l’Islam, éd. C. Cahen (PUF), Paris, 1961, p. 61-85, (p. 61, rem. 1). vide. Α. Argyriou, «Une ‘controverse entre un 
chrétien et un musulman’ inédite», RSR 41 (1967) 237, no. 3. 
21 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, 
Dialogue against the Manichees, PG 94, 1505A-1584. Vide E. Nicolakakis, «The Islam according to St. John of 
Damascus », Greek Association for Theological Studies, University of Thessaliniki, Volume (1990) pp.259-296. 
22 Theodor Abû Qurra, Contra Haereticos, Judaeos et Saracenos, Varia Opuscula, PG 97, 1461A-1601B. 
23 Vide Gr. D. Ziaka, Aristotle in Arabic Tradition, (reprint of volume «Aristotelis»),ed. Kyriakydi Bros. 
Thessaloniki, 1980, (reprint ed. Agra, Athens, 2007) p. 45, 59, 74,74,78. 
24 PG 97, 1528-1529 & 1544-1562,  (vide et PG 97, 1461-1601). The Arabic   Theological writings of Abû Qurra 
edited by Georg Graf, Die arabischen Schriften des Theodor Abû Qurra, Bischofs von Harran (ca. 740-820), 
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Paderborn 1910. O G. Graf, Geschichte der christlichen arabischen Literatur II, (Studi e Testi, 133), Città del Vaticano 
p. 1947, 7-11 ή 7-25, considering  Abû Qurra  the founder of Arabic Christian Philology.  
25 Regarding the Greek Thought & Aristotle in Arabic Tradition, vide Gr. Ziaka, op.cit.  
26 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, 
511-514 et II, 164-165 (latin translation of Anastasius Bibliothecarius). About the life of  Theophanes vide 
Theophane le Confesseur, Vita, ASB, 12 Mars, II (1668) 700-704, 3η ed. p. 898-901. For modern researches vide  
Adél Théodore Khoury, Polémique Byzantine Contre l’ Islam (VIIe-XIIe s.), Leiden E. J. Brill, 1972 passim. Idem, Les 
théologiens byzantins et l’Islam: Textes et Auteurs, nouveau tirage, Nauwaelaerts, Louvain, 1969. 

ا واتساقها وتقييم املؤلف, لتواريخ ارخيية مقتضبة تسرد األحداث وفًقافالتأريخ عامًة مفاده كتابات تازدهر نظام التأريخ وعظم شأنه يف بيزنطة,   28 وتعترب  حدوثها بغض النظر عن عالقا
راء املتميزين القالئل والنوع يستهدف القوعية من املصادر تنقسم إىل نوعني: نوع أديب يصيغه أدباء ومثقفون, وحياكي صيغ قدماء اليونانيني, و لنهذه ا، و من املصادر الوفرية ملعرفة األحداث

   :انظر ،خر صاغه رهبان أنصاف متعلمني يستهدفون عامة الشعباآل

H. Hunger, Byzantine Literature Volume I-II. vide vol. II which includes a chapter about Chronography>  
28 For the continuers of Theophanes vide Theophanes Continuatus, Chronographia, ed. I. Bekker, CSHB, Bonnae, 
1838. 
29 PG 108, 684B-689B. 
30 PG 108, 684Β. 
31 PG 108, 685ΒC. 
32 Vide Α. Abel, “Bahîra”, EI2, Leiden, 1960, σ. 950a-951a. For  Waraqa, vide Collection of Islamic Tradition of al-
Bukhâri, Sahih in Bâb (chapter) Kaif Kân bad’ al-Wahy. 
33 J. Classen, ed. Bonnae, 1839, I, 511-514 et II, 164-165 (Latin translation by Anastasius Bibliothecarius). 
34 Georgii Monachi cognomina Hamartoli, Chronicon Breve, PG, 110. vide ed. C. De Boor, Georgii Monachi 
Chronicon, 1-2, Leipzig 1904. 
35 Georgii Monachi, De Saracenorum duce Moameth, qui Mahomet, PG 110, 867Α-873C. 
36 PG 110, 865B C. 
37 PG 110, 865D. vide similar descriptions in John of Damascus, De Haeresibus, PG 94, 765Α, which obviously is 

the source of Goerge Monachos.  
38 PG 110, 868A. 
39 PG 110, 869C-872Α. 
40 (Nichitae Chroniatae?), Ordo qui observatur super iis qui Saracenis ad nostram christianorum purum veramque 
fidem se convertunt, PG 140, 124A-136C. 

41 140, 133 GP   45   كان ثاودوروس أبو قرة  «إله وحيد ومفرد»أول من ترمجها يف معىن)-(PG 97, 15  إله حمكم  أو متسق»نيكيتا البيزنطي ترمجها  أنيف حني»   
(PG 105, 776)  متسق و كامل»فرتمجها  الرهاوي، أما بارثولوميوس» (PG 104, 1385)  

  :التوفيق الذي مت بينهما يف تارخيه رباطور مع األساقفة و معن صراع اإل نيكيتا خونياتيس خيربنا 34

Nicetae Choniatae Historia, rec. I.A. Van Dieten, Pars prior Praefationem et textum contiens (CFHB 11,1), Berlin–
New York, 1975, p. 213-219; deutsche Übersetzung: Die Krone der Komnenen. Die Regierungszeit der Kaizer 
Johannes und Manuel Komnenos (1118-1180). Aus dem Geschichtswerk des Niketas Choniates übersetzt, eingeleitet 
und erklärt von Franz Grabler (BG 7), Graz-Wien-Köln, 1958, pp. 263-268. Vide Κ. Bonis, « Eustathius of 
Thessaliniki and the two volumes of Emperor Manuel I΄ (1143-1180) About Muslims converted to orthodox 
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christianty», Greek Association of Byzantine Studies 19 (1949) 162-169. The text of Volume of Reconciliation edited 
from Codex Sinaiticus Graecus 1117 and commented by Jean Darouzès « Tome inédit de 1880 contre Mahomet », 
RΕΒ 30 (1972) 187-197.  
43 Unknown, Against Moameth, PG 104, 1448B-1457B. 
44 A. Th. Khoury, Der Theologische Streit der Byzantiner mit dem Islam, Ferdinand Schöning, Paderborn 1969, p. 
33.  

املعين هو الراهب م منه اهلرطقة وقتله فيما بعد، و تعلَّ مذ عليهم حممد و أحد اليعاقبة الذين تتل : إنهقائالً  حبريىويذكر  ،هذا املقطع يبدو أنه من أعمال القرن الرابع عشر امليالدي
بعض اليهود ومن لحممد  ةقحم يتناول خمالطأن تذكر امسه. والنص املدون  فه راهبًا هرطوقياً بوصاملسيحيني أما املصادر األقدم فتشري إليه حبريى، وهو معروف لدى املسلمني و النسطوري 

  .اا متجسدً لعذراء ولدت إنساناً فقط وليس إهلً أن ا اموا حممدً كذلك يذكر النساطرة الذين علَّ   ،بعد الدخول يف االسالم تسميا عبد اهللا وسامل على التوايل اللذينبينهم ِفنحاص وسالون 
45 Vide PG 104, 1449B et John of Damascus, PG 94.  
46 PG 104, 1449A.  

حيوي عناصر هرطوقية  مفادها أن الدين احملمديو  Ricoldo di Monte Croceو قام بنقلها إىل الغرب  ،هذه الفكرة اليت سنتعرض إليها الحقاً كررها يوحنا كانداكوزينوس
    (PG 154, 1041 et seq. Ricoldo 154, 604 et et seq. Kantacouzinos)رطقة يهودية ومسيحية ها ما يزيد عن مخسة عشر همتعددة منشؤ 

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 Νicetae Byzantini Philosophi, c) Confutatio falsi libri quem scripsit Mohamedes Arabs, PG 105, 669A-805D. 
51 "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 Vide Anastasius Giannoulatos op.cit.,p. 28-29, nota. 16.  
55 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, 
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              Leon Ghevond ريباً وينسب إىل تق 900النص األرميين ُكتب سنة  Jeffery حبسب58
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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74 Vide Adel-Theodore Khoury, “Gespräch über den Glauben zwischen Euthymios Zigabenos und einem 
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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 التي -

رصعتھا 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 

ن نستعرض كامل تاريخ جزيرة التوسع الفينيقي، كما كان بالجزيرة حظھا من الرومنة، لكن ال يعنينا ھنا أ

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 

درسة والمسجد رغم الضغوطات الداخلية والخارجية. بفضل تنظيم محكم محوره نظام العزابة، وأداته الم

ولعله من المفيد أن نقدم قبل ذلك بسطة موجزة عن الخصائص الجغرافية للجزيرة، وسنكتفي  فيما يخص 

  التاريخ القديم بالتعرض إلى أصول تسمية الجزيرة.

I - مدخل لجغرافية جربة وتاريخ تسميتھا  

  بالد الفصل الخامس 1

شماال في الركن  37.68- 37.37شرقا وخطي عرض  9.70-9.30بين خطي طول تقع جزيرة جربة 

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.

، من الناحية 2كلم 514كلم، ومساحتھا الجملية  125المربع، ويبلغ محيطھا يقارب شكل الجزيرة العام من 

تتميز تضاريس الجزيرة البحرية بانخفاضھا، حيث تحيط بھا خطوط من المياه الضحلة،  1الجغرافية 

توازيھا تالل رملية وسباخ، أھمھا سبخة مليتة، وسبخة الحشان في الشمال والشمال الشرقي وسبخة 

لجنوب، ومن حيث البنية تمثل الطوابوغرافيا البارزة تواصال وتماثال للطبوغرافيا تحت القشتيل في ا

المائية؛ إذ تبدو الجزيرة كصفحة خضراء في عرض البحر، ويتكون ھيكل الجزيرة العام من طين جبسي، 

ينتمي  تغطيه قشرة كلسية صلبة وسميكة توفر حجارة "الصم" المستعملة في البناء، أما التربة فرملية.

                                                 
    . باحث وأكاديمي من تونس  
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مناخ جربة بحكم موقعھا إلى ما يسميه علماء الجغرافيا بالمناخ المتوسطي السباسبي، وھو صنف انتقالي 

بالمائة منھا في  53مم سنويا 205بين المناخ المتوسطي والمناخ الصحراوي، ويتميز بضعف األمطار (

درجة سنويا، 20.1رة ()، واعتدال معدالت الحرا3غ/م11.4فصل الخريف)، وارتفاع نسبة الرطوبة(

درجة في شھر أغسطس) وعليه فإن الفصل الدافئ فيھا  27.7درجة من شھر يناير وأقصاھا  12.1أدناھا 

  طويل يمتد من إبريل إلى أكتوبر.

المياه الجارية بالجزيرة تكاد ال تستحق الذكر، والمياه الجوفية فقيرة بشكل عام، وتنحصر المياه األقل 

  شرقي من الجزيرة، أما الغطاء النباتي فھو بدوره فقير.ملوحة في الشمال ال

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، 

كتامة...مع عناصر أخرى متعربة وافدة في بداية العھد العثماني عالوة على أقلية من  زواغة، سدويكش،

  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 

فإن الوحدة الترابية القاعدية ھي  -كحومة السوق وميدون وأجيم وقالقة والماي- ريب سوى أسواق عھد ق

الحومة التي ھي وحدة جغرافية اجتماعية متقلبة الحدود ذات سكن مشتت تتألف من مجموعة من المنازل، 

د منھا حوشا، الواحد منھا عبارة عن تداخل للمعمار والمزدرع يجمع طائفة من المساكن، يسمى الواح

ولئن تتميز المنازل بوحدتھا العائلية؛ فإن الحومة أيضا ال تخلو من دالالت عشائرية وقبلية، وھو ما تؤكده 

  طوبونميا (أسماء المواقع) الجزيرة.

  اسم الجزيرة - 2

عرفت جزيرة جربة في القديم بأسماء عديدة؛ ولكن ال أحد منھا له أصل محلي متأكد؛ لذلك يري بعض من 

ليس سوى انطباع للبحارة  3أن اسم جزيرة اللوتس الذي جاء في األوديسة  2تم بتاريخ جربة القديم اھ

القدامى الذين الحظوا عند مرورھم بالجزيرة اعتماد أھلھا على نبات اللوتس في غذائھم، فھو إذا صفة 

يمكن  -للجزيرة والذي قد يقدم أقدم اسم محلى- وليس اسما. المعطى الوحيد في خصوص ھذه المسألة 

؛ إذ يتحدث عن Les Syrtes " 4استجالؤه من الوصف المبھم الذي تركه ھيرودوت لسواحل السرت "

ق م) يبرز 4، وفي رحلة سيالكس (ق5بحيرة تريتون التي بوسطھا جزيرة "فال"، فقد تكون ھي جربة 

يرة المياه " أي جزBRACHEIONاسم آخر مستوحى أيضا من الخصوصية الطبيعية "براكيون" " 

  .7" "فريد" ذي المالمح السامية FARIDE، وفي نفس الفترة يبرز لدى تيوفراست اسم "6الضحلة 

اسم مينانكس كعاصمة وكاسم للجزيرة،  STADIASMEومنذ القرن الرابع قبل الميالد برز مع 

ذا االسم؛ حيث وتواصل مصادر الحقبات الموالية اعتماد نفسھا التسمية، وھنا يفترض أيضا أصل ساٍم لھ
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ن ق ص " أي نقص الماء، وھي خاصية طبيعية للجزيرة وللموقع نفسه؛ حيث إن  - قرأت مينانكس بـ"م

  .8موقع مينانكس ھو فعال أقل المنطقة أمطارا في الجزيرة"

أما االسم المتداول "جربة" فقد برز في مصادر القرن الرابع للميالد، حيث يذكر أوريليوس 

في معرض حديثة عن اإلمبراطورين غاليوس وغاليسيانوس (حكما  AURELIUS VICTORفيكتور 

  م) جربة كاسم للجزيرة:251سنة 

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 

والتي تضعھا خريطة بوتنقار شمال غربي الجزيرة غير بعيد عن حومة السوق  في القرون، الموالية

  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.

II - حوالي  -م667ھـ 331حوالي  -ھـ 47ي مسور اليھراسني (جربة من الفتح اإلسالمي إلى حلول أب

  م)943

  الفتح وتسرب المذھب اإلباضي خالل العھد األموى - 1

م على يد رويفع بن ثابت األنصاري قادما اليھا من  667ھـ/ 47تتفق المصادر أن جربة فتحت سنة 

ن الجزيرة تعّد آنذاك من دون أن نظفر بتوضيحات أخرى حول ھذه األسبقية الزمنية، ھل أل 10طرابلس 

م؟ أم أنھا 666ھـ/ 46نواحي طرابلس التي عين رويفع واليا عليھا من قبل معاوية بن أبي سفيان سنة 

مجرد غزوة استطالعية في أطراف إفريقية تمثل غنائمھا شحذا إضافيا لعزائم الجند العربي الذي بدأ يبتعد 

ھذا الفتح يرافقه خطاب لقائد الحملة يتمحور حول  رويدا رويدا عن قواعد الخالفة؟ خصوصا وأن خبر

"...ال يحل المرئ يؤمن با واليوم اآلخر أن عدم اإلسراف في التمتع بالغنيمة؛ حيث يقول رويفع لجنده

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

ين حتى إذا أجحفھا ردھا فيه، وال يحل المرئ يؤمن با واليوم اآلخر أن يركب دابة من فيء المسلم

وتحمل ھذه الخطبة على االعتقاد بأن جربة . 11يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أفلقه رده فيه..." 

  فتحت عنوة.

طول من جھة أخرى ال نعلم كيف قدم رويفع إلى الجزيرة: عن طريق البرأم عن طريق قطع من األس

اإلسالمى، الذي بدأت تكونه وتعتني به الدولة األموية كما افترض ذلك البعض، خصوصا وأننا نجد من 

  .12بين قادة الحملة من تولى مھام حربية بحرية مثل فضالة بن عبيد الذي ولي بمصر القضاء والبحر

الفتح؟ ومن أدار  تساؤل آخر ال نملك لإلجابة عنه معطيات ذات شأن، وھو ماھو مصير الجزيرة بعد

أن  13شؤونھا؟ وھل يجب االطمئنان إلى ما يورده ابن خلدون، ويوافقه فيه مؤرخو اإلباضية ضمنيا 
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اإلسالم ونظامه الجديد ثبت بالجزيرة بكل يسر دون أن تتورط جربة في اضطرابات عصر الوالة 

ف نطمئن إلى ذلك ، وكي14" ظلت تحت اإلسالم إلى دخول اإلباضيةاألمويين؛ إذ يذكر النص "

والمفروض أن الجزيرة لم تكن بمنآى عن اضطرابات عصر الوالة فقابس المجاورة لھا كانت إلى حلول 

  .15" معقال يتحصن أھلھا(بھا) من كل أمير يمر بھمحسان بن النعمان " 

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 

والت األولى إلقامة دولة العھد الرستمي، ويقر البعض اآلخر أن جربة خضعت للتأثير اإلباضي منذ المحا

م إبان ثورة عبد هللا بن مسعود التجيبي وخليفته عبد الجبار بن قيس المرادي 743ھـ/ 126إباضية سنة 

، ويفترض البعض اآلخر أن ذلك ممكن الحدوث عند ثورة إسماعيل بن 16والحارث بن تليد الحضرمي 

لسيطرة على قابس، ومن ثمة قد تكون بعض زياد النفوسي الذي بايعه اإلباضية باإلمامة، وتمكن من ا

سراياه طرقت جزيرة جربة، وأدخلت معھا المذھب اإلباضي اعتبارا للروابط الوثيقة التي تجمعھم بسكان 

  .17جبل نفوسة

  جربة في دائرة النفوذ الرستمي - 2

  ماھو مصير جربة خالل عھد الوالة العباسيين؟

ال نعلم عنھا شيئا، باستثناء حركة اإلمام اإلباضي أبي  يتواصل الغموض أيضا خالل ھذه الفترة؛ حيث

 144ھـ و 140الخطاب عبد األعلى بن السمح المعافري، التي تمكنت من السيطرة على معظم إفريقية بين 

م من احتالل قابس، ومن ثمة 758ھـ/ 141م، وحري بالذكر أن أبا الخطاب تمكن سنة 761-م758ھـ/

  بعد قضاء العباسيين وقائدھم محمد بن األشعث على ھذه الثورة؟؛ لكن أي مآل لجربة 18جربة 

يفترض المھتمون بتاريخ جربة أن الجزيرة لم تخرج أبدا عن دائرة النفوذ اإلباضي خالل فترة أئمة نفوسة 

؛ ولكن 19م على األقل، وعھد اإلمارة الرستمية 770-761ھـ/ 154-144منذ عھد اإلمام عمر ميمون 

ءل: كيف يمكن أن يھمل فعال الوالة العباسيون ومن بعدھم األمراء األغالبة ھذا الثغر يحق لنا أن نتسا

  البحري، خصوصاإذا ما اخذنا بعين االعتبار:

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

سية على ضمان أمنه في نطاق ثانيا: أھمية جربة في خط السواحل التي حرصت الخالفة العبا -

  م.796- 795ھـ/ 179خطة متكاملة، أوفدت لتدارك نقائصھا ھرثمة بن أعين سنة 

ثالثا: حرص األغالبة على االحتفاظ بالمراكز الساحلية، خصوصا وقد باتت أساطيلھم تصارع  -

  .20البيزنطيين بال ھوادة في المتوسط إلى أواسط القرن الثالث 
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مثال تمسك عبد هللا بن إبراھيم بن األغلب والي طرابلس بنفوذ الدولة األغلبية على وفي ھذا اإلطار نفھم 

المدينة وساحلھا، وتسليمه بنواحيھا للرستميين إبان حملة عبد الوھاب بن عبد الرحمن بن رستم عليھا سنة 

لنفوذ . وعليه فإنه ليس من المستبعد أن تكون جربة قد خضعت جزئيا أو  مؤقتا ل21م 810ھـ/ 196

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.

اخي أن اإلمام ولئن توحي المصادر اإلباضية أن جربة كانت جزءا من اإلمارة الرستمية؛ حيث نطالع للشم

عبد الوھاب بن رستم أرسل في أواخر القرن الثاني قطعان بن سلمة الزواغي في جيش إلي قابس 

فإن  22 وكان خارج قابس مطماطة وزنزفة ودمر وزواغة وغيرھا تحت واليته وكذا جربةفحاصرھا 

  .23قابس سلطة ھذه الدولة على الجزيرة ال تبدو مباشرة؛ حيث إن العامل الرستمي كان مقره

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 

  .24" لومةأال يقطع أمرا دون مشورة جماعة من المسلمين معباألمر مطالبينه "

والمتمردة على السلطة  25وقد مثلت الجزيرة خالل القرن الثالث للھجرة مالذا لذوي النزعات الثورية 

الرستمية، فنجد أن بعض شيوخ بني بھراسن ينصح الَخلَفِيّة بالدخول إلى جربة، والتحصن بھا في أواخر 

، وتواصل 27لح بن عبد الوھاب الرستمي ، ولقد انحاز إليھا فعال الخلفية في إمامة أف26العھد الرستمي 

  تواجدھم بالجزيرة إلى القرن الرابع ھجري/ العاشر ميالدي.

م على يد الفاطميين الجزيرة تدخل في مرحلة من 908ھـ/ 296جعل سقوط إمارة بني رستم سنة 

إلى  حملة - بعد بناء عاصمتھم واستكمال أسطولھم-االستقالل الكلي لم تطل؛ حيث أرسل الفاطميون 

الجزيرة يقودھا سليمان الداعي فأخضعھا، وكانت ثورة ابن يزيد مخلد بن كيداد النكاري المعروف 

م مناسبة أخرى لتستقل الجزيرة بأمورھا، وليتدعم النفوذ اإلباضي  943-942ھـ/331بصاحب الحمار 

أو  -النكاريةكما يوحي بذلك منطق األحداث وخاصة صلة جربة بالحركة - النكاري سواءا عن طواعية 

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 

كان بقابس، وقدمت له البعض من أبنائھا  أن الجزيرة قبلت دعوة الخليفة الفاطمي االعتراف بسلطته حين

فإن المنصور قد أخذ الجزيرة وقضى  28م، أما بالنسبة البن خلدون 946ھـ/ 335كرھائن، وذلك سنة 

  على أنصار أبي يزيد.

III -  أبو مسور اليھراسني وتوطيد المذھب اإلباضي الوھبي  

  أبو مسور يعيد التوازن المذھبي لصالح الوھبية - 1
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أبو مسور يسجا بن يوجين اليھراسني داعي الوھبية األول بجربة، وقد عاش بين النصف الثاني  يعدّ      

، 29من القرن الثالث للھجرة/ التاسع للميالد والنصف األول من القرن الرابع للھجرة/ العاشر للميالد 

القضاء على ثورة صاحب ويبدو أنه استقر بالجزيرة في بداية القرن الرابع أو بعد انقضاء ثلثة األول أثر 

، ويمثل انكسار 30الحمار، سيما وأن جل مؤرخي اإلباضية يعدونه قادما لنصره أقلية الوھبية بالجزيرة 

  النكار على المستوى السياسي والعسكري خير حافر لنشر المذھب الوھبي دون مشاكل كبرى بالجزيرة.

قرون الثالثة المنقضية من تاريخھا اإلسالمي، ان الوضع الذي وجده أبو مسور بجربة يمثل حصيلة ال     

ويبدو أن الجزيرة بفضل بُعدھا نسبيا عن مراكز االضطرابات الكبرى كانت في وضع متميز اقتصاديا 

على  -فضال عن ثرائھا الفالحي- خالل ھذه الفترة، فالبكري الذي نقل عن وثائق القرن الثالث للھجرة يؤكد 

ا، مما يدعو إلى االعتقاد أن جربة كانت أحد أطراف تجارة الذھب مع بالد وجود كميات الذھب الوفيرة بھ

السودان في بواكير العھود اإلسالمية، ولعل ذلك لم يكن سوى استعادة لدور عتيق لعبته الجزيرة كھمزة 

، وجدير بالذكر أن أبا مسور قدم إلى الجزيرة في النصف 31وصل بين الصحراء والعالم المتوسطي 

من القرن الثالث للھجرة تاجرا ليمتار ألھل نفوسة في سنة مسغبة؛ بينما كانت الجزيرة وفيرة الثاني 

  ، وكان ذلك قبل أن يتحول لالستقرار بھا نھائيا.32األطعمة ورخيصتھا 

دفع تحول أبي مسور إلى جربة في مثل ھذه الظروف االقتصادية بعض المؤرخين إلى تنزيل ذلك في 

يمكن أن توفر المنتوجات الفالحية لجبل لوھبية السيطرة على سوق جديدة" إطار سعي المجموعة ا

  .33" نفوسة

على المستوى االجتماعي يبدو أن أبا مسور وجد زعماء النكار يمثلون القوة االجتماعية المھيمنة، فقد كان 

؛ وقد دخل  "ذا مال كثير يمضي بأحمال الدقيق يطعم بھا الناسإمامھم خال أبي مسور خلف بن أحمد " 

 35أبو مسور مع النكار في منافسة سياسية ومذھبية اقتضت اقتحامه لمجالس النكار، وتحمله لسخريتھم 

 36منزھا لسانه عن إجابتھم، ومعرضا عن وعود وھبية زواغة وجبل نفوسة باستعمال القوة العامة 

نكار خلف المعروف بياتي مستفيدا وآخذا بعين االعتبار في  الوقت نفسه من قرابته بخاله زعيم ال

  المستاوي.

ولم تقتصر المنافسة على المجال العلمي والعقائدي فحسب؛ بل يبدو أنھا تجاوزت فعال ذلك إلى الميدان 

باإلضافة إلى شروعه في تأسيس  37االقتصادي؛ حيث أسس أبو مسور ألھل جربة سوقا يتبايعون فيه 

  .38وطنھا جامعة قرب حومة السوق بحومة الحشان التي است

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.

  نظام العزابة  - 2
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وفشل كل محاوالت  يتزامن انتشار الوھبية بجربة إذاً مع انھيار إمامات الظھور في المغرب األوسط،

التمرد، مما أفرز ظھور تيار إباضي أكثر اعتداال، تنبني مواقفه السياسية على قبول األمر الواقع وبذل كل 

، وقد ابتدع الفكر 39الجھد للمحافظة على العقيدة اإلباضية، وذلك في إطار ما يسمى بمرحلة الكتمان 

فظة على كيانه دون االصطدام بالسلطة السياسية اإلباضي لتحقيق ذلك أسلوبا لتأطير المجتمع والمحا

منزلة السلطان العادل القائمة، فكان نظام العزابة ھو الكفيل بتحقيق ھذه الغاية؛ حيث يتنزل ھذا النظام 

، ونجد أن اليھراسينيين وزعيمھم فصيل بن أبي 40 الذي عدمه أھل المذھب، وھو عندھم فرض كفاية

، يمثل تركيز نظام العزابة تحوال ھاما في تاريخ 41ي ابتكار ھذا النظام مسور قد لعبوا دورا أساسيا ف

التي ھي بمثابة المقاومة السلبية؛ -المجتمع؛ حيث أوجد حال للمعادلة الصعبة بين متطلبات إمامة الدفاع 

دين المحافظة على الألنھا ال تقوم في الفكر اإلباضي اإل عند العجز عن إظھار المذھب بما أن غايتھا "

وبين ضرورة الحفاظ على استقاللية وشخصية المجتمع اإلباضي؛ حيث  - 42 " بحيث لو ظھر لعطل عنه

غير "األمر بالمعروف والنھي عن المنكر باليد واللسان"؛يمثل العزابة ھيئة ذات طابع نخبوي مھمتھا 

أن ممارسة السلطة التنفيذية الكاملة على المجتمع اإلباضي ترتھن بموازين القوى مع السلطة، فبالنسبة إلى 

فإن شعر العزابة أن ال ضرر إقامة الحدود نالحظ أن ذلك يرتبط بمدى سكوت الدولة عن القيام بھا، "

ن، ويشتت شملھم فإنھم يكتفون عليھم في إقامة الحدود فيقيمونھا... وإن رأوا أن ذلك يفزع السلطا

  "(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.  

العزابة ال يمثلون نخبة فكرية وسياسية فقط؛ بل أيضا نخبا اجتماعية على األقل  عند تأسيس ھذا غير أن 

يصرف النظام في بداية القرن الخامس، فأبو زكريا فصيل بن أبي مسور أحد رواد ھذا النظام، وكان " 

كان يحض القوم كما ، 45" الدنانير بالدراھم ويجعلھا في القراطيس ويضعھا سرا في أوعية التالميذ

، وحتى وإن لم يمثل العزابة بالضرورة " أرستقراطية" حاكمة فإن نشاطھم 46 على اإلنفاق على التالميذ

  ضامن ألمن المجتمع واسقراره، وھو ما تحتاجه القوى االجتماعية المھيمنة أيا كانت انتماءاتھا المذھبية.

العزابة ال يجب أن يحجب عن الباحثين حقيقتين ال  إن استقرار الوھبية بجربة وترسيخھم لكيانھم عبر نظام

  كبير عناية: –و ال الدراسات  -تولي لھما المصادر الوھبية

أولھا تواصل تواجد النكار من زواغة وغيرھا في مواضعھم التقليدية شرقي وجنوبي الجزيرة خالل  -

أبي مسور، وتواصل القرن الخامس وما بعده، واختالطھم بمجالس الوھبية كما كان يحدث زمن 

المناقشات المذھبية، من ذلك أن "اجتمع أبو زكريا مع شيخ من شيوخ النكار في مأل من زواغة وفيه 

يا أبا زكريا، نحن وأنتم نكار؛ ألننا قد أنكرنا الوھبية والنكار، وجرى بينھما الكالم إلى أن قال النكاري " 
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يخ ( يقصد أبا زكريا فيصل بن أبي مسور وعلم أنه على علي بن أبي طالب ما فعل من التحكيم فقال الش

، وكان للنكار أيضا تنظيمھم الذاتي الذي ال نعلم عنه شيئا 47" من بعض مكائدھم) : أما أنا فلست بنكاري

سوى أن زعامتھم بيد شخصية قد تكون تحمل لقب المقدم مثل ابن كلدين الذي يصفه التيجاني " بمقدم" 

  .48م الغامضة ( 1039ھـ/ 431أھل جربة عند أحداث 

المسألة الثانية ھي أن السلطة المركزية الزيرية لم تكن غائبة تماما عن جربة؛ حيث تثبت النصوص وجود  -

عمال لبني زيري زمن أبي زكريا فصيل الذي نجح في إقامة عالقات ودية معه إلى درجة أنه كان يناقشه 

غالب على الظن أن أبا زكريا  فصيل قد أرسى ھذه ، وال49في مقدار الضريبة، ويتشفع للناس عنده 

؛ ذلك أن 1039ھـ/ 431النوعية من العالقة مع ممثلي السلطة المركزية بعد الحملة الزيرية سنة 

، مما 50النصوص اإلباضية تتحدث عن "عامل المسودة" حين تتحدث عن تدخالت فصيل حول الضريبة 

لزيريين طاعة الفاطميين و إعالنھم الوالء للخالفة العباسية سنة يعني أن ھذه الوقائع كانت تدور بعد خلع ا

  م.1039ھـ/ 435

والتي  51والتي قادھا إبراھيم بن ينمو الوليلي - م الصنھاجية 1039ھـ/ 431والمھم أن نلحظ في حملة 

 أنھا كانت مناسبة لتأسيس استراتيجية –تحاول المصادر اإلباضية أن تنسبھا للنكار بزعامة زواغة 

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 

ا الجھاز، وھو ما نلمسه وجد اإلباضية فيه أنفسھم بفقدانھم لجھاز الدولة أو حتى مشاريع جدية إلقامة ھذ

. من جھة أخرى نالحظ أن السلطة الزيرية قد 52" ما علمنا كيف نتكلم وال كيف نسكتفي قول فصيل " 

  .53قبلت ھذه لمعادلة لذلك استباح ابراھيم بن ينمو جربة نھبا وغصبا حاشا بني يھراسن 

نجد من بين زعماء الوھبية من وقد شمل سخط المعز بن باديس النكار والوھبية على حد السواء؛ حيث 

تورط في ھذه االنتفاضة من أمثال أبي عمر النميلي وأبي موسى عيسى بن السمح وأبي محمد بن كاموس 

   54"" رؤوس الفتنة من مشايخ جربةالذين يجمعھم التجاني بقوله 

فصال عن ولم تستقر األوضاع كثيرا للصنھاجيين بجربة خصوصا بعد أن غرقت دولتھم في تبعات االن

الخالفة الفاطمية، ومنھا زْحف الھالليين على إفريقية دون أن يطؤوا جربة قط، واختالل األمن بالمسالك 

للتحول إلى ما يشبه الجمھوريات  - أو باألحرى تجاوزھا-التجارية مما أتاح لجربة استغالل ھذه الوضعية 

محلي، ولئن حاول مؤرخو األباضية اإليطالية؛ حيث نشطت تجارتھا البحرية، وظھر بھا نشاط قرصنة 

، وقد كلف 56فإنه يعبر عن استقاللھا السياسي واالقتصادي وعن حيوية قواھا االجتماعية  55التبرء منه 

نشاط القرصنة الجزيرة حملة عسكرية جديدة أمر بھا يحيى بن تميم الصنھاجي في مطلع القرن السادس 

األسطول الجربي، وفرض طاعة اقتصادية أساسا على م) قضى بواسطتھا على 1115ھـ/ 509للھجرة ( 

، وھو ما 57الجزيرة؛ حيث تعھد الجربيون بقطع نشاط القرصنة، وقصر تجارتھم البحرية على المھدية 
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يعبر عن نجاح القوى المحلية وھبية كانت أم نكارية، رغم ما حل بالجزيرة من اضطرابات في توجيه 

  الثروة التي الحظھا البكري.وتنشيط الحياة االقتصادية وتنمية 

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" 

م، ثم الحملة 1120ھـ/510والي و"الخارج"، وفي ھذا اإلطار تتنزل الحملة الحمادية ضد جربة ح

م، فوجد  1135ھـ/ خريف  529النورمانية التي جھزھا ملك صقلية روجار الثاني في أواخر سنة 

المجتمع الجربي نفسه وجھا لوجه أمام قوة أجنبية دون سند من خارج الجزيرة، ومباشرة إثر محن صعبة 

الحملة رغم المقاومة الباسلة التي أرھقت جربة إلباضية الجزيرة، فلم يفلح أبو ميعود اليھراسني في رد 

م ضد عامل النرمان بھا مما كلفھا 1153ھـ/ 548؛ لكن المقاومة استمرت لتنتفض الجزيرة سنة 58كثيرا 

حملة نورمانية أخرى أقسى من سابقتھا؛ حيث نھب النصارى جربة وسبوا نساءھا وأطفالھا، وقتلوا 

طلب األمان من روجار وشراء أنفسھم وقبول اإلدارة النصرانية رجالھا مما حدا بالناجين منھم إلى 

  .59للجزيرة 

ھذه النكبة دعمت شعور اإلباضية باإلضطھاد وعمقت وعيھم بوضعھم األقلي؛ لذلك نفھم بيسر كيف تقبلت 

ھـ 625-ھـ 555م كمحررين، وكيف لم تسجل خالل عھدھم 1160ھـ/  555جربة الموحدين سنة 

  ة ثورات مكنت الجزيرة من استعادة أنفاسھا.م أي 1228-م 1160/

  خاتمة:

- لئن يتبرأ اإلباضية بجربة وببالد المغرب عامة من االنتماء إلى الخوارج، فلقد سعى بعض مؤرخين 

إلى ربطھم بالخوارج، واألخطر من  -وعلى رأسھم زعماء االستشراق الكالسيكي وتالميذھم من العرب

ية "تعبيرا قوميا بربريا"، والحال أن القيادات األولى لإلباضية كانت ذلك أنھم رأوا في الحركة اإلباض

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 

قاومة اإلباضية على أساس فكري عقائدي قبل كل شيء، نجح في تأصيلة نظام العزابة خارجھا. انبنت الم

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 

مركزية وحاجتھا إلى بسط السيادة على كامل أقاليمھا، وبين التمسك بالھوية المذھبية والثقافية. في الحالة ال

الجربية نجح التيار اإلباضي الوھبي في ھذه المعادلة أيما نجاح بينما فشل في ذلك التيار اإلباضي النكاري 

أكثر على حجة القوة في ظل اختالل موازين اعتمد  -وكما تبينه وقائع التاريخ منذ ثورة أبي يزيد- الذي 

  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 

  س.الخام

  

  ھوامش

  

  حول تاريخ جربة ينظر خاصة:  *
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  لتعريف المدينة) التشكلي(بعض األفكار حول االتجاه المورفولوجي 

  كاستن لي

  . تيوبنغن جامعة ألمانيا، من باحث

  

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 

ية المدينة وما تتكون منه، ففي الواقع نحن إلي حدٍّ ما نعزو غريزيًا بعض الكيانات ماھ

كليًا على الرغم من ) المورفولوجية (المختلفة إلي ھذا المصطلح من الناحية الشكلية 

محيطاتھا الطبوغرافية وخلفياتھا الثقافية المختلفة كليًا في الغالب، فعالوة على أننا نقوم 

ط مع الكيانات القائمة بشكل صحيح؛ ولكن تتسع فكرتنا عن المدينة أيًضا بھذا،ليس فق

روتنبرج في عبر الماضي ؛ فالنسبة لنامدينة أور القديمة في بالد النھرين ،ومدينة 

ومدينة مكسيكو المعاصرة جميعھا تعّد مدنا على حد  العصور الوسطى في جنوب ألمانيا،

فات شاملة ذات قيمة للمدينة تغطي كل جوانبھا سواء، ومع ذلك لم نجد حتى اآلن تعري

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 

علم اآلثار أو : الحضرية المختلقة وفقًا لفرع المعرفة الذي ينتمي إليه الكاتب ؛مثل

  ... االقتصاد أو الجغرافيا أو التاريخ أو القانون أو علم االجتماع إلخ

) George von Below ( 1858- 1927لقد تحدث المؤرخ جورج فون بيلو 

السوق ،والتحصين، والسلطان : على سبيل المثال عن أربع سمات حضرية فقط 

لتميز بين المدن وبين المستوطنات القضائي المحلي، والحكم الذاتي المدني، وذلك ل

؛ وفي حين أن ھذه السمات قد تكون صالحة لغرضه )1909، بيلو 1898بيلو ( والريف 

في التعامل مع المدن والبلدان األلمانية في العصور الوسطى؛ فإنھا تثبت أنھا عديمة 
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وة عال. الجدوى بمجرد تطبيقھا على مدن أخرى دون تفسير واسع للمصطلحات األصلية

بأن المؤسسات الحضرية أكثر تفصياًل من -على ذلك، فإن المالحظة المنطقية لبيلو

 -المؤسسات الريفية مما ينشأ عنه تسلسل ھرمي يكون فيه الريف تابعا للنواة الحضرية

المعاصرة ؛ولكن أيضا بالنسبة " الجديدة" تعد مالحظة واھية ؛ليس فقط بالنسبة للمدن 

  .ة بمفھومھا عن دمج المدينة والريف في كيان سياسي واحدللمدن اليونانية القديم

على التمدن المبكر سعيًا ) 1957- 1892(ركز عالم اآلثار فير جوردون تشايلد 

وراء تحري عوامل من شأنھا تحديد مفھوم للمدينة، واستمد معاييره من المعطيات 

وتعّد التكافؤ بين المعايير األثرية، ومع ذلك تبقى معاييره ثابتة مثل تلك التي رآھا بيلو، 

باإلضافة إلى ذلك  - المقترحة بمثابة اعتراض كبير ضد رسمه التصويري، مما يؤدي

 - كمجموعة كاملة -إلى عدم إنتاج عالقة وظيفية بين بعضھم وبعض، وحتى اآلن مثلوا

بداية منطقية ضمن نموذجه التطوري السليم الذي يشرح التنمية البشرية من خالل 

، ولكن ھل تبدو )1950؛ تشيلد 1936؛ تشيلد 1934تشيلد (وتمدنھا وتصنعھا معرفتھا 

كافية لتؤھل للمدن األخرى وصفًا كامالً فضالً عن تلك التي اعتمد عليھا لتبرير حجته، 

  ناھيك عن المدينة نفسھا ؟

منھجه الشھير ) 1920- 1864" (ماكس ويبر"قّدم الخبير االقتصادي االجتماعي 

المھمة، من خالل فصل كامل في مجلد واحد، قدم فيه تصوراته بشأن  للغاية حول تلك

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 

، والتي باإلضافة إلى ذلك لھا مواصفات )ةمحلي(≈واحدة " قرية" مستوطنة مغلقة نسبيًا 

،  والعديد من الدالئل الجغرافية، واالقتصادية، والقانونية )1921:59ويبر (كمية مجرّدة 

اإلضافية، فغالبًا نخلُص منھا إلى التناقض بين المعايير المختلفة، والتي يجب أن نضعھا 

عطاء تعريف حقيقي وحتى ورفض ويبر متعمًدا إ. نصب أعيننا عند التحدث عن المدن

اآلن، فإنه مقارنةً مع ھذا العمل الدقيق، حتما تسقط تعريفات أكثر اختصاًرا، 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

في ذلك، ومعه أيًضا فروع )1904- 1844(ي فريدريتش راتزيل أسھم الجغراف

ع دائم من البشر،  جغرافية منھجية أخرى، حيث تم تعريف المدينة على أنھا تجمُّ

والمساكن البشرية، على نحو كبير، والذي يغطي مساحة كبيرة، ويتمركز موقعه بين 

الجغرافي  ، وتضمن تعريفه)1903راتزيل  - 1897راتزيل . (طرق مرور رئيسة

، وتقسيم )ساحة السوق: مثل(التاريخي وجود حدود جدارية، وعقدة حركة المرور، 

المدينة إلى أرباع، والموقف االستثنائي من الناحية القانونية، وبشكل بطيء تطّور من 

ذلك التعريف الجغرافي الحالي ،الذي يفترض تنظيم المدينة حول مركز، ووجود ميل 

فيما . أو إداري/ بناية ضخمة، ومغلقة نسبيًا، وتقسيم مادي ومحيطي مركزي، وتطوير 

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 

قشات اليومية، وعلى النقيض من تلك في المنا - األحوال التي نلمسھا في كل مكان - األفق

المناھج النظرية، تم في المقام األول في ھذه األيام أيًضا تحديد وضع المدينة بموجب 

االعتبارات اإلحصائية، وبصفة أساسية وفقًا لمساحة المستوطنة، والھيكل اإلداري 

ستوطنات التي الفعال لمنطقة أو دولة، وبناًء عليه تنظر السلطات الدنمركية بالفعل للم

ساكٍن كتكتل مدني؛ بينما يضع اليابانيون عتبة قدرھا خمسون ألف، أما  200يقطنھا 

ليتشيتينبرجر (مقيم  2000ألمانيا، والواليات المتحدة األمريكية فالحد لديھما ھو 

، باإلضافة إلى أننا وجدنا عديداً من المناھج التصنيفية المختلفة تجاه المدينة، )1986:32

، أو وفقًا )التصنيف الكمي –أو السطح /السكان و(ا من تمييزھم وفقًا لحجم وتمكنّ 

، ومع ذلك مازال إلى اآلن معيار )تصنيف أحادي –تصنيف نوعي (للوظيفة السائدة؛ 

حساب عدد السكان داخل الحدود السياسية المحددة بشكل عشوائي، وكذلك نسبة العمالة 

أوصافًا شاملة للمدينة؛ خاًصة عندما نسعى إلى  بفرع معين، معياًرا ضعيفًا ألن يعطي
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: مثل. (تطبيق ذلك على الكيانات الحضرية حيث يمكننا بالكاد جمع البيانات الموافِقة

  ).المواقع األثرية

من الجلّي أّن جميع ھذه األفكار تعبر عن وجھات نظر مختلفة حول ظاھرة 

مي حقيقي؛ ولكنھا جميًعا مازالت قيد المدينة، وإلى اآلن لم تصل أيٌّ منھا إلى بيان عال

التطبيق، وما يثير اھتمام أكبر ھو أنه بالكاد تعتّد إحداھا بالشكل الحضري كمصدر 

عالًوة على ذلك، . أّولي، وحتى العالقة الواضحة المالمح والوظيفة مازالت قيد التوضيح

ً شامالً أقرھا ھؤالء الذين تناولو ا تخطيط أو تصميم نادًرا ما نجد مناھج تضع تعريفا

) 1974- 1893(المدن باحتراف ، أو بشكل نظري، أو عملي، قام أيًضا ارنست اجلي 

حدود المدينة عند ). 1959:11اجلي (بالتقليل من فكرة المدينة إلى نظامھا البنائي 

بما يضاھي قطعة موسيقية، أو " تكوين حضري"تكمن في ) 1926(تشارلز ديلفانت 

تسبب تزايد عدم اليقين بشأن كيفية التخطيط ). ف1997:7ديلفانت (خطة مرحلية 

والتصميم للمدن اليوم إلى تفاقم المھمة في نھاية المطاف، ومن وجھات نظر معظم 

" حقال للقوات التي تالزمھا الحركة" المھندسين المعماريين ومخططي المدن تعّد المدينة 

عب التنبؤ بھا، وبالتالي فھي ، التي الصعب اإللحاق بھا، ومن الص)2003:33سيفيرت (

  .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 

المدينة، التي من الواضح أنھا حتى أكثر  بالفعل لدينا الفكرة المنوط عنھا مسبقًا عن

استقراًرا في المفھوم التصوري الرسمي عما في الصفات الوظيفية التي يمكن التحقق 

نتعرف على المدن من خالل إلقاء نظرة على تصميمھم من نافذة الطائرة، أو . منھا علميًا

في السيارة، أو  من خالل صورة القمر الصناعي، من خالل االقتراب من أفق مدينة ما

نميز الفضاء الحضري عن طريق التجول في شوارعه، وأماكنه، أو . القطار، أو السفينة

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 

إلدراكنا المعاصر للحياة الحضرية، وفي النھاية، يستطيع المرء الحديث وظيفية، وفقًا 

عن التواصل الحضري الرسمي، الذي يعّد بالنسبة إلينا موجوًدا في معارفنا منذ العصر 

البرونزي، ومستمًرا حتى يومنا ھذا، والذي بدون مزيد من التفكير يعتبر مرجًعا 

حضري نتعرض له، ولكن كيف عسانا أن مطبوًعا في معرفتنا العامة عن أي كيان 

  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 

، )أ519-أ514ريب .بالت" (أُمثولة الكھف" في أصلية، وھو ما يزال أوضح ما يكون 

أن خصائص ) قبل الميالد 347- 427" (أفالطون"والتي يقترح فيھا الفيلسوف اإلغريقي 

بيئة اإلنسان تمثل فقط ظالالً، وتخطيطات لكينونتھا الحقيقية، التي تبقى ذاتھا ال يبصرھا 

كال مختلفة، وأسماء ستبقى تلك الظالل، والتخطيطات عائدة على أش. معظم الناس

مخصصة متنوعة، حتى وإن أشارت إلى كيان حقيقي لخاصية فردية واحدة فقط، فھي 

بالتالي أشكال وأسماء من صنع اإلنسان بناًء على فكرة مجردة، وبتتبع ھذه السطور 

يمكننا التعرف على المدن، واألعمال الفنية، وھي أشكال من صنع اإلنسان تتفق ومفھوم 

دينة؛ لكنه بدائي، وتتضمن بالضرورة فكرة واحدة عن التكوين الحضري؛ شھير عن الم

يتيح لنا مثل ذلك الفھم المعرفي فقط تصور . ولكنھا تبدو فكرة شبيھة باألفكار البدائية

التكوين الحضري أيًضا كفكرة مرجعية وعالمية دائمة وتجريدية، وتمكننا من فھم أشكال 

  .متنوعة مثل الحضر

- 1909(تجريد الرسمي للمدينة، فربما نلتزم برأي خوليو أرجان لتقريب ھذا ال

، الذي اعتمد على وجھة نظره التاريخية الفنية، التي تفي بأن المدخل لفھم الظواھر )92

ھو التركيز على نوعياتھا، بدالً من كمياتھا، وعالوة على ذلك فإنه يجب دراسة 

 -إن بتلك الصفات). ف1916:42سكيلر ( .القيم النوعي " النوعيات نفسھا فيما يتعلق بـ 
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والتي ال تنطبق فقط على كائن محدد؛ ولكن على كل األشياء المشابھه، وبالتالي تتجاوز 

وبتوظيف القيم  -حدود إطار الزمن المحدد في الفضاء، الذي اعتاده العلماء دوًما

مختلفة من النوعية، نصبح بالتالي قادرين على معالجة مشكلة جمع إعدادات المدن ال

الناحية الطبوغرافية، والُعمرية، وأكثر من ذلك؛ لنا الحق في الوقت نفسه في استبعاد 

حقل البحوث الذي يلتزم دائًما بإثارة محاولة  - العديد من الدوافع لبناء وإعادة بناء المدن

من أجل تعريف عالمي للمدينة، مثلما استطعنا مالحظته من التعھدات التاريخية، 

ية االجتماعية، واالقتصادية، والجغرافية، ولكونھم ملزمين بفھم تلك الدوافع، والسياس

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 

حة، ويلزم في النھاية أيًضا تجاوز األصول المادية المتنوعة التي تم الكشف عنھا؛ الواض

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 

؛ للتغلب على الترابط الظاھر بين الدوافع والنتائج، وھنا مسألة الحضرية والجوھرية مًعا

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 

ملية الوظيفية الفعلية، وللقيام بذلك، الوقت الحالي وراء التشكيل الفعلي، باإلضافة إلى الع

نجد مرة أخرى تأييد من أرجان، وتقييمه لقصور األساليب التجريبية المجردة، والعلوم 

الفكرة التي تتفق  - )1983:27أرجان . (الدقيقة من أجل إجراء بحث شامل عن الظاھرة

المنھج المقترح  ، ووفقًا لذلك فعلى)1781كانت (أيًضا مع رأي كانتيسيان حول اإلدراك 

ھنا أن يعتمد نوع ما على قدرتنا التنظيمية، وما يالزمھا، لذا فلنقُْل فلنعتمد على الفئات 

تم . الميتافيزيقية، فضالً عن االعتماد على كفاءة تجريبية مجردة، وتصنيف علمي تابع

مية تحديد الطرق التجريبية للتعامل مع طبيعة األشكال الحضرية، وتلك ھي الجوانب الك
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المستھدفة والمنطق التنظيمي المقترح، ومع ذلك يمكننا من التحليل التجريدي، أو 

للتكوين الحضري، والتي نشتقھا من الجوانب النوعية التي تنتج مجاالت ) الميتافيزيقية(

، بتحدي القيم النوعية المجردة )26: 1983أرجان (تصوريّة مترابطة، ومزعومة 

لتمييز بين الدوافع والنتائج، التي تتفق مع االنقسام المعروف، بعد ا - المناسبة، وعلى ذلك

يمكننا التبين من أشكال  - من حيث الوظيفة، والشكل المتأصل في كل األعمال الفنية

النتائج والتأثيرات الكمية والنوعية، في حين أن النوعية في ھذا السياق تصف جميع 

ربما أيضا يتم فھمھا على أنھا كيان مادي الصفات الكمية للقطع األثرية المختلفة، التي 

. 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؛ 

تخلف  عندما: فواضح أنه من غير المناسب االزدواجية أو الخلط بين كال الثنائيتين

دائًما ما يتبع الشكل (الوظائف المرجّوة  -كنتائج لدوافع مؤكدة -األشكال الحضرية

، والصفات متأصلة في الكميات، وعادة ما تلبي )408، 1896سوليفان(، )الوظيفة

مطالب وظيفية متنوعة في وقت واحد، كما يمكنھا تلبية مطالب أكثر، أو مطالب أخرى 

عالوة على ذلك، تنفصل القيم النوعية المذكورة عن متوقعة في الوقت المعاصر، و

الوظائف المباشرة التي تؤثر على النتاج الحضاري، وتمثل قيًما عالمية فيما يتعلق 

باألنموذج الحضري نفسه، وفيما يتعلق بمسألة المعالجة الميتافيزيقية للمدينة بالتبعية؛ 

حتى أن نقول بأنھا مدينة مثالية،  فإّن القيم النوعية مًعا تشكل فكرة رسمية مجردة، أو

ثمة . والتي تصبح نفسھا بمثابة نقطة مرجعية غير إدراكية ألي كيان حضري نواجھه

تفسير موثوق به، يفترض وجود استمرارية مدنيّة رسمية في األمر، ومن المثير 

لالھتمام، أنه بذلك يصف منھجا أساسه الشكل الحضاري، وبالتالي يمكن تسميته 

من خالل تحليل خطة : مثل(ولوجية دن التركيز على طبيعة حضرية مجردة الموروف

مع المنھج المعني بالظواھر المنطقية بطريقة  –عالوة على ذلك، فإنه يتضمن ). المدينة

قيما نوعية مختلفة تتفاعل فيما بينھا؛ لينتج عنھا في النھاية أشكال حضرية  -مباشرة
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ا عن بعض، كما تختلف بشكل كبير عن الشكل واقعية، والتي تختلف كثيًرا   بعضھ

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 

من الواضح أنه بينما يتيح ملخص المنھج المعني بالظواھر الحالي . التنفيذ والتطوير

البحث عن قواسم مشتركة يتحقق بھا النموذج الحضري، تحري الترابط الضائع لشرح 

أو حتى ما السبب في أنھا (السبب في أن أصبحت أو في أن تكون بعض الكيانات مدنا 

، فال توضح تلك الصفات عالقة واحد إلى واحد )تفقد مركزھا في المناطق الحضرية

يلزم علينا مراجعة مجال علمي . لشكلھم الحضري السببي، وينتج تفاعل غير متوقع

آخر، أال وھو النظرية النظامية، حتى نتمكن من إيضاح خاصية التفاعل بواسطة قواسم 

ستوفر كري"مشتركة مرتبطة بالقيم النوعية للنموذج الحضري، والزالت دراسة 

أكثر إقناعا فيما يتعلق بالفشل الحتمي في تطبيق " المدينة ليست بشجرة"، "ألكسندر

عالقات واحد إلى واحد في التمدن، وفيه يوضح الترابط الوظيفي داخل النظام 

الحضري، ويرفض الھياكل الھرمية المبسطة نظًرا إلضفاء الطابع الرسمي عليھا، مع 

-العالقات النظامية، والترابط داخل االنقسام الكمي ذلك، يجب علينا أيًضا أن نفھم

. النوعي، كتمثيل دور ھام من أجل تنمية نھائية، وإحداث طفرة في ظاھرة نماذج التمدن

 - كما رأينا سابقًا، نتائج من مالزمة النوعية للكمية –يعّد ھذا النظام الخاص من ناحية 

لنوعية داخل إحدى المناطق الحضرية، الجوانب ا) أيًضا بالتناوب(استجابةً للعديد من 

ومن ناحية أخرى فإن المنطقة الحضرية، باعتبارھا نتاجا للعديد من األطراف المعنية، 

والتي تنطوي على مجموعة أكبر من األشخاص المتضررين من النتاج الصناعي ھذا، 

لف ھذه الخصوصية التي تخت: وضرورة تشكيل منظومة من الحقائق، واألفعال الفردية

بشكل كبير عن األعمال الفنية المنتجة عادةً بواسطة شخص واحد فقط أو مجموعة 

محدودة من أجل استخدام مجموعة محدودة مشابھة من الناس، وأيًضا تؤثر على العالقة 
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بين الظواھر المختلفة، والمدينة المثالية التي تمت مناقشتھا للتو، وبالتالي يشير أيًضا فھم 

ى نموذج حضري تجريدي، الذي عليه بالمثل أن يشمل مفھوًما المدينة كنظام إل

  .للمنتجين، والمستھلكين ذوي الصفات الحضرية المختلفة

ھكذا، فنحن مقيدون بفھم أنه ال يمكننا الشرح الكامل لسمات النظام من خالل 

عالوة على ذلك فإّن نظام المدينة ھي كيان ). 1959:200ليتون (سمات مكوناته 

، وھو كيان حيوي، )1975:12فيرجسون (تألف من عدة عناصر بينھا تفاعل اجتماعي ي

ً◌ا، ومتكيف، وھذا معناه أنه في تغاير مستمر نظًرا للمطالب  ومتآِزر، وُمنظّم ذاتًيّ

المتواصلة، والعقبات مثل التي تؤثر على سكان المناطق الحضرية، والنموذج 

وھذا فھم خاطئ من شأنه تضليل  الحضري، وبالتالي فاألنظمة الحضرية ليست خطية،

المصممين، والمخططين الجدد بحثًا عن مدينة منظمة  ال تشوبھا الفوضى، حيث اقترح 

ھذا األيام كثير من األشخاص المعنيين بالتمدن االنسحاب من التخطيط الشامل، وعالوة 

نموذجه ل) 2003- 1917(على ذلك فمعظمھم يتفق مع النظُم المفتوحة، أو كما حددھا إليا 

الميكانيكي للعمليات غير المتوازنة مع الھياكل المبددة التي تكون شيئا متوسطا بين 

، أرجع بريجوجين )بريجوجين، وآخرون(الصدفة المحضة، والنظام المنعزل عن العمل 

في أعماله سبب معظم االستكشافات في قاعدة الميكانيكا اإلحصائية إلى مفھوم النظُم 

الدينامي الحراري، الذي يصعب تطبيقه على عمليات حيوية؛ ألنھا  المغلقة في التوازن

أو الكون، ويمكن أن تطور تلك النظُم /تخضع عاًدة لتدفق دائم من الطاقة، والمادة، و

المفتوحة نظاًما أعلى، معتمًدا على معايير النظام؛ ولكنه أيًضا يرجع إلى مرحلة 

، نيكوليس، وآخرون 1955جين بريجو. (فوضوية عندما يالقي تغير طفيف فحسب

  ).1984، بريجوجين 1977

ً جديداً للغاية تجاه مبدأ رئيس علمي، وتقليدي، وھو  تضمنت اعتباراته منھجا

التكافؤ االفتراضي للتنبؤ والتكھن بالماضي ، الذي يتحرك عكسيًا، وبالتالي أراد اقتراح 

وضى، ومع الھياكل المبددة، ، قائمة على نظرية الف"ديناميكية"تحديد للعمليات الحيوية
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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 

ال يمكن تأجيلھا ) ف ف9 1993بريجوجين، وآخرون (مستمر ضمن التفكير العلمي ال

أكد بريجوجين أنه على نحو مماثل لفكرة .من أجل نموذج تجريدي مفترض مالئم

األسلوب غير العكسي، تعذر رفض الوصف االحتمالي بأنه؛ يستحيل نقل أوصاف 

، ومع )ف 1993:14آخرون بريجوجين و(النظام بأكمله إلى مسارات مالزمة فردية 

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 

وبالتالي خالل إمداد مستمر من الطاقة التي تمثل تماًما تمثيل اضطراب أو خلل نِشط، 

يمكن التأثير بسھولة على ھذه المرحلة الساكنة للنظام عن طريق تغيرات في المناطق 

في الوقت الذي . المجاورة لھا، ولن تعود إلى حالتھا األصلية بحدوث انعكاس في العملية

نسعى فيه لفھم ھذه األفكار المستمدة من علم طبيعي، يستطيع اإلنسان تتبع أوجه التشابه 

يجب أيضا أن ننظر إلى . بين األنظمة الديناميكية الحرارية، واألنظمة الحضريةبسھولة 

أرجان (المدينة على أنھا عملية تشكيل معقدة أكثر بدالً من كونھا حاوية على شكل بسيط 

جھازان غير " ، وعالوة على ذلك يمكن فھم كال النظامين على أنھما )1983:84

غير نتائج كثيرة ال يمكن تخيلھا دون إمكانية التحقق يُنتج وضعھم الداخلي المت" عاديين

، ومن الواضح مع كليھما أنه حتى بعد تحديد )ف  1985:62فورستر . (التجريبي الفًعال

وافتراض لعدم وجود  - في حد ذاتھا، تكاد تكون محاولة مستحيلة -جميع اآلثار المحتملة

ا نظُم حيّة التصل أبدا إلى نھاية، إنھ. موقف نظامي ثابت؛ لكن ال يمكن التنبؤ بالنتائج

ولكنھا حاالت أو نتائج مستمرة، والتي تؤثر مرة أخرى في العمليات الجارية، ولكونھا 

تبًعا لذلك معقدة من نواٍح متعددة، وتتكرر حاالت غموضھا، فال زالت المدينة النظامية 

كما ذكر –وعلى النقيض من ذلك، فإنھا تقع أسيرة للصدفة، والتي ! غير فوضوية
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، وتلي تالزم "الصيغ التكيفية"ال تؤدي إلى تعسف بفضل -)98-1927(نيكالس لوھمان 

، وفيما )160و 1996:158كراوس (جميع األنظمة االجتماعية المادية، ومكوناتھا 

يتعلق بفكرة فورستر حول اآللة غير العادية، يستطيع المرء بالتالي تبسيط ذلك، بالرغم 

حصيلة النظام الحضري المختلف غير واضحة، فال يزاالن من أن طريقة تشغيل و

  .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

 م جيًدا تنوع األشكال الحضرية كمدن ؛ألنھھا ترتبط بمرجع تجريدي نفھ

  .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

 ظامي مشتت، وذي تترابط عوامل الشكل الحضري تلك في سياق ن

  .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

  وتعمل خاضعة للصدفةمازالت العالقة المتبادلة بين العوامل المتغيرة ،

  .يًا كنظام تكيفي لجميع النظُم الحضريةذات

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 

اه إلى منھج التعريف المعني بالمدينة في بداية ھذه المشاركة، فسوف تدفعنا لالنتب

عمراني واحد ممكن تجاه مھمة فھم اإلنجاز الكبير للحضارة اإلنسانية، فينبغي أن يمثل 

  -الشكل الحضري 
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نقطة البداية بالنسبة للمھندسين المعماريين،  - وبالتالي مورفولوجيا الحضر 

والمخططين في ھذا المسعى الكبير؛ بينما يتأتى فھم األشكال الحضرية كظاھرة من 

ر التكيف من العوامل المترابطة التي يمكنھا تمثيل أساس علمي واحد متاح لمزيد ظواھ

  .من األبحاث

" يمثل ھذا النص تقريًرا موجًزا حول بعض األفكار المفصلة في األطروحة 

، والتي "تجاه نظرية حول عوامل األشكال الحضرية، وترابطھا". مصفوفة الحضر

الشروط للحصول على درجة الدكتوراه بكلية بھااستيفاء 2009استطاع الكاتب عام 

، وبالتالي تم نشرھا في " RWTH"الھندسة المعمارية في جامعة آخن التقنية 

  . مطبوعات روزفلت في آخن

/  FdR: آخن. عن نظرية عوامل الشكل الحضري وتداخلھا: مصفوفة الحضر

، 1: ية في آخناألًطروحات الجامعية في كلية الھندسة المعمار(بقلم كاريستين لي 

- ISBN 978-3-936971-25-5، ISSN 143، 2009) 2العمارة، والتخطيط،

  .الرسوم التوضيحية 85،-  344، ص7904
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  ع سالم من تراثنا اإلنسانيمَ لُ 

  تاريخنا وحضارتنا مرتكزان لحوار الحضارات واألديان

  فكتور الكك

   

ُ  وقد كنتُ    دينـه دانِ  إلى نكر صاحبي        إذا لم يكن ديني قبل اليوم أ

  لرھبـان ايررعى لغزالن ودِ ـفم   كلّ صــورة       فأصبح قلبي قابالً 

  وألواح توراة ومصحف قــرآن     ـف   طائــ وكعبةُ  أوثانٍ  ومعبد

  1ركائُبه، فالحّب ديني وإيمانــي!        تً ـھْ بدين الحب كيف توجّ  دينُ أَ 

  

ن  - نّور األصل الواحد لألديانيالروحاني الذي  ھذا السموّ  دين ب والذي كان معراج محيي ال
سالم مع  إلى  -دأينما وج- ھو دعوة لإلنسان -ىالمأل األعل إلى م) 1240ھـ/638عربي (ت

  ذاته، فسالم مع أخيه في اإلنسانية.
دلس  ن األن رددت أصداؤھا م ميتھا، ت ى تس ة عل ل الطريق ا درج أھ ة"، كم ذه "الزعق ى ھ  إل

ا حافظ  ا أطلقھ ل جرأتھ ة في مث ا زعق اء والشعراء ـ لتقابلھ اني شيراز ـ حاضرة األولي مغ

ـ يرازي ب ب"الش ان الغي رن ونصف ال 2"لس د ق راراً، بع ان (ت تك يرة الزم ن مس رن م ق

  م) إذ قال:1389

  َمْســـت هـچھشيار و هـچھمه َكْس طالِب يا َرْند 
  3كنشت! هـچمسجد  هـچھمه جا خانه ى عشق است 

  وبحسب ترجمتي بالعربية:

  كلُّ إنس صابٌئ للِخّل صـــارا            صاحياً، أو ذاھالً مثل الّسـكارى

  4مسجد المسلم أو دير النصـارى!         كّل ناح صار للحـّب مــزارا:     

  المحبة لّب الشرائع وإكسيرھا

                                              
 . باحث وأكاديمي من لبنان  
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ل  ى المث اً في معن اً طوباوي يس موقف إّن ما انطوى عليه قول ابن عربي وقول حافظ شيراز ل

ة!   C’est trop beau pourالفرنسي القائل: إّن ھذا لجميل خارق ال يمكن أن يتجسد حقيق

être vrai. 

اوّي  ف طوب ه موق ارةإن المعنى األصيل للعب ة  ؛ب عادة، قم ن الس وبى، م ن الط ف م أي موق

دة شغفھا  ,تكامل اإلنسان ارة بالسوء لش نفس أم د نفسه ـ وال ام إال من جاھ وال يبلغ ھذا المق

ه ,بالعالئق الدنيويةـ لتحّرر روحه ق اإلنسان السالم مع ذات ه حقق السالم مع  ؛بھذا يحّق ألن

  أخيه في اإلنسانية.

ا واحدة، وأن اإلنسان ـ  علّمتنا ا واحد، وأمھ ة كلھ ا الخليق األديان اإلبراھيمية وسواھا أن أب

ي الخَ  ك ف اوياً ل دين أو مس ي ال ك ف اً ل ون أخ ا أن يك ي ـ إّم ام عل ال اإلم ا ق ا 5قْلكم . وإنن

ا{ ، ما قالته األديان باآلية القرآنية الھاتفة:-في ھذا المقام- لنختصر، ا خلقن اس إن ا الن كم يا أيھ

اكم د هللا أتق رمكم عن ارف ھو 6}من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أك . فالتع

دخل  ة، والم ات االجتماعي ى أصل العالق ويم  إل لي أي تق وي األص ا اللغ ي معناھ ة ف الثقاف

المعنى  ة ب ّب الثقاف ة لُ رض معرف ر يفت ويم التفكي رمح. وتق ف ال ا تثقي ر، كم يء أو األم الش

ا  ؛حياالصطال ان تفكيرن ا، ومن بني ة بحيث تصبح جزءاً من ل للمعرف اذ الثقافة ھضم وتمّث

  الذي يحركنا نحو كل شيء.

المي أو  ي، والسالم الع لم األھل ذات، والس ع ال ى نحو المصالحة م ذه ھي الخطوات األول ھ

ى األممي، وھي جميعاً معراج اإلنسان الساعي  ه إل ال نحو خالق ائقين ,الكم  ھي مراحل الت

  السالم الشامل أو منازل السائرين، بحسب تعبير أصحاب القلوب. إلى 

إذ كل ما خلقه ھو  ؛بل تقديس ذلك ؛وما خلق خلق هللاُ  نْ السالم مع ذاتنا يستلزم احترام كل مَ 

س ا  ؛رَ من ھذا المنظار ال يكون اآلخر آخَ  ,على صورته ومثاله، وھو المقدَّس المقدِّ بل أخاً لن

ة  ؛هللا خلقھاتي في اإلنسانية ال يد المسيح جاعالً من محب ر الس ا عّب ا، كم أي قريباً من عيلتن

ال:  ة هللا، حيث ق ى والعظمى بمحب ة "القريب الوصية الثانية، بعد الوصية األول اك ثاني وھن

ع  ,7"مثلھا، وھي أن تحب قريبك كنفسك اً ومحوراً لجمي ة أّس وبذلك يكون قد جعل من المحب

ى:  شرائع هللا؛ يقول في ل مّت اء"انجي ق الشريعة وكتب األنبي اتين الوصيتين تتعل ا "بھ . ولم

لم  يم الس ة لنق ا االجتماعي ن حياتن ات م ومات والنزاع ع الخص ي أن تقّتل ذلك فينبغ ت ك كان

ا اعي فيھ ي  ,االجتم يح ف يد المس ول الس ى:إويق ل مّت دمتك " نجي َت بتق إذا جئ ى ف ذبح،  إل الم



 

3

عليك، فاترك تقدمتك أمام المذبح، واذھب أوالً وصالح أخاك، وھناك تذّكرَت أّن ألخيك شيئاً 

  .8"ثم ارجع وقّدم تقدمتك

ا ا أمكنن ا ودولن ي في مجتمعاتن لم األھل ا الس نَّ ك - إذا حّص د ذل ين  -بع ترسيخ أسس السالم ب

أي: السالم  ؛األمم أو ما نسميه السالم العالمي، عبر المراحل الثالث التي سقنا الحديث عليھا

ذلك نرقى مع ا المي، وب ى لذات، والسالم األھلي، والسالم الع ا ورّب  إل السالم مع هللا خالقن

  العالمين.

  عولمة أخالقية

 -األلماني اللغة السويسري المنبت- نشر ھانس كونغ الالھوتي والفيلسوف م1990في العام 

وان  اً بعن ام  Projekt Weltethosكتاب ي الع ة ف رجم بالعربي روت وُنشر  ,م1998ُت في بي

  بعنوان: مشروع أخالقي عالمي، دور الديانات في السالم العالمي!

  استھل كونغ مقدمة كتابه بالقول اآلتي:

ي ,ال استمرارية من دون أخالق كونّية" ي  ,ال سالم عالمي من دون سالم دين وال سالم دين

  .9"من دون الحوار بين الديانات

افي اعتقادنا أن الحوار بين األديان ھو حو ا بينھ ات وتفاعل فيم ين الثقاف أنه أن  ,ار ب من ش

ك إلى ُيفضي  يم أو عكس ذل أتھا ,الفھم والتفھُّم عبر التفھ ة في نش أُسُّ الثقاف ضُنھا ھو وح ,ف

ق, ة الخل ذ بداي دين، من ا  ال بھا ومنطلقاتھ ي رواس ل ف ا تحم ر بھ ي يبشَّ ة الت ات الحديث والثقاف

ان، وإن تلّبست  ورة الفرنسية من  ,بلبوس آخرمفاھيم أساسية من األدي أليست شعارات الث

رآن؟ ل والق وراة واإلنجي ا الت يم التي حفلت بھ ذا  !حرية ومساواة وإخاء ھي بعض الق من ھ

ا أو من اإلنسان وحده،  ان ب ابع من اإليم اج الن المنطلق العام، مع حفظ خصوصيات اإلنت

  فات واحد.إن الكالم على الحوار بين األديان أو بين الثقا :نقول

ن  ة ال يمك ات فرعي ن عولم تتبعه م ا تس ادية وم ة االقتص اً أّن العولم ا أيض ي اعتقادن وف

نھا ة تؤنس ة أخالقي ام عولم ا إالّ بنظ ع  ,مواجھتھ قت م ي نسَّ ارية الت ا الض ن ھجمتھ دَّ م فتح

افي ـ  ا الثق ن تراثن اذج م ديم نم ك بتق ون وأضرابه، وذل ا ھنتنغت ي أعلنھ ة الت ة الثقافي الھجم

ُل تّيار الحوار بين ا لديني، اإلسالمي ـ المسيحي الشرقي، تدحض مقولة صراع الثقافات وتفعِّ

  األديان.

ره م إذا  ,إن ذلك ممكن إذا وضعنا جانباً مسألة اّدعاء امتالك كل دين للحقيقة وحده دون غي ث

اه واحد،  إلى اقتنعنا بأّن الّطرق  رالحقيقة الكبرى ال ُتحصر في اتج ى الطرق ": ففي األث  إل
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يم 10"هللا في عدد أنفاس الخالئق ى ق الحوار عل أن نتفق ب . من ھنا كانت الضرورة تقضي ب

واطن ا كل م ة يشعر معھ ان الخلقي اليم األدي في كل  -أخالقية جامعة مسكونية مستلّة من تع

ي -مكان وفي كل زمان ة، والسياس ة الثقافي ه الديني ه وانتماءات ا تصون كيان ة  بأنھا قيمه، وبأنھ

  ذلك. إلى والعرقية وما  ,االجتماعية

  البعد اإلنساني إلى عودة 

 ,الفكري  ينبغي لنا أن نرّبي اإلنسان على ُبعد إنساني نابع من تراثه األدبي ؛في موازاة ذلك

أي تحقيق السالم. وذلك يكون بالعودة  ؛البعد اإلنساني األقصى إلى أي من حضارته، بلوغاً 

ا ھو صالح، ھذا التراث على ض إلى  ه م ار من د ونخت ه من جدي د قراءت ّدمناه، فنعي ا ق وء م

ي  ة ف ا التعليمي ب. إّن برامجن ي تضاعيف الكت ت ف دة أُھمل ئة نصوصاً جدي ه للناش م من دِّ ونق

ن  األدب على المستويات االبتدائية والثانوية والجامعية قامت على نظرية فحولة الشعراء الب

ا  ,بية أو األغراض الشعريةحي وعلى الفنون األدسالّم الُجم ى ولم ننظر من خاللھ ة  إل تربي

ه وير مجتمع ي تط ھم ف ه، ويس ي ذات ان يبن عى  ,إنس ى ويس م إل عوب واألم ين الش الم ب  ,الس

ى ويبقى الحوار بين األديان ـ وفرعه الحوار بين الثقافات ـ خشبة الخالص  السالم. رسم  إل

د ُت اريخ البريطاني الشھير أرنول ه ضخم -) م1975ـ  1889وْينبي (فيلسوف الت ْفر ل في ِس

اريخ -A Study of Historyضّم اثني عشر مجلداً بعنوان دراسة للتاريخ  ، لوحة شاملة لت

اريخ،  رة الت ي ذاك اً ف دا نصفھا تقريب تاً وعشرين حضارة غ ا س الم، أحصى منھ ات الع ثقاف

وراً  اة متط ي الحي ر ف فھا اآلخ تمر نص ور ت ,واس ذا التط ار ھ ي مس ة ف ديانات مكان ل ال حت

ى  ,مرموقة درة عل ه المسيحية من ق ا أظھرت ار الغرب حضارياً بسبب م ولّما لم يتنّور انھي

ان ا الفاعل في كل مك ى  ؛التحول لعملھ المي عل اح المسيحي المسكوني أي الع ر االنفت اعتب

رية ه خالص البش ر بأن ن أن يفّس اً يمك الً ملّح ديانات األخرى عم ت ,ال ا س رر أّن م حفظه وق

ين  ؛الذاكرة التاريخية من القرن العشرين ليس اكتشاف الذّرة وحده ّدي ب ل تباشير حوار ِج ب

  .11المسيحية وخصمھا القوي البوذية

م  ين الشعوب واألم اء ب رات لق ه من بحي ّدى خالل ا تب اريخي وم ذا اإلطار الفكري الت في ھ

ة ات الجدلي ا ذات العالق ة  واألفراد من خالل دياناتھا وثقافاتھ ا، نسوق بعض األمثل ا بينھ فيم

ا  دع أّدي ا وتفاعل مب ى على تواصل فيما بينھ راد والجماعات إل ين األف ي ب لم أھل اھم وس  ,تف

د -وانعكاس ذلك  روح  -من بع راً، رغم استمرار ال بعض خي م بعضھا ب ات األم ى عالق عل

  الحربية وروح الھيمنة على البشرية.

  إنسانية حضارتنا
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دنا  و ع ى فل ا تاري إل ا مفاھيمن يين أللفين ويين والعباس ري األم ي عص اري ف ا الحض خن

ة  ة قائم انية الحديث ارية اإلنس االحض وفر ُنموَذج ة  ت ة والعرقي ة الديني ذى، كالتعّددي ا ُيحت لن

رى،  م األخ ات األم ى ثقاف اح عل اش واالنفت ة النق رأي وعقالني ة ال وافر حري ة، وت والثقافي

ادرةواحترام اآلخر، والقبول بحقه في ا ات ن ة من  ,الختالف، إالّ في حقب د اقتبست العربي فق

ة  ظ، ناقل ثقافات اللغات األخرى للشعوب التي دخلت في اإلسالم والتي لم تدخل من دون تحف

زنطيين  د والبي ق والھن رس واإلغري ات الفُ فوي ثقاف اس الش ة واالقتب ة الكتابي ا بالترجم إليھ

د والسريان والكلدان وشعوب ما بين النھرين  القديمة، رغم حداثة اإلسالم المتشدد في التوحي

  والمغاير لعقائد ھذه الشعوب الدينية الفلسفية.

ة  دود بيزنط ن ح ّد م ذي امت ي اإلسالمي ال الم العرب ي الع ى فف ويين إل د األم ي عھ ْند ف  الّس

دينھم وخصومھم  اظ ب تيين وصابئين باالحتف ُسمح ألھل الكتاب من يھود ومسيحيين وزرادش

ر  ,سة طقوسھم، وكذلك في العصر العباسي المديدوممار ن سواھم من غي وُغضَّ النظر عّم

ويين  ازبو األم ان مح ة ك ة األموي ة العربي ي البيئ اب وف ل الكت ومھم أھ يعة وخص ن الش م

ين ألف محارب ـ  - وسواھم من العرب المسيحيين د ثالث و تغلب التي كانت تع وأبرزھم بن

ة صليبھم يخرجون مع المسلمين في الحروب  ى حاملين رايات قّديسيھم وراي اً  إل ال جنب القت

  أَعداء الحلف األموي: إلى جنب مع رايات المسلمين. قال األخطل التغلبي مشيراً  إلى 

  ّماً ناقعاوسُ  يسَ جِ رْ سِ  لما رأونا والصليَب طالعا         ومارَ 

  .12وأبصروا راياتنا لوامعا...

ى و ات ا إل ذه الثقاف تالط ھ ب اخ اً جان اً عقالني ا، نھج الم اإلسالمي بھ م الك أثُّر عل رة وت لكثي

ى  مضامين الفلسفة العربية اإلسالميةوتفاصيل تجارب سابقة، وتسّرب  مختلف قطاعات  إل

ة  ة العملي اة اليومي ر ومختلف وجوه الحي ة، في الشعر والنث ا المدني ة وترجماتھ الحياة الثقافي

ا ين أتب ة ب اءات فكري رزت لق ـ ب اليب والنظرية رة بأس ذاھب المتكّث ددة والم ديانات المتع ع ال

تدالل  ه االس ة، ويجاَب ة بالحّج رع الُحّج النّص، وُتق نّص ب ا ال ل خاللھ ارية يقاَب لمية حض س

  باالستدالل بروّية واحترام لرأي الطرفين المتناظرين أو المتناقشين.

ذك ألف سنة ن وارد آخذين تبياناً لھذا المسلك الديني التقدمي الذي سبق عصره ب ر بعض الم

ي (ت ه القُّم ن بابوي لم الشيعي الشھير اب ـ/280باإليجاز. فقد أورد العالم المس ع 901ھ م) أرب

اثليق"مناظرات بين  ة الج ة الشيعة أو شيوخھم  "إمام المسيحيين األكبر المعروف برتب وأئم

  وعلماء الكالم عندھم.
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ي طا ن أب ّي ب ام عل ين اإلم ا جرى ب ذه المباحث م اثليقأول ھ ي  ؛لب والج ّن البحوث الت لك

ك  اتخذت شكل مناظرات بلغت غايتھا خالل القرن الثاني للھجرة النبوية/ الثامن للميالد، وذل

ين  اثليق، وب ي عشرية) والج لة االثن ام السادس في السلس ما بين اإلمام جعفر الصادق (اإلم

  .13ھذا واإلمام علّي بن موسى الرضا (الثامن)

تھم إي تجدر اإلشارة األمر الثاني الذ ؤلفي الشيعة وأئم اس م ليه في ھذا الصدد ھو كثرة اقتب

ام الصادق  ,وعلمائھم من أقوال السيد المسيح ورواية سيرة حياته ك في نصيحة اإلم نجد ذل

دب148/765م ـ ھـ699ھـ/80(ت ن جن ل الرسول  ؛م) لعبدهللا ب ات من إنجي حيث وردت آي

رن ال ,مّتى وان ويكثر االقتباس في الق يالد في مؤلّف معروف بعن ع للھجرة/ العاشر للم راب

ن  ي ب ن عل د الحسن ب و محم و أب يعي مشھور ھ ول عن آل الرسول" لكاتب ش "تحف العق

واعظ  ؛م)381/1001الحسين بن ُشعبة الحّراني (ت ھـ فقد حفل ھذا الكتاب بمجموعة من م

  .14السيد المسيح وأقواله ومناجياته اإللھية

ّدمت  د تق ل ھذا، وق ار من نق ى سواھا في اإلكث ي عشرية عل اء من الشيعة االثن كتب العلم

لكه ادة بمس يح ومواعظه واإلش يد المس وال الس ك ,أق ود ذل ي نظري - ويع ى  -ف أّن رأس  إل

د  يَّ األئمة عل ال التجرُّ ه مث ى أن دنيا عل بن أبي طالب وصف السيد المسيح وإعراضه عن ال

  السلوك، حيث قال:من العالئق بحسب تعبير أھل السير و

ان يتوسد الحَ  َت قلُت في عيسى بن مريموإن شئ" د ك ه السالم، فلق بس الخشن، رَ َجعلي ، ويل

ارق  تاء مش ي الش ه ف ر، وظالل ل القم راجه باللي وع، وس ه الج ان إدام ب، وك ل الَجِش ويأك

ه، وال ,األرض ومغاربھا، وفاكھته وريحانه ما تنبت األرض للبھائم ه زوجة تفتن م تكن ل  ول

  .15"داّبته رجاله، وخادمه يداه ,ولد يحزنه، وال مال يلفته، وال طمع يذلّه

ثّمة كذلك في تاريخنا الحضاري ما ھو أعظم داللة على حرية الفكر، والحق في االختالف 

ه  إلى واحترام الرأي أياً كانت مصادره، واالحتكام  ن ل العقل وحده، وحتى القبول بمن ال دي

  من الدھريين!

يالدوھذا م ع للھجرة/ العاشر للم رن الراب ا  ,ا توافر في البيئة العباسية إّبان الق ك م ان ذل وبي

م  إلى جاء في تذكرة أندلسية حول فقيه من األندلس رحل  بغداد استطالعاً، ال سيما حول عل

اق ه  ,الكالم وأھله ومجالسھم التي ذاعت شھرتھا في اآلف د عودت د روى ألصحابه بع ى وق  إل

ا من مناقشاتدياره ما   ,ھاله واستنكره في طريقة انعقاد ھذه المجالس ومضمون ما دار فيھ

ذين  إلى وخالصة الرواية أّن الوافدين  المجلس أخذوا في الوصول واحداً تلو اآلخر. فكان ال
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ا  ,حضروا يقومون على أرجلھم كلما وصل وافٌد احتراماً حتى اكتمل نصاب الحاضرين ولم

تّجّن شرعوا في عقد الجلسة  قال كبيرھم: قد التأم الشمل، وسيدور النقاش كما اعتدنا، فال يح

ى أحد بكتاب دينه وال بنبيه، فإننا نحتكم  ل، و إل ى العق ين يھودي  إل رق ب ل وحده، ال ف العق

  ونصراني ومسلم وصابئ وُدھرّي!

ع ك اً من أن الجمي ده من حديث خرج األندلسي حانق انوا وعند سماع ھذا الكالم وما دار بع

  .16وھذا كان شأن جميع المجالس في بغداد ,على قدم المساواة

ة  :وسنكتفي بالقول ,نظير ھذه النماذج كثير ين حري تي يتب يارات للشاُبْش إن من يقرأ كتاب الدِّ

ة عائرھم الديني ة ش اد وممارس ي االعتق يحيين ف ث يخرج  ,المس عانين حي د الش ي عي ا ف ومنھ

المسيحيين لالحتفال في األديرة، ويشاركھم المسلمون من القساوسة وخدام الكنيسة وجمھور 

  أولي األمر وسواھم.

ع  ك المجتم ي ذل رين ف ين الكثي تحكم ب ت تس ى الصعيد الشخصي كان ا أن الصداقات عل كم

دة ر المؤّك د غي ات والعقائ ات والثقاف ديانات واألعراق واللغ دد ال ا ـ  ,المتع ل عليھ رز مث وأب

ا رب ائعة ـ م ا ش ا قلن ي كم ت وھ ليل آل بي وي س ريف الرضّي الموس ين الش وة ب ن أخ ط م

سحق الصابي الكاتب والشاعر من إالرسول ونقيب األشراف العلويين والشاعر الفذ، وأبي 

م يرْ  ,فكانت صداقتھما مضرب األمثال ,صابئة حّران عبدة الكواكب وفي الصابي ل  هِ ِثولما ت

ه مع آالف أحد بمثل ما رثاه الشريف الرضي في قصيدة عصماء،  د أن سار في جنازت بع

  السائرين، ومطلعھا:

  أرأيت من حملوا على األعواد؟          أشھدت كيف خبا ضياء النادي؟

لم  رار الس ة في إق ا تستطيعه الثقاف ى م ل حي عل ھذه الوقائع النموذجية والتعاليم السامية دلي

  وعقائدھا الفكرية.مھما تتعدد أعراقھا وأديانھا ومذاھبھا  ,األھلي في المجتمعات

م  ذ، ث ة واإلسالمية بعدئ ان المجتمعات العربي ُع أرك وإذا كان ضعف الدولة العباسية، وتصدُّ

د أّدى  ى انھيار كل ذلك بسبب الغزو المغولي الوحشي وما تبعه من أحداث، ق ار كل  إل انھي

إن عصر النھضة الع ا، ف ا عليھ ة التي تكلّمن ة والثقافي ة تلك المناخات االجتماعي ة الحديث ربي

ى أعادھا  ذين  إل ا ال ا النھضويين ومفكرين اير. إن أدباءن ق مغ ة من منطل اة العام ساحة الحي

ا خريجي المدرسة  بقھم من أعالمن ائرين في خط من س ية، س ورة الفرنس تأثروا بمبادئ الث

ابع عشر، جعلإالمارونية العالية في روما الذين نقلوا  رن الس ذ الق ا من ا حضارة أوروب وا لين

اتھم اً لكتاب ه في مجتمع ديمقراطي أُسس ه وحقوق ة اإلنسان وكرامت ة وسدى  ,من حري ولحم

  لحياتھم النضالية في ھذا السبيل، حتى إن بعضھم اسُتشھد في سبيل أفكاره ونضاله.
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ال  راث، ف ذا الت ى ھ ا عل ئ أجيالن ا أن ننشِّ در بن ذلك يج رل ى  ننظ راث عصر النھضة  إل ت

ه أدب  ى أن ة عل ه فالحديث ا أن نتدارس ي لن ل ينبغ دي؛ ب يكي التقلي المعنى الكالس ب، ب حس

ة  ى الصعد السياسية واالجتماعي وندرسه من منطلق أنه الممھد لالصالحات التي حدثت عل

ى والدينية في منطقتنا، والتي أدت  ا، وإن إل ة في بعض أنحائھ اة ديمقراطي وفير حي  كانت ت

ه، شخصياً، من وم ب ا أق دس، غير مكتملة. وھذا م روح الق ة ال يما في جامع ذ سنوات، وال س

ا  باً طالب الدراسات العليا على نبش قيم الديمقراطية من كتابات عصر النھضة وتحليلھ مدرِّ

ديس  ,وتتبع آثارھا حتى أيامنا ة الق ا في جامع وھذا ما شرعت به مع طالب الدراسات العلي

ام بشؤون  إلى إذ عدنا  ؛يوسف ة اإلسالمية من منظار الحوار واالھتم دبر الفلسفة العربي ت

  الفرد والمجتمع عبر بعض القيم المتوافرة في نصوصھا.

ة  وم الحديث ى ضوء العل وي، عل ا الترب دي ومنھجن ا التقلي لقد آن لنا أن نعيد النظر في نظامن

لإوالفلسفة الحديثة، والتوجھات الجديدة لإلنسانية. و دنا التي  ن لم نفع رُّ بعض تقالي ا نجت بقين

  التخلف عن ركب الحضارة. إلى أدت بنا 

د  ى وھل يليق بنا أن يفضي انغماسنا في التقلي ا الفينيقي  إل ذا المصير؟ في حين أن تراثن ھ

التي  الفلسفية األنسنة إلى سبقنا للدعوة ينھض دليالً على _ العربي إلى إضافة _الكنعاني 

واقيين المنسوبين غيرت مجرى الفلسفة ا ى ليونانية بأطاريح فالسفتنا الرِّ ة  إل الفلسفة اليوناني

ا اتسع 100خطأ، فمع زينون الصيداوي (ت انية الفكري، كم ق اإلنس ق م) وتالمذته اّتسع أُف

ين أفق األرض ارة الفينيقي ن رو ,مع بحَّ د أعل ق _لق اً لفالسفة اإلغري ا _ خالف ة  اقيون الحري

ع اواة ب ,للجمي ة والمس وم الخلقي ت التخ انھم، فانفرج أعراقھم وأدي اً، ب اس جميع ى ين الن  إل

  استيعاب اإلنسانية جمعاء.

فية نة الفلس ذه األنس عل ھ ل مش م حم ون- ث د زين ي ( -بع انتيوس الروُدس )، 111ـ  185پ

ذي انتھت 430ـ  354)، والقديس أغوسطينوس (151ـ  135وزيدونيوس األفامي (پو )، ال

ونمعه حقبة األنسنة  ا زين يكية التي أطلقھ ا  ,الفلسفية الكالس ا أنھم اوبم ان، أفال  كليھم فينيقي

ي  نة، وھي الت ة لألنس دورة الفينيقي م ال ة اس ذه الحقب ى ھ ق عل ا أن نطل ديجوز لن ول  مْھ للعق

وال سيما أن ھذا التقليد الفلسفي الخلقي لم تذھب به  !ومنظومة القيم طريق األنسنة المعولمة؟

ة، رغم الغزوات  ؛أحداث األيام ا الغربي ة وأوروب يناء البيزنطي ل س رة جب بل استمر عبر أدي

رواقيين ,المدمرة التي انطلقت من الشرق ومن الغرب ارف ال ذ مع ذا، حمل بعدئ ر - وھك عب

ى بيزنطية، خالل القرنين الحادي عشر والثاني عشر وصوالً  ام  إل ذي  م1453الع  فتحتال
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ه القسطنطينية ى  -خالل ا إل رن أوروب اريس خالل الق ة ب رنين جامع داً لنھضتھا في الق ، راف

  .17الثالث عشر. ويبقى الينبوع واحداً: صيدا الفينيقية وزينونھا

ا  ه العربي أو الفارسي، فإنن أما إذا ولَّينا وجوھنا شطر التراث العرفاني اإلسالمي، سواء من

دة  إلى نكتشف مدرسة من األنسنة قائمة بذاتھا تنطلق من األديان  ما يتجاوز الشريعة والعقي

  .والرحمن على العرش استوى! ,حيث السماء دخان

ذا، وإضافة  ا ھ ه بحثن رنا ب ذي صدَّ ي ال ن عرب ول اب ى ق اً عل ى فعطف ه ومواقف  إل وال ل أق

يرازي  افظ الش دائق ح ى ح ابقاً عل ا س جن ه، عرَّ ه ومنثورات ر منظومات رى، عب أخ

ـ/791(ت ھ1389ھ ا ش ي منھ ّية لنجن يد م) الفارس أس جمش ب ك ى جوان وت، ونتملّ د الملك

  وترينا في جنباتھا طيف حافظ ترجمان األسرار، ھاتفاً: ,لتنطق لنا بلسان الغيب ؛السحرية

  تـمس هـچ ھمه كس طالب يا رند جه ھشيار و

  18كنشت! هـچمسجد  هـچ ھمه جا خانه عشق است

  وبلغتي العربية أھتف له مترجماً:

  صاحياً أو ذاھالً مثل السكارى       كّل إنس صابـئ للخـّل صـارا 

  كّل ناح صار للحــب مـزارا:         مسجد المسلم أو ديـر النصـارى!

ا  إذا انكفأن ى ف اء  إل انية جمع وب اإلنس ا قل دين البلخي الرومي السحري لرأين الم جالل ال ع

دجُ أو لرأينا األنام في رَ  ,تخفق في قلبه جعل الرومي  ل، على حد قول المتنبي. كيف ال، وق

قدس أقداس لتجلّي الخالق؟ ومن ھذا المنطلق، لم  -بل كل مخلوق - من ذاته وذات كل إنسان

اه، فصاح في  ؛ير فرقاً بين أناه وأنا اآلخر رآة أن بل رأى أناه في اآلخر، ورأى في اآلخر م

  المثنوي "قرآن العجم" قائالً:

  اى جان دم مزن در رخ آئينهه است جان را درَحَزن         يار آئين

  وفي ترجمتي بعربية مبينة:

  حاذر النفح بمرآة البرّيه! رآة للنفس الشقّيه              ِخلّك الم

ين األرض  ارج ب ذا الموقف اإلنساني الع دين ھ ا جالل ال ل موالن وفي مقطوعة أخرى، ينق

وان:  إلى والسماء  أو  "آشتي"صعيد خلقي تعليمي تھذيبي للنفس اإلنسانية، فيقول، تحت عن

  صلح:

  ر نمانيم...گه زيكديگر بدانيم             كه تا ناگبيا تا قدر يكدي

  لسان العرب على الصورة اآلتية: إلى وقوله ھذا، بالفارسية، أُترجمه في ثمانية أبيات أنقلھا 

نانـــا   ليعرف َقْدر واحدنا كالنــــا             فجھل الغير أورثنا الشَّ
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  حابـا، فـِْلم ال               نعاف الوحش فينا فدى سوانـا؟َفدى الخالّن أص

  حزازات الصدور فساد َصْحـٍب              تعالوا نّطرح غيظــاً برانــا

  سترضى عني إن مّت، فنبقــى              عبيد الموت، والخصم أنانـــا

  ـا الحنانــاأُيجدي الصلح بعد الموت نفسـاً؟              وھذا الغّم يسلبنـ

  وُظنَّ الموت غّيبني، فصالــح،               فُعمري مثل موتي، سلمَت، كانا

  19إذا ما رمـَت تقبيال لقبـــري               فھات، الدنيا قد ساوت َمنانـا

  20ويا قلبي، السكوَت، كمن ُتـوّفي،               فِمقولنا لَحتفِنا أو سوانــــا

  ن الشرق والغربغوته يكسر الجليد بي

رة حصل ة وعب ه دالل ر من ره وأكث ر، فنظي د حصل في مجتمع واحد كبي - وإذا كان ذلك ق

ا  -بفضل الثقافة ه مفكر ألماني وذج غوت ا، وأكتفي بنم يا وأوروب ين آس بين الشرق والغرب، ب

رغم رواسب  ,وشاعرھا، بل مفكر أوروبا وشاعرھا العالمي في أوائل القرن التاسع عشر ف

رون  ا الق بانيا وصقلية، وم ي وأس ة في الشمال اإلفريق ه الفتوحات العربي ا خلفت الوسطى بم

ه Reconquistaتالھا من حروب االستعادة أو االسترجاع  ام غوت م حروب الفرنجة، ھ ، ث

ة وفي شعره،  ه النثري باإلسالم والشعر العربي والشعر الفارسي وجسد ذلك الھيام في كتابات

ذي أسماه الديوان الغربي الشرقي مستلھماً بشكل خاص شعر حافظ وابتدع ديوانه الشھير ال

  الشيرازي وشخصيته الفذة، وھو الذي عاش بعده بأكثر من أربعة قرون.

  كتبت كاتارينا مومزن في مقدمة كتابھا حول غوته:

زاً " اً متمي ة حب ة والثقافي ارھم الديني م وآث رب وآدابھ دماء الع نُّ لق ه يك ان غوت ى  ,ك وم عل يق

بالد  ,صر قربى باطنيةأوا ان ل ات الشكر واالمتن ففي كل مراحل حياته وإنتاجه يجد المرء آي

  .21" والغريب في األمر أّن الدراسات لم تعر ھذا الموضوع أھمية تذكر ,العرب

اب ه بكت ب غوت ة"أعج ة وليل ف ليل عبي "أل ع األدب الش ات روائ ن أُمَّ ه م ب فإن ، وال عج

ه قبس منه غوته الكثير  ,العالمي رة ل ى وأشار في أشعار كثي ا ونسب  إل شھرزاد وحكاياتھ

ه  إلى إليھا أدواراً وأعماالً شتى، وإذا كان قد تعرَّف  حكايات ألف ليلة وليلة من والدته وجدت

ا ذي رافقھ ه في شيخوخته ومرضه ال ه، فإن تاء  ,في طفولته، فرسخت في ذاكرت الي الش ولي

زا لواه وع ا س د فيھ ا وج ي ألماني ة ف ت ,ءهالطويل د حفل ى  - وق عره إل ب ش ه  -جان أحاديث

  .22ومذكراته ورسائله بذكر ھذا الكتاب الرائع
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كما أن غوته قبس الكثير من المعلومات عن بالد العرب والشرق بوجه عام من خالل كتب 

يما  ھم وال س داقة ببعض ه ص د ربطت ة، وق ردر"الرحال ي "ھ ته ف نوات دراس ي س . فف

ذا ستراسبورغ التي عقبت دراسته ف ه ھ ة فوجھ ْرِدر الواسع الثقاف ـ ِھ ى ي اليبزيغ، التقى ِب  إل

ه  ه في ستراسبورغ وفي أبحاث ل ه ب تراث العرب الذي أشاد به في كتابين له قبل لقاء غوت

ام  الم ع ابق لإلس ي الس ائي العرب عر الغن ن الش ارات م ى مخت ا عل رى. إال أن وقوعھم أخ

ي بصورة غم 1784 تھما للشعر العرب ى حماس وَّ ةق ر مألوف ذا  ,ي ه بھ أثر غوت وفضالً عن ت

ھورن  زون آيش ن مخ راً م اد كثي اريخ، أف وف الت وتي وفيلس الم الالھ تاذ  Eichhornالع أس

والجدير بالذكر في  ,كرسي الالھوت واللغات الشرقية بجامعة يينا وارتبط به بصداقة حميمة

ام ه ھذا المقام شغف غوته بالمعلّقات السبع والشعر الجاھلي بشكل ع ى ، رغم تعرف شعر  إل

  .Leipzigالمتنبي باكراً خالل دراسته في اليبزيغ 

ة" وذكر وز رائع ا "كن د سنوات مرت -وصف غوته المعلقات بأنھ ا ھردر  -بع ده إليھ مرش

ديوان الشرقي للمؤلف "في م1819مقراً بمّنته، فكتب عام  تعليقات وأبحاث تعين على فھم ال

  :"الشعر الشرقي"و "الساذج الفن الشعري"في حديث عن  "الغربي

ردر وآيشھورن " ه ھ دنا في ذي أرش ان ال ة للزم ذكرى الحي نا ال ي نفس ر ف ى ... وتثي ذه  إل ھ

  .23" الموضوعات متعة عظيمة يمكن مقارنتھا بشروق الشمس الصافي في الشرق...

ه إواقع األمر أن  ع ب ات دف ى عجاب غوته بالمعلق يس  إل ة امرئ الق ة مقطع من معلق ترجم

يوية  William Jonesوليم جونز بشعر األلماني، مستعيناً بال في كتابه "شرح القصائد اآلس

ام  ات أخرى24م1777السبع" الذي أھداه منه نسخة آيشھورن ع رجم معلق ا ت ا  ,، كم ى م عل

الشرقي وفي قصائد لم ترد فيه، بسبب مضمونھا الخلقي  /يبدو متأثراً بھا في ديوانه الغربي

  والبھا.وطبيعتھا وإحكام ق

ة  رائھا لمكتب ي أوصى بش ات الت الع المحفوظ دما ط ة بع ة العربي ه باللغ خ إعجاب ا ترس كم

  تقول كاتارينا مومزن في ھذا الصدد: ,فايمار

ى  ة تجلَّ اظري  "الشرق الراسخ"فمن خالل ما وصله من محفوظات عربي بشكل مباشر لن

ة شواھ ة واللغ رى في الكلم ان ي ة في الشاعر وأحاسيسه، وھو الذي ك ا حقيقي د مقدسة وقيم

حسب أو أوراقاً نقدية تستخدم في التعامل فوليس نقوداً صغيرة  ,المعامالت العقلية والروحية

ا  ,السريع ياً لماھيتھ اً حدس لقد أثار لديه اتصاله بالعربية عن طريق رؤية المخطوطات إدراك

ده رء عن ف الم تحق أن يق ا يس وي ؛وجوھرھ ي ينط ذا اإلدراك الحدس رأة  ألن ھ ى ج عل
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ة "والواقع أن غوته يزعم أنه  ,وأصالة ا الفكر والكلم ة ينسجم فيھ من المحتمل أالّ توجد لغ

  .25!"والحرف بأصالة عريقة مثل العربية

ي عر العرب ي والش ط العرب ة والخ ة العربي ه باللغ اب غوت الم  إن إعج اب باإلس ه إعج واكب

الم ي اإلس رآن ونب تمرار  ,والق ى باس اب تجل ذا اإلعج ه وھ ه وكتابات عره ومذكرات ي ش ف

ا  ,ومسلكه ا والشرق بسبب م ى أوروب فرغم أجواء العداء والحذر وعدم الثقة التي رانت عل

وتھديدھا سائر أنحاء أوروبا،  ,ذكرناه من الفتوحات العربية لشمال إفريقيا واألندلس وصقلية

ة ف روب الفرنج م ح ة، ورغ رة اإليبري به الجزي ي ش ترداد ف روب االس م ح رق، ورغ ي الش

ه،  أة غوت د من نش ورغم فتوحات العثمانيين في أوروبا وتھديدھم المستمر لھا والقريب العھ

المي  ر والشاعر الع ذا المفك ى نظر ھ ة  إل بع  _اإلسالم نظرة موضوعية منفتح و المش وھ

يحية  الة المس ة والرس ي المعرف ق ف ان شتى والعري راث أدي ه  -بت ي خّط اھى واإلسالم ف فتم

اني  ه اإليم ا ال شك في ام. ومم ل بتفاصيلهأالع ذا انتق ه ھ ه - ن موقف ر كتابات ى  -عب ع  إل جمي

ھرته ذيوع ش ا ل اء أوروب داء  ,أنح واء الع ه أج ف موقف د لّط ه. وق ى قراءت اس عل ال الن وإقب

ه  ذي لقي ام ال د االھتم ددة، بع ة متع المشار إليھا، ونشر شعوراً باالطمئنان في أوساط أوروبي

ه في منتصفهاإلسالم خالل القر د غوت ذي ول وير في  ؛ن التاسع عشر ال ة التن إذ كانت حرك

نضالھا ضد الكنيسة قد أقبلت على دراسة الديانات األخرى وال سيما اإلسالم فتجلى ذلك في 

  كتابات فولتير وجماعة دائرة المعارف من الفرنسّيين وسواھم.

ة  ؛إالّ أن غوته لم يكن ذلك حافزه ة منطلق ى بل نزعة روحاني دس، ومن غن اب المق من الكت

ا ؛روحيّ  ه كلھ ة  ,لذلك أظھر توقيراً لإلسالم قلَّ نظيره رافق حيات ففي صباه وھو في الثالث

ه  ه وقرائ ن لمريدي بعين أعل غ الس ا بل ي، ولم ي العرب ي مناقب النب دع قصيدة ف والعشرين أب

ى  ل عل ه مقب اس أن زل"والن ي أن ة المقدسة الت ك الليل اء بخشوع بتل ى  االحتف رآن عل ا الق فيھ

ي تمرار26"النب ه باس رحلتين أعرب غوت اتين الم ين ھ ائل -. وب ف الوس وقيره  -بمختل ن ت ع

كل ذي يش ي ال ف الغرب رقي للمؤل ديوان الش د ال ه الخال ي ديوان يِّن ف ك ب الم، وذل ى  - اإلس  إل

ب فاوست ال -جان اياه لألجي م وص ه صدور  ,أھ الل إعالن ه خ ك أن ن ذل ر م دھش أكث والم

  .27عنه إنه مسلم! :إنه ال يكره أن يقال :، كتب يقولالديوان

دير  اء والتق ه الثن ه وكتاب ه باإلسالم ونبي اوز إعجاب غوت د تج ى وق ي  إل رة ف اقتباسات كثي

أليف مسرحية أسماھا  ه شرع بت ى إن رآن، حت ديا"شعره وكتاباته من الق د تراجي ام  "محم ع
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م نشھد وفيھ ,وبقيت نصوصھا األولى لنا ,، ولم تكتملم1772 ا مديح وتعظيم لنبي اإلسالم ل

  مثلھما لدى أي من أتباع الديانات األخرى الذين أعجبوا باإلسالم.

رواد لحوار مسيحي  ين ال ن المؤسس ه م ر غوت ن أن نعتب ا يمك ي  /كم دع ف إسالمي حي مب

ثتدبُّر الشَّ  إلى شخصيته وفي مؤلفاته، ثم في دعوته   به األساسي بين المسيحية واإلسالم حي

  قال:

يدة" ة رش ل ديان ة لك دة الحق ا القاع يئة هللا) ھم ليم (لمش ان والتس ن  ؛إن االطمئن ّد م إذ ال ب

ا تطع إدراكھ م نس ة ل ا بحكم ا علين داث وتكتبھ رر األح ة تق ان إلرادة علّي وق  ؛اإلذع ا تف ألنھ

ابه المسيحية د - فھمنا وعقولنا. وفي ھذا تتش ا اإلصالحي الجدي راً  -في ثوبھ ابھاً كبي مع تش

  .28"اإلسالم

ال رة - أما قبساته من القرآن المشار إليھا فنورد ھنا على سبيل المث ا كثي ا  -ألنھ اً منھ نموذج

  من سورة البقرة: 115حيث يقول في رجع صدى لآلية القرآنية  ,من ديوانه الشھير

  !} المشرق{

   المغرب!

  واألرض شماالً،

 ً   ،واألرض جنوبا

  تسكن آمنة

  .29!}ما بين يديه{

  أما نص اآلية فكما يلي: 

  .30}هللا واسع عليم وجه هللا إنّ  ثمّ و المشرق والمغرب فأينما تولوا فَ {
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  المواطن والعصبية

  قراءة في أزمة الدولة والمجتمع العربي

  * ســامــح فـــوزي

  . باحث وأكاديمي من مصر 

  

في المجتمعات الحديثة ھناك ُمواطن ومجتمع ودولة، أما في العالم العربي فھناك مواطن "

إلخ، ھذه ...وكيانات تقليدية تقف بينه وبين الدولة، مثل القبيلة، العشيرة، الجماعة الدينية، 

الكيانات باتت في الفترة األخيرة من القوة بحيث طغت على الدولة ذاتھا، التي باتت تعاني من 

البديل الحقيقي ليس في تمكين ھذه الكيانات التي تستلب المواطن؛ ولكن في . ضعف وترھل

يمكن  إعادة بناء دولة وطنية حديثة ديمقراطية، ترعي حقوق المواطنة، وتوفر سياقا تعدديا

للمواطنين المختلفين أن يسعوا من خاللھا لتطوير نوعية الحياة، سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا، 

  ".وثقافيا

 )1(  

  رأس مال المواطن

المؤسسات التقليدية، الدولة، المجتمع : في كل مجتمع بشري حديث توجد ثالثة تكوينات أساسية

به المجتمع من رأس مال اجتماعي، ويعني  المدني، ويشكل التفاعل فيما بينھا مستوى ما يمتع

  . قيم التضامن والثقة واالحترام المتبادل التي تسود العالقات ما بين األفراد في المجتمع

ُيقصد بالمؤسسات التقليدية التكوينات االجتماعية التي تكون العضوية فيھا غير تطوعية، أو 

وية األسرة، القبيلة، العشيرة، الجماعة بمعني أدق إجبارية تترتب على صدفة الميالد، مثل عض

؛ حيث تضم كل )النزعة االستبعادية(تمتاز ھذه التكونيات بارتفاع ما نطلق علٮه . الدينية، إلخ

من ينطبق علٮه شروط العضوية، وتغلق الباب أمام اآلخرين المختلفين، وتجعل عضويتھا غير 

منتمون إلٮھا في حالة التزام دائم  بالقيم ، واألعضاء ال)األغيار(مفتوحة أمام من ٌيطلق علٮھم

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، 

بيعي أن تكون عضوية الدولة استيعابية لكل من يحمل جنسيتھا بصرف النظر عن ومن الط

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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ي تمأل الفراغ أما منظمات المجتمع المدني فھي تلك المنظمات غير الحكومية وغير اإلرثية الت

بين األسرة والدولة، وتعمل على تحقيق مصالح أعضائھا بشكل سلمي متحضر مثل األحزاب 

إلخ بالطبع ھناك معايير محددة للعضوية ...السياسية، النقابات، المنظمات غير الحكومية، األندية

س أو عرق في ھذه المنظمات؛ لكنھا في النھاية معايير ليست استبعادية على أساس لون أو جن

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، 

  .عن انتماءاتھم األولية األسرية أو الدينية الخبصرف النظر 

نموذجا لقياس رأس المال االجتماعي من خالل رصد طبيعة التفاعل بين  1"وول كوك"وقد قدم 

ھذه المكونات الثالثة، ويقوم على مصفوفة للتفاعل بين نمطين من رأس المال االجتماعي ھما 

، وھي أطروحة سبق أن "العابر"جتماعي ، ورأس المال اال"الجامع"رأس المال االجتماعي 

  ".روبرت بوتنام"قدمھا عالم االجتماع األمريكي الشھير 

  

  "الجامع"رأس المال االجتماعي  - 1

باإلنجليزية، وھي تعني حالة من اللحمة  Bondingترجمة مباشرة لكلمة " الجامع"ٌتعد كلمة 

ين، يقصد بھذا النمط من رأس والتماسك واالندماج في مواجھة األغيار؛ أي اآلخرين المختلف

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 

. في الجمعيات العلميةأفراًدا تجمعھم الخلفية الدراسية، والعمل وفق التخصص، كما ھو الحال 

شديدة االندماج، تقوم على ھويات  -كما يتضح من وصفھا - والروابط االجتماعية الجامعة 

استبعادية، وتخلق التزامات متبادلة بين األفراد األعضاء، ليس مقبوال الخروج علٮھا، ويرى 

ھا جميعا بعض الدارسين أن ھذا النمط من العضوية ال يقوم إال في مؤسسات ُتشعر أعضاء

من   (.2)بالتضامن والمساواة في آن واحد، مما يترتب علٮه تلقائيا شعور األعضاء بااللتزام

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

                                                 
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, 
في حالة . تفرق مارجريت جالبرت بين االلتزام الشخصي، وااللتزام الذي يترتب علٮه شعور بالتضامن المشترك)   (   2

جا عن إرادة األفراد االلتزام الشخصي يكون مصدر االلتزام الشخص ذاته، أما في حالة االلتزام المشترك فإن مصدر االلتزام يكون خار
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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والثقافية  المؤسسات العرقية، واألندية، الجمعيات العلمية التي تضم في عضويتھا النخب المالية

رأس المال الجامع إلى تعطيل " كثافة"في بعض الحاالت تؤدي .  والعلمية في المجتمعات

عمليات التالقي، والحوار المجتمعي، وھو ما الحظه أحد الباحثين عندما رصد محاوالت بعض 

ساكسون إلى أغالق الباب أمام انضمام أعضاء جدد - المؤسسات الدينية التي تضم أعضاء أنجلو

   (3).ھا ينتمون إلى جذور أفريقية، بالرغم من أنھم ينتمون إلى  المجتمع الديني نفسهل

  

  

  " العابر"رأس المال االجتماعي   -ب

باإلنجليزية، وتعني حالة من التالقي،   Bridgingترجمة مباشرة لكلمة " العابر"ُتعد كلمة 

وأعراق، وأدٮان، وألوان، ومذاھب والتفاعل، والتمازج بين أفراد، وجماعات تنتمي إلى ثقافات، 

متنوعة، وكما يتضح من التوصيف، فإن الجمعيات التي تجسد ھذا النمط من رأس المال 

، واحترام لتعدد المشارب الثقافية، والخلفيات االجتماعية، "مفتوحة"االجتماعي تتسم بعضوية 

تي تطالب بالحقوق والمستويات االقتصادية ألعضائھا، ومن األمثلة على ذلك الجمعيات ال

المدنية، أو الھيئات المعنية بالحوار بين الثقافات، أو الجمعيات التي تقوم على خدمة الشباب، أو 

  . منظمات حقوق اإلنسان، وما شابه ذلك

يوفر للمجتمعات االنسجام،  -االجتماعي ـأي الجامع-وإذا كان النمط األول من رأس المال 

، "التنوع االجتماعي"يوفر لھا  -ي رأس المال االجتماعي العابرأ -والتجانس، فإن النمط الثاني

بعبارة أخرى فإن النمط األول . على أساس االحترام المتبادل" االندماج"، و"التعددية الثقافية"و

يوفر روابط متماسكة توفر ألعضائھا الحماية والشعور بالھوية المشتركة، أما النمط الثاني فھو 

تماسكا؛ لكنھا توفر ألعضائھا إمكانية تبادل المعلومات، والفرص  ينطوى على روابط أقل

  . االجتماعية

وھو أحد الذين اھتموا بدراسة كال النوعين من رأس المال  - "روبرت بوتنام"وفي رأي 

وانطالقا من الجمع بين نمطي رأس المال . أن المجتمعات الحديثة بحاجة إلى كليھما -االجتماعي

تطوير  إطاٍر تحليلي لتحديد أشكال االرتباط والتداخل بين كال " ل كوكوو"االجتماعي حاول 

   )4(النوعين، وطبيعة دورھما في المجتمعات الحديثة 

                                                 
3  W. R. Mark, J. Phillip Thompson, & S. Susan, The Role of Social Capital in Combating 
Poverty,                
  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) �(    4
 M. Woolcock, Social Capital and Economic Development, Op. cit. pp 151-208.  
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، "الجامع"أنه في حالة ارتفاع معدالت رأس المال االجتماعي " كوك"في ھذا الصدد يرى 

: توفر للمجتمعات أمرانت -أي التصور األمثل - "العابر"وارتفاع معدل رأس المال االجتماعي 

األول التماسك، والثاني الفرص االجتماعية؛ نتيجة تدفق المعلومات، وكثافتھا، وحدوث انفتاح 

بين مختلف الجماعات، وھو ما تحتاج إلٮه المجتمعات الصناعية الحديثة نتيجة سرعة إيقاع 

ئم يحقق لھا التماسك الحياة، وغلبة النزعة المادية، مما يجعلھا دائما في حاجة إلى مصدر دا

  . 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، 

، وانتشار ما يمكن تسميته تعاني من ضعف التماسك االجتماعي -في الوقت نفسه–إال أنھا 

التي تتغذى على تھتك النسيج االجتماعي، وتعلو المصالح الذاتية " القوارض االجتماعية"

الضيقة على حساب المصالح العامة األرحب، ويشعر الفرد بالوحدة نتيجة غياب تأثير 

حتياج، يمثل الجماعات والمنظمات األولية التي تشكل شبكة أمان اجتماعي يلجأ إلٮھا لحظة اال

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؛ 

  .وب اقتصاديات السوق، أو سياسيا في اتجاه الديمقراطيةأي ص

، "العابر"، ورأس المال االجتماعي "الجامع"وفي حالة انخفاض كلٍّ من رأس المال االجتماعي  

تسود حالة من األنانية المفرطة، ويصبح الوضع أقرب إلى التحلل االجتماعي، وتتفشى 

الحالة التي اختبرتھا بعض المجتمعات األفريقية الجريمة،وتنتشر صور متباينة من العنف، وھي 

نتيجة التمزق االجتماعي الذي رافق تطبيق سياسات التكيف الھيكلي في الثمانينيات والتسعينيات 

من القرن العشرين، التي جرى تطبيقھا بشكل نمطي دون إدراك كاٍف لطبيعة االختالف الثقافي 

  . ن آخر نتيجة تباين الثقافة السائدةبين المجتمعات،؛ حيث تختلف تجربة مجتمع ع

وانخفاض رأس المال االجتماعي " الجامع"وأخيرا فإنه في حالة ارتفاع رأس المال االجتماعي 

، تظھر المجتمعات المغلقة على أعضائھا، وتقل عدد الفرص االجتماعية المتاحة أمام "العابر"

                                                                                                                                            
 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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اعر تضامن في عالقاتھم بعضھم بعض؛ األفراد، ويطور األفراد المنتمون إلى جماعة بعينھا مش

    (5).لكنه قد يكون تضامنا سلبيا يحمل مشاعر عدائية في مواجھة األغيار، أو اآلخرين المختلفين

  

 )2(  

  صحوة العصبية في العالم العربي 

" الجامع"في تحليله المھم إلى أنه عندما يرتفع رأس المال االجتماعي " روبرت كوك"خلص 

، فإنه يسود المجتمعات حالة من التقوقع على "العابر"مال االجتماعي على حساب رأس ال

  . الذات، والصدام بين الجماعات المختلفة، وحالة من حاالت الترصد المتبادل

في المجتمع العربي باتت الدولة في تراجع، وآل المجتمع المدني إلى ضعف، وعال صوت 

وھو ما أدى إلى حرمان المجتمع العربي من . ينيةالجماعات والتكوينات الطائفية، والعرقية، والد

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 

لما حدث في الصومال، وأخرى عرقية، ومجتمعات أخرى تفككت بفعل العرقية المدمرة مث

  . تصارع مع مظاھر التفتت واالنقسام التي تدب في الجسد االجتماعي

بينما أساس العالقة بين مؤسسات المجتمع  ؛"المواطنة"أساس العالقة بين الدولة ورعاياھا 

رادھا أما التكوينات األولية فإن أساس العالقة بينھا وبين أف ،"االلتزام الحر"المدني وأعضائھا 

   ".الوالء والبراء"أو ما يمكن تسميته  ،"اإلذعان"ھو 

في المجتمع العربي كانت التكوينات األولية لھا الغلبة والتأثير والھيمنة في صورة الجماعات 

منذ الدينية، والطوائف، والقبائل والعشائر، وفي القرنين الثامن عشر والتاسع عشرـ وبالتحديد 

بدأت  ) 1960-1940(وانحسار االستعمار الغربي ) 1918(مانية انھيار اإلمبراطورية العث

" جمعيات أھلية"تتفكك عرى النظام التقليدي، ونشأت منظمات المجتمع المدني في صورة 

إلخ، وتوج ذلك عقب انتھاء االستعمار بنشوء ما "....تنظيمات نقابية"و" أحزاب سياسية"و

، "المواطنة"يھا العالقة بين المواطنين على أساس يعرف بالدولة القومية الوطنية التي تستند ف

  . وتراجعت ھيمنة المجتمع التقليدي بما يحمله من تكوينات أولية، ولكن إلى حين

أحد أسس دساتيرھا، بصرف النظر  "المساواة أمام القانون"وجعلت تلك الدول الوطنية الحديثة 

ب متعددة، تفجرت توترات وصراعات عن الجنس والدين واللون واألصول السابقة؛ ولكن ألسبا

                                                 
5 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 

إلنسان الفردية والجماعية النتھاكات متفاوتة، ولعل االقتالع والصراعات، وتعرضت حقوق ا

والتشريد، والقتل على الھوية، والعمليات االنتحارية والتفجيرات بالجملة ھي مظاھر يومية، 

ً َخَفَت وقعھا النفسي والوجداني،  كانت صادمة في البداية؛ ولكن من تواترھا وتكرارھا يوميا

  .  أو نشرة األحول الجوية وأصبح شأنھا شأن حوادث الطرق

وفي السنوات الماضية عال مرة أخرى صوت التكوينات التقليدية، وعادت الكلمة المسموعة 

للطوائف والعشائر والجماعات الدينية، وتراجعت الدولة القومية التي تقوم على أساس من 

من المظاھر الصارخة المواطنة، وبينما نجد الدساتير تتحدث عن المواطنة، يموج الواقع بالعديد 

  . 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

ا من اإلخفاق في تحقيق التنمية، والعجز عن سد احتياجات السكان واللجوء إلى متعددة، بدء

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 

  . ما كانت التنازالت المقدمة خارجياللحكم مھ

  في إنتاج شرعية " المذھب"أو" الدين"الدولة العربية لجأت منذ عقود طويلة إلى توظيف

جماھيرية تواجه بھا عجزھا عن اإلنجاز، كان من شأن ذلك تسييس التكوينات الدينية والمذھبية، 

  . في ظل ضعف الدولة، وترھلھاوفتح شھيتھا السياسية، ودفعھا لتقديم نفسھا العبا أساسيا 

  عجز كثير من الدول العربية عن تحقيق اندماج وطني حقيقي بين الجماعات الدينية

في إدارة التنوع الديني والمذھبي، أسھمت في " رديئة"والعرقية المختلفة، واللجوء إلى سياسيات 

ب فكرة االضطھاد في تمديد المشكالت، وتعميق األحقاد التاريخية، وتنشئة أجيال على استعذا

مواجھة النخب الحاكمة، وربما في مواجھة أصحاب األدٮان أو المذھب التي تأتي منھا ھذه 

  . النخب
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 لم يقدم   - بوصفه مشروعا سياسيا يقوم على أساس ديني -صعود تيار االسالم السياسي

ة األخرى، والسيما تحديا للدولة القومية؛ ولكنه واجه ذات التحدي من الجماعات الدينية والمذھبي

ظل " اآلخر الديني"تجاه  -باختالف فصائله -في ضوء أمر أساسي أن موقف التيار اإلسالمي

؛ بحيث يتحول غير المسلم إلى مواطن من الدرجة "دينيا"ملتبسا، يجعل من مفھوم المواطنة 

تمثيل  الثانية، أو ذمي، ويالحظ أن المشروع اإلسالمي حتى يجد سندا، ويستحوذ على شرعية

عموم المسلمين، اتجه إلى تشجيع األقليات الدينية على التحرك بشكل جمعي في المجال 

  . السياسي

 وباألخص منذ عام  -التحوالت السياسية في السنوات األخيرة في العالم العربي

لم تجد نخبا سياسية، أو شرائح اجتماعية، أو قوى سياسية قادرة على إنجاز التحول  -م2003

اطي، كل ما حدث ھو الكشف عن ضعف ھذه الجماعات السياسية واالجتماعية، بحيث لم الديمقر

  . يعد في المشھد سوي الدولة والجماعات الدينية، بالمعني الواسع

  حداثة العھد بمؤسسات المجتمع المدني، وعدم قدرتھا على تعبئة الجماھير على أساس

ار النظم العربية لھا، أدى في النھاية إلى عدم إلى الطائفة، وحص" االنتماء"أكثر من " المصلحة"

قدرتھا على خلق رأس مال اجتماعي حقيقي، في الوقت الذي نجحت فيه القوي الطائفية في خلق 

وفي بعض األحيان تصبح مؤسسات المجتمع المدني وكيال . رأس مال ديني، شعبوي تعبوي

  . النقابات المھنية في مصر للطائفية الدينية، مثلما ھو الحال في خبرة الممارسة في

  ،من تداعيات ما يطلق علٮه الحرب ضد اإلرھاب، الترويج للمؤامرة الكونية الغربية

ومن . األمريكية في األساس، التي تنطلق من مقوالت دينية في مواجھة اإلسالم والمسلمين

  . بيةالبديھي أن تترك تأثيرا على عالقات المسلمين، والمسيحيين في المجتمعات العر

)4(  

  لماذا تنجح العصبية؟

إذا كان ما سبق يقدم بعض التفسير ألسباب صعود العصبية وتراجع المواطنة في المنطقة 

  ؟"المتعصبة"العربية، فكيف يمكن أن نفھم أسباب نجاح الجماعات الدينية أو المذھبية 

الروابط التقليدية في  العامل األساسي في ھذا الصدد ھو قدرتھا الفائقة على  اإلفادة مما تتيحه

المجتمعات ما قبل الحديثة، وقد استفادت كذلك مما تكفله ثورة االتصاالت والمعلومات، 

  .وھذه قضايا تستحق التحليل.... وساعدھا على ذلك امتالك المال، والتنظيم، والشرعية

على التوجيه فھي أوال تمتلك قيادات شرعية، ال ينازعھا أحد القيادة، وبالتالي تمتلك القدرة 

  . 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 

  . ت في حدھا األدنى، واستطاعت بذلك أن تحتفظ بالجمھور المنتمي إلٮھاكان

  . 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

ات الدينية، والتي في مجملھا تقدم تفسيرات دينية بالغة التشدد تجاه الذات، إنشاء الفضائي - 1

ليس ھذا فحسب؛ بل تفتح المجال أمام سجاالت دينية عقائدية، تنطوي على النيل . واآلخر الديني

  .من المعتقدات، وتشجع العوام على   إساءة بعضھا لبعض

لمعرفة إلى الكافة، وتتمتع بمساحة واسعة من إطالق اآلالف من مواقع االنترنت، التي تنقل ا - 2

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؟

 ،بعد أن ضعفت الھوية الوطنية القطرية بفعل  ھوية، بطاقة تعريف أساسية للمجتمع

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

كما في المشھد العراقي،  -نظريا وعمليا - الدولةالعديد من األقطار العربية، أو في حالة غياب 

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 

  . ن أسباب الحمايةأمان اجتماعي تحيط بالفرد، وتوفر له بعضا م

  األساسي  كونيا، ثم إقليميا، ثم محليا، " الملمح"مشروع مستقبلي؛ فإذا كان التفكيك ھو

فالبديل المتاح أمام الفرد العربي ھو االرتداد إلى االنتماءات األضيق، التي ال تزال تحتفظ 

النسبية لقياداتھا،  بقوامھا، وقواعدھا األساسية، ومصادرھا المالية، وخطابھا الجامع، والھيبة

  . الدينية أو المذھبية

  وما المطلوب من المواطن في المقابل؟
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  الوالء الضيق للجماعة الدينية أو المذھبية، واعتبارھا مشروعه األساسي، ومحور

األمر ال ينحصر في االنتماء الديني أو المذھبي، ھذا ھو المعلن؛ . وجوده، ومستقبله، وغايته

ماء سياسي، يعكس مشروعات سياسية طائفية مباشرة، من المارونية ولكنه في األساس انت

  . السياسية، مرورا بالمشروعات الشيعية، وانتھاء بالحالة القبطية في مصر نلمح مثل ھذا التوجه

  على صعيد " االنتماء إلٮھا"االرتباط اسما بالدولة، وفي الوقت نفسه التحلل من

على  -با أن يكون أھم مشروعين طائفيين في المنطقةالممارسة العملية، من ھنا ليس مستغر

. ، حتى لو ادعيا خالف ذلك"الوطن"يرفض كالھما  مفھوم -الصعيدين اإلسالمي المسيحي

، فاإلٍسالم "الوطن اإلٍسالمي"التي ال تعرف سوى " األممية اإلسالمية"أحدھما يتحدث عن 

لتي ال ترى في الوطن سوى مرحلة عقيدة ووطن، ونجد انعكاس ذلك على األصوات المسيحية ا

تختلف الدوافع ولكن الغايات واحدة، ھي االنفصال . لوطن أعمق، ھو الوطن السمائي" انتقالية"

  . الوطنية، لصالح مشروعات طائفية تستند إلى الوالءات األدنى" الدولة"عن مشروع 

  أو )ية المستبطنةالكراھ(إنكار حق اآلخرين في التنوع الديني أو المذھبي، إما بالقلب ،

، )النفي الجسدي(، أو التصفية أي )الفعل المباشر(، أو اإلساءة )الكراھية المعلنة(التحريض 

  . ، نمطية التكوين، وجاھزة للتوجيه"كتلة طائفية"وفي كل األحوال ھو 

ليس أكثر من الوالء والبراء، الوالء للجماعة الدينية أو " المتعصب"أي المطلوب من المواطن 

  . لمذھبية، واإلعالن عن معادة اآلخرين لھاا

  ولكن ماذا فعلت ھذه العصبية؟

  :ھناك عدة صور يمكن التوقف أمامھا

استالب المجال العام، وتحويله إلى ساحة لسجاالت دينية أو مذھبية، ھذا المجال العام الذي  - 1

ة المقاھي البريطانية، نشأ تعبيرا عن حرية الجدل، والتفكير النقدي، والنقاش الحر كما في خبر

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 

قود المعركة؛ مصادرته لحسابھا؛ أي تحول األمر إلى مطلقات في حالة صراع، كالھما يمتلك و

  .أي الجماھير

ممارسة قدر من التقييد على حرية التعبير؛ بحيث اتسع نطاق المقدس، لم يعد ھو الدين أو  - 2

ذاتھا، " المؤسسات الدينية"و" الدينية"المعتقد الديني؛ بل تمدد ليشمل المشروعات السياسية 

لمواطن الطائفي إلى رعية سياسية بحيث لم يعد ھناك إمكانية لنقد ھذه الھياكل واألبنية، وتحول ا

  . في الدولة، ورعية دينية أو مذھبية في قلب الجماعات الدينية أو المذھبية التي تحتضنه
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تقييد حرية الفعل السياسي، ھذه المؤسسات الدينية باتت تتحكم في الفعل السياسي المباشر  - 3

، سواء بالمعارضة أو "سيةمشروعات سيا"لألفراد، وتحول تعصبھم الديني أو المذھبي إلى 

  .   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 

في المنطقة العربية إلى " الجريحة"الطائفية، إعالميا وتعلٮما، ولجأت الدولة القومية للتنشئة 

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

، وھو أحد أھم الكتاب الذين تصدوا لقضية تعزيز دور "بيتر إيفان"وقد اقترب من ھذه القضية 

في المجتمع، والبحث عن عوامل تعزز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني في تنمية  الدولة

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 

نذ السبعينيات في حقل التنمية؛ ولكْن ھناك اثنان من التحوالت الكبرى أفقدت ھذا الخطاب راج م

األول كثرة األصوات التي صدرت من قلب الدول الصناعية الرأسمالية، وليست الدول : بريقه 

النامية الفقيرة، التي تنتقد غياب العالقات االجتماعية الراسخة في ھذه المجتمعات، وشيوع 

الثقافة االستھالكية الترفيھية، وكثير من ھذه األصوات تحدث عن ضرورة إثراء رأس  مظاھر

أما التحول الثاني فھو النجاح الذي حققته تجارب التنمية في جنوب شرق آسيا، . المال االجتماعي

والتي شھدت دورا متناميا للدولة، واستطاعت دول مثل تايوان وكوريا الجنوبية أن تحقق معدالت 

ية مرتفعة، وبالتالي لم يعد مقبوال أن تستمر النظرة السلبية تجاه دور الدولة في إنتاج رأس تنم

المال االجتماعي باعتبارھا خصما مباشرا لألفراد والمجتمعات المحلية في إطالق قدراتھا الذاتية 

   ).6(في بناء عالقات مؤسسية واجتماعية تقوم على الثقة واالحترام المتبادل والتضامن

                                                 
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 

في كتاب حديث له إلى أن االعتقاد الذي ساد في العقدين اآلخيرين لأللفية الثانية " تونج فو"ذھب 

ين بالعولمة من تراجع دور الدولة لم يعد له ما يعززه أو يسنده، فقد سادت كتابات الباحثين المبشر

فرضية أساسية عقب انتھاء الحرب الباردة، وانھيار االتحاد السوفيتي، واجتياح موجات التغيير 

مفادھا أن سيادة الدولة إلى -الديمقراطي، والتحول صوب اقتصاديات السوق في أووربا الشرقية 

دوق النقد زوال، ودورھا إلى تراجع خاصة مع تصاعد دور الكيانات الكونية الكبرى مثل صن

والبنك الدوليين، وبروز دور الشركات العالمية متخطية الحواجز الثقافية والحدود الجغرافية مثل 

في مجال الحاسب اآللي؛ ولكن " ميكروسوفت"، و"محطة سي إن إن اإلخبارية"، "مكدونالدز"

اعية لم تمر سوي سنوات قليلة حتى عاد التفكير بقوة في دور الدولة في أعتى الدول الصن

الرأسمالية نتيجة تكرر األزمات االقتصادية والمالية؛ حيث تدخلت الدولة لتنظيم حركة السوق، 

وتلعب البيروقراطية الحكومية دورا أساسيا في حماية المجتمعات الصناعية من مغبة األزمات 

 يعود مرة أخرى، ليس Development State" دولة التنمية"من ھنا فإن مفھوم . االقتصادية

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 

  . )7(األفراد

الحديث عن دور مؤسسات الدولة في بناء رأس المال االجتماعي يطرح قضية أساسية ھي عدم  

الذي يمكن أن يكون تدخل الدولة فيه مفيدا لبناء رأس المال " القدر"وجود اتفاق حول 

  . االجتماعي

ھنا يصبح طرح سؤال الديمقراطية أساسيا، حيث يظل دور الدولة حاضرا في تطوير رأس 

في ھذا الخصوص الحظ . ل االجتماعي من خالل قدرتھا على بناء مجتمع ديمقراطي حقيقيالما

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 

قافية والفكرية في المجتمع، وأحيانا بين المواطنين أنفسھم، وأخيرا تعبئة قطاع والتيارات الث

ً أو نقابات أو منظمات غير  عريض موال لھا من قوى المجتمع المدني سواء أكانت أحزابا

حكومية على نحو يضمن ھيمنتھا، ويسھل توظيفه في مواجھة تنظيمات المجتمع المدني 

عادة ما يجري  - خاصة في الدول النامية - ق البحث في ھذه المسألةالملفت أنه في سيا. المستقلة

                                                 
7 )� ( 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 

قد . خالل الركون إلى ترسانة من القوانين واللوائح التي تكبل المبادرة الحرة الشخصية لألفراد

لدول النامية، وھو أمر يتصل بطبيعة تدخل الدولة غير القانوني في يكون ھذا صحيحا في حالة ا

. شؤون المجتمع، أكثر ما يتصل بحجم تغلغلھا القانوني الفعلى لتنظيم العالقات داخل المجتمع

فيھا الدولة فيھا دورا رئيسا   -كما ھو الحال في الدول اإلسكندنافية -مثال على ذلك ھناك دول

الرعاية "التطوعية على العمل جنبا إلى جنب مع الحكومة في توفير في مساعدة التنظيمات 

   )8("االجتماعية

وتقدم الدول االسكندنافية مثاالً مھماً حول ما تقوم به الدولة في تكوين رأس المال االجتماعي؛ إذ 

 من خالل تقديم الخدمات والمنافع العامة-أن الطبيعة التغلغلية لھذه الدول في شؤون المجتمع 

جعلھا أكثر استجابة الحتياجات األفراد، وقدرًة على بناء الشعور بالثقة والتضامن  -للمواطنين

ليست سيئة في ذاتھا مثلما يذھب البعض، ولكن " الكبيرة"فيما بينھم، وھو ما يؤكد أن الحكومات 

زام بحكم يتوقف األمر على مدى تحليھا بمبادئ الحكم الرشيد مثل المساءلة، والمسؤولية، وااللت

م فإن الدول 2002القانون، والشفافية، وحسب تقرير البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة عام 

االسكندنافية ھي األقل فسادا، واألكثر اھتماما وصونا لحقوق اإلنسان، وتبدي احتراما وتوقيرا 

  .لحكم القانون، مما جعلھا مصدرا أساسيا في االستثمار في رأس المال االجتماعي

حيث يرى أن ھناك ضرورة أساسية في القرن " فرانسيس فوكوياما"د ذھب في االتجاه ذاته وق

الحادي والعشرين تتمثل في إعادة بناء الدولة؛ ألن فشل أو ضعف الدولة أدى إلى تفاقم مشكالت 

وفي رأيه أن إعادة بناء . إنسانية كبرى من الفقر إلى انتشار مرض اإليدز وأخيرا تفشي اإلرھاب

دولة أولوية كبرى يتعين أن تتصدر األدبيات السياسية بداًل من الترويج لألفكار الداعية إلى ال

وإذا كانت ھناك كوابح تعوق عملية إعادة بناء الدولة مثل الموارد المالية؛  فإن . تقزيم دور الدولة

، مثل نقص ذلك ال يجب أن يصرفنا عن مشكالت بنيوية في الدول النامية يتعين االلتفات إلٮھا

االبتكار في صنع السياسات العامة، وعدم توفر القدرات البشرية القادرة على التطبيق الكفء 

وھناك أربعة مجاالت أساسية لبناء الدولة ھي البناء التنظيمي، والشرعية . لھذه السياسات

في ھذا السياق  .العوامل الثقافية والھيكلية" فوكوياما"السياسية، والحكم الرشيد، وأخيرا ما سماه 

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 

على ذلك الخبرة اليابانية فإن توفر قيم رأس المال االجتماعي يساعد على إعادة بناء الدولة؛ مثال 

                                                 
8 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 

فإن مؤسسات الدولة الكفء تسھم في  ومن ناحية ثانية. األمور في بثھا في المؤسسات العامة

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 

ك العام دورا مھما ال يمكن إغفاله في المجتمع، الحكومية وغير الحكومية، وفي ذلك يلعب السلو

  .  9إرساء قيم رأس المال االجتماعي

أن مخزون رأس المال االجتماعي في أي مجتمع يُعد " أرتشون فونج"وتعزيزا لھذا االتجاه يرى 

شرطا أساسيا لقيام حكم رشيد يقوم على المساءلة، والمشاركة من جانب المواطنين أنفسھم؛ إذ 

االنخراط في مؤسسات مدنية عائقا أمام تعميق المشاركة، ومساءلة الجھاز يشكل غياب ثقافة 

  . 10الحكومي، وتنمية روح التعاون في العالقات ما بين المواطنين أنفسھم

                                                 
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.  
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    يوهان فولفجانج جوتهاألكبر ألمانيا  رعموقف شا  
  -صلى اهللا عليه وسلم-من النبي الكريم 

  سعيد عبيد
  

  
) منوذجا جلناية التعصب الصلييب على األدب، حيث م1321-1256إذا كان الشاعر اإليطايل الشهري دانيت ألليجريي (

يف اجلحيم، مدفوعا بإرث من الضغائن   -اهللا عليه وسلمصلى -على تصوير النيب الكرمي "الكوميديا اإلهلية"اجرتأ يف 
- Y.W.Geothe )1749أذكاه موت جده يف احلروب الصليبية، فإن شاعر أملانيا األكرب يوهان فولفجانج جوته 

، منصفا لإلسالم ولنبيه العظيم، ومتيما مبا حيمله الشرق من قيم إنسانية -على العكس من ذلك متاما -) كان م1832
ا إىل أعلى مراقي الروح. ,عظيمة   جاءت لتخلص البشرية من عبادة املادة، وتسمو 

ا  - أستاذة األدب األملاين جبامعة استانفورد بالواليات املتحدة األمريكية - تستهل كاترينا مومزن الفصل الثاين من كتا
 -صلى اهللا عليه وسلم-و بنبيه  اإلسالمبإن عالقة جوته   ʺ بقوهلا: "اإلسالمجوته و "واخلاص بـ "جوته والعامل العريب"

إذ اهتم جوته  ؛وقد كان ذلك كذلك فعال ,)177(ص: "مدعاة للدهشة يف حياة الشاعرظاهرة من أكثر الظواهر 
اهتماما بالغ العناية، ولعل ذلك راجع إىل اهتمامه  -صلى اهللا عليه وسلم-وبالقرآن الكرمي وبسرية النيب الكرمي  اإلسالمب

يف مقابل -األديان، ووقوفه يف وجه النظرة املسيحية الصليبية اليت سادت الفكر الغريب طيلة قرون، واخنراطهالفطري ب
إىل التعرف على  -رافعة راية التسامح–ت حركة التنوير عضمن مساعي عصره إبان القرن الثامن عشر، حيث س - ذلك

وة على احتكاكه بكثري من معاصريه املنصفني لإلسالم أديان الشرق، عالاألديان األخرى من غري املسيحية، وال سيما 
والشرق يف عصره، وعلى رأسه الرتمجة األملانية للقرآن الكرمي اليت أجنزها  اإلسالملف عن وفهمه، واطالعه على أهم ما أُ 

بايل، لبيري  "املعجم التارخيي"حظات وتصحيحات، و، وكانت له عليها مالم1771ميجرلني (ديفيد فريديريش) عام 
الذي  "حياة حممد"للمستشرق اهلولندي هارديان ريالند، و  "الديانة احملمدية"لبارتيليمي داربيلو، و ، "املكتبة الشرقية"و

للمستشرق النمسوي يوسف فون هامير... هذا االطالع  "كنوز الشرق"نشر بعد وفاة صاحبه هنري كونت بولنفيلييه، و
ن آسالم والقر دمة حلب عميق، واحرتام وتوقري لإلسيكون مق -وتارخيا وسرياعقيدة وشريعة  - اإلسالمالواسع على 

عن ذلك بوضوح وجالء يف جل أعماله: مسرحية  وقد عرب، -صلى اهللا عليه وسلم-وشخصية النيب الكرمي حممد 
 Westlisherالديوان الغريب الشرقي  –) 1773( "تراجيديا حممد"مسرحية  –) 1772( "ينجنيجوتسن فون برليش"

Divan   شعر " تهري س "تعليقات وأحباث تعني على فهم الديوان الشرقي .م1814الذي دبج أوىل قصائد عام
  ..."وحقيقة

إن املتجول بني رياض هذه املالحم الشعرية الغناء، ال يكاد مير حبديقة منها وال حبرية وال بستان، إال وهو جيد مثة عطرا 
دعاء بأنه قد سالم، مما دفع بعض الباحثني إىل االولإل -صلى اهللا عليه وسلم-مد ته حملخالصا من احملبة اليت يكنها جو 

  أسلم، أليس هو يقول : 
  كان معناه أن هللا التسليم  اإلسالمإذا  

                                                 
 . باحث من املغرب  
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  نحيى ونموت نحن أجمعين  اإلسالمفعلى  
- للعاملني، حممد  تيات سنحاول رصد أهم املظاهر اليت جتلى من خالهلا موقف جوته من املبعوث رمحةيف األسطر اآل

  الصادق األمني: -صلى اهللا عليه وسلم
 
 

   اھتمامه بالنبي صلى هللا عليه وسلم طيلة مراحل عمره:* 
ربيعا، وحني بلغ  23نظمها وهو ابن  -صلى اهللا عليه وسلم-الرسول ب من بني بواكري جوته الشعرية قصيدة يشيد فيها

ن آنه يعتزم أن حيتفل يف خشوع بتلك الليلة املقدسة اليت أنزل فيها القر أ ر وهو ابن السبعني أعلن على املإلخريف العم
 - امتدت حياة طويلة أعرب الشاعر خالهلا  –تقول كاتارينا مومزن  – على النيب (ليلة القدر)، وبني هاتني املرحلتني

ا الشاعر يف  وهنا البد من الوقوف قليال ,عن احرتامه وإجالله لإلسالم ولرسوله الكرمي - بشىت الطرق عند مرحلة مر 
الذي وصفه عبد  -هذا اإلحساس  -صلى اهللا عليه وسلم-مرحلة كان حيس فيها باملنافسة مع الرسول شبابه املبكر،

فيها جوته بعبقريته وبأنه صاحب رسالة شعرية  منآفسر على أنه انعكاس للفرتة اليت  -الغفار مكاوي باجلريء الطائش
صلى اهللا عليه -يوس سارق النار، وخطط ملسرحيات شعرية كربى عن حممد ث، لذا قارن نفسه بربوميوإنسانية يبلغها للناس

 سكندر األكرب وقيصر وغريهم.....إلوا -وسلم

   :-صلى هللا عليه وسلم-إعجابه بشخصية الرسول * 
صلى اهللا عليه -النيب تطفح به كثري مما خطت ميني شاعرنا الكبري ولكننا سنقتصر هنا على إشادته ب هذا اإلعجاب

الشعرية  تهإذ رفع مبدأ التوحيد عاليا، وجاهد يف سبيل ذلك مضحيا تضحية رائعة؛ يستهل الشاعر مسرحي -وسلم
  وهو يقف حتت قبة السماء املرصعة بالنجوم قائال: -صلى اهللا عليه وسلم-مبنظر للنيب  "تراجيديا حممد"
  ليس بمقدوري أن أفضي إليكم بهذا اإلحساس  
  ليس في مقدوري أن أشعركم بهذا الشعور  
  من يصيخ السمع لضراعتي؟  
  من ينظر للعين المبتهلة؟  

ل يف تناص مع قصة إبراهيم عليه السالم يف حبثه عن خالق هذا الكون العظيم اجلدير بالعبادة بني دخوبعد ذلك ي
  النجوم واألقمار، إىل أن يصل إىل حقيقة التوحيد الناصعة قائال:

  يها القـلب العامر بالحب إلى خالقكارتفع أ  
  كن أنت موالي، كن إلهي أنت يا من تحب الخلق أجمعين  
  يا من خلقتني وخلقت الشمس والقمر  
  ءوالنجوم واألرض والسما  

، معتربا إياها معجزة -صلى اهللا عليه وسلم-يف شخصه الكرمي  "األمية"بصفة كما يعرب جوته عن إعجابه الشديد 
  يقول: ،ناطقة

  مأود أن أتعلّ و   
  كيف كانت الكلمة هناك    
  ذات شأن كبير  
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  شيء، إال ألنها كلمة فـاهت بها الشفـاهلال    
  :-صلى اهللا عليه وسلم-ثناؤه عليه * 

ثناء ومدحيا عظيمني مل يسبق ألي شاعر أملاين يف أي عصر من العصور أن  "تراجيديا حممد" تضمنت" :مومزن تقول
عرب يف جوته الشاب عن مدى الوالء  ،"نشيد حممد"قصائد املسرحية قصيدة حتت عنوان  ومن بني ,"اإلسالمقدمها لنيب 

ر  - بصفته هاديا للبشر-صوره القصيدة حيث تُ  ؛-صلى اهللا عليه وسلم- الذي كان يكنه لشخصية الرسول  يف صورة 
عارم جيذب إليه مجيع اجلداول  بدأ يتدفق رقيقا هادئا، مث ال يلبث أن جييش بشكل مطرد، فيتحول يف عنفوانه إىل سيل

ار اجملاورة، وهي تصور اتساع هذا النهر وتعاظم قوته الروحية يف زحفها الظاهر الرائع لتصب أخريا يف حبر احمليط،  واأل
  حبر األلوهية العظيم، وذلك يف شكل حوار بني علي وفاطمة رضي اهللا عنهما يبدأ كالتايل:

  
 القوي  علي: انظروا إلى السيل العارم  -

  قد انحدر من الجبل الشامخ العلي    
  أبلج متألقـا كأنه الكوكب الدري     
 فـا في طريقه الحصى المجزعر فـاطمة: جا  -

  والغثاء األحوى    
  واحلوار يطول، إىل أن ينتهي بقول علي وفاطمة كليهما يف صوت واحد:

  خذنا معك
  خذنا معك  

  وقد ال أتعسف التأويل إذ ادعيت أن هذا النداء األخري يعرب عن طموح جوته املختفي يف أعماق نفسه.
تراجيديا "نفا آاملذكورة  تهعن مسرحي "شعر وحقيقة"يقول جوته يف سريته  -صلى اهللا عليه وسلم-  :حبه للنبي * 
ا حممد تبدأ املسرحية ":  "حممد ، وقد أحاطت به مساء الليل الصافية... وكنت قد -وسلمصلى اهللا عليه -برتنيمة يرتمن 

ا ضاعت مين، ومع ذلك فما زلت قادرا على نظمها من جديد لتكون أنشودة  نظمت هذه املناجاة حبب شديد، غري أ
 وكانت قد -هناك فاصال زمنيا مقداره أربعة عقود بني املسرحية املذكورةهنا إىل أن  ونشري ,"غنائية صاحلة للتلحني

، إنه ، ومع ذلك الزال يتذكر تفاصيلها أوال بأول"شعر وحقيقة"وبني سريته -عثر عليها إال بعد موتهضاعت منه ومل يُ 
  التمثل العميق ملا اشتملت عليه من املعاين والقيم والصور، والصدق الفين والعاطفي الدال على حب عميق مؤثل. 

صلى -يات كرميات تشري صراحة إىل النيب آكان يدون خبط يده   ويف هذا الباب يدخل كذلك ما ورد عن جوته من أنه
إنما أنت  {: وقوله }وما محمد إال رسول قد خلت من قبله الرسل{يف بعض مؤلفاته، من مثل قوله تعاىل : -اهللا عليه وسلم

قبله من كتاب  وما كنت تتلو من  {األمية من سورة العنكبوت  يةآعالوة على اهتمامه الشديد ب، }منذر ولكل قوم هاد
يضّمن شعره اآلية اليت تلي هذه اآلية األخرية يف نفس السورة، وهي  نهإبل  ؛}وال تخطه بيمينك إذا الرتاب المبطلون

  :فيقول، }قـل إنما اآليات عند اهللا وإنما أنا نذير مبين وقـالوا لوال نزل عليه آية من ربه{ قوله تعاىل:
  لست قـادرا على تحقيق المعجزات  
  ال النبيهكذا قـ  
  إن أعظم معجزة هي أنني موجود  

  :رغبته في االقتداء به * 



4 

 

ا  "كتاب املغّين "طوعة قا ديوانه الشرقي عامة، وم يف القصيدة الرائعة اليت استهل ، يعرب "هجرة"خاصة، واليت عنوا
. ففي م 622ينة عام من مكة إىل املد - صلى اهللا عليه وسلم-جوته عن رغبته يف أن يهاجر كما هاجر النيب حممد 

الشرق الطاهر "املقطع األول من هذه القصيدة يهاجر ذلك املغين (الذي ليس يف حقيقة أمره سوى الشاعر نفسه) إىل 
  : لكي يسرتوح نسيم اآلباء األولني - على حد تعبريه – "الصايف

  إلى هناك  
  حيث الطهر والحق والصفـاء  

  أود أن أقود األجناس البشرية
  أعماق األصل السحيق  وأنفذ بها في

  حيث كانت تتلقى من لدن الرب
  وحي السماء بلغة األرض  

  : مباركته أعمال النبي * 
احلظ ستدخل اجلنة، ومنها محار املسيح عليه السالم،  ةيرى أن بعض احليوانات سعيد "حيوانات حمظوظة"يف قصيدة 

)، ال لشيء إال ألن النيب الكرمي رضي اهللا عنههريرة(، وقطة أيب -صلى اهللا عليه وسلم-وكلب أهل الكهف، وناقة حممد 
  قد مسح بلطف على رأسها كما يروي ذلك املخيال الشعيب :

  وها هي ذي هرة أبي هريرة  
  تموء حول سيدها وتالطفه :  
  إذ سيبقى حيوانا مقدسا على الدوام  
  ذلك الذي مسح عليه النبي عليه السالم.  

  : دفاعه عنه * 
عن السرية النبوية، فنظم قصيدة حتت  Olsnerكتاب أولسنر   -صلى اهللا عليه وسلم-وته عن النيب من بني ما قرأ ج

تستلهم فقرات من ذاك الكتاب عن املضايقات اليت عاناها الرسول الكرمي من لدن مشركي قريش،  "حتدي األنبياء"عنوان 
فـليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع    نيا واآلخرةمن كان يظن ألن ينصره اهللا في الد{ وتتمثل معىن اآلية الكرمية : 

ا حديث، فقال: -رمبا نتيجة الرتمجة -) وقد ظن جوته15(احلج/ }ظفـلينظر هل يذهبن كيده ما يغي   أ
  النبي يقول:  
  إذا اغتاظ أحد من أن اهللا قد شاء  
  أن ينعم على محمد بالرعاية والهناء  
  تهفـليثبت حبال غليظا بأقوى عارضة في قـاعة بي  
  وليربط نفسه فيه  
  فسوف يحمله ويكفيه  
  يعود.  ويشعر بأن غيظه قد ذهب ولن  

  من طرف خفي لكل حقود الزال عمى الصليبية على عينيه غشاوة ويف قلبه ران. ويف هذه القطعة ملز
  :لرسول وصحبه رضي هللا عنھما آل تبجيله* 

ومرمي ابنة عمران، وخدجية  ،املني : زليخا زوجة العزيزمن نساء العتفضيل ألربع نساء  "نساء مصطفيات"جاء يف قصيدة 
  ، يقول بعد أن ذكر األوليني: -صلى اهللا عليه وسلم- بنت خويلد، وفاطمة الزهراء بنت حممد 
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  نانحوزوجة محمد التي أفـاضت عليه ال...   
  وأعانته على تحقيق أروع األمجاد

  وبعدهن تأتي فـاطمة الزهراء
  نلمصو االبنة الطاهرة والزوجة ا

  كمالئكة السماء  ةقيذات الروح الن
 

م أهل ألعلى عليني :-ي اهللا عنهمضر –، فإنه يقر عظمة الصحابة "رجال مؤهلون"أما يف قصيدة    ، وأ
  محمد يتكلم: 

  ليندب األعداء قتالهم، فـإنهم من الهالكين
  أما الشهداء من إخواننا

  فـال تندبوهم
  أعلى عليينفـإنهم أحياء في  

 رعون أبواب الجنةوهم أوالء يق

  يدخلونها بسالم آمنين.
نشري إىل أن يف حياة جوته األدبية حدثا ال ينسجم مع ما رأيناه من إجالل  -ولألمانة العلمية -  قبل ختام هذا املقال
لفولتري  "حممد"يف كل أعماله األدبية، إنه حدث ترمجته ملسرحية  -صلى اهللا عليه وسلم-لرسول لوإكبار وثناء وحب 

 - صلى اهللا عليه وسلم-أن هذه املسرحية الكريهة كلها نيل منه  م) من الفرنسية إىل األملانية، ومعلو م1778- 1694(
عمل جوته مل يكن يتعدى  أن ن قد ذهبت إىلمز وإذا كانت كاترينا مو  ,وافرتاء عليه واجرتاء على احلقيقة التارخيية الناصعة

يها من فهذا ال يعين أنه كان موافقا على كل ما ورد ف ,م بنقل هذه املسرحيةإذا كان جوته قد قا"الرتمجة احملضة قائلة: 
وته ومذكراته جمن خالل أحاديث -الرتمجة ليكتشف صلن عبد الغفار مكاوي يتتبع أ، فإ"مغالطات تارخيية مسجة

 م1800عد ذلك عام لتعرض املسرحية ب ؛أنه إمنا فعل ذلك نزوال عند رغبة راعيه أمري فيمار كارل أوجست -املختلفة
وال شك أنه خطأ بذلك خطأ ال يغتفر يف حق "مبناسبة عيد ميالد أم األمري الدوقة لويزة، مث يعقب على ذلك بقوله: 

. ومع ذلك، فإن هذه الرتمجة مل تكن إال "نفسه كشاعر وإنسان كبري، ويف حق تدينه العميق وإميانه الراسخ املتسامح
اليت تعبق بكل معىن سام  فيه مسرحياته الشعرية بجالذي كان جوته ينسج فيه قصائده، ويدنشازا بالنظر إىل اجلو العام 

-حياته من أقطارها:حممد  -قيم رفيعةو مبا محله من خصال -جليل من معاين احلب واإلجالل للرجل الذي مأل عليه
  .-صلى اهللا عليه وسلم

  
  
  
  
  

  
  عــــالمراج
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  ة التأويل لدى بول ريكورالمنطق التيولوجي لفلسف

  �عمارة ناصر

غير كافية بذاتھا  Ricœurتَُعدُّ الحجاجية الفلسفية بواسطة منطق اللغة لدى بول ريكور 

؛ ألنھا غير قادرة على اإلقناع بشكل )فلسفة التأويل(إلثبات موضوعات الھرمينوطيقا

قوالت الخطاب الفلسفي وتبريره تنتھي عند عميق، فالحجج التي تقدمھا اللغة لتسويغ م

حدود الكتابة نفسھا ورتابة الكلمات وقصدية المعاني، وھو ما يؤدي إلى انغالق الفلسفة 

فال  -على نفسھا وتكرار الخطاب بشكل سلبي ال يقوم على تجديد المعاني وفتح األسئلة

  .حينئذ، على االستمرار والتواصل مع موضوعاته وإشكالياته -يقوى

ولھذه األسباب تلجأ الفلسفة إلى ما يشّكل خارجا بالنسبة لھا في خطابات مجاورة، 

إلخ، تبني معھا حوارا وتستعير منھا المفاھيم ...كالفن، الدين، السياسة، األدب

والمصطلحات والنماذج المنھجية، بھدف تكوين جھاز دفاعي للخطاب الفلسفي، وقاعدة 

  .اتحجاجية لعرض األطروحات والنظري

لقد جعل ريكور من اشتغال الھرمينوطيقا على حدودھا مع الخطابات غير الفلسفية 

َمھّمة أساسية للتأويل الفلسفي، واعتبر أن قطع الفلسفة لصالتھا مع الخطابات والعلوم 

المختلفة ھو موت حقيقي لھا، أّما بالنسبة للھرمينوطيقا بالخصوص؛ فإن مصدرھا 

  .ومحايثا لطبيعة عملھا التيولوجي يبقى شرطا قائما

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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، حيث يتم وصل المعنى الديني «الخطاب كواقعة: »تاريخية في الصيغة الريكورية

على إيمان خالص بالتجربة الدينية المبنية على المشاركة االجتماعية الفّعالة، المبني 

  .وممارسة المعنى الديني كدليل للفعل وخطٍة للعمل وتوجيٍه نحو قيّم مخصوصة

المسيحي مرجعية حجاجية في « علم الالھوت»لماذا يتخذ ريكور من التيولوجيا أو 

  تبرير أطروحاته الھرمينوطيقية؟

  : جابة عن ھذا السؤال مرتبطة بمستويينتبدو اإل

أحدھما ذاتي يتعلق بالتكوين الفلسفي والديني لفكر بول ريكور، بوصفه مدافعا عن 

أن يكون تيولوجيا متنكرا في ثوب فلسفي : المسيحية المؤمنة، فھو بين وضعين أساسيين

ول مسألة الشر وفيلسوفا مسؤوال عن تراثه الديني الذي أسھم في بناء رھاناته األولى ح

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 

  .لمعاني منتميا لخطاب مخصوص وتجربة حياتية تؤطره وتوجھهالقيم وا

بعد جدلھا التاريخي مع البعد  -أما المستوى الثاني فألن ريكور يعّد التجربة الدينية

تجربةً أساسية لحياة الرمز كمعنى مزدوج ومضاعف،  -األسطوري للثقافة الغربية

وفق أساس عملھا  -لبةٌ ولذلك فإن الھرمينوطيقا بوصفھا تأويال َكَرْمٍز  مطا

بمقاربة الرمز داخل مجاله الحيوي، ووضعه التكويني؛ طلبا للفھم  -الفينومينولوجي

واستزادة في اإليضاح واستھدافا لجعل آثار التأويل تظھر في حياة موضوعه، أي في 
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إلى باقي  - عبر تأويل الحق -حياة التجربة الدينية، ثّم يتم بسط ھذه اآلثار ومدھا

، وھو ما يعني أن المعاني الدينية ..العملية، إلى األخالق، السياسة، القانون التجارب

لتيولوجيا ريكور ستصبح مواضع حجاجية أساسية لخطابه الفلسفي وقراءاته 

  .الھرمينوطيقية

بالغتھا، ولھذه البالغة استعارتھا وأشكالھا األسلوبية  -إذن -للنصوص التيولوجية

ه النصوص مخططا خلفيا لمنظومة المفاھيم والدالالت ومخزونھا الرمزي، فتكون ھذ

التأويلية التي توظفھا الھرمينوطيقا في مقاربة النصوص الفلسفية، وبمعنى آخر تكون 

  .نموذجا للقراءة وطريقة للفھم أكثر منھا تجربة ينبغي عيشھا والتفاعل معھا

والتي كان من آثارھا لقد اضطلع ريكور في الھرمينوطيقا األولى بمھمة تأويل الرموز، 

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 

وللفكر ھنا داللة  ،1«الفكر اإلنجيلي»جيا تتحول إلى فكر أو كما يسميه ريكور التيولو

  .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 

مصدرا لحياة ) اإلنجيلية(ذ تكون الھرمينوطيقا التيولوجية بينھما دائرة ليست بالفارغة؛ إ

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 

وطيقي؛ بل ستتحول ھذه القيم إلى منطق فلسفي يتحكم في االستدالالت األساسية الھرمين

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 

المسار يجمع بين المستويات الثالثة  بوصف ھذا« البالغة المتكاملة»ضمن إطار 

للبالغة المتكاملة من خالل اشتراك المنطقْين اللغوي والتيولوجي، فيقدم المنطق األول 

المستوى النحوي والمعجمي، ويقدم المنطق الثاني المستوى التداولي والقيمي، ويقدم 

لعقالنية للحجج اجتماعھما المستوى الداللي الذي يتوسطھما كمرحلة في مسار الحركة ا

  .داخل اللغة الطبيعية

  :الخطاب الفلسفي والخطاب التيولوجي. 1

يمكننا أن نعالج طبيعة العالقة بين الخطاب الفلسفي والخطاب التيولوجي وأثر ھذه 

العالقة في تكوين منظومة حجاجية لھرمينوطيقا ريكور، منطلقين من وضع الخطاب 

وذلك في ضوء اإلمكانات البالغية التي يُتيحھا نفسه دون ارتباطه بمجال معرفي معين، 

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، الُمَمارَسْين في فعل التخاطب -
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، 2«لعالقة مع العالم والوجود الظاھرة في خاصية اإلحالة المرجعية للخطابإشكالية ا -

فإذا كانت الخطابات جميعھا تشترك في ھذه الخصائص؛ فإنھا تتقارب من خاللھا كما 

فرز العالمات ونسبتھا إلى  - إذن -تتمايز على أساسھا ، وفي ھذا المعلم الخطابي يمكن

ات التخاطب وإظھار الفروقات الموجودة بين خطابھا األصلي، كما يتم تمييز عالق

أدوات التخاطب في الخطابات المتداخلة، ثمَّ فصل العوالم  بعضھا عن بعض حتى 

  .تظھر طبيعة اإلحالة ومصدرھا في الخطاب

وانطالقا من ھذه اإلمكانات الخطابية يجتھد ريكور في البرھنة على إمكانية تفاعل 

لوجي دون أن يؤثر أحدھما سلبا على اآلخر أو يغير الخطاب الفلسفي مع الخطاب التيو

بالبحث عن كيفية وضع الخطاب »فيه خصائصه الجوھرية وسلوكه المميّز، وھذا 

إذا كان  -الفلسفي في عالقة قرابة مع الخطاب التيولوجي؛ حيث يكون الفيلسوف

فإن عالقة  وبھذا ،3«ُمنصتا ومتلقيا دون التخلي عن استقاللية الفكر المسؤول -مسيحيا

  .القرابة بينھما تتجلى أوال في مكان اإلنصات والتلقي؛ أي في القراءة

) النص الديني أو نصوص التفاسير والشروح(فقراءة الفيلسوف للمتن التيولوجي 

تتضمن مبدأ اإليمان انتماًء إلى ثقافة المتن نفسھا أو تطبيقا للمبدأ الفينومينولوجي للتعليق 

رط للفھم الموضوعي الواضح، أو عمال بقاعدة باسكال التي والوضع بين قوسين كش

عندما يكون كالم اإلله خاطئا بالمعنى الحرفي فھو صادق بالمعنى : »ساقھا بيرلمان

، وھذا يعني أن ھذه القراءة تقوم على شرط التعليق الفينومينولوجي 4«الروحي

»épochè « وضوع الديني، يقتضي أن أشارك في اإليمان داخل واقعية الم»الذي
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، وفي موضع التعليق يشتغل فعل التخاطب من خالل معرفة  5«ولكن بشكل حيادي

اآلخر واالعتراف به؛ حيث االعتراف يمثل شرط الحوار والقراءة كما ھو شرط الفھم 

  .والتأويل؛ إذ االعتراف مشاركة في اإليمان كذلك

قة الخطاب الفلسفي إن وضع القراءة بالنسبة للفيلسوف يجعل من التفكير في عال

بالخطاب التيلوجي تفكيرا ھرمينوطيقا من خالل الحلقة التأويلية، بوصفھا حلقة قراءة 

ذات بُْعٍد حجاجي؛ إذ ھي مستعصية على الدحض والتحطيم المعرفي، فيعتبر ريكور أن 

الدين اليھودي والمسيحي مؤسسان على كالم ھو بمثابة كالم اإلله؛ لكن ھذا الكالم »

ابال لالستخدام خارج الكتابة ويظھر جيدا أن العالقة بين كالم اإلله والكتابة ليس ق

المقدسة ھي عالقة دائرية، حيث يُتناول الكالم من أجل اإللحاح األساسي للكتابة، 

، ومنه فإن عمل ھذه الحلقة مبني 6«وتكون الكتابة من أجل المكان الذي يتجلى فيه الكالم

بوصفه جوھر الخطاب التيولوجي من خالل -من الكالم  على سلطة العالمات في كلٍّ 

كما في الكتابة بوصفھا  -العالمات التي يقدمھا اإلله عن نفسه في الكالم الذي ھو كالمه

مطلبا تأويال لتثبيت العالمات التيولوجية داخل النصوص التي تصبح قادرة على نقل 

  .ھذه العالمات إلى الحياة المعاشة

اختبار النصوص نفسھا »فإن  -بالنسبة لريكور -بقة على الحياةبما أن النصوص سا

يرتفع بعيدا عن العالقة اإلقصائية الضيقة في الحوار بين اإلله واإلنسان، وتأويل ھذا 

، وليس اختبار النصوص إال قراءتھا في ضوء خطاب الفلسفة الذي 7«الحوار أيضا

القراءة في الھرمينوطيقا كتأويل يحيل إلى التجربة التاريخية باألساس، وتتجلى ھذه 
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 -في شكل النداء واإلجابة -يسمح بتحويل الرابطة الدينية الحوارية بين اإلله واإلنسان

إلى رابطة معرفية في شكل السؤال والجواب كصيغة إبداعية مثمرة ليست من أجل 

الٌم المتحاورين أو مضمون الحوار والخطاب؛ ولكنھا من أجل عالم تفتحه أمام النص، ع

  .يمتلك فعاليته العملية والتاريخية

وحدھا »والكتابة ھي الحامل األساسي لھذه الصيغة والقادرة على فتح ھذا العالم؛ ألنھا 

التي لھا إمكانية اإلحالة إلى عالم ليس موجودا بين المتخاطبين، إلى عالم النص، ومع 

لھرمينوطيقا، الذي يمثل موضوع ا« شيء النص»ذلك ليس موجودا في النص، إنه 

والذي ليس موجودا خلف النص في تخمين الكاتب وال في النص كبنية،  ولكنه مبسوط 

، ومن خالل ھذا الجھد الھرمينوطيقي يتم تفعيل العالقة المرجعية بين الخطاب 8«أمامه

الفلسفي والخطاب التيولوجي، حيث يمكن فھم الكتابة كقاعدة أنطولوجية لتثبيت شيء 

من ثم يتم دفع ھذا الشيء إلى خارج الخطاب من خالل نشاط القراءة النص الديني، و

  .الھرمينوطيقية

إلى الصيغة الفلسفية « النداء واإلجابة»إن ھدف التأويل ھو تحويل الصيغة التيولوجية 

البنية القاعدية للخطاب « سؤال وجواب»بنية »، حيث تشكل «السؤال والجواب»

ألنه في بنية السؤال والجواب تظھر اإلشكاليات  ؛9«كممارسة بين الُمخاِطب والمخاطَب

المتعلقة باإلنسان وواقعه وتاريخه، وينفتح الحوار حولھا وتتجلى اآلراء ويندفع الفكر؛ 

فھي بنية متعالية ال يتحقق فيھا الفھم أو الخطاب والحوار؛ « النداء واإلجابة»أما بنية 

  .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 

إذا كنُت أدافع عن كتاباتي الفلسفية ضد االتھام :»والنص اإلنجيلي كفكر، ولذلك يُصرح

تعيين وظيفة كنسيّة فلسفية للعقيدة  -بنفس الحذر -وجي؛ فإني أتجنبالكنسي التيول

؛ أي من خالل وعي «بالحرية الدينية»، ويعبّر ريكور عن ھذه الوساطة 10«المسيحية

تاريخي مرتبط بمقدمات دينية، فيكون ھذا الوعي ممارسة للحرية وفق العقل والفلسفة، 

يا قبليا ال ينفصل عن الوعي نفسه بالحرية ويكون الالوعي في األفعال والذات جانبا دين

.  

الوعي تاريخ والالوعي قدر، فاإلنسان مسؤول عن الخروج من »ولذلك يرى أن 

طفولته وتحطيم التكرار وبناء تاريخ قطبي بواسطة أشكال وصور قبلية و بواسطة 

فمن  ،11«معرفة اليوم اآلخر، حيث الالوعي أصٌل، والوعي نھاية األزمنة ونھاية العالم

والفھم التيولوجي لحرية المؤمن في  *بواسطة التأمل الفلسفي -خالل الوعي بھذه الحرية

يتمكن ريكور من تقريب الخطابين الفلسفي والتيولوجي من بعضھما  -عالقته باإلله

  .البعض

في مشھد تحكيمه للصراعات التأويلية يضع ريكور الخطوط الفاصلة بين الفلسفة 

بأن الروح التي »الطرح الفلسفي حول إلحاد ھيغل مبررا ذلك  والدين، عندما يساند

تحدَّث عنھا ھيغل ھي روح إنسانية، فقد قام باختزال كائٍن متعاٍل، فحتى عندما يتحدث 
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، وھو ما يعني أن الذات 12«عن اإلله ككائن منّا وفينا، فھو يعني في الحقيقة اإلنسان

  .ت النص الُمتكلمةالتي تفھم نفسھا أمام النص ال تتماھى مع ذا

إّن 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، 

لخطاب الذي يُنشئ عالمه الخاص بواسطة الكتابة ذات البنية الحوارية سؤال وحضور ا

وجواب، والتي تعبّر عن حرية الخطاب بذاته المنعكسة على حرية الذات القارئة 

لة   .والمؤوِّ

كما تھدف  -من خالل وساطة النص وفلسفة الخطاب يتضح أن فھم الذات أمام النص

ير إلى التأسيس التيولوجي لھرمينوطيقا النصوص، يتجه في األخ -إليه تأويلية ريكور

ھو العالم المخلوق في التاريخ، فإن كاتب النص ھو الخالق « شيء النص»فإذا كان 

فاإلله الذي يُعيّن النصوص، وتقوم رغبتي »ويخلقه، « شيء النص»الذي يقول 

ھذه في اإلصغاء إليھا بجعلھا مفتوحة، ھذا اإلله ھو المرجع األخير ل) ريكور(

عبر المحور الھرمينوطيقي لمنھجي التأملي، « شيء النص»النصوص، وباالتجاه نحو 

أعترف بالتفاخر باستقصاء يدور حول كاتب النصوص يھدف إلى تحديد نوعية اإلله 

«Dieu »وبھذا تصبح الفلسفة من خالل 13«كصوت خلف الصوت السردي أو النبوي ،

بح منطقا حجاجيا إلثبات المقوالت األساسية الھرمينوطيقا في خدمة التيولوجيا؛ بل تص

والتي تبحث عن  -للخطاب التيولوجي؛ حيث إن الطريق الطويلة لمنعطفات التأويل
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تتوازى  -في شموليتھا اإلرادية، الواعية، الفعلية و التاريخية) اإلنسان(استعادة الذات 

  .طالقيتھا وتعاليھافي إ) اإلله(مع الطريق التأملية الھرمينوطيقية الستعادة الذات 

في حوار فّعال، وال يتم  **إن النص في فلسفة ريكور ھو مكان التقاء اإلله باإلنسان

تحرير ھذا الحوار إال عبر القراءة والقراءات المتعددة، بفضل خاصية اإلحالة المرجعية 

لخطاب، أّما دفع ھذا اللقاء والحوار إلى الزمن التاريخي فيكون من خالل الطابع 

، بالنظر إلى أولوية «الشيء المحكي»اإلله يتعيّن في »ردي للخطاب، حيث إن الس

النوع السردي، فأثر اإلله يكون في التاريخ قبل أن يكون في الكالم، فالكالم أمر ثانوي؛ 

من إحالته « اإلله»، ففي السرد يتم استرجاع 14«إذ ھو يُثبت أثر اإلله في الحادثة

إلى بنية الخطاب التيولوجي، حيث السرد ھو إحالة النص المرجعية الالنھائية بالنظر 

  .إلى الزمن، وجعل الكالم ينخرط في صيرورة تاريخية

أي دفع الخطاب التيولوجي إلى قول أشياء نصوصه ومنه اإلسھام في  -ولھذا الغرض

« Dieuإله »يعترف باألديان التي ال توظف كلمة »فإن ريكور  - حّل مشكالت الواقع

أسبقية كالم مؤسِّس، وساطة الكتابة، وتاريٌخ من : فيھا ثالثة شروط محددةإذا توفرت 

، والتي تجتمع في النھاية داخل نموذج النص الذي يُمثل انصھار ھذه 15«التأويل

الشروط الثالثة، ويحقق الطابع الديني لھا من خالل التأويل الذي يجعل شيء النص أمام 

  .في الميتافيزيقاالنص وليس خلفه؛ أي في التاريخ وليس 

يھدف ريكور من خالل ھرمينوطيقا تيولوجية إلى جعل النص الديني يُؤسِّس للحياة، فال 

تفسر ذلك بشكل  16«المطلق يُعلَن ھُنا واآلن»يكون ميتافيزيقيا أو إلحاديا، وعبارة 
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واضح، فتأويل النص يجعل منه شيئا قابال للتطبيق كما يجعل منه قابال للكالم، حيث 

إليمان التوراتي ال يمكن أن ينفصل عن حركة التأويل الذي يعرفه إلى مستوى إن ا»

الكالم، سيبقى الشغل الشاغل أخرس إن لم يستقبل قوة كالم تأويل يُعاد باستمرار 

في  -إذن -، فما يھمّ 17«للعالمات والرموز التي ربّت وكّونت ھذا الشغل إبان القرون

الم النص وشيء النص من خالل بنية السؤال التقارب الفلسفي التيولوجي ھو بسط ع

، والتي تعمل في الوقت نفسه 18والجواب، البنية الحوارية والحجاجية في الوقت نفسه

على تجلّي صاحب النص وإفصاحه عن نفسه في التاريخ من خالل المسار السردي 

  .للنص

الرابطة غير يعتمد ريكور مجددا على البنية الحجاجية للحلقة الھرمينوطيقية لتأكيد 

القابلة لالنفصال بين الخطاب الفلسفي والخطاب التيولوجي بوضع أحدھما شرطا لقيام 

التنافس بين الوفاء للنص األصلي وإبداعية العمل »اآلخر، حتى يتمكن من تخفيف حدة 

، فالفھم «السؤال والجواب»، حيث يكون جوھر ھذه الحلقة ھو 19«في تاريخ التأويل

، والفھم )نداء اإلله أو الدعاء( ب، واإليمان سؤال متضمَّن في النداء سؤال واإليمان جوا

آِمن :»جواب متضمَّن في إجابة النداء، أو بصيغة القديس أنسلم التي يرتكز إليھا ريكور

ل؛ ولكنه إيمان؛ ألنه يبحث من  -كي تفھم وافھْم كي تؤمن، فاإليمان معقول؛ ألنه يؤوَّ

، وبھذا فإن ھذه الحلقة ال تحيل إلى ذات أو شيء تتخذ 20«عن تسليٍم ثانٍ  -خالل التأويل

مرجعا ومركزا لتحققھا، وإنما ترتكز إلى البنية الحوارية للغة والنص والخصائص 

  .األساسية للخطاب
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  :المنطق التيولوجي للھرمينوطيقا.2

إن ضعف التجذير الفلسفي لدى ريكور يجعلنا نجد صعوبة في اإلمساك بنقاط االرتكاز 

الذات، : ساسية لفلسفته التي تبدو مسارا من اإلشكاليات والھواجس المرتبطة بثالثيةاأل

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 

يعتقد أنه لم يقدم حججا ُملزَمةً للقارئ برفض أو قبول أو »يث التيولوجي أمام القارئ، ح

، إال أنه يستند إلى مجموعة من التعاليم المسيحية بوصفھا 21«إرجاء اإليمان اإلنجيلي

معايير وقواعد للعمل، ومن ثمة ھي منطق تيولوجي؛ لتدعيم تأويالته أو لتحكيم 

لمنطق إمكانات لترميم المعنى وإصالح التأويالت المتصارعة، معتبرا قيم الحقيقة لھذا ا

  .الكوجيتو المكسور والجريح

المنطق التيولوجي ھو الخلفية الحجاجية المتعالية التي يريدھا ريكور أن تكون خلف 

التعليل »العمل الھرمينوطيقي لتبريره وإسناده في المنعطفات المختلفة؛ حيث إن 

حث في طبيعة الفكر التأملي نفسه عن الھرمينوطيقي ال يمكن أن يكون جذريا إذا لم نب

مبدأ لمنطق المعنى المزدوج، مركبّا وليس اعتباطيا، دقيقا في تمفصالته؛ ولكن غير 

مختزل إلى منطق رمزي، ھذا المنطق ليس منطقا صوريا؛ ولكنه منطق متعاٍل، إنه 

، ومن ثم فإن 22«ُمؤسَّس على شروط اإلمكانية وليس على شروط موضوعية لطبيعة ما

ھذا المنطق المتعالي يستمد تركيبه من التيولوجيا بوصفھا مجاال من التصور العقالني 

الذي تتم فيه مجاوزة المنطق الصوري والمنطق الرمزي من خالل نظام حجاجي 
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مرتبط بذات المتلقي باعتباره مؤمنا ومنتميا إلى المجال التيولوجي والعقائدي نفسه، فھو 

تيولوجي يشتمل على مقدمات صحيحة بفضل االنتماء ينطلق من كون ھذا المنطق ال

  .، انتماء الفيلسوف وقارئه ومحاوره)اإلنجيل(المشترك للنص الديني 

أما إن كان القارئ المحاور ال ينتمي إلى الدائرة اإليمانية التي ينتمي إليھا الفيلسوف، 

نتماء لديه؛ يقوم بقطع رابطة اال -ومن خالل العمل الھرمينوطيقي -فإن ھذا األخير

ليُظھر حياده والتزامه الموضوعي تجاه النص، فيتجه بطريٍق عكسية إلى إثبات مقوالت 

النص الديني انطالقا من المقدمات العقالنية للخطاب الفلسفي، وبھذا تَنتج الدائرة التي ال 

؛ )interpellation(اإليمان يعني اإلصغاء إلى الُمساءلة »يمكن دحضھا بسھولة؛ ألن 

، فالحلقة الھرمينوطيقية تصبح 23«لإلصغاء إلى المساءلة يجب تأويل الخطاب لكن

الطريقة الوحيدة التي يتحّول من خاللھا اإليمان إلى ممارسة واقعية، ويبقى محافظا 

على طابعه الروحي، ففھم النص ھو تحويل معانيه إلى عالم ماثل وأشياء متجلية، ولھذا 

م على الفھم، كشرط لقيام المعاني نفسھا في النص الديني، يتقدّ  -في ھذه الحلقة -فاإليمان

فھي موضوعة أصال للحّث على اإليمان واالعتقاد بالرؤى الدينية للعالم، وطبيعة حياة 

  .اإلنسان، ومستقبل الكون والبشرية

تمثل ھذه الحلقة الھرمينوطيقية جوھر المنطق التيولوجي وشكله الحجاجي األساسي 

القواعد الحجاجية المعاصرة »الفلسفة والدين، وقد أشار ديكرو إلى أن الذي تتقارب فيه 

تفرض صورة ھذا العصر كإعادة صياغٍة لكالم أرسطو وكالم اإلنجيل، فاالقتراب من 

، وتتأسس ھذه 24«الماضي والدين يبدو ضروريا إلعطاء وزٍن للخطاب المعاصر
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ية باالستناد إلى الفالسفة الحجاجية على منطق السلطة الفلسفية والسلطة التيولوج

؛ )اإلنجيل وشروحه(إلى كالم النص الديني  -أيضا -ومواقفھم ومقوالتھم، وباالستناد

حيث تكمن السلطة في كون المقوالت الفلسفية والعبارات الدينية تأخذ وضع المقدمات 

 الفيلسوف ال يكذب وال: الصحيحة التي تتضمن في داخلھا المقدمات المتخفية التالية 

يخدع أبدا، والنص الديني ال يخطئ وال يضل أبدا، وبذلك ينشأ منطق خارج العقل؛ لكنه 

  .ال ينفصل عنه في حركة دائرية ال تتوقف

، «السياق»يمكننا فھم التبادالت الحجاجية بين الفلسفة والتيولوجيا من خالل مفھوم 

ھو فھم في سياق  فالفھم الھرمينوطيقي ھو إيمان في سياق الدين، واإليمان الديني

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 

  .ع والتأثير على القارئ فيؤمن أو يزداد إيمانااإلقنا

تسميات المقوالت المختلفة ھي تسميات مؤقتة، فمن المحتمل أن تحلَّ محلھا »وبھذا فإن 

تسميات أخرى، وھي تابعة بوجه خاص لنمط الجدل أيضا، ويتبع نمط الجدل السياَق 

التيولوجي والمنطق  ، ويلعب السياق في جدل المنطق25«المؤسِّس لَسْوِق الدليل أيضا

الفلسفي دور األداة التوضيحية التي يقوم عليھا تأويل النصوص الدينية وفق منطقھا 

وضوح النص أو المفھوم ال يكون تحقيقه »التيولوجي بوصفه سياقھا الطبيعي؛ حيث إن 

له فيه ، وبھذا المعنى 26«مضمونا بشكل كلي إذا لم نحدد السياق الذي نستطيع أن نؤوَّ
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الموضوعة بين مزدوجتين في مؤلَّف ليوتار  -«اليھود»كلمة  -مثال -ريكوريؤّول 

)Jean François Lyotard« :(اليھود كمنسيٍّ أصليٍّ »باعتبار  -««اليھود»ھيدغر و

، فحضور كلمة اليھود كسياق ديني في السياق الفلسفي من خالل 27«للفكر الغربي

 -يكور للتدليل على اعتباره السلطةالقراءة الھرمينوطيقية ھو حضور حجاجي يوظفه ر

، وھذا في سياق تأويله 28«منسيٍّ فعالٍّ ليس له ماھية مختفية»كـ -ومنھا السلطة السياسية

  «.لحنّة أرندت»للنص الفلسفي 

وعلى مستوى ھرمينوطيقا الفعل، فإن ريكور يوظف المنطق التيولوجي بشكل يھدف 

تتطابق مع األفعال المماَرسة في « جيلاإلن»من خالله إلى جعل مقوالت النص الديني 

الواقع، فال تكون ھذه المقوالت دون الواقع؛ أي كَمعاٍن مستحيلة الحضور وقيم غير 

قابلة للعيش، وال ھي فوق الواقع تتجاوزه كخوارق ومعجزات ال تتكرر وال تجد من 

  .يُمارسھا ويقوم بتحقيقھا

على المستوى األخالقي فإن اإليمان أنه حتى »ينطلق ريكور من مقدمة يؤكد فيھا على 

التي تستند إليھا ممارسة « إجباري»و « جيد»اإلنجيلي ال يُضيف شيئا إلى قيم 

تكون صحيحة بالنظر  -بالنسبة لريكور - ، وبذلك فإن نتيجة تأويل النص الديني29«الفعل

ي إلى تعادل وتكافؤ سياق النص مع سياق الفعل والواقع؛ حيث تكون قيم النص الدين

  .صالحة للممارسة الفعلية واألخالقية بالخصوص

إلى الفعل؛ أي إلى تعايش الفلسفة والدين في ) الديني(يھدف ريكور إلى دفع النص 

الحقل العملي بواسطة نشاط الھرمينوطيقا النصية بوصفھا نموذجا مسبقا لھذا التعايش، 
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لفعل اإلنساني عموما، بخلق حقٍل عملي ل»ولھذا فإن إسھامات ريكور التأويلية تتعلق 

الذي  -أي بين التفسير التيولوجي ؛30«كمكان متميز لقيام الجدل بين التفسير والفھم

والفھم الفلسفي في  -يضطلع بمھمة الحفاظ على روح المقاصد الدينية للنص اإلنجيلي

بُْعْد الھرمينوطيقي، الذي يھدف إلى تأويل النص بشكل يجعله يقذف معانيه ودالالته إلى 

الحقل العملي ليبنيَّ عالما ممكنا لعْيش اإلنسان، ومن ثمة بعث إنسان تتحقق أبعاده في 

واقع أكثر استيعابا لھذه األبعاد، و يستطيع تجاوز الواقع المأساوي المنخور أخالقيا 

والمفكَّك اجتماعيا، وھذا يُفسر المشروع العام لريكور في استدعائه للنص الديني 

ة من خالل تأويل ھذا النص لجعل قيمه ومعانيه محلَّ ممارسة لمجاوزة بؤس الحداث

  .السياسية، األخالقية، االجتماعية، والقانونية: وتطبيق على المستويات

في َمعرض نقده لألسس األخالقية والقانونية التي يُبنى عليھا النظام االجتماعي 

مرجعا عقالنيا له؛ يُقدم المعاصر الذي يتخذ من الفلسفة الكانطية والھيغلية « الحداثي»

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

، يمارس ريكور الھرمينوطيقا النقدية والتاريخية «العادل، العدالة وفشلھا»فه وفي مؤل

في االنتقال واالنعطاف الكبير من النص إلى الفعل، منطلقا من المفارقة بين العدالة 

كمقولة فلسفية نصية والعادل كفعل إنساني وتجّسد لألخالقي، وھي المفارقة القائمة في 

لى الخطأ والجريمة بوصفھما مخالفة للقانون والعقاب القانون المعاصر ونظرته إ
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ماذا يعني أن يعاني كائن عقالني بطريقة مشروعة ؟ : »المترتب على ارتكابھا، متسائال

ففي عجز اإلجابات العقالنية عن ھذا السؤال تظھر الفضيحة الفكرية لمسألة العقاب؛ 

ر من مظاھر استبداد الحداثة ، فالعقاب مظھ31«حيث تسقط العدالة عن قمة مجدھا الكبير

لھيغل، « مبادئ فلسفة الحق»وفشلھا السياسي في تحقيق العدالة المبنية نظريا على 

ر العقاب كحق للمجرم ينطلق من إراداته الخاصة   .حيث تصوَّ

وتھدف ھرمينوطيقا الفعل لدى ريكور إلى تجاوز التصور العقالني الھيغلي لمسألة 

، ونقد فكرة الحق المجرد التي )أي مخالفة القانون(والمخالفة  العقاب في عالقته بالقانون

الذي ) االختراق والتجاوز(، فيبحث في االختالل العقالني «فضيحة فكرية»يعتبرھا 

يتأسس عليه القانون المعاصر والمنظومة السياسية عموما، والذي أدى إلى تفاقم 

العقاب مرتبط ديالكتيكيا ف»الجريمة والفقر الروحي للنظام االجتماعي وتفككه، 

بنفس الطريقة التي ترتبط بھا المخالفة بالقانون  - حسب عالقة النفي المزدوج - بالمخالفة

، فحسب ھذا المنطق 32«عليھا -في بعض جوانبه -الذي يُفرزھا، ويُحرض

فإن المخالفة والعقاب متساويان ومتعادالن في القيمة، فالمجرم يستحق  ***الديالكتيكي

  .ألنه يحمل اإلرادة العاقلة الرتكاب المخالفة، وبذلك يصبح العقاب حقا طبيعياالعقاب؛ 

إن فكرة حق العقاب لدى ھيغل مبنية على تصور عقالني مغلق، كثيٍف وممتلئ قانونيا؛ 

لكنه فارغ روحيا وأخالقيا وغيُر عادل واقعيا، وھنا سيكون فشل العدالة كممارسة نتيجةً 

وعليه يقدم ريكور قراءاته التأويلية كانط أو لھغيل، معتمدا على لفشل العقالنية كتجريد، 

المنطق التيولوجي لنقد العدالة المبنية على فكرة العقاب والحق المجرد وطرح تصوره 
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عن العدالة حسب منطق مخالف للمنطق العقالني الديالكتيكي الذي يُشجع فكرة 

بين الضرر الذي يُحِدثه المجرم  كنموذج للعدالة بمعنى المساواة والتعادل« القصاص»

  .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؛ 

« قانون التعادل»ألنه يُساوي بين العقاب والخطأ أو المخالفة؛ حيث يرى أن 

«équivalence« :»يَظھر لنا اليوم قانونا بربريا، وقد قّدم « العين بالعين والسن بالسن

المسيح قانونا معكوسا، كيف؟ إنه لم يتصرف كاألخالقيين معطيا قاعدة عامة؛ بل قال 

إذا ضربك أحدھم على خدك األيمن، أِدْر له خّدك األيسر، َمن أراد أن : على العكس»

، Mt5, 39b»(33-41«.(له كذلك معطفك يُحضرك أمام القاضي ألخذ ُسترتك، اترك

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

يكور مبنية على قاعدة حجاجية تيولوجية، تفترض أن العادل مشارك في تظھر تأويلية ر

منطق البشر ھو منطق »الدائرة اإليمانية نفسھا التي ينتمي إليھا المجرم، معتبرا أن 

منطق المسيح، -؛ لكن منطق اإلله équivalence««والتعادل » »égalité« المساواة

، ومنطق الفيض excèsلزيادة ھو منطٌق مختلف، ھو منطق ا - Paulمنطق بولس 

»»surabondance34 ومنطق الزيادة ھذا ال يُصبح مجرد تعاليم مسيحية يجب ،

اتباعھا وفق شرط اإليمان؛ وإنما ھو منطق يوافق النظرة الفلسفية إلى اإلنسان كتداخل 
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لإلرادي والالإرادي وفي عدم فھم الجوانب الالإرادية التي تغذي الرغبة والفعل 

و تبقى مسؤولية اإلنسان عن الخطأ والجريمة مسؤولية محدودة ال تستوجب  اإلنساني،

  .العقاب؛ حيث يبدو ھذا العقاب جريمة أيضا وخطأ وشرا يقابل الشر

يقوم ريكور إذن داخل ھذا المنطق بتحويل السياق القانوني والسياسي الدنيوي إلى سياق 

التيولوجي ثم يُعيد نقل نتائج ھذا ديني؛ ليتمكن من مقاربة مشكلة العدالة وفق المنطق 

المنطق إلى السياق القانوني والسياسي واالجتماعي كتاريخ، كأْن يحول الجريمة إلى 

  .خطيئة والخطأ إلى إثم وذنب

وبذلك يتمكن من الكشف عن المنطقة المظلمة والمعتمة التي تنطلق منھا إرادة الشر 

في منطق العدالة وفق التصورين  والذنب والجريمة والتي ال تؤخذ بعين االعتبار

الترنسندنتالي الكانطي والديالكيتكي الھيغلي، وال يكون ذلك إال بواسطة : المنطقيين

ه، ودراسة جوانب اإلرادة، وھو ما يقود  Vouluدراسة مختلف جوانب الُمَراد » الموجَّ

 ، وھي35«إلى وصف المناحي الالإرادية في حياتنا، وھذا ما يشكل نظام حضورنا

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 

يعبر عنه ريكور مصدرھا التجاوز التعسفي لجروح الذات وقيودھا الالإرادية، وھو ما 

: بالكوجيتو الجريح، أو المحطم الذي يجب استرجاعه في شموليته ذات األبعاد الثالثية

: ، والتي تقابل مستويات ذاتية ثالثة«أنا أرغب وأريد، وأنا أستطيع، وأنا أعيش وأحيا»
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؛ إذ في استعادة ھذه «استطاعة القول، واستطاعة الفعل، واستطاعة السرد واالنحكاء»

  .عاد والمستويات داخل الكوجيتو تتّم محاربة الشر والخطأ والجريمةاألب

إن مفھوم العدالة بالنسبة لريكور مرتبط بالكشف العميق عن الدوافع الحقيقية لإلثم 

والجريمة، وليس بحمل ھذه الدوافع في قوالب صورية وحركة ديالكتيكية منطقية، وھذا 

نفسھا في ضوء اآلخر، وليس تأسيسھا في  يعني تأسيس العدالة في العادل كذات تعرف

فإن تجريم فاعٍل »منظومة تجريدية معزولة عن الذات وعمقھا الالإرادي، ولذلك 

مسؤول، يعزل الناحية األكثر إضاءة في تجربة اإلثم عن خلفيته المظلمة، وھذا ما 

مشقة  يُظھر في عمقه الشعور بالوقوع تحت سحر القوى العليا، والتي لم تجد الخرافةُ 

في إظھارھا كشياطين، ھكذا فإن الخرافة لم تفعل أكثر من التعبير عن الشعور باالنتماء 

 ؛36«إلى تاريخ الشر المتربص لكل أحد، النتيجة األكثر بروزا بأنه ضحية مع كونه مذنبا

الكشف  -ولذلك يريد ريكور، من خالل الھرمينوطيقا وتأويل رموز الشر وعمقھا الذاتي

لمظلمة للشر والجريمة في ضوء العقالنية التأويلية الُمطعَّمة بالمنطق عن الخلفية ا

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 

لة وربط ھذا المفھوم بجوھر الذات وتكوينھا األنطولوجي، وبھذا المعنى لمفھوم العدا

في جانب منطق التعادل قيم الخطيئة، القانون والموت، وفي جانب منطق »يضع ريكور 

، فيصبح بذلك منطق الفيض منطقا قيميا له 37«قيم الُعذر، العفو والحياة: الفيض والزيادة
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ظرية التأويل واشتغال الھرمينوطيقا، وھذا ما من خالل ن ****جذوره اإلبستمولوجية

يعكس التبادل الحجاجي بين الخطاب الفلسفي والخطاب التيولوجي؛ حيث يبحث ريكور 

عن تأسيٍس للعقالنية المعاصرة في مستوياتھا النظرية والعملية على القيم التي تقدمھا 

  .األخالق المسيحية

تعبيرا عن اإلفالس الروحي للعقل، والذي إن مسألة العقاب بالنسبة لريكور ليست إال 

في االنتقال  - ينعكس على الحياة االجتماعية، وھو ما يعني أن المنعطف الھرمينوطيقي

مبنّي على حجاجية تيولوجية تستمد مشروعيتھا  -من النص كخطاب إلى الفعل كواقع

التأويل في  من منطق الفيض والزيادة كمقولة دينية؛ ولكنھا قابلة للتحقق إذا ما نجح

  .إثباتھا وإقناع اآلخرين بھا

يجب معرفة أن العقاب يقع بطريقة معقولة بالتأكيد؛ ولكنه »ولذلك يرى ريكور أنه 

بقيمة ضعيفة لالندماج والتكامل الجماعي، أال يُوِجد ھذا االنسجام االجتماعي الضعيف 

أليس من خالل ! والھش تأييدا غير متوقع لبعض أشكال اإلجرام في المجتمع المعاصر؟

رة وأفلتت من الرقابة  انھيار الرابطة الجماعية القوية، تكون قد تحررت القوى الُمدمِّ

على المستوى الرمزي؟ أال يشھد ھذا اإلجرام على اإلفالس الروحي للرابطة السياسية 

، وھو ما يعني أن منطق المساواة والتعادل ھو الذي يُنتج العقاب نفسه ويُشجع 38«نفسھا

الثأر كجريمة مضاّدة، وبھذا فإن العادل في المنطق التيولوجي للزيادة والفيض ھو  على

عادل يمتلك اإلرادة الخالصة والواعية واالستطاعة والقدرة الكافيتين لتحقيق العدالة بقيم 

  .العذر والعفو والحياة
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عتبة األولى : وعلى ذلك فإن الذات في مسارھا الھرمينوطيقي تكون قد تجاوزت عتبتين

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 

قد تسألون عّما إذا كان ممكنًا لنا العيش اليوم وفق منطق : »بقوله *****ھذا االعتراض

، وأجيبكم أن ما يمكننا فعله ھو إعطاء عالمات ملموسة لھذا االقتصاد الفيض ھذا

، وتتحدد ھذه العالمات أساسا في صورة الذات نفسھا وعالقتھا باآلخر من 39«الجديد

خالل عقد رابطة متماسكة وعادلة تقوم على احترام ھذا اآلخر، واقتسام السلطة معه 

  .بشكل ال يُھيمن فيه أحدھما على اآلخر

عالمات الملموسة لمنطق الفيض التيولوجي ال تتجلى في قوانين صورية أو أنظمة فال

شكلية وعقالنية جوفاء، وإنما تتمظھر في الفعل نفسه بارتباطه بالحقيقة، حقيقة الكائن 

ال » -كما يرى ريكور -والوجود وتكوين الذات، ووضع اإلنسان في بُْعِد الطبيعي؛ ألننا

وعلى ھذا فإن عالمات  ،40«طبيعة، ولكن ككائن من الثقافةنرى اإلنسان ككائن من ال

منطق الفيض تظھر في الوجود الطبيعي للكائن، وليس في االصطناع القانوني 

والسياسي لروابط المواطنة والحس المدني والمنظومة االجتماعية المعقدة ومعايير 

  .الحق والواجب

حقق العدالة في مضمونھا الطبيعي يشتغل المنطق التيولوجي بفعالية قيم الفعل التي ت

الذي يراعي في الذات قصورھا الداخلي ونسبية الحقيقية فيما يُفھم من الحوادث 

فالصداقة ھي التي »والوقائع، ويطرح ريكور إحدى ھذه القيم في مفھوم الصداقة، 
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، فإذا كانت الصداقة بھذا المعنى مكانا طبيعيا وعقالنيا 41«تجعلنا طبيعيين مع الغير

لتحقيق العدالة على المستوى الملموس والواقعي وفق منطق الفيض حيث تتضمن 

في الخطاب الفلسفي  -فإنھا على المستوى التجريدي -الصداقة تجاوز الخطأ والعفو

من خالل مبدأ التعليق  42«ال حقيقة بدون صداقة»مكان للحقيقة؛ حيث  -والفكري عموما

بين قوسين ونسيانھا حتى تتمكن من التواصل الفينومينولوجي الذي يقتضي وضع الذات 

مع اآلخر وفھم الحقيقة بالتصالح معه؛ ألنه جزء من الوجود المشترك للذات وسلطتھا 

  .المشتركة

إعادة بناء الخطاب بشكل مغاير لِما ھو »إن مشروع ريكور العملي ينطلق من مبدأ 

بنى عليھا الخطاب ، وھذا يفترض تغيير القواعد والنماذج التي يُ 43«موجود عليه

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 ُمعدٍّ للتطبيق والمشاركة االجتماعية 

وھو ما يمثل فعالية  ،44«كمكان للحقيقة والماھية وليس للدولة فقط»دالة لقد نظر إلى الع

حجاجية للخطاب الفلسفي في صورته الھرمينوطيقية، حجاجية تستمد مواضعھا من 

التبادالت الداللية والوظيفية بين المنطق الھرمينوطيقي المتضمِّن لحجاجية اللغة في 

وبنية القضايا التساؤلية الحوارية، وبين طابعھا البالغي وحركة المقوالت الدائرية 

المنطق التيولوجي المتضمِّن 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 

رميم الذات المتصدعة بين الدين والفلسفة، تأويل الخطاب، كما ھي شكل من أشكال ت

العالقة بين حجج الفلسفة ومصادرھا »ولھذا رأى من الواجب طرح القضية التي تعالج 

غير الفلسفية، وبدقة أكثر مسألة العالقة الصراعية االسترضائية بين فلسفتي الخالية من 

نوطيقا بُْعداً نقديا لجعل ، وھذا يعني اتخاذ الھرمي45«المطلق، وإيماني اإلنجيلي المسيحي

النص الديني ينخرط بفعالية في التاريخ وحّل مشاكله، من خالل التأويل الذي يضع عالم 

ھذا النص في مواجھة الحياة االجتماعية والدفع بالتجربة اإليمانية إلى تمثل قيم النص 

من  وممارستھا بشكل يجعل قيم الخير والعدالة والصداقة والمسؤولية حاضرة أكثر

  .النظم والقوانين واألعراف االجتماعية

  :الھرمينوطيقا النقدية للتجربة الدينية -3

ومع تطعيمھا الفينومينولوجي وعيشھا تجربة الظاھرة المدروسة ثم  -إن الھرمينوطيقا

مع الذات ) فن اتخاذ المسافة(  Distanciationقطع ھذا العيش لجعله داال، والتماسف

ال تكتفي بتحصيل الدالالت؛ وإنما تقوم بنقدھا؛ أي بوضعھا   -واالنتماء إلى تراثھا

مجددا محلَّ تساؤل واستفھام، حيث السؤال تأويل والجواب تاريخ، وبھذا المعنى فإن 

، أّما ممارسة الھرمينوطيقا لنقدية السؤال 46«الھرمينوطيقا خاضعة لتاريخية التساؤل»

فإنھا تبدأ بتحويل الصيغة  -امل فكري لھامن خالل التيولوجيا كح -على التجربة الدينية

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 

لذات في مجالھا المشروط زمنيا وھو ما يُشكل بالنسبة لريكور الوعي لديه، ووضع ا

فالتأويل يُعلمنا »جانبا من اعتراف الذات الذي يسھم في بناء بُعدھا المعرفي كذلك، 

التخلّي عن الوثوقية المرابطة بفھم التعارض بين تراث حي وامتالكه الواعي، وھذه 

وعن كوننا محكومين بالصيرورة  الفكرة ناتجة بالضرورة عن االعتراف بالمحدودية

استعادة نقدية  - كتراث -، ولھذا فإن تأويلية ريكور تقوم على استعادة الدين47«التاريخية

من خالل تأويل النص الديني من جھة، والدفع بتجربة ھذا التأويل بين التأويالت 

  .المتصارعة بوصفھا تشكل مجاال نقديا خصبا من جھة أخرى

لنص الديني مختفيا عن أنظار الفھم التاريخاني ھو بمثابة منطقة يرى ريكور أن بقاء ا

الوعي في الذات يجب كشفھا وتحليلھا؛ حتى نستطيع دفع التعارض بين ھذا النص 

وامتالكه الواعي في القراءة والتأويل واالستخدام، ولھذا فإن ھذه الھرمينوطيقا النقدية 

، 48«وعي ومسار تركيبي نحو الوعيمسار تحليلي نحو الال: »تشتغل من خالل مسارين

توھما،  -فالتحليل النقدي للدين ھو تحريره من جوانب الالوعي فيه، والتي يُعبَّر عنھا

وھو ما يعني أيضا خضوع الذات إلى الالوعي وتعطيلھا عن الفعل والفھم، أّما  -بالقَدر

الوعي التاريخي؛ أي  ما يتّم تحليله في الالوعي الديني فيُعاد تركيبه؛ ليشكل في النھاية

  .الوعي مرتبطا بزمنيته وراھنية وجوده

إن اللحظة النقدية للھرمينوطيقا تقوم على التماسف مع الذات وتعليق رابطة االنتماء ففي 

« اآلخر»ھرمينوطيقا الذات لدى ريكور ينتج عن التماسف وتعليق االنتماء، بروز 
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صدعاتھا بوضوح؛ ألن الرؤية كعامل نقدي من خالله ترى الذات عيوبھا وتقرأ ت

 - والقراءة ُمتعذرتْين عندما تواجه الذات نفسھا بنفسھا؛ ألن ھذه المواجھة المباشرة

ھي وعي دوغمائي، تظھر نتائجه مزيّفة ومخادعة،  -كحدس أو تأمل من دون واسطة

ة وھي نفسھا النتائج التي يصل إليھا الوعي اإليديولوجي أو الميتافيزيقي، ومنه الممارس

التحليلية للھرمينوطيقا النقدية ھي ممارسة شكية تھدف إلى كشف الزيف والخداع في 

  .التجربة الدينية واللذان يَُحْوالن دون تأسيس البعد التاريخي فيھا

ليست نقدية ريكور إبستمولوجيةً فقط؛ بل أنطولوجية كذلك، فھو يجمع بين المجال 

لية لنقد الذات في لحظة انفھامھا أمام النص، النقدي للتأويالت المصارعة والرؤية التأم

تمفصال جوھريا بين نقد الدين على طريقة ماركس، نيتشه، وفرويد، »وبھذا يالحظ 

ن ھذا النقد للدين خارج الھرمينوطيقا تماما، كنقد  -بالطبع -وفھم اإليمان الذاتي، وقد تَكوَّ

لكن بالنسبة لفھم ھرمينوطيقي ما، لإليديولوجيات، وكنقد للعوالم الخلفية وكنقد لألوھام؛ 

ُ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 

ھرمينوطيقا ، فالنص ھو بالنسبة لل49«الُمباعدة التي يلتمسھا كل فھم للذات أمام النص

عتبة نقدية؛ ألنه يضع الذات في حوار مع نفسھا من خالل وساطة الرموز واآلخر، 

« األدبي»مقاربة ھرمينوطيقية ھي بالضبط رفُض األقنوم »ولھذا فإن ما يسميه ريكور 

ألن ھذا الكالم الحواري ھو الطريقة التي يتجلى  ؛50«للنص، واستبداله بالكالم الحواري
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رأي ممكن، كما تظھر من خاللھا المعاني الدينية في فضاء التاريخي بھا واقع ممكن ك

  .والزمني

إنه في البعد التاريخاني للھرمينوطيقا النقدية تتأسس الحجاجية كجھد معرفي لممارسة 

النقد ودفع االعتراضات وإدارة حوار التأويالت الممكنة، وتحويل ھذا الحوار إلى 

فعل وتطبيقھا على الواقع االجتماعي واألخالقي مشروع عمل حقيقي باستخراج قيم ال

فالتطبيق الذي يعمل على تحويل النصوص »حتى وإن كانت ھذه القيم قيما دينة؛ لذلك 

إلى الحياة ليس موجودا خارج فھم نصوص اإليمان الديني، فھذه النصوص ال تستنفذ 

ْي عالما، وبھذا ال«في توظيٍف محض داخل النص»معناھا  معنى فإن التطبيق ، إنھا تسمِّ

، مثل اللحظة النقدية للخطاب الديني، حيث على قدر ما 51«ھو اللحظة األخيرة للفھم

يكون اإليمان عمال يكون مفھوما، وعلى قدر ما يكون مفھوما يكون عمال، وبھذا تنشأ 

اإليمان ھو الفعل »دائرة ھرمينوطيقية نقدية رھانھا فھم اإليمان في الكالم والكتابة؛ ألن 

لذي ال يدُع نفسه يتقلص إلى مجرد كالم أو كتابة، ھذا الفعل يمثل الحد لكل ا

وبھذا المعنى تمارس الھرمينوطيقا نقدھا  ،52«ھرمينوطيقا؛ ألنه األصل لكل تأويل

  .الذاتي من خالل المرآة التيولوجية لمسألة فھم اإليمان

ينوطيقي كلحظة لقد ظھر أن اإليمان كوعي ديني يتأسس كجزء من الكوجيتو الھرم 

نقدية ومعرفية، كجزء من ذات المؤّول التي تَعدُّ محور الفھم بكل ما تحمله من دوغمائية 

إن اللحظة النقدية »وأحكام مسبقة، أحكاٍم مأخوذة من اإليمان الوثوقي بالدين؛ حيث 

ل، والتي ليست غير قابلة  للھرمينوطيقا تقوم على إعادة االعتبار لدوغمائية المؤوِّ
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، أي في جعل األحكام المسبقة 53«فادي فقط؛ بل ضرورية في عمل الفھم كذلكللت

تشارك في عملية الفھم، ومن ثمة ھي تشارك في  ******المستخلصة من التفسير

التفسير ھو استخدامنا لمفاھيمنا »صيرورة تاريخية؛ ألنه وكما الحظ غادمير أن 

، وھو ما يعني في ھرمينوطيقا 54«المسبقة، حتى تقدم لنا اللغة ھدَف النص بشكل فعل

الذات لدى ريكور فَْتَح الذات على عالمھا من خالل النص، وتحقق الفھم الذي لنفسھا 

ً يشمل الحكم المسبق والدوغمائي والالوعي والفعل اإليماني بوصفھا جزءا  كذلك، فْھما

  .من عالمات النص ورموزه

باعتبار الشعري نوعا أدبيا مقارنة  اللغة الدينية لغة شعرية، ليس»وبھذا المعنى تكون 

، ولكنه التوظيف الشامل لكل أنواعه، بوصفه مكانا لإلبداع الداللي، وافتراض ..بالنثر

، وعليه فإن ممارسة التأويل النقدي على التجربة 55«عالم ما، وإثارة فھم جديد للذات

ثر ارتباطا بتجربة الحياة الدينية للذات ھي استعادتھا في بُْعدھا األكثر ِغناً بالرموز واألك

  .المعاشة

الفلسفة التي »تنخرط ھذه الھرمينوطيقا النقدية والتاريخية في مشروع عام للفلسفة، 

 -في بعض جوانبھا -، وھي أيضا56«تطالب بضم فكرة المطلق إلى تجربة المطلق

ماھي المعرفة المطلقة ھي ھذا المصير الكلي الذي يعني ت»مطَالَبة بالمعرفة المطلقة، و

الذات مع الوجود الذي يحتوي في داخله على من يتكلم وما يُتكلم عنه، ِوْحدته وتضاّده، 

، كما تتحقق ھذه المعرفة المطلقة بتماھي حجاجية الذات من 57«ِوْحدة وحدته، واختالفه

خالل إرادتھا ورغبتھا واستطاعتھا مع حجاجية الوجود من خالل اللغة ومنطقھا، والفھم 
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فالمعرفة المطلقة ھي كذلك الحدس العقلي »لي، واإليمان ووعيه التاريخي، وطابعه الجد

المحايث للخطاب الجدلي الموجود في اللغة، فھي الوجود كوعي كلّي بالذات، وبالذات 

، والھدف ھو الوصول إلى شفافية الموضوع من خالل االلتحام كليا باللغة 58«كوجود

  .ھداف الھرمينوطيقا كذلككوجود وبالوجود كلغة، وھو ھدف من بين أ

إن ما يھّم 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 

ضي والتراث كذاكرة، ويقوم خطاب التيولوجيا بدفعھا إلى منطقة الالوعي الما

  .المغمورة؛ ليتراكم فوقھا الواقع بحوادثه ومشكالته وتاريخه فيردمھا ويحجبھا عن الفھم

وعلى ھذا فإن المسيرة الطويلة لھرمينوطيقا ريكور تحاول استعادة اإلنسان في صورته 

الوجود في اللغة، بتأويل النص وتفكيك رموزه المكتملة ووجوده األصيل بتحرير 

وعالماته، وتحريره من ذاكرة التراث بالسرد واالنحكاء، ثم قوله في الزمن وانتشاله 

من الالوعي بتأويل رموز النص الديني وبناء عالمه؛ ليتّم إنقاذه من تحت أنقاض الواقع 

لذي ينھشه والظلم الذي بتحرير الفعل من قوته الالإرادية، وتخليص العقل من الشر ا

  .مسؤولية الذات األخيرةيحطمه وتلك 
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  ة والقيادةاألمّ التوازن بين 
  مصدق الجليدي

  
وعنه تتفرع أسئلة عديدة تنبع كّلها من  سؤال العالقة, «األمة والقيادة»المفهومي زوج اليطرح 

لمي وقوتها التفكير في مصلحة األمة واستقاللها الثقافي والسياسي المرتبطين بتقدمها الع
طرح هذه المسألة هو ما تواجهه األمة اإلسالمية والباعث المباشر على  االقتصادية والعسكرية,

اليوم من تحديات تفرض عليها حسن استغالل إمكانياتها الروحية والمادية التي تمكنها من القيام 
واالنبعاث من جديد، بعد قرون التخلف والضعف التي عانت منها، والتي أدت إلى نتائج كارثية في 

وطأة ن جهة وقوع أجزاء عزيزة من أرضها تحت مستوى حرية شعوبها وازدهارها سواء م
   .أو من جهة وقوع الشعوب اإلسالمية ذاتها في قبضة االستبداد واالستعباداالستعمار, 

حرر والتقدم من هنا يطرح سؤال القيادة الرشيدة والمخلصة لقضايا األمة وطموحها في الحرية والت
وما  ؟وهل من أمل في وجودها ؟هذه القيادةوبطريقة أخرى: ما هي خصال  والرفاهية واالزدهار,

المقصود بالقيادة: هل هي القيادة الروحية الدينية أو العلمية؟ أم السياسية؟ أم العسكرية؟ أم 
  جميعها؟

يفترض هذا السؤال وضوحا في مفهوم األمة في حد ذاته كما أنه سؤال يرتسم على خط زمني 
يحتاج المفهوم األول إلى توضيح ويشهد الواقع  بينما فترض أنه متواصل على نفس الوتيرة؛يُ 

التاريخي على تباينات في األحقاب والعهود اإلسالمية اشتملت على اختالفات كبيرة في مفهوم 
القيادة، الذي ظهر تاريخيا على درجة من التعدد والتجاذب وحتى الصراع بين مختلف األطراف 

لمتنازعين على القيادة في كل درجة قوة الطرفين االممثلة له. ولقد تباين نوع هذا الصراع بحسب 
كبرى كالتي عاشتها بعض  ِمَحنٍ ففي حال التفوق المطلق ألحدهما على اآلخر نشهد حاالت  مرة,

وأحيانا تمر  ,(الفتنة الكبرى) وفي حاالت توازي القوى نشهد اقتتاال طاحنا ,القيادات الروحية لألمة
أو بين سلطة  ,ين معاوية واإلمام الحسن على سبيل المثالاألمة بفترات هدنة متفق عليها (ب

أو  ،معنوية للخالفة من جهة وسلطة مادية لذوي الشوكة من أصحاب السلطانات من جهة ثانية)
أو اللجوء للعمل السري لحين  ،مفروضة (حاالت التقية لدى قهر وتصفية رموز الحركات الشيعية

  مر الواقع عند اليأس من التغيير). وجود فرصة لالنقالب أو االستسالم لأل
كل هذا يواجهنا اآلن ونحن نطرح قضية القيادة التي تحتاجها األمة في الوقت الحاضر. فهذا 

ذهنية ومخزون  مثقل بمشاكل ومعاني ورموز ومخلفات الماضي التاريخي في شكل بنىً  ،الحاضر

                                                 

   باحث وأكاديمي من تونس.  
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ا ليس لنا من سلطان على ولذ ،أو في شكل بنى سياسية وتجاذبات مذهبية أو غيرها ،نفسي
حاضرنا إال بقدر ما نمتلك بصفة واعية من ماضينا، ألن الماضي ال يمضي بحسب عبارة أحد 

  وهو مستمر في الحاضر وجزء هام من مفاعيله. ،الفالسفة
، ةيطرح علينا عمل على مستويات خمس «األمة والقيادة» عندما نضع أمامنا الزوج المفهومي

  وهي:
تشكلت تاريخيا؟ وما هي األطوار التي مرت بها؟ وماذا تحتاج لتكون قوية  ما األمة؟ وكيف -1

 حرة أبية كريمة؟

وبنت تحت إمرتها حضارتها الشامخة؟ هل هي  ،ما هي القيادة التي رضتها األمة لنفسها -2
روحية أم سياسية أم عسكرية؟ وما هي العالقات التي نسجت بين مختلف هذه الممكنات 

 لألمة؟ والتعينات القيادية

ما هي أنماط العالقة التي قامت على امتداد التاريخ اإلسالمي بين األمة وقياداتها أو كيف  -3
  يرتسم المسار التاريخي لتشكل مفهوم القيادة وتطورها في الحضارة اإلسالمية؟

 كيف يرتسم مشهد عالقة األمة بالقيادة اليوم؟ -4

  ارية؟أية قيادة تحتاج األمة اليوم وألية مهام وطنية وحض -5
  أوال: األمة وتشكلها الرمزي والمادي

   األمة في اللغة -1
عند العرب األّمة  كما تدل ،ة له أي ال دين لهفالن ال أمّ  :لغًة تعني الدين والطريقة، فُيقال األّمة

من الحيوان  تعني كل جماعة بشرية، وكذلك كل جنس األّمةالحسن، و  أيًضا على النعمة والعيش
خاص بالجماعة  األمة طالق لفظإن ى ألشيخ الطاهر بن عاشور رحمه اهللا ير ن ا، غير أوالطير

 وَما ِمن َدآبٍَّة ِفي اَألْرِض َوَال َطاِئٍر َيِطيرُ { :- ىتعال–يقول في تفسير قوله  العظيمة من البشر حيث

ْطَنا ِفي الِكَتاِب ِمن  :مٌ مَ أُ  ؛)38األنعام( }ِإَلى َربِِّهْم ُيْحَشُرونَ  َشْيٍء ثُمَّ  ِبَجَناَحْيِه ِإالَّ ُأَمٌم َأْمثَاُلُكم مَّا َفرَّ
صفات ذاتية من نسب أو لغة أو عادة أو  أصلها الجماعة من الناس المتماثلة في األّمةو  ،ةجمع أمّ 

ة فال يقال في اللغة أمّ  ،البشر ة خاص بالجماعة العظيمة منوأحسب أن لفظ أمّ ..جنس أو نوع.
الدواب والطير في هذه اآلية فهو مجاز أي مثل  ا إطالق األمم علىة السباع. فأمالمالئكة وال أمّ 

صفات متحدة بينها أمما واحدة وهو ما يجمعها وأحسب  األمم ألن كل نوع منها تجتمع أفراده في
وبناء عليه سنعتمد هنا هذا المعنى األخير لألمة مع تدقيق القول فيه فلسفيا  .بالبشر أنها خاصة

ألن شأنها هو الذي يعنينا في هذا  ؛ة اإلسالمية دون سواها من األمموتخصيصه الحقا باألم
 المقام.

  منزلة األّمة من االجتماع اإلنساني في الفكر الفلسفي اإلسالمي القديم -2
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 ل الفيلسوف المسلم أبو نصر الفارابي األمة منزلة وسطا من بين االجتماعات اإلنسانية الكاملة:زِّ نَ يُ 
 ،والوسطى اجتماع أمة في جزء من المعمورة الجماعة كلها في المعمورة،تماعات فالعظمى اج»

فالخير  ،والصغرى اجتماع أهل مدينة في جزء من مسكن أّمة...واألّمة جزء جملة أهل المعمورة
آراء أهل («األفضل والكمال األقصى إنما ينال أوال بالمدينة ال باالجتماع الذي هو أنقص منها

  ). 62 ، ص.المدينة الفاضلة
والمدينة في الفكر الفلسفي القديم يقصد بها ما يعرف عندنا اليوم بالدولة الوطنية، فتصبح األمة 

وٕاما من  ،مكونة إما من دولة عظمى (كما هو الحال في الفترة األولى من الخالفة اإلسالمية)
ا تختلط بقضايا وتجمع بين مواطنيها وحدة شعورية روحية غالبا م بالدين نفسه،مجموعة دول تدين 

أو كما هو حالنا  الدولمشتركة كثيرا ما تهم مواجهة األعداء الخارجيين (كما هو الحال عند ظهور 
  اليوم).

  الحديث تشكل األمة من منظور الفكر االجتماعي اإلسالمي -3
كيفية تشكل  «أصول النظام االجتماعي في اإلسالم»يشرح الشيخ الطاهر بن عاشور في كتابه 

رابطة مقدسة »اإلسالمية على قاعدة روحية تتمثل في رابطة الدين اإلسالمي، التي هي األمة 
بن عاشور هذه الرابطة جامعة األمة التي ا) وسمى الشيخ 108(ص.  «تصغر أمامها الروابط كلها
  ).13(الشورى:  }أن أقيموا الدين وال تتفرقوا فيه{ال تخترقها جامعة أخرى: 
ألن جوامع األنساب والمواطن جوامع  ؛جامعة أخرى في نظر ابن عاشور هذه الجامعة ال تعادلها

ألنها جامعة واسعة جدا ال يلتئم  ؛اصطالحية قاصرة كما يرى، كما ال تحل محلها جامعة البشرية
وألن اإلسالم نابت على أعراق الفطرة  ،ألن البشرية قد اختلفت بالعقائد واألعمال ؛تحتها البشر

ألن مبناها على الحق  ؛ة مقبولة في النفوس سهلة التسرب إلى القلوب النيرةكانت جامعته فطري»
(ص.  «وذلك المبدأ هو إثبات اإلله وتوحيده وٕاثبات الرسالة عن اهللا إلى الخلق ،ووضوحه وبساطته

110.(  
هذا المظهر النفساني الروحي لتكون األمة اإلسالمية احتاج إلى مظهرين مشاهدين ليكون فاعال 

هو إيجاد المجتمع اإلسالمي، وأما الثاني فهو رابطة األخوة اإلسالمية فتاريخ: أما األول في ال
وقيام المجتمع القيادة النبوية على بنائهما معا بتوجيه من الوحي.  وهو ما عملت ،)115(ص. 

وهذه النظم كما شرحها ابن عاشور  تؤطره وتفصل في نوازله، مٍ ظُ اإلسالمي احتاج إلى تركيز نُ 
معامالتهم  فن القوانين الضابطة لتصرفات الناس في :رعوي إلى فنين أصليين: الفن األولت

فن القوانين التي بها رعاية األمة في مرابع الكمال والذود عنها  :والفن الثاني (كالعدالة والمساواة)،
قتصاد) (ص. أسباب االختالل (كالمساواة والحرية والتسامح وحماية البيضة ونشر الدين وٕادارة اال

122.(  
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مع أنهما  ،وبناء عليه ال مناص من إقامة الحكومة لألمة لإلسالمية للتصرف في هذين الفنين
 «يزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن»ينطويان على جانب أخالقي ونفسي يتبع قناعات األفراد، ولكن 

نه ؛ حيث إرتبة الضروريأمر في م»ولذا فقيام هذه الحكومة هو  كما قال الخليفة عثمان بن عفان،
وهذه الحكومة ال يراها الشيخ ابن عاشور إال  )،122(ص.  «ال يستقيم حال األمة بدون حكومة

حكومة ديمقراطية على حسب القواعد الدينية اإلسالمية المنتزعة من أصول القرآن ومن بيان السنة 
معلوم أن آخر ما انتهى و  ،)123(ص.«النبوية ومما استنبطه فقهاء اإلسالم في مختلف العصور
وهو ما خصص له ابن عاشور كتابه  ،إليه العقل الفقه اإلسالمي هو الفهم المقاصدي للشريعة

فقاعدة »بكل وضوح لدى قوله:  «أصول النظام االجتماعي»وما نص عليه في كتاب  ،المشهور
وقوله  )،221 (ص. «السياسة اإلسالمية ألمتها أنها إجراء لمقاصد الشريعة بالرغبة والرهبة

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

  من غضب اهللا عّز وجّل.
مية (جامعة األمة) إلى األخوة اإلسالمية، فالمجتمع وهكذا فقد تدرجنا من الرابطة الروحية اإلسال

اإلسالمي، فالنظم الالزمة له، فانضواء تلك النظم تحت إشراف الدولة اإلسالمية، تلك الدولة التي 
ال يكتمل تحقيقها لمقاصد الشرع إال بأن تقودها حكومة ديمقراطية ضمن اإلطار العام لفلسفة 

وهو ما يصلنا مباشرة بالعنصر الثاني الذي نروم  اق الفطرة،اإلسالمي النابت من أعر التوحيد 
  معالجته وهو مفهوم القيادة.

  ثانيا: القيادة وتشكلها الرمزي والتاريخي
سننظر من خالل هذا العنصر في مفهوم القيادة كما عولج في األدبيات الفلسفية اإلسالمية لتحديد 

اإلمامة في أهم المدارس الكالمية اإلسالمية: السنة يادة/ثم سنتناول بالدرس منزلة الق ،الرمزي هِ دِ عْ بُ 
لنتجاوز بذلك المعالجة النظرية البحتة لهذا المفهوم إلى مسألة اندماجه في  والمحّكمة؛والشيعة 

  ة. لرئيسالرهانات والصراعات التاريخية بين مختلف المذاهب اإلسالمية ا
  البعد الرمزي للقيادة في الفلسفة اإلسالمية -1

ة: سالمية من خالل ثالثة أعمال رئيسسنفحص مفهوم القيادة (الرياسة) في مدونة الفلسفة اإل
تلخيص »وكتاب  ،للفارابي «آراء أهل المدينة الفاضلة»وكتاب  ،البن سينا «كتاب السياسة»

  البن رشد.  «السياسة
  من هو األجدر بالرئاسة؟ - أ

ذلك لما و  ؛ن الفيلسوف هو أجدر الناس بالرياسةهنالك اتفاق بين هؤالء الفالسفة الثالثة على أ
إلى  «إلهيات الشفاء»ومن األدلة على ذلك أن الشيخ الرئيس ينبه في  يتمتع به من رجاحة عقلية،
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وال أحد  ،فصاحب العقل األعظم هو الذي يستحق الرياسة عيار اختيار الخليفة هو عقله فقط،أن م
 «تلخيص السياسة»وجاء في كتاب  فكر القديمة،لسوف خاصة في عصور الأعظم عقال من الفي

إلى جانب -  الحكام في هذه المدينة هم بال شك الفالسفة الذين توفرت فيهم»البن رشد أن 
حد »).  وحسب ابن رشد فإن 105(ص «كل الفضائل الخلقية وغيرها من الفضائل -الحكمة

حد، ما دام اإلمام في لغة العرب الفيلسوف هو بعينه حد الملك والشارع واإلمام، كلها بمعنى وا
هذه صنعته هو بصورة تامة فيلسوف، وهو  نْ يعني الرجل المتبوع في أفعاله، والذي يؤتم به، ومَ 

ألنه ال يوجد من هو أعلم من  ؛). والمقصود بالفيلسوف هو العالم140(ص. «اإلمام بصورة مطلقة
وٕانما يشمل كليات  ،تص بأمور جزئيةالفيلسوف في العصور القديمة، زيادة على كون علمه ال يخ

ومن هنا نستنتج أن القيادة بحسب الفلسفة  ،األمور في مختلف المجاالت التي تحتاجها المدينة
يجب أن تكون للعلماء أي للعقل الذي يجب  «الجمهورية»اإلسالمية المتأثرة بأفكار أفالطون في 

نفس الشهوانية (أرباب األموال أن يسود أصحاب القوة الغضبية (الحرس والجند) وذوي ال
ن تقسيم القوى المتحكمة في المدينة هي عينها المتحكمة في الفرد (الناطقة ؛ حيث إوالصناعات)

والغضبية والشهوانية) بحسب ما تقرر لدى أفالطون وابن سينا والفارابي وملخص أفالطون وشارح 
  أرسطو ابن رشد.

  خصال رئيس المدينة الفاضلة  - ب
، أن «آراء أهل المدينة الفاضلة»من  «خصال رئيس المدينة الفاضلةالقول في »ل جاء في فص
ورئيس  ،وهو رئيس األمة الفاضلة ،وهو الرئيس األول للمدينة الفاضلة ،اإلمام» الرئيس هو

وال يمكن أن تصير هذه الحال إال لمن اجتمعت فيه بالطبع اثنتا عشرة  ،المعمورة من األرض كلها
وجودة الفهم  ،هي الصحة الجسدية ة). وهذه الخصال االثنتا عشر 69(ص.  «عليهاخصلة قد فطر 

 ،والصدق ،والتحكم في الشهوات ،ومحبة التعليم ،وحسن العبارة ،وجودة الحفظ والذكاء ،والتصور
وقوة العزيمة. وهذه الخصال هي في الحقيقة من خصال النبوة، ولكن  ،والعدل ،والكرم ،والكرامة

 - يخلف النبي (خليفة رسول اهللا) وهو الرئيس الثاني فيمنفر كلها أو بعضها بقدر يمكن أن تتو 
إن كان حكيما وحافظا للشرائع والسنن والسِّير التي دبرها  -بقطع النظر عن ترتيبه في الخالفة

ن في مباشرة أعمال األولون للمدينة كما يشترط فيه جودة الروية وقوة االستنباط وجودة الثبات بالبد
فإن لم يوجد إنسان واحد اجتمعت فيه هذه الشرائط ولكن اثنان أو أكثر أقاموا  )،71الحرب (ص. 

وٕاال فإن المدينة معرضة للهالك (ص.  ،مجلس رئاسة. والمهم أن يكن بينهم على األقل واحد حكيم
72.(  
  انحرافات القيادة - ج
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ة رعاياهم في ملك الخيرات تنشأ االنحرافات لدى الحكام بحسب ابن رشد عندما يودون منافس
قهر »واألموال والقصور والضيعات، وهذا ضار بهم وبرعاياهم حيث سيلجؤون في هذه الحالة إلى 

مما يجعلهم مبغضين من أهل  ،.)106(ص «أهل مدينتهم باستخدامهم السيئ لقدراتهم وقوتهم
 ، وليس لردع عدو خارجي،وٕان أعلنوا حربا فلن يعلنوها إال من أجل الحفاظ على ملكيتهم»مدينتهم 

ولهذا ستكون العداوة والبغضاء والكره والخديعة هي ما يتبادل بينهم وبين أهل مدينتهم، كما يحدث 
  ).121(ص«مع أهل المدن األخرى، وهو سبب عدائهم وقتالهم ألهل مدينتهم

الذين من ذلك الصنف من الحكام  ي السياسةويحذر ابن رشد من خالل تلخيصه آلراء أفالطون ف
يسطون على الحكم ويصدرون كتبا أو خطبا يتظاهرون فيها بالحكمة وهم أبعد الناس عنها، فيقول 

التظاهر بالمعرفة (ومن الواضح أن هؤالء الذين اهتموا بالتفلسف »عن هذا الصنف من الحكام: 
ذه المدن ليسوا بذي فائدة لهدون أن يسعوا إلى بلوغ الكمال األقصى فهم  )والقدرة على التنظير

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

رر تب وال هم أيضا بمقنعين جمهورهم بحكايات كاذبة ردعهم عن ارتكاب مثل هذه األفعال،بهم ت
وهم إنما سيلحقون بذلك العار واألذى بالفلسفة وبكل فيلسوف حق  ارتكابهم مثل هذه الشناعات،

  ).146يستحق ذلك اللقب، وهم موجودون في زماننا(ص. 
  اإلمامة القائدة ومكانتها في مدارس الفكر اإلسالمي القديم -2

ن فروع الدين، واعتبروا الصيرورة م من أهل السنة والجماعة اإلمامةَ  ونلقد اعتبر الفقهاء المتأخر 
بينما اعتبرت الشيعة اإلمامية واإلسماعيلية اإلمامة أصال من  ؛إليها اجتهادا وليس أمرا تعبديا

إن ما اختلف فيه فقهاء السنة والشيعة » . يوضح رضوان السيد هذه المسألة بقوله:1أصول الدين
يعة أواخر القرن فقد رأت الش ؛النحلة) العامهو موقع الزعامة السياسية من مشروع األمة (الملة، 

اإلمامة من مقتضيات الدين أو ضروراته بمعنى أنه ال قيام للدين بدونها، أي أن  األول الهجري أن
ألن اإلمام عندهم قائم على الشرع، وال تقوم الشريعة في العالم  ؛الدين يقتضي السلطة القائدة

حارسا للشرع، وليس من مقتضياته.  -في أحسن الحاالت -بينما ظل اإلمام عند أهل السنة نه؛بدو 
ألن اإلمام الشيعي  ؛وكال التصورين ال يقتضيان الدولة، أي المجتمع السياسي في األساس

منصوب من اهللا ورسوله كجزء من الدين وضرورته الالحقة عند أهل السنة طبيعية مصلحية 
جهة (مع أنهم نظروا طويال في القرنين الثاني والثالث ألنفسهم باعتبارهم حراس لحراسة الشرع من 
  ). 16(ص. «من جهة ثانية «منع الناس من التغالب»)، وسياسة الدنيا، أي !الشريعة ودعاتها

 ھ40أو  ھ39هذا عن السنة والشيعة، أما جماعات المحكمة األولى فقد رفضوا في العام    
ذلك أن هذا  !«ال حكم إال اهللا»من خالل شعارهم:  سي للمشروع اإلسالميضرورة اإلمام السيا
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ا أن تقوم عليه في ظل أحكام المشروع في اعتقادهم مشروع إلهي، وبالتالي يمكن لألمة بمجموعه
بن اولكنهم اضطروا هم أنفسهم الختيار زعيم لهم في صراعهم مع اإلمام علي هو عبد اهللا  اهللا،

بمعنى أن سلطته التنظيمية  !م سموه فيما بعد في نظريتهم للسلطة: إمام القتاللكنه ؛وهب الراسبي
ومع ذلك فإن المصادر تذكر أن اإلمام عليا عندما رد عليهم رد » ،تنتهي بنهاية المعارك أو الجهاد

 بل رعاية الشؤون الحياتية ؛بما يفيد أنه يرى ضرورة الدولة، ال للدين أو إنفاذ حكم اهللا في األرض
ال بد للناس من أمير بر أو فاجر، يضم الشعث،  د قال: الحكم هللا وفي األرض حكام،للناس، فق

ريح َبرٌّ وُيستراح ستويجمع األمر ويقسم الفيء، ويجاهد العدو، ويأخذ للقوي من الضعيف، حتى ي
  .2«من فاجر

  المسار التاريخي لتشكل مفهوم القيادة  وتطورها في الحضارة اإلسالمية -3
حاول في هذا العنصر اإلجابة عن األسئلة التالية: كيف تم التحول من نمط الخالفة إلى نمط سن

السلطنة والملك في الحكم اإلسالمي؟ ما هي القيادة الواجب طاعتها في نظر العلماء المسلمين؟ ما 
لصراع هي مهام القيادة سياسية كانت أو علمية كما تكّرست في التاريخ اإلسالمي؟ ما هي مالمح ا

  بين سلطة الحكام السياسية وسلطة الفقهاء الرمزية؟
  الخالفة والملك - أ

يرسم لنا ابن خلدون في مقدمته الشهيرة بطريقة دقيقة المسار الذي سلكته ظاهرة القيادة من الخالفة 
إلى الملك المحافظ على  3«حين كانت األمة والدولة موحدتين في كيان صلب واحد»الراشدة 

سترضائها فة وصوال إلى الملك البحت (السلطنة) المكتفي بالتبرك بالخالفة أو بامعاني الخال
ألهميته ولكونه جمع في أسطر  ؛وهذا قوله في ذلك نورده كما هو استرضاء لعامة المسلمين،

فقد رأيت كيف صار »معدودات تاريخ قرون عديدة لتطور ظاهرة الحكم في الحضارة اإلسالمية: 
ولم  ن ومذاهبه والجري على منهاج الحق،وبقيت معاني الخالفة من تحري الدياألمر إلى الملك 

وهكذا كان األمر لعهد معاوية  ي كان دينا ثم انقلب عصبية وسيفا،يظهر التغير إال في الوازع الذ
ومروان وابنه عبد الملك، والصدر األول من خلفاء بني العباس إلى الرشيد وبعض ولده، ثم ذهبت 

فة ولم يبق إال اسمها، وصار األمر ملكا بحتا، وجرت طبيعة التغلب إلى غايتها، معاني الخال
  واستعملت في أغراضها من القهر والتقلب في الشهوات والمالذ. 

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

الخالفة وأثرها بذهاب عصبية العرب وفناء جيلهم وتالشي أحوالهم، وبقي األمر ملكا بحتا كما كان 
والملك بجميع ألقابه ومناحيه لهم،  مشرق يدينون بطاعة الخليفة تبركا،الشأن في ملوك العجم بال
لك فعل ملوك زناتة بالمغرب مثل صنهاجة مع العبيديين، ومغراوة وكذ ،وليس للخليفة منه شيء
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وبني يفرن أيضا مع خلفاء بني أمية باألندلس، والعبيديين بالقيروان، فقد تبين أن الخالفة قد وجدت 
بدون الملك أوال، ثم التبست معانيهما واختلطت، ثم انفرد الملك حيث افترقت عصبيته من عصبية 

  ).263-262، ص. المقدمة( «ر الليل والنهارالخالفة واهللا مقد
  من هي القيادة الواجب طاعتها؟ - ب

 والرسول هم ثمة شبه إجماع في علماء الصدر األول أن من تجب طاعته على األمة بعد اهللا
ذي لقب وأّول من اتخذ لقب األمير هو الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ال األمراء أي الخلفاء،
إن التسمية األولى أو اللقب األول لزعيم المسلمين كانت:  :وهناك من قال ين،نفسه بأمير المؤمن
فه أو تولى وقد أطبق المتأخرون من الفقهاء والمؤرخين أن معناها: الذي خل ،خليفة رسول اهللا

ريخية يرد لكن هناك نصوصا مبكرة على قطع نقدية، وفي المصادر التا» األمر (السياسي) بعده؛
فيبدو أن التصور الكامن في الحالتين ليس المعنى المتبادر، أي المجيء  فة اهللا،فيها لقب: خلي

  .4«عقبه، بل أنه القائم على المشروع اإللهي الذي أوكله اهللا ورسوله إلى المسلمين في األرض
أن أولي  }أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم{وجاء في تفسير الطبري في تفسير اآلية 

)، وعطاء بن السائب ھ104بن جبر (ار الواجبي الطاعة بنص القرآن، هم عند مجاهد األم
) ليس األمراء بل: أهل الفقه والدين. واألمر من معانيه في القرآن: السلطة والقوة والقدرة ھ136(

  والتمكن.
لو ردوه و { :) أن السلف فسروا قوله تعالىھ 463وجاء في كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (

أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأولي { :وقوله تعالى }إلى أولي األمر لعلمه الذين يستنبطونه منهم
وينبه رضوان السيد الذي درس هذا الموضوع بشكل مفصل على  ،5«بأنهم العلماء }األمر منكم

–مر هم عدم وجود إجماع بين العلماء في القرن الثاني وما بعده على أن المقصود بأولي األ
وبعد تراجع التوتر بين  : إنهم األمراء،فقد كان هناك من استمر على القول ،العلماء -حصرا

إن أولي األمر فئتان:  :السلطة والعلماء أواسط القرن الثالث الهجري، ساد التفسير التصالحي القائل
  6!العلماء واألمراء

لي األمر بنوعيهم: الذين لهم السلطة ولذا سننظر في العنصر الفرعي الموالي في وظائف ومهام أو 
  والذين لهم السلطة المعنوية أو الروحية. ،السياسية

  مهام القيادة السياسية - ج
ال تعـــرف المصـــادر كلمـــة أقـــدم مـــن تلـــك المنســـوبة لإلمـــام علـــي فـــي المهمـــات االجتماعيـــة للســـلطة 

 ،رٍّ أو فـاجرلناس من أمير َبـال بد ل»السياسية، وقد قالها اإلمام في معرض إثباته لضرورة السلطة: 
يشــــرف علــــى توزيــــع النــــاتج (، ويقســــم الفــــيء )يمنــــع الفتنــــة الداخليــــة(يضــــم الشــــعث ويجمــــع األمــــر 

، ويأخـذ للقـوي )الدفاع عن األرض والنـاس فـي وجـه األعـداء الخـارجين(، ويجاهد العدو )االجتماعي
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ربـع وظـائف أساسـية للقيـادة: . فنحن إذن بحسب هذا النص أمام أ«)العدالة القضائية(من الضعيف 
ضمان اللحمة االجتماعية والتماسك داخل المجتمع األهلي، وتصريف شؤون الدولة االقتصادية بمـا 

حماية البيضة: الدفاع عـن األرض وحمايـة أعـراض بحسب المتعارف عليه، و   يضمن معاش الناس
وهـذه الوظـائف تتـوزع علـى أربـع  العدالة القضائية،المسلمين وممتلكاتهم من العدو الخارجي، وٕاقامة 
 -السياســة الخارجيــة والــدفاع -المجــال االقتصــادي -مجــاالت: المجــال المــدني أو المجتمــع األهلــي

  المجال القانوني والقضائي.
  وظائف القيادة الفقهية أو سلطة المثقف في الحضارة اإلسالمية -د

  للفقيه: يننذكر بداية بأن هنالك معني
 في الشرع فيتقلد القضاء والشهادة والوعظ واإلفتاء الخاص باألفراد. الفقيه بمعنى المختص -

والنوع الثـاني هـو الـذي يتمتـع بسـلطة معنويـة أكبـر علـى  ،والفقيه بمعنى المتفقه في الدين عامة -
وفـي هـذه الحالـة  لـذي هـو ضـرب مـن قيـادة الـرأي العـام،ا»وله وظيفة اإلفتـاء العـام  ،جمهور الناس

يه خصـيم نفسـه فـي وظيفتـه بصـورة تتعـدى حياتـه الخاصـة فيبحـث عـن إفتائهـا فـي الثانية يكون الفق
وعنده يفتي نفسه ويعلن فتواه يصبح قائـدا للـرأي العـام بمقتضـى  ،مستوى التمييز بين الحق والباطل

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

  تنازع القيادة بين سلطة الحكام السياسية وسلطة الفقهاء الرمزية -ھ
مما أدى ويؤدي دائما  ،السياسية والمعرفية :وجد طوال التاريخ اإلسالمي توتر دائم بين السلطتين

ولعل أول صراع مكشوف بين السلطتين هو ذاك  ،إلى الصراع والتواطؤ بين المستحوذين عليهما
 8«الذي حوى علما وأوكأ عليه»الذي وقع بين الخليفة الثالث عثمان بن عفان والصحابي الجليل 

وما قصة اإلمام مالك بن أنس مع جعفر بن سليمان من ذلك ببعيد، حيث  ،9ذر الغفاري يأب
ورأسه من جهة  ،رجاله من جهة رأسه وثق به،أُ ضرب الخليفة اإلمام وعّزره على ظهر حمار 

كذلك نكبة ابن  ننسىوال   ،ذَنبه، وذلك بسبب عدم فتواه في طالق المكره، ذات الخلفية السياسية
  ...أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمنبن ) على عهد المنصور ھ593رشد الفيلسوف والفقيه(عام 

  والقائمة تطول...
بل ما حصل في غالب األحيان هو قهر  د الصراع المعلن؛يصل دائما إلى ح ولكن هذا التوتر لم
ولعل الفقهاء هم الذين  للسلطة المعنوية التي هي للفقهاء، -التي هي للحكام- السلطة السياسية 

إذ حصروا القيم المعنوية في  ؛لما فعلوه بوظيفة المعرفة» ؛يتحملون المسؤولية األولى في هذا المآل
إذ حصروا القيم  ؛ولما فعلوه بوظيفة السياسة ثانيا ،ليل والتحريم)موضوع اختصاصهم أوال (التح

في حين أن الثورة المحمدية تقتضي أن  ع اختصاص الساسة (األخذ والعطاء)؛المادية في موضو 
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تكون السلطتان وضربا القيم مادتي الرعاية العامة لكل المستخلفين بمقتضى األمر بالتواصي 
  .10«والتواصي بالصبر شرطا في العمل الصالح ،دقبالحق شرطا في اإليمان الصا

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

والفقهاء الممارسين وذلك إلى مرحلة الفصل الوظيفي بحسب المقابلة بين الفقهاء المؤصلين  -1
  حدود تكون المدارس الفقهية األربع الرئيسة (إلى بداية القرن الثالث الهجري).

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

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

  العلمانية.
منذ  سالمية،ثويري في فقه المعارضة اإلمرحلة الفصل بين الفقه والقانون الوضعي أو الفقه الت -4

  شروع الصحوة في محاولة تأسيس الدولة اإلسالمية ردا على الدولة العلمانية الشمولية.
ويمكن حصر مدتها  قبة الصراع الفصامي بين السلطتين،وقد توسط بين الحقبتين بمرحلتيهما ح

نصف  عمليا بين سقوط الخالفة العباسية وسقوط الخالفة العثمانية: من نصف القرن السابع إلى
فالحكم صار كله  مثل نصف التاريخ اإلسالمي تقريبا،القرن الرابع عشر الهجريين. ومن ثم فهي ت

المصداقية من الفقهاء  وسلطانيا في الحقيقة وهو ليس خالفيا إال باالسم في هذه الحقبة. وذو 
الب صاروا يمثلون الرأي العام النخبوي العاجز في ثورته على هذا التحالف الضمني في الغ

  والصريح أحيانا.
مرحلة عدم التطابق بين السلطتين الروحية والزمانية وهي الحقبة التي آلت إلى ما يوصف  -5

أي العصر الذي صارت فيه السلطة الروحية بال حول وال قوة وصارت فيه  ؛بعصر االنحطاط
  .11السلطة الزمانية بال معنى وال عقل

    ر: حصيلة التاريخ اإلسالميعالقة األمة بالقيادة في وقتنا الحاض -4
لو أردنا حساب حصاد القرون في عالقة األمة بمختلف أنواع قيادتها، لظهرت لنا حقيقة بسيطة 
ولكنها قوية ومفعمة باألمل بالرغم من جراحات الماضي وتركات التاريخ الثقيلة وشدة وطأة 

  الحاضر وقسوة الواقع.
حدود فتوحاتها حدود الصين وجنوب فرنسا وشرق التي بلغت - صحيح أن دولة اإلسالم العظيمة 

، قد تفككت وآلت إلى -واستمرت ثمانية قرون في إسبانيا واكتسحت أجزاء واسعة من آسيا ،أوروبا
دويالت تزداد أو تنقص أهمية، وما بقي من ألقاب الخالفة إال لقب ال يتعدى حدود التبرك بالنسب 
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. كل هذا .ة العثمانية إال دولة تعلمنت بصفة جذريةإلى العائلة الشريفة، كما لم يرث الخالف
الشعوب اإلسالمية من نير االستعمار وعسفه،  من عديدالصحيح، كما ال يخفى علينا ما تعانيه 

ولكن ما بقي صامدا بالرغم من كل هذه الجراحات واالنكسارات هو النواة الصلبة للوجود اإلسالمي 
بل ازدادت بمرور التاريخ حضورا  ا؛ لم تندثر األّمة اإلسالميةحذا العالم، وهو األّمة بحد ذاتهفي ه

أي  ؛وقداسة في وجدان كل المسلمين. تم التخلص من قدسية الخالفة وتم تعويضها بقدسية األمة
لم تعد هنالك من قيادة مقدسة ولكن سنحت لألّمة فرصة لتجسيد معنى االستخالف في األرض 

والسّر في ذلك هو بقاء األصل الذي يمثل مصدر إلهام  ،ة لهابقيادة تصنعها هي وال تكون صنيع
ال ينضب لتشكل روح األمة وبقائها حية، وهو كتابها الذي ظل من دون تحريف وظل برنامجه 

ذاك هو القرآن  ،بل إنه يزداد مشروعية بمرور األيام ؛التثويري والتنويري كامال من دون تقادم
 في أنفسنا وفي اآلفاق ضمن أفق فلسفة شهودية توحيدية راسخة الكريم الذي وعد بأن نرى آيات اهللا

  في الفطرة النقية.
نجد لدى رضوان السيد تعبيرا مصيبا عن هذه النتيجة التي استخلصناها عن عالقة القيادة 

لقد كانت مشكلة الدولة » :12رؤيته للخالفة وبنية الدولة في اإلسالم(الخالفة) باألمة، فهو يقول في 
سالم الوسيط (والخالفة هي الدولة األم) أنها ضعيفة الجذور في أصل المشروعية، وأنها لم في اإل

دولة »تستطع التغذي باستمرار من ذلك النبع الثّر للشرعية من جهة، وما استطاعت التحول إلى 
وهكذا ظلت األمة وجماعتها هي المقدس، وهي مناط االستخالف،  من جهة ثانية، «بحد ذاتها
تهب كل ما عداها مشروعية فرعية بقدر ما ينضوي تحت  لمشروعية التأسيسية والعليا،وهي ا

لوائها. وقد زالت الخالفة منذ أمد وبقيت األمة وكارزماها (إجماعها، وعدم اجتماعها على 
والشرعيات الفرعية المؤقتة (بما فيها  ،). فاألّمة في اإلسالم هي الشرعية التأسيسية!الضاللة
  . «لتاريخية) شرعيات مصالح ترتبط بتلك المصالح وجودا وعدماالخالفة ا

                                                 
  .16، السنة الرابعة، ص13، العدد مجلة االجتهادرضوان السيد، رؤية الخالفة وبنية الدولة في اإلسالم،  -  1
  المصدر السابق نفسه. -  2
  .8، السنة الرابعة، ص13، العدد مجلة االجتھاد، «الصور التاريخية»ان السيد، مسألة الدولة وصراع رضو -  3
  .25، السنة الرابعة، ص13، العدد مجلة االجتھادرضوان السيد، رؤية الخالفة وبنية الدولة في اإلسالم،  -  4
  .26المصدر السابق ص -  5
  .30المصدر السابق، ص -  6
  .143، ص2007دار الفرقد، دمشق، الوعي العربي بقضايا األمة، المرزوقي، أبو يعرب  -  7
بل العكس من ذلك تماما سعى بلهجته الصادقة إلى  لم يعمل بما علم؛ - رضي اهللا عنه- ال يعني ذلك أن أبا ذر -  8

  منزل التنفيذ بكل ما أوتي من قوة. -خاصة في مجال الوعي االجتماعي–تنزيل علمه 
  لمحمد عمارة. «اإلسالم وأصول الحكم»العودة هنا مثال لكتاب يمكن  -  9

  .145المرزوقي، المصدر السابق، ص -10
  .146-145المصدر السابق، ص -11
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  مقارنة وتفسير: مكونات االتصال األدبي بين البنيوية والتفكيك 

  �ھشام مكي

درء االعتقاد السائد باالختالف الجذري بين مدرستي البنيوية والتفكيك،  نھدف في ھذه المحاولة إلى

للوصول إلى حقيقة تنوع وثراء اإلنتاج األدبي عبر وبيان أنھما تصدران عن نفس النموذج المعرفي؛ 

رات، ومحو خرافة تعميم أدب أمة بعينھا على سائر أصقاع المعمور، على أن ال يُفھم من ھذا الحضا

أننا من دعاة الخصوصية المنغلقة على الذات والنابذة لكل وافد ولو كان فتحا معرفيا أو إبداعا إنسانيا؛ 

، إلى إدراك نعمة بل على العكس من ذلك، سيجد القارئ في ھذا البحث دعوة إلى االنفتاح على العالم

   .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 

تفكيك في الجزء الثاني، ثم أعقبنا ذلك بمحاولة لتفسير ھذين التصورين، تجاوزنا فيھا التعارض ال

الظاھر بين المدرستين، وركزنا على النموذج المعرفي الكامن وراء مختلف إنتاجاتھما، ثم ختمنا 

  .بخالصة ركزنا فيھا ما توصلنا إليه من نتائج

  خطاطة جاكبسون لالتصال األدبي: مدخل

وتحدثوا عن عناصره ومكوناته، وقد اخترنا  1رض كثير من اللغويين إلى بنية االتصال األدبيتع

أنھا تتوسط بين : الخطاطة التي قدمھا جاكبسون تعديال على نظام سوسير، اخترناھا العتبارات منھا

أكثر  البساطة والتعقيد، وعناصرھا واضحة ومحددة تفي بالغرض من ھذا البحث، وختاما ألنھا تمثل

  .المسار األحادي االتجاه/الخطاب المكتوب باعتبار السھم

                                                 
  .باحث من المغرب     �
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  :2وقد وردت ھذه الخطاطة بھذا الشكل

  

  

  

          :ما أن ھذه الخطاطة وردت أيضا على ھذا الشكلك

                      

  .مكونات االتصال األدبي بين البنيوية والتفكيك: أوال 

  ::ر بنيوير بنيويمكونات االتصال األدبي من منظومكونات االتصال األدبي من منظو  --أأ  

  يعتبر جاكبسون العالمة محور عملية االتصال، فكيف تنظر البنيوية إلى عناصر االتصال الست؟

  :المرسل - 1

ما دمنا في سياق الحديث عن االتصال األدبي المكتوب، فسنعبر عن المرسل بكلمة المؤلف، إن النص 

ؤلف ليس له وجود سابق قبل نصه؛ وإنما األدبي البنيوي يتيم المنشأ؛ بل يعتريه اليتم ساعة الوالدة، فالم

م 1967عام  Roland Barthesيولد معه أثناء عملية الكتابة، ويموت بمجرد انتھائھا، وھو ما يؤكده 

يعتقد أن المؤلف يغذي الكتاب، ومعنى ذلك أنه موجود قبل : »في معرض تأكيده على موت المؤلف

س عالقة السبق مع علمه كاألب مع طفله، وعلى الكتاب، يفكر ويعاني ويعيش من أجله، وھو على نف

يولد في نفس الوقت مع النص، وليس له بأي حال من  �النقيض من ذلك تماما، فإن الكاتب الحديث

أناس يملكون موھبة مزج أو  -من وجھة نظر بارت -فالُكتّاب»؛«األحوال وجود يسبق أو يتخطى النص

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  السياق
  سالةالر

  المستقبل  المرسل

  االتصال
  الشفرة 



 3

ن الكتابة للتعبير عن أنفسھم أو ذواتھم؛ بل لالستفادة من خلط كتابات موجودة بالفعل، وھم ال يستخدمو

  ..3«قاموس اللغة الذي كانت كتابته قد تمت بالفعل، ومن مفردات الثقافة القائمة

  :الرسالة - 2

إن لفظة الرسالة نفسھا يستخدمھا جاكبسون بمعنيين : »Robert Scholesيقول روبرت شولز 

، وفي أحيان أخرى مساوية «للمعنى»مساوية « الرسالة»مختلفين، في بعض األحيان تبدو كلمة 

إن المشكلة أن لدينا نظاما كامال للداللة ينشط داخل أي تلفظ،  Verbal form« الشكل اللفظي»لـ

ويمكن وصف الرسالة باعتبارھا عالمة لھا صيغتھا اللفظية الدالة ومضمونھا المدلول، ويمكن اعتبار 

زءا من العالمة األكبر وھي المتلفظ بكامله، ومرة أخرى فإن ھنا الكل العالمة الصغرى ج/ھذه الرسالة

  .4«يقبل تحليل جوانبه الدالة والمدلولة

  النص ليست المعنى، إنھا نسق من العالمات، فكيف تتحدد العالمة؟/فالرسالة

  :الشفرة - 3

بقا يتعلق األمر بشفرة اللغة التي استخدمھا الكاتب لكتابة نصه، وتقتضي تواضعا مس

وعفويا بين المرسل والمرسل إليه، فكلمات النص تُعّد وسيطا ال بد منه إلقامة التواصل؛ لكن كيف 

أحد أشكال العالمة، وإذا كان دي سوسير يَُعّد العالمة كلمة « الكلمة»؟ تعتبر «الكلمة»يتحدد مفھوم 

أن النص األدبي برمته قد  مفردة في خطاطته التي أشرنا إليھا سابقا، فإن جاكبسون يعتبرھا نسقا؛ أي

  ينظر إليه كعالمة

شيئا يمثل بالنسبة لشخص ما شيئا في جوانبه »العالمة باعتبارھا  Charles Sanders Pierceيعرف 

فيميز بين ثالثة أنواع أو أنماط للعالمة؛ ھناك العالمة األيقونية »ويزيد تعريفه تفصيال،  ،5«أو صفاته

iconicجع الذي تشير إليه مثل صورة قطار، والعالمة اإلشارية ، حيث تشبه العالمة المرindexical 
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، وھي symbolicالتي ترتبط سببيا بمرجعھا مثل الدخان الذي يشير إلى الحريق، ثم العالمة الرمزية  

  .6«بمرجعھاarbitraryالتي ترتبط عشوائيا أو عفويا  

ة النظر إليھا على أنھا تمثل شيئا موجودا أن مفھوم العالمة الجديد ألغى طريق: ما يجب التأكيد عليه

الدال وھو : بالفعل في العالم الخارجي، وھو ما يذھب إليه دي سوسير من أن العالمة ُعملة ذات وجھين

رأي ميشل فوكو الذي يتحدث « آرت بيرمان»الصوت، والمدلول وھو المفھوم داخل العقل، ويورد 

يختفي احتمال ...عرفي التالي في نھاية القرن التاسع عشروفي التبادل الم:« عن الموضوع نفسه فيقول

فقط، كمجموعة من الرموز التقليدية التي تمارس معھا ) دالة(النظر إلى اللغة باعتبارھا بنية تمثيلية 

تكتسب . نشاطھا لتصوير الواقع الذي يتم إدراكه من خالل الحواس) األرسطي أساسا(آليات المنطق 

تماسكھا الداخلي المنظم والخاص بھا والذي يختلف عن استخدام اللغة، لم ) جديدةفي المرحلة ال(اللغة 

لم تعد اللغة ترتبط بمعرفة »تعد اللغة تتكون فقط من ممثالت وأصوات تقوم بدورھا بتمثيل الممثالت، 

فاللغة أيضا تتكون من عناصر شكلية تجمع داخل »، «أشياء ال شك فيھا عن طريق التمثيل المباشر

  .7«ق يفرض على األصوات والمقاطع والجذور تنظيما ليس تمثيليانس

في الختام نشير إلى أن العالمة اعتباطية، وأن معناھا موجود داخلھا، وليس داخل أو في أي شيء 

في شكلھا  -خارجي، وأن الداللة ال تتحدد فقط بالعالقة بين الدال والمدلول؛ بل بانتظام العالمة 

داخل نسق أصغر ھو الجملة وھو انتظام متأثر بعالقاتھا مع المفردات  -غويةالمفردة الل: األصغر

األنساق الصغرى فيما بينھا مكونة نسقا أكبر ھو النص /النسق، ثم عالقة الجمل/األخرى داخل الجملة

  .أو العمل األدبي

  :القناة - 4

  .يتم عبر قراءة كلمات الرسالة عبر قناة بصرية االتصال في مخطط جاكبسون
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  :السياق - 5

في االتصال الحسي تكون الرسالة شفوية، وحينھا فإن المرَسل إليه يتلقى الرسالة مباشرة في 

سياقھا؛لكن االتصال المكتوب ھو اتصال مؤجل بين الكاتب والقارئ، بين المرِسل والمرَسل إليه، 

، والسياق ھو «رجعم»يتحقق بانطالق عملية القراءة، نشير إلى أن ھناك من يعبر عن السياق بكلمة 

الذي يمكن من ترجمة العالمة وتعيين داللتھا،ما دامت ھذه الداللة داخلية، ومرتبطة أيضا بموقع 

  .العالمة داخل النسق األصغر

الزواوي بغورة متحدثا عن تطبيق ليفي ستروس للمنھج البنيوي في .وللحديث عن ذلك، نورد ما قاله د

ا قام به ليفي ستروس في عمله الضخم حول وھذا في الواقع م: »دراسة األساطير

أسطورة، ويرجعھا إلى بنياتھا  800؛ حيث استطاع أن يدرس أكثر من ) Mythologiesأسطوريات(

األساسية، خاصة بنيتھا اللغوية وذلك بعد سلسة من التحويالت واالستبداالت لعناصر تلك األساطير؛ 

أساسية في المنھج البنيوي، وھي اھتمامه بالوضع  بميزة - كذلك -وترتبط قاعدة االستبدال والتحويل

Position  والمكانEspaceلذلك يمكن تبديل وتحويل أي عنصر  موقعه؛ ، فداللة عنصر ما تؤخذ من

ھي التي تحدد معناھا،  وضعيتھافالصور والرموز ليس لھا معنى؛ وإنما »مادام الموقع ھو المھم، 

الذي يعطي ويحدد شكل  8«ال تفھم إال من خالل مبدأ السياق ؛ ولذلك فإن قاعدة التحويل«وليس العكس

  .اشتغال وانتقاء العالمة على المحورين العمودي واألفقي

لتفسير ھذا األمر نقول بأن البنيوية أعلت من شأن اللغة وجعلتھا المرجعية الوحيدة، بمعنى أن 

لنسق؛ ألن ذلك الموقع ھو الذي المرجع لغوي صرف، ال يتحكم فيه إال موقع العالمة داخل ا/السياق

  .يكسبھا الداللة
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وھكذا؛ ما دام ذلك الموقع ثابتا فيمكن استبدال المفردة بمفردات أخرى سواء من المحور األفقي أو 

  .�العمودي

  :المرسل إليه - 6

معتمدا المنھج البنيوي يستطيع الناقد أن يضيء بنية النص، أن يرى حركة العناصر، وأن يصل إلى »

فالقارئ البنيوي يحل محل المؤلف، فھو الذي يتولى إنارة النصوص، عبر محاولة  ،9«لة فيهالدال

فال بد من تحليل تلك العناصر :»استجالء بنيتھا الكامنة في تنظيم عالماتھا، وھذا ما تؤكده سيزا قاسم

ناصر بعضھا والكشف عن ماھيتھا، وقد يؤدي ھذا التحليل إلى استخالص  العالقات التي تربط ھذه الع

في إنارته للنص وبحثه عن -لكن القارئ  ؛10«ببعض؛ أي إلى معرفة النظام الكامن وراء النص األدبي

ال ينبغي له النظر إلى العالم من خالل اللغة، أو البحث عن قيم توجيھية داخل النص؛ وذلك ألن  - الداللة

ام الحياة اليومية الصاخبة، إن العمل النص نوع من الكرنفال اللفظي، تكون فيه اللغة في إجازة من مھ»

اللغوي ينتج مشھدا لغويا، والمطلوب من القارئ أن يستمتع بذلك المشھد أو المنظر في حد ذاته بدال من 

  .النظر إلى العالم من خالل اللغة

  .11«إن النص ينتج في الواقع عن الداالت وترك المدلوالت تھتم بنفسھا، ذاك ھو شعر الفكر

أو « اللغة الشارحة»قارئ يقدم تحليله للنص من خالل لغة نقدية مبدعة؛ إنھا ونضيف أن ال

، Geoffery Hartman،فيتحول النص النقدي إلى عمل إبداعي بدوره، األمر الذي يؤكده«الميتالغة»

يمكن للتعليق األدبي أن يعبر الخط : »وھو وإن كان تفكيكيا، فھذه الفكرة مشتركة بين المدرستين

ا، له نفس حقوق األدب، إنه لون ال يمكن التنبؤ به وغير ثابت، لون ال يمكن تحديد تبعيته ويصبح ملح

بصورة مسبقة لوظيفته المرجعية أو التعليقية؛لكن يجب أن تصل قوة النقد إلى درجة ال يصبح معھا 

  .12«لياالمقال النقدي مكمال لشيء آخر؛ يجب أن يحدث انقالب يصبح معه ھذا العمل الثانوي عمال أو
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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 -

  ::االتصال األدبي من منظور تفكيكياالتصال األدبي من منظور تفكيكي  مكوناتمكونات  --بب  

  :المرسل - 1

  .نفس موقف البنيوية؛ فالكاتب ليس له وجود سابق على النص

  :الرسالة - 2

  :النص تتحدد بنيويا بإحالتھا على الشكل؛ فإن التفكيك ينظر إلى النص باعتبارين/إذا كانت الرسالة

ة، لعبة موضوعھا وأداتھا اللغة، وھو ما يشير باعتباره بناء من الحيل األسلوبية والمناورات البالغي - 1

تفكك النص لتكشف أن ما يبدو عمال  -كممارسة نقدية أدبية -إن التفكيكية: »إليه آرت بيرمان قائال

إن فضح ذلك البناء ينسى . متناسقا وبال تناقضات ھو بناء من اإلستراتيجيات والمناورات البالغية

  .13«تناقض ومفھوماالفتراض بوجود معنى متماسك غير م

باعتباره بينصا؛ أي نصا معتمدا على نص، اعتمد وتأثر بدوره بنصوص سابقة، وممھدا لنص  - 2

يتضح أن كل نص ھو مستقر لنصوص أخرى من خالل عملية استيعاب بالغة الذكاء، شكلھا »الحق

نى يمكن فصله إن كل ما اعتبرناه روح النص، أو مع. موضوع دراسة التحليل النفسي والنقد البالغي

، لقد أظھر النقد دائما أن النص المقروء يعني أكثر مما «مجال بينصي»عن حرف النص يظل داخل 

  . irony»14يقول ،أو أنه ينسف كل المعاني الممكنة عن طريق المعارضة 



 8

ھو عملية اجتياح، أبطلت كل ھذه  -إذا كان قد حدث - ما حدث: »وھذا ما يؤكده داريدا بدوره فيقول

ألسباب « نصا»ود والتقسيمات، وأرغمتنا على توسيع المفھوم المتفق عليه لما استمر في تسميته الحد

لم يعد منذ اآلن جسما كتابيا مكتمال، أو مضمونا يحده كتاب أو ھوامشه؛ بل شبكة « نص»إستراتيجية،

ثار اختالفات مختلفة، نسيج من اآلثار التي تشير بصورة ال نھائية إلى أشياء ما غير نفسھا، إلى آ

وعوض أن يكون بنية، يصبح  15«أخرى، وھكذا يجتاح النص كل الحدود المعينة له حتى اآلن

  .16«سيرورة مفتوحة النھاية من االبتناء»

  : الشفرة - 3

' مدلول/اللغة يتمحور حول العالمة باعتبارھا عملة ذات وجھين دال/رأينا أن النظر البنيوي في الشفرة

وللتعرف على ھذا االختالف , فإن الرؤية تختلف« العالمة»حتفاظه بمحورية غير أن التفكيك رغم ا

ليس : »، مستطردا في حديثه عن اللغة«الرسالة»سنستعيد نص آرت بيرمان الذي أوردناه في عنصر 

إنھا اللغة التي ال جذور لھا في اإلدراك المباشر لحقيقة خارجية، ' معنى ذلك بالطبع أن الكاتب أفاق

ويذھب » .,ungrounded»17من سلسلة من الدوال الھائمة  -بحجم طبيعتھا -ھي تتكونومن ثم ف

إذ إن ما يحدث في ظل ' إلى القول بأنه ال توجد مدلوالت في الواقع، ال توجد إال داالت فقط« الكان»

 إذا والمدلوالت المراوغة أن المدلول نفسه ال يكتسب داللة إال) بين الدال والمدلول(وجود تلك الفجوة 

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 

، ويبتكر داريدا 19«فضاء من اللعب الحر بالدوال والمدلوالت»وھكذا يتحول النص إلى  ،18«أخرى

للداللة على اختالف ) التأجيل في بعض الترجمات األخرى« (اإلرجاء»و« االختالف»مصطلحي 
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الدوال فيما بينھا من جھة، ثم اختالف المدلوالت من جھة ثانية، وتأجيل  حصول الداللة والمعنى إلى 

  .أجل غير مسمى

  :المرسل إليه - 4

حيات مطلقة، فھو الذي يضفي الحياة على النص وليس أعلى التفكيك من شأن القارئ، ومنحه صال

ونص قابل  -وھو النص المستھلك -فھو يميز بين نص قابل للقراءة»مؤلفه، وھذا ما يراه بارت، 

؛ لكن ال مجال لالعتقاد 20«للكتابة، وھو ما يتطلب من القارئ تعاونا فعليا ومشاركة في إنتاجه وكتابته

لنص تتم عبر قيام ھذا األخير بعملية التفسير وإيجاد معنى نھائي، إنه بأن مشاركة القارئ في إنتاج ا

-أمر مستحيل عند التفكيكيين، فكل قراءة ھي مجرد محاولة، إنھا إساءة قراءة، وھي على حد تعبير 

) دي مان(ويرى  ،21«سوء الفھم الخالقنسق من االنحرافات يتبع عمليات فذة من : »-ھارولد بلوم

حينما يدرك ذلك الفھم ) النص(العمل والمفسر ال نھائي، وأنه يمكن القول باكتمال فھم أن الحوار بين »

إن . ھو الزمن نفسه Totalisationورطته المؤقتة، وأن األفق الذي يمكن أن تتحقق فيه تلك الكلية 

بدو كأن عملية الفھم عملية مؤقتة لھا تاريخھا الخاص؛ لكن ذلك التاريخ يراوغ الكلية أبدا، فحينما ي

) ماالرمي(الدائرة على وشك االنغالق، يكون المرء قد صعد أو ھبط درجة أخرى فوق سلم ما يسميه 

 Williamوحتى نتمكن من الخروج بخالصة مركزة نورد ھذا النص لـ . 22«الدوامة الحلزونية

Spanos « :ن القارئ إن القراء ال يلتقون بالشكل، إن سيل الكلمات والكيان المؤقت للنص يتطلب م

تدخال نشطا واستكشافيا جادا، وعليه فإن النص حدث، حدث يحدث داخل األفق المؤقت للقارئ، حدث 

  .23«نخبره بالضرورة باعتباره تفسيرا

  :تلخيصا لما سبق نقول بأن المرسل إليه يتحدد من خالل نقطتين



 1

: بما ذھب إليه أمبرتو إيكوالقارئ ھو الذي يعيد كتابة النصوص ويفعلھا، ونكتفي ھنا /المرسل إليه - 1

اللساني، يمثل سلسلة من الحيل التعبيرية التي ) أو تجليه(إن نصا في حال ظھوره من خالل سطحه »

أن النص »ورغم أن إيكو ينتقد مغاالة التفكيكيين، فإنه بدوره يعتبر  ،24«المرسل إليه �ينبغي أن يفعلھا

  .25«يعني أي شيء يرغب القارئ في أن يعنيه

  .26**قدم القارئ معنى نھائيا؛ فالنص يتعدد بتعدد قرائهال ي- 2

وتجنبا لإلطالة نذكر بأن القارئ يقدم تفسيره بلغة نقدية مبدعة الفتة لنفسھا، األمر الذي أوضحناه سابقا 

  .مع القارئ البنيوي

  :السياق - 5

سياق : ن سياقينالستخراج طبيعة النظر التفكيكي في السياق نحتاج إلى بعض التأمل، وسنميز فيه بي

  :داخلي للنص، وسياق خارجي ينتظم من خالله النص في سياق النصوص األخرى

المؤلف في التفكيك ال وجود له، والقارئ فقط يعيد كتابة النص من خالل : الخاص/السياق الداخلي -

نى من قراءته، فال مجال للحديث عن مرجعية مشتركة بين المؤلف والقارئ؛ لكن أيضا ال بد من حد أد

الكتابة، ويتعلق /المرجعية المشتركة بينھما تمكن القارئ من فك شفرة النص وإشعال فتيل عملية القراءة

األمر ھنا بمرجعية اللغة، لكن كيف تتحدد ھذه اللغة؟ إنھا لغة عائمة، رقص للدوال يؤدي إلى تفسيرات 

قراءته أو قراءاته، ومن ثم ال نھائية ال نھائية للنص تبعا لسياقات ال نھائية ينجز من خاللھا كل قارئ 

القراءات تحيل إلى ال نھائية السياقات، وبالتالي ال سياق ثابت للنص؛ بل يتعدى األمر ذلك إلى 

النص إلى فقرات متماثلة من حيث األھمية، فليس ھناك سياق داخلي ينظمھا، فيحدد فقرة « تشظي»

ب أن يقوم برقصة تفسير على األجناب ليفسر فقرة يج»فالقارئ .. رئيسة وأخرى ثانوية وثالثة مكملة
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إلى فقرة رئيسة، أو أولى، أو ينشئ مبدأ ذاتيا  -في حركته على الجانبين ھذه-بعينھا، دون أن يصل أبدا 

  .27«للشرح

نعود في ھذه الفقرة إلى مفھوم التناص أو البينصية، كل نص ھو تركيب لنصوص : السياق الخارجي -

سيغدو رافدا لنص الحق؛ إذن ھناك سياق عام يجمع كل النصوص، وھو ما حاول متعددة، وھو بدوره 

، وھو الكتاب الذي يضم كل ما كتب بالفعل؛ أي "The Book« "الكتاب األكبر»بارت تحديده فأسماه 

أن النص الحاضر يحمل في شفراته بقايا وآثارا وشذرات من ذلك الكتاب األكبر، وأنه جزء من كل ما 

عبارة عن شظايا متعددة لشيء كانت قد » -من منظور بارت -إن عناصر الكتاب المشفرة. تمت كتابته

وفي إشارة الشفرة إلى ما تمت كتابته بالفعل؛ أي إلى الكتاب « تمت قراءته ورؤيته وفعله وتجربته

على فھل نستطيع القبض  ،28«فإنھا تحول النص إلى ملخص لھذا الكتاب) للثقافة، وللحياة كافة(األكبر 

  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

محدد له، السياق في إستراتيجية التفكيك موجود، نتحدث عنه، لكنه كائن ھالمي رخو، ال شكل ثابت أو 

نحاول اإلمساك به فيتفلت من قبضة اليد، قد نستعير المعجم التفكيكي فنعبر عن السياق بأنه ذلك 

  .في الوقت نفسه �الغائب/الحاضر

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

خاص، خارج النص أو داخله؛ إذ ليس المقصود الوصول إلى حقيقة أو يقين، فھذا يخالف واحدا منألي سياق عام أو 

  .29«مميزات االتجاه التفكيكي، وھو الشغف بالاليقين والالغلق

  :القناة - 6
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  .ما ذھبنا إليه نفسه في الجزء المخصص للبنيوية 

  ..محاولة للتفسيرمحاولة للتفسير: : ثانياثانيا  

  :في النموذج المعرفي الغربي -أ

ويميز فيه بين  ،30عبد الوھاب المسيري. مد في ھذا المقام على النموذج التفسيري الذي أبدعه دنعت

، التي ´العلمانية الشاملة´، و«فصل الدين عن مؤسسات الدولة المختلفة»التي تعني ´ العلمانية الجزئية´

واإلنسانية عن كل ال تعني فصل الدين عن الدولة فحسب، وإنما فصل كل القيم الدينية واألخالقية »

جوانب الحياة العامة في بادئ األمر، ثم عن كل جوانب الحياة الخاصة في نھايته، إلى أن يتم نزع 

؛ بحيث يصبح مادة استعمالية قابلة للتوظيف، وتصبح )اإلنسان والطبيعة(القداسة تماما عن العالم 

  .الكون الطبيعة والمادة ھي المرجعية الوحيدة لسلوك اإلنسان ورؤيته في

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 

  .31«واحدة، وإنما ھي متتالية تتحقق تدريجيا عبر الزمان

ه المراحل الثالث ال يبدو التدرج فيھا واضحا عبر الزمان فال نستطيع أن نحدد مثال فترة كما أن ھذ

وإن (زمنية دقيقة نخصھا بمرحلة الحداثة، ونحدد سنة بعينھا تصلح النطالق مرحلة ما بعد الحداثة 

في الزمن ، فھذه المراحل عبارة عن متتالية نموذجية للتفسير، وتعينھا )م تبدو مغرية1968كانت سنة 

  �:يكون متداخال ومتزامنا، ويستغرق مسلسل التحديث والعلمنة خمس مراحل

، ثم مرحلة ثالثة تطبعھا )مركزية إنسانية فإمبريالية(األولى والثانية بمركزية اإلنسان : تتميز المرحلتان

المادة /الطبيعةثنائية اإلنسان والطبيعة الصلبة، ومرحلة رابعة يرد فيھا اإلنساني إلى الطبيعي وتصبح 

  مركز الحلول والمرجعية النھائية
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قد أفلح في التعبير عن االنتقال من مرحلة مركزية اإلنسان إلى مرحلة  Basteson Gregoryولعل 

في فترة الثورة الصناعية ربما كانت أھم الكوارث ھي الزيادة : »المادة؛ إذ يقول/مركزية الطبيعة

اكتشفنا كيف نصنع القطارات واآلالت األخرى، ورأى اإلنسان  الضخمة في الغطرسة العلمية، كنا قد

الغربي نفسه كأوتوقراطي يملك قوة السيطرة على عالم مكون من الفيزياء والكيمياء، وفي النھاية كان 

واإلنسان أيضا في بعده (مقدرا للظواھر البيولوجية أن يتم التحكم فيھا مثل عمليات في أنبوبة اختبار 

كان التطور ھو تاريخ تعلم الكائنات العضوية لحيل متزايدة للتحكم في البيئة، وكان ). البيولوجي

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 

  .32«لالك

تتصاعد معدالت الحلول والتفكيك، وتتعدد مراكز الحلول إلى أن تصبح »في المرحلة األخيرة 

الصيرورة ھي مركز الحلول، ويصبح النسبي ھو المطلق الوحيد، ويصبح التغير ھو نقطة الثبات 

ھاية األمر كل المادة مركزيتھا، باعتبارھا المرجعية النھائية، ويغيب في ن/حينئذ تفقد الطبيعة. الوحيدة

يبقى . 33«يقين، وتسيطر النسبية تماما، وتتعدد المراكز، ويسقط كل شيء في قبضة الصيرورة الكاملة

تغييب اإلنساني »أن نشير إلى أنه مع االختالف الواضح بين المرحلتين األخيرتين؛ فإنھما تشتركان في 

  .34«عالم ال مركز لهوتفكيكه وتقويضه، وتذويبه إما في عالم مركزه الطبيعة، أو في 

  :محاولة للتفسير -ب

هللا في سائر األديان (أن ذلك المطلق المفارق  -في سياق حديثنا عن مسلسل التحديث والعلمنة-الحظنا 

قد تم االستغناء عنه في الفلسفات الحلولية الكمونية،فأصبح المطلق كامنا في المادة، ) السماوية

تتم علمنة كل المجاالت،وحينما تصل العلمانية إلى مجال وأصبحت ھي المرجعية الوحيدة، وھكذا 
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معين، فإنه ينغلق على ذاته، يستمد مرجعيته منھا، فتصبح المعايير في المجال السياسي سياسية، وفي 

  ...المجال االقتصادي اقتصادية

 تحتاج وھكذا ينغلق األدب على ذاته، يستمد مرجعيته وشرعيته منھا، وتصبح اللغة مرجعية نفسھا، ال

إلى شيء خارجھا، وھكذا يبدأ الحديث عن الفن من أجل الفن، واألدب لألدب، فالمھم ھو محاولة 

الداخلية للنصوص دون الحاجة إلى أية نقطة خارجية، وھكذا نعلن موَت ) البنية(اكتشاف القوانين 

معنى، ألنه يعني وجوَد المؤلف باعتباره شيئا خارجا عن بنية األدب الكامنة فيه، ويختفي الحديث عن ال

  !مطلٍق ثابت خارجي، وھو إله قد تم قتله فلسفيا من قبل، ونُِشر نعيه

المادة ، بعيد كل البعد عن التسامي أو /اإلنسان ھو كائن أحادي البعد جزء من الطبيعة/وحتى المؤلف

قصى كفاءاته إلى أ ��«الترشيد»االرتباط بأية قيمة عليا إنسان وظيفي إلى أبعد الحدود، دفع به 

العملية، ومن ثم ھو يختفي كمؤلف؛ ألن ذلك الشكل من الوجود يسلم له بصنع المعنى وإنتاج القيمة، 

بنيويا، يصطحب معه /وھذا ال يستقيم مع المرجعية الداخلية للغة،وھكذا يظھر قارئا فقط، قارئا حداثيا

نة فيه دون أن يتجاوز ما يوجد داخل العلم؛ إلنارة النص، واستخراج بنيته الكام: رفيق غروره الكوني

، يصول «حداثيا-ما بعد»اللغة المنغلقة على نفسھا، وكأنه ناقل محايد لمحتوى النص، وقد يتبدى قارئا 

ويجول في أرجاء النص، يمكن له أن يقول ما يشاء؛ لكنه حتما يُجانب الصواب، و أبدا لن يستطيع 

ولكن ألن العالم أصبح مسطحا، ليست ھناك حقيقة  الوصول إلى تفسير صحيح، ليس لعلة في ذاته،

  .ال وجود لمطلق مفارق يصنع نظام القيم. ثابتة، أو قيمة مطلقة أو معنى

كان : »قد تنبه إلى ذلك، وھو يعرض أفكارا تقترب مما وصلنا إليه؛ إذ يحكي« واالس مارتن»ولعل 

وكانت القصيدة تجسد األشياء التي ھناك وقت اشترك فيه اإلنسان والطبيعة واللغة كل في اآلخر، 

تسميھا، ثم حدث انفصام أو انشطار في الوحدة الثقافية لإلنسان وهللا والطبيعة واللغة، وھو السبب في 
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، وما تال ذلك من تشرذم )الدين ثم اإلنسان/التي ارتبطت بمركزية هللا(سقوط رمزية العصور الوسطى 

.. لتاريخي أعيدت كتابته مرات كثيرة، بمفردات وأنظمة مختلفة،وقد يتفق دريدا مع ذلك، إن السيناريو ا

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 

  .35«يةوالنسبية التاريخ

ويفضي بنا كل ھذا إلى عالم مفكك ال : » المعنى نفسه يورده المسيري في نص أوردناه سابقا ونتابعه 

مركز له، ويتحول العالم إلى كيان شامل واحد تتساوى فيه األطراف تماما بالمركز، عالم ال يوجد فيه 

حا تقف فيه جميع الكائنات ، وإنما يأخذ شكال مسط)أو ذكر أو أنثى(قمة أو قاع، أو يمين أو يسار 

اإلنسانية والطبيعية على نفس السطح، وتصفى فيه كل الثنائيات، وتنفصل الدوال عن المدلوالت، 

داال بال مدلول، أو داال متعدد « إنسان»فتتراقص بال جذور وال مرجعية وال أسس، وتصبح كلمة 

لم التحديث والحداثة واإلمبريالية إلى المدلوالت، وھذا ھو التفكيك الكامل، وھو أيضا االنتقال من عا

  .36«عصر ما بعد الحداثة والنظام العالمي الجديد

الحضور، الغياب، االختالف والتأجيل، وقد أشرنا إليھا : من المصطلحات التفكيكية الشائعة نجد

  سابقا،فكيف نفسرھا؟

ال يستند وجوده ھو ما« الحضور»، مصطلح استخدمه ھايدجر وأشاعه دريدا، وPresenceالحضور »

إلى شيء إال نفسه، والحقيقة ھي التمييز بين الحضور والغياب ،كما عرفه دريدا بأنه ) حضوره(

  .37«الصلب الثابت ألي نسق فلسفي

تعني موت اإلله، وموت النص، ومولد القارئ ؛ لكن ھناك « ال يوجد شيء خارج النص»وھكذا فعبارة 

ألن وجود المعنى والقيمة يرتبط بوجود المدلول »مفرطة؛  عددا كبيرا من القراء، فنصل إلى تعددية
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، وھو النقطة المرجعية النھائية التي توجد خارج األنساق الداللية وعالم )الحضور(المتجاوز 

وھذا  ،38«الصيرورة، وھي نقطة يدركھا الوعي مباشرة؛ ذلك ألنه معطى مباشر للذات بال وسيط داللي

ثة؛ لذا يتبنى دريدا مفھومي التأجيل واالختالف لضمان عدم تحدد أي يتعارض مع مشروع ما بعد الحدا

معنى، عبر لعب ال نھائي للدوال والنصوص،وحتى وجود الغياب وحده ھو شكل من أشكال الوجود 

« بينية»ولذا ال بد من الوصول إلى نقطة ليس فيھا حضور أو غياب، نقطة »يستدعي الحضور ضمنيا؛

  .39«لذي ليس بحضور أو غيابمثل االختالف والتأجيل ا

  :خاتمةخاتمة

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 

النتيجة تعميم أدب أمة بعينھا على باقي أصقاع يتغذى من رافد واحد فقط، فتكون « عالمي»إلى أدب 

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 

  .در عن أنماط متباينة للوعي والتفكيرمختلفة للعالم والوجود، وتص

وإن اللقاء الواعي بين الحضارات المختلفة وحده يستطيع تفجير مكامن اإلبداع العالمي الناھل من 

  .الثراء الھائل للتنوع اإلنساني

وليس من ريب في أن حوار حضارات حقيقيا : »وفي الختام نشارك روجي جارودي دعوته فنقول معه

يق فرضيات العمل التالية وييسر حدوث ھذا الوعي بوحدة اإلنسان وھو كائن يولد قد يساعد في تحق

  دوما، وينمو دائما، في ماضيه وفي مستقبله
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أي بتقارب روافد ثقافية متعددة في نقطة متميزة، إن حوار  إن كل انفجار ثقافي مسبوق بتعبئة،

والثقافة األخرى جزءا من ذاتي، يعمر حضارات حقيقيا ليس بجائز إال إذا اعتبرُت اإلنساَن اآلخر، 

  .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 

ن نتصور ونحيا عالقات جديدة أغنى بين البشر والطبيعة، وھي عالقات تباين عالقات التقنية إلى أ

  .40«والغزو
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  )اليابان(فكرة الھوية واالنتماء عند اآلسيويين 

   �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 

األرض المقدسة التي : ھا األساطير التي تبرز خصوصية الھوية اليابانية وابرز تجلياتھاحول

,  م1945لم تطأھا أقدام الغزاة عبر التاريخ حتى سقوطھا تحت االحتالل األميركي عام 

والثقافة اليابانية , واإلمبراطور المقدس سليل اآللھة واألب الروحي لجميع اليابانيين

والتنظيم , والتضامن, واإلنتاج, والعلم, وقيم العمل, ب الياباني المتجانسوالشع, المتميزة

  .والقيم الخلقية, الجماعي

,  قدمت دراسات أخرى رؤية سلبية للھوية اليابانية قامت على المشاھدات العيانية, بالمقابل

شدد  وتقارير السفراء والقناصل األميركيين واألوروبيين وغيرھم، و, والمقاالت الصحفية

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 

, وصناعاته, االقتباس السھل لمقوالت الغرب، فقلد اليابانيون مؤسسات الغربو, التغريب

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 

والعمال اآلسيويين وغيرھم ممن أجبرتھم القيادة العسكرية اليابانية عن آالف الكوريين 

اليابانية أو ظروف العمل على الھجرة إلى اليابان، فعملوا لدى الحكومات واالحتكارات 

وتعرضوا ألسوأ أشكال االستغالل دون الحصول على , اليابانية في ظروف صعبة للغاية

الجنسية اليابانية رغم انقضاء عدة  ضمانات صحية أو اجتماعية أو ثقافية، ثم حرموا من

عقود تعاقبت خاللھا أجيال متالحقة داخل اليابان، فالحرص على نقاوة الھوية اليابانية ھو 

وتخاف على المجتمع الياباني ,  حرص زائف؛ ألنه يعبر عن ھوية يابانية منغلقة على ذاتھا

افدة من الغرب، وزادت العولمة من التفكك في مواجھة رياح التغيير التي حملتھا الحداثة الو

وعدم قدرتھا على مواجھة , والدعوة إلى ھوية عالمية جديدة من حدة أزمة الھوية اليابانية

الثقافة الكونية أو ثقافة القرية الواحدة، فالمجتمع الياباني ليس بالمجتمع المثالي كما يزعم 

أو المافيا اليابانية، وتعج , كوزادعاة الھوية اليابانية؛ الخاصة بل تسيطر عليه جماعات اليا

ضواحي المدن اليابانية الكبرى بآالف المنبوذين في الوقت الذي يرفض فيه النظام الياباني 

وھي الھوية , تلبية مطالب الھويات التقليدية التي أخضعھا بالقوة خاصة جماعة اإلينو

التي تبلغ مساحتھا قرابة و, التاريخية للسكان األصليين في جزيرة ھوكايدو بشمالي اليابان

  .  ربع مساحة البالد

لكن ھذه اآلراء المتناقضة حول خصوصية الھوية اليابانية تتطلب قراءة مكثفة لتاريخ 

في محاولة لفھم خصوصيتھا الملتبسة , ونھضتھا, وتقاليدھا, وعاداتھا, وآدابھا, اليابان
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دول آسيوية تزعم لنفسھا ثقافة  كمزيج من التقاليد والثقافات اآلسيوية والغربية في إطار

  .آسيوية واحدة، وتسعى إلى الوحدة السياسية على غرار ما قامت به دول االتحاد األوروبي

م، ففاخر به    1946يعتبر الجنرال ماك آرثر األب الروحي للدستور الياباني الجديد للعام 

جدا لتطورھا، فقد حظر عليھا واعتبرته اليابان دستورا سلميا مفيدا , أمام اإلدارة األميركية

  .واندماجھا الطبيعي في محيطھا اآلسيوي, وسھل نھوضھا االقتصادي بسرعة, إعادة التسلح

الذي « اإلقحوانة والسيف: »ومدحته الصحافية البارزة روث بنديكت في كتابھا المعروف

الذي -ور  ، ونشر أدوين ريشا1946القى رواجا كبيرا في اليابان وأمريكا منذ صدوره عام 

كتابات منصفة عن  -ولد في اليابان ثم تولى منصب السفير األميركي فيھا ودفن في أرضھا

«, عالم المعرفة»الذي ترجم إلى العربية ونشر في سلسلة « اليابانيون»اليابان خاصة كتابه 

، واعتبر كتاب الباحث األميركي المشھور إيرزا «تاريخ أمة»وكتابه باإلنكليزية 

من الكتب األكثر مبيعا لسنوات عدة في اليابان، وصنف « ابان في المرتبة األولىالي»فوغل

  .كقصيدة مدح في تجربة النھضة اليابانية وخصوصية الھوية اليابانية

وھو , ليس من شك في أن عدد الكتب التي امتدحت خصوصية الھوية اليابانية يقدر بالمئات 

بَّى على تلك المقولة النظرية آالف الباحثين على تزايد مستمر وفي مختلف اللغات، وتَرَ 

بالمقابل برز سيل من الكتب التي تنكر . المھتمين بالنھضة اليابانية في مختلف دول العالم

داخل اليابان وخارجھا، ويَُعدُّ , وجود ھوية يابانية خاصة وتعتبرھا مجرد أحالم رومانسية

وبترجمة , م1998ادر باإلنجليزية عام الص«, رؤية جديدة, اليابان: »كتاب باتريك سميث

م من الكتب األكثر تطرفا في ھذا المجال، فقد 2001عام « عالم المعرفة»عربية عن سلسلة 
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سار في االتجاه المعاكس زاعما تصويب الرؤية عن حقيقة الھوية اليابانية، ورأى أن ما قام 

,  وأن كتابات بنديكت به الجنرال ماك أرثر في اليابان يستحق اإلدانة وليس الشكر،

وفوغل وغيرھم حملت الكثير من الخداع للشعب الياباني؛ ألنھا أسھمت في , وريشاور

   . من جھة أخرى« الياباني المخادع»وصورة , من جھة« المحتل األميركي»تجميل صورة 

لم يجعل من اليابان بلدا ديمقراطيا كما توھم كثيرون؛ بل قطع  -برأيه - 1946فدستور 

ق على كل أشكال الممارسة الديمقراطية الحقيقية فيھا، وھذا يفسر ھيمنة الخواء الطري

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 

ظاھرات الشعبية المعادية للوجود األميركي في اليابان، والتي الحكم شجعتھم على قمع الم

بلغت ذروتھا في مطلع الستينات من القرن العشرين ضد القاعدة األميركية في جزيرة 

ومرابطة أكثر من أربعين ألف جندي أميركي على أرض اليابان وفي موانئھا , أوكيناوا

ين اإلدارتين األميركية واليابانية لتنشيط البحرية؛ لذلك ندد بما أسماه صفقة مشينة عقدت ب

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 

  .  م1993

غير المؤھل لالستمرار « تصاد الفقاعةاق»عن « المعجزة االقتصادية»وسرعان ما تكشفت 

طويال بسبب غياب االستقرار السياسي الناجم عن غياب الديمقراطية السليمة، فقد دعم 

م حتى 1955األميركيون الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي حكم اليابان منفردا منذ العام 
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ترة الممتدة ما بين م، ثم شاركت أجنحة منه الحزب االشتراكي في الحكم في الف1993عام 

م والتي انتھت بتفكك الحزب االشتراكي وزواله ليعود الحزب الليبرالي 1996 – 1993

م    2009وبعد أن خرج ھذا الحزب من الحكم في نھاية . الديمقراطي إلى التفرد بحكم اليابان

من  وھو حفيد رئيس وزراء سابق كان - لم يصمد زعيم الحزب االجتماعي الياباني ھاتوياما

ألكثر من ثمانية أشھر في رئاسة الحزب والوزارة،  -أركان الحزب الليبرالي الديمقراطي

فاضطر إلى االستقالة تاركا وراءه حزبا مرتبكا تعرض لھزيمة قاسية في االنتخابات 

م، فاحتل الحزب الليبرالي الديمقراطي وحلفاؤه 2010النصفية التي جرت في أواسط تموز 

وھو يستعد للعودة المظفرة  . للحزب الديمقراطي االجتماعي الحاكم 110مقعدا مقابل  132

إلى حكم اليابان مجددا، وھي ظاھرة خاصة في ممارسة الديمقراطية على المستوى 

العالمي، فقد تحكم حزب واحد بمقدرات اليابان من طريق الممارسة الديمقراطية المعتمدة 

  .  ولة فرادة اليابانيين وخصوصية الھوية اليابانيةبأجلي مظاھرھا، وھو المدافع األول عن مق

لم تستطع نفي   -بجناحيھا األميركي والياباني -مما يؤكد على أن مقوالت المركزية الغربية

, واألرض المقدسة, والفرادة, الخصوصية اليابانية ومقوالتھا النظرية عن الھوية

االجتماعي بالتعاون والتضامن بين  وإبدال الصراع, والشعب المتجانس, واإلمبراطور اإلله

وھي لم تبد االھتمام الكافي بتحليل . والتركيز على العمل الجماعي وليس الفردي, اليابانيين

وقدرة الياباني على   -أفراداً ومؤسسات -السياسة البراغماتية المتأصلة في نفوس اليابانيين

ن فعال في تجاوز األزمات الحادة اإلنتاج الكثيف في مرحلتي السلم والحرب، ونجحت اليابا

وتعزيز القيم اإليجابية , وتغليب مصالح اليابان العليا على المصالح الفردية, بالوحدة الوطنية
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والمشاركة في األمن , والتكافل, والتضامن, والتعاون,  واإلنتاج, في المجتمع كقيم العمل

لخدمة الصادقة في الشركة أو وا, ودعم األسرة,  والخدمات الجماعية التطوعية,  الذاتي

وغيرھا، باإلضافة إلى االبتعاد عن , وتعزيز العيش المشترك بين اليابانيين,  المصنع

, والغش, والكذب, والسرقة, األعمال التي تسيء إلى سمعة اإلنسان الياباني كالجريمة

والمشاركة  ,وتھديد أمن اليابانيين, وتعريض مصالح الشركة للخطر,  واإلساءة إلى العائلة

  .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 

و , ني المشھور موراكامي، فتحديد الھوية ينطلق من التميز بين األنا واآلخرالروائي اليابا

وھذه مسألة صعبة التحديد في المجتمع الياباني الذي  تأسس على مقولة ». ھم«و » نحن«

ويتبعون تقاليد , وليس المختلف، ففي اليابان  جميع الناس متشابھون« الشعب المتجانس»

التي تروج للصراع -باستثناء دراسات الماركسيين اليابانيين و. موروثة توحد في ما بينھم

يتعالى غالبية الباحثين اليابانيين عن االنقسام االجتماعي،  -أو صراع الطبقات,  االجتماعي

  . ويروجون للمجتمع الموحد

ونبذ , وقد تمسكوا ببعض مبادئ الفلسفة الكونفوشية التي ركزت على السلم االجتماعي 

مسك بالقيم األخالقية، واعتمدت مبادئ بسيطة وواضحة في العالقات اإلنسانية والت, الحرب

والمواطن , والخادم للسيد, والتلميذ للمعلم, والمرأة للرجل, بنيت على احترام الصغير الكبير

لإلمبراطور بصفته الحاكم األعلى أو من يمثله، وبعد انخراط اليابان في عالم الحداثة من  
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,  حافظت قدر المستطاع على تقاليدھا اإليجابية,  ھا وليس المتلقي لسلبياتھاموقع الفاعل في

الھوية الجديدة المنفتحة التي كانت من وجمعت بين خصوصية الھوية الموروثة وموجبات 

أبرز ثمرات مجتمع المعرفة، وتبنت الحريات العامة والخاصة في إطار نظام ديمقراطي 

,  واالعتراف بحق االختالف, والتسامح, الت االنفتاحوعلى مقو, تأسس على دستور سلمي

, وشاركت بفاعلية في نشر العلوم العصرية. وبناء المواطنة المسؤولة,  والتنوع

وانخراطت بشكل . وثورات العلم واإلعالم واإلعالن والتواصل, والتكنولوجيا المتطورة

ھا الموروثة من االنھيار تحت ونجحت في حماية ثقافتھا وتقاليد, مدروس في الثقافة الكونية

أو االقتباس السھل , وطأة المبالغة في التقوقع على الذات والخوف من االنفتاح على اآلخر

المفضي إلى التغريب واالستيالب وغياب الخصوصية الوطنية والھوية الثقافية أو 

اليابانية، لغة اليابانية دور صمام األمان في حماية خصوصية الثقافة الحضارية، ولعبت ال

وعنصر مساعد في بناء التنمية البشرية واالقتصادية ,  فاللغة وعاء الثقافة والفكر والمعرفة

ومع الثقافات , وأداة للتواصل الثقافي مع التراث اإلنساني في جميع تجلياته, المستدامة

تغليب لغة أو , وتنبه اليابانيون منذ بداية نھضتھم األولى إلى أن إھمال اللغة األم. األخرى

يقود بالضرورة إلى تبعية ثقافية تفقد اليابانيين , أجنبية عليھا في مجالي التعليم والتواصل

  .تراثھم القديم وھويتھم الثقافية المميزة

  إشكالية الفرادة والخصوصية في الھوية اليابانية

 م،  لم تستطع اإلدارة1951- 1945رغم سنوات االحتالل األميركي  لليابان ما بين 

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  

ان تحت االحتالل األميركي، فقد ناضل اليابانيون طويال لتعديل الدستور سقوط الياب

م بعد إن شكل غطاء لالحتكارات اليابانية والنزعة التوسعية 1989اإلمبراطوري لعام 

للعسكر تاريا اليابانية، وقدموا وثائق دامغة تؤكد على أن معظم بنود الدستور السلمي الذي 

في المقترحات التي تقدمت بھا القوى الديمقراطية اليابانية  فاخر بوضعه ماك آرثر منشورة 

ودفعت الثمن غاليا من القتل والتشريد والسجن في ظل حكومات , لتعديل الدستور القديم

اإلمبراطور مايجي وخلفائه من بعده، وما زالت ھذه القوى تتمسك بتلك التعديالت بعد أن 

ساندوا الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم تنكر األميركيون لدستور اليابان السلمي و

م الذي حول اليابان من بلد 1946وأحزابا أخرى في معركة تعديل المادة التاسعة من دستور 

تقوده ھوية قومية متطرفة إلى بلد مسالم ومنفتح على جميع التيارات اآلسيوية والكونية، 

واستخدام السالح خارج , التسلح فإلغاء تلك المادة أو تعديلھا يسمح بعودة اليابان إلى

. حدودھا، وھو ما رفضته بشدة القوى الديمقراطية اليابانية ونجحت في حمايته حتى اآلن

فالدستور الجديد لم يفقد اليابان ھويتھا ليجعلھا محمية أميركية كما يزعم معارضو ,  وبالتالي

وتحويل ثمرات الحداثة , ليابانيةالھوية اليابانية؛ بل حمى اليابان من تجدد النزعة العسكرية ا

مجددا لصالح االحتكارات اليابانية، فوظفت ثمرات التحديث في خدمة الشعب الياباني 

والمجتمع الياباني طوال الستين سنة الماضية، ويناضل الديمقراطيون اليابانيون لتطوير 

فسھم بالوسائل دستورھم وفق إرادتھم القومية المستقلة، على أن يسمح لھم بالدفاع عن أن
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مع رفض صارم لعسكرة الدولة والمجتمع , ومنھا الوسائل العسكرية,  التي يرونھا مناسبة

في اليابان، وال يجوز أن تبقى اليابان قزما عسكريا بعد أن تحولت إلى عمالق اقتصادي 

ويحتل المرتبة األولى في صناعة الروبوت ,  احتل المرتبة الثانية في االقتصاد العالمي

واليابان ھي الدولة الوحيدة التي ما زالت تحكمھا اتفاقيات الحرب . سلع إلكترونية أخرىو

العالمية الثانية المجحفة، وما زالت تخضع لھا بعد أن تخلصت منھا ألمانيا التي كانت في 

  . وضع مشابه

ھي  لكن المأزق الراھن للھوية اليابانية ينبع من صعوبة الجمع  بين األصالة والحداثة، و

مسألة بالغة التعقيد يصعب تطبيقھا على المدى الزمني الطويل، فقد حولت إصالحات 

وصناعية متطورة، فََردَّ األميركيون , اإلمبراطور مايجي اليابان إلى دولة عسكرية قوية

بإصالحات موازية على النمط الغربي كان ھدفھا إلزام السلطات اليابانية بتنفيذ حق 

, وتخفيف قيود العمل,  وتحرير المرأة, ريات األساسية للمواطن اليابانيونشر الح, االقتراع

ك وغيرھا، فرفض اليابانيون تنفيذ , والمساواة بين الجنسين وتحويل فقراء األرياف إلى ٌمالَّ

وجاراھم األميركيون في , القرارات األميركية التي كانت تتعارض مع تقاليدھم المووثة

ونظرا لحاجتھم المستجدة إلى , راما للخصوصية اليابانيةمراعاة شعورھم الوطني احت

  . اليابان

فتخلوا عن الحكم العسكري المباشر لليابان بسبب التبدالت اإلقليمية المتسارعة في تلك 

وانفجار األزمة  , م1949خاصة بعد انتصار الثورة الشيوعية في الصين عام , المنطقة

ان من عدو األمس في نظر األميركيين إلى صديق وتحولت الياب. م1950الكورية في العام 
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دائم ثم حليف استراتيجي، وأبدلوا االحتالل بمعاھدة عسكرية وضعت اليابان تحت الحماية 

تحرر اليابانيون من ضغوط اإلمالءات , مع ذلك. العسكرية األمريكية المستمرة حتى اليوم

ز على خصوصية الھوية الثقافية األميركية وعادوا إلى تمجيد صيغتھم السابقة في التركي

وفرادة تجربتھم في التحديث التي أقامت التوازن بين األصالة والمعاصرة؛ لكن , المميزة

الصراع ما زال محتدما داخل الھوية اليابانية بين المقوالت التي نشرتھا إصالحات مايجي، 

ي واحترام التقاليد وشددت فيھا على خصوصية الھوية اليابانية القائمة على العمل الجماع

وبين القيم الجديدة التي دخلت اليابان مع اإلصالحات األميركية، وتم التركيز , الموروثة

فيھا على استقاللية الفرد لتحريره من ضغوط العائلة أو الجماعة، وقد عبر أوسكار وايلد 

ليست إال الحق أن اليابان كلھا : »م بقوله1889عن خصوصية اليابان المتخيلة منذ العام 

فالشعب الياباني كغيره من «. وال يوجد أناس كھؤالء, اختراعا خالصا، ال يوجد بلد كھذا

  . وسياسية, واجتماعية, واقتصادية,  ونفسية, يعاني من مشكالت يومية, شعوب العالم

والرد , لكنه تميز عن الشعوب األخرى بقدرة فائقة على الصمود في مواجھة األزمات

والقدرة على التضامن الجماعي واإلنتاج الكثيف في حالتي السلم , لتحدياتاإليجابي على ا

  - قبل االحتالل األميركي وبعده  -والحرب، وھنا تكمن خصوصية الھوية اليابانية، فاليابان

ويشعر اإلنسان الياباني بأن نظامه السياسي يسمح له بإشباع . تحولت إلى ند حقيقي للغرب

حر في دولة قوية وغنية، وذلك يتطلب تحليل خصوصية الھوية  حاجاته األساسية كمواطن

وتعرية العالقة الوثيقة بين السلطة التي قادھا إمبراطور واحد , اليابانية على ضوء تاريخھا

باإلضافة إلى . وبين التطرف القومي لدى اليابانيين, أو غالبا ما تزعمھا حزب حاكم واحد
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كان المدن اليابانية الذين يميلون إلى االنفتاح على تحليل التناقض المستمر بين ذھنية س

الخارج مقابل تمسك الريفيين بالتقاليد الموروثة، وأصرت اإلدارة اليابانية على رفض 

مما ساعد على انطواء , الجنسية الملتبسة من خالل عدم منحھا للوافدين الجدد إلى اليابان

صة بسكان الجزر اليابانية الذين عانوا الياباني على ذاته دون رفضه لآلخر، وھي سمة خا

ولم ينفتحوا على العالم , من العزلة عن العالم الخارجي ألكثر من قرنين ونصف القرن

  .  الخارجي إال مكرھين وتحت التھديد األميركي لھم بفتح موانئھم بالقوة  العسكرية

واالستمرار في لعبة , نيةنخلص إلى القول بأن اليابانيين بمقولة الخصوصية أو الفرادة اليابا

التاريخ المؤدلج بين القيادتين األميركية واليابانية نظرا لكثافة المصالح المشتركة بين القوى 

وأظھرت اإلدارتان األميركية واليابانية . المسيطرة والشركات العابرة للحدود في كل منھما

,  ديمقراطيةوال, طوال نصف قرن مضى عن حرص شديد على حماية الحرية الفردية

وبعد أن نجح اليابانيون في نھضتھم األولى على خلفية . والحقوق األساسية للمواطن الياباني

وفي نھضتھم الثانية على خلفية , إصالحات اإلمبراطور مايجي وتقاليدھم الموروثة

حافظت اليابان على , إصالحات ماك آرثر واالنفتاح القسري على قيم الثقافات الغربية

وھويتھا الثقافية المتميزة، وذلك يتطلب وقفة مطولة   , وتجانس شعبھا, وتقاليدھا, فرادتھا

  . إلبراز فرادة الھوية اليابانية في كلتي المرحلتين

  خصوصية الھوية اليابانية

شھدت اليابان مخاضا عسيرا في  تحولھا من دولة  فيودالية تحكمھا عادات وتقاليد 

الوحيدة التي كانت تمتلك السالح في المجتمع الياباني  وھي القوى العسكرية -الساموراي
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ويحميھا جيش , إلى دولة مركزية عصرية يحكمھا إمبراطور من ساللة اآللھة -التقليدي

وأعداد , وطبقة وسطى عريضة, ولديھا شرائح واسعة من كبار التجار والصناعيين,  قوي

تبلورت الھوية اليابانية عبر مقوالت . كبيرة من العمال والفالحين والمنبوذين أو المھمشين

سياسية ذات خصوصية واضحة المعالم، واستعادت الدراسات اليابانية على الدوام مقوالت 

أو قداسة األرض اليابانية     okutaiثابتة تعبر عن تلك الھوية وفق نظرية الكوكوتاي

أو القومية   Nihon Jin Ronومقوالت النيھون جين رون , واإلمبراطور الياباني من جھة

  . اليابانية المتشددة التي كانت ترفض إعطاء الجنسية اليابانية ألي أجنبي من جھة أخرى

وخلفائه من بعده عرفت اليابان  م1912-1868وعلى خلفية إصالحات اإلمبراطور مايجي  

سلسلة طويلة من االقتباسات النظرية عن مقوالت الثقافة الغربية التي كادت تعرضھا 

طر التغريب عبر تبني مفاھيم الھوية المنفتحة السائدة في الواليات المتحدة األميركية لمخا

والدول األوروبية، وبرزت أحيانا تيارات يابانية تدعو إلى التخلي عن التراث الياباني 

ونمط الحياة االجتماعية وغيرھا،  , ونظام التعليم, واآلداب, التقليدي بكامل رموزه أي اللغة

وأشكال السكن والطعام , ض المفكرين اليابانيين صراحة إلى تبني الحرف الالتينيودعا بع

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، 

وفي مختلف المجاالت، فتعرضت محاوالت التغريب , بحذافيرھاواعتمدت األشكال الغربية 

فقد آمنت بأن . النتقادات شديدة من جانب القوى األساسية الفاعلة في المجتمع الياباني

وأن بإمكان اليابان االستفادة من جميع العلوم العصرية , التحديث شيء والتغريب شيء آخر
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والفني باإلضافة إلى عاداتھا وتقاليدھا , فيوالثقا, مع االحتفاظ بكامل تراثھا اللغوي

الموروثة، فانتھت عملية االقتباس عن الغرب بتبني الكثير من نتاجه التكنولوجي والقليل من 

  .أنماطه السلوكية واالجتماعية والسياسية والثقافية والفنية

حات صمدت اليابان في مواجھة إغراءات الھوية المنفتحة بعد سلسلة طويلة من اإلصال

وتحولت إلى واحدة من أقوى دول جنوب وشرق آسيا؛ مما , الداخلية على مختلف الصعد

م، 1857 - 1854سمح لھا بتعديل االتفاقيات التجارية القديمة المجحفة أو المذلة لسنوات 

وكانت أولھا اتفاقية جديدة للتجارة والمالحة بين , وتوقيع اتفاقيات جديدة من موقع الندية

والتي فتحت الباب واسعا أمام اليابان؛ لكي تتعامل , م1894تموز  19يطانيا في اليابان وبر

مع االحتفاظ بھويتھا اليابانية وتقاليدھا , مع أقوى الدول العالمية من موقع المساواة والندية

الموروثة، ويعود الفضل في تحقيق تلك الخصوصية إلى تبني مقولة التوازن الدقيق بين 

ة التي عبرت عنھا انتصارات الجيش الياباني، الذي استوعب األسلحة األصالة والمعاصر

,  الحديثة وطورھا بسرعة مذھلة بعد أن حافظ على تقاليده الموروثة في االنضباط الصارم

والتضحية في سبيل الوطن، وعلى خلفية تقاليد الساموراي واالنفتاح على التكنولوجيا 

واالقتصادية واإلدارية تحول الجيش الياباني على الحديثة في مختلف المجاالت العسكرية 

مشارف القرن العشرين إلى واحد من أكثر جيوش العالم كفاءة قتالية، وباتت اليابان قبيل 

وزادت , الحرب العالمية الثانية الدولة صاحبة النفوذ الواسع في منطقة جنوب وشرق آسيا

  .المعترف بھا دوليا مناطق سيطرتھا مرات عدة عن حجم مساحتھا الجغرافية
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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 

ونجحوا في بناء  الغنية بالدروس والعبر, اليابانيون الكثير من تجربتھم األولى في التحديث

نھضة جديدة بعد الحرب العالمية الثانية أكثر غنى وتنوعا من األولى، ولعبت الھوية 

  .اليابانية المتميزة الدور األساسي في النھضتين

ال بل مستحيلة؛ ألنه , وبدا واضحا أن محاكاة المثال الياباني في التحديث مسألة صعبة للغاية

والقيادة , والمؤسسات المتطورة ذات الكفاءة العالية, الموروثة نتاج نظام من القيم  اليابانية

وقبول حتمية التغيير وما يترتب عليه من , والقدرة على التصدي لتحديات التحديث, المتميزة

وإقامة التوازن بين األصالة , واالنفتاح على العلوم العصرية والتكنولوجيا المتطورة, نتائج

وتبني , لمؤسسات القادرة على المنافسة والتعاون في آن واحدوتوليد نوع من ا, والمعاصرة

ثقافة سياسية تقوم على التوافق والتجانس والمشاركة الداخلية وتغليب لمصلحة اليابان    

أو , العليا على مصالح الشركات واألفراد، مما أضفى على التجربة اليابانية طابع الفرادة

والشعب الياباني , الھوية اليابانية المتميزة الخصوصية التي بنيت على مقوالت تمجد

ولعل أبرز سمات الھوية اليابانية التقليدية   . وقداسة أرض اليابان وإمبراطورھا, المتجانس

  : التي استمرت بقوة بعد إصالحات المايجي وحتى نھاية الحرب العالمية الثانية ھي التالية

قدسية األرض اليابانية وااللتفاف حول بناء الوحدة الداخلية المتينة على أساس  - أ 

ورفض الحروب , اإلمبراطور كرمز مقدس لوحدة اليابان في مختلف الحقب التاريخية

  . Kokutaiاألھلية، وھي السمات األساسية لنظرية الكوكوتاي 
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التشديد على تجانس الشعب الياباني كشعب واحد منذ أقدم العصور دون االلتفات إلى  –ب 

أو   Nihon Jin Ronرقية والدينية واالجتماعية، وھذا ما عرف بنظرية الفوارق الع

  . التعصب الشديد للقومية اليابانية

تبني شعار اإلمبراطور مايجي في اإلصالح، والذي يمكن إيجازه بنداء اإلمبراطور  –ج 

  «. الحقوا بالغرب وتجاوزوه: »إلى  اليابانيين

وفلسفته وآدابه وتقاليده وثقافاته من جھة , ب من جھةالتمييز بين تكنولوجيا وعلوم الغر–د  

العلوم غربية : »أخرى، وھذا ما عبرت عنه السياسة اإلصالحية في عھد المايجي بشعار

، وتجلت مفاعيله العملية باالنفتاح الكامل على العلوم والتكنولوجيا «أما الروح فيابانية

انية الموروثة، كذلك حرص اإلمبراطور مع التمسك بأسس وتقاليد الثقافة الياب, الغربية

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 

والكفاءة , والوالء لإلمبراطور, االجتماعية متوخيا في التعيين تعزيز وحدة اليابان المركزية

الشخصية دون األخذ بعين االعتبار النسب الرفيع أو االنتماء ألسر عريقة من الساموراي، 

وأيقنوا أن الجميع باتوا متساويين في , فأحدثت التعيينات ارتياحا كبيرا لدى غالبية اليابانيين

لى التخلي عن كثير من الحقوق والواجبات بعد أن وافقت جميع أسر الساموراي طوعا ع

امتيازاتھا ومظاھرھا التقليدية السابقة، ووضعت نفسھا تحت تصرف اإلمبراطور الذي 

وتم توظيفھا لمصلحة , استفاد إلى الحد األقصى من طاقاتھا الثقافية واإلدارية واالقتصادية

  .جيةاليابان العليا عبر بناء وحدة داخلية متينة وقادرة على مواجھة التحديات الخار
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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 

مايجي في والدة وحدة اجتماعية صلبة كما سھل والدة بورجوازية وطنية من إصالحات ال

علما أن أسر الساموراي . أصول الساموراي أكثر من باقي الشرائح االجتماعية

األرستقراطية ضمت األفراد األكثر ثقافة آنذاك في المجتمع الياباني التقليدي، وأبناء ھذه 

وأرسلوا , وأسھموا في تعليمھم, الفقراء اليابانييناألسر ھم الذين احتضنوا طوعا أوالد 

وأفسحوا المجال أمام أصحاب , المتفوقين منھم في بعثات علمية للتخصص في الخارج

ورحبوا بتزويج بناتھم من المتفوقين من , الكفاءة لتولي أعلى المراكز اإلدارية في الدولة

ستثناء فئة المنبوذين الوضيعة، با, أبناء الفقراء دون االلتفات إلى نسبھم االجتماعي

أن جميع القرارات تتخذ بعد نقاش جماعي : وتضمنت اإلصالحات مبادئ أساسية أبرزھا

مع توخي الدفاع عن المصلحة العليا لليابان بالدرجة األولى، وانه ال فرق بين أعلى وأدنى  

تبية االجتماعية في صفوف الشعب الياباني؛ بل الجميع متساوون مع الحفاظ بدقة على الترا

بھدف , السائدة، وكان من الضروري توحيد السلطتين العسكرية والمدنية في يد اإلمبراطور

حماية حقوق جميع الطبقات االجتماعية والمصلحة اليابانية العليا معا، وكان عليھا التخلي 

يين دون عن التقاليد القديمة والعمل على إظھار مساواة طبيعية وحقيقية بين جميع اليابان

  .واكتساب العلوم العصرية في أي مكان بالعالم واستخدامھا في بناء دولتھا القوية, تمييز
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القت تلك األفكار اإلصالحية الترحيب الحار في مجتمع كانت تسوده التراتبية المتزمتة في 

والسلوك، واعتبر قرار , والتعليم, واللباس, كل أشكال االنقسام االجتماعي في المسكن

ساواة بين جميع اليابانيين بمثابة ثورة اجتماعية حقيقية قادھا اإلمبراطور من األعلى الم

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 

وشاركوا بحماس في بناء دولة حديثة عصرية تعطى األفضلية في , ةمن امتيازاتھم السابق

والتفاني في خدمة اإلمبراطور واليابان، , واإلخالص في العمل, والعلم, قيادتھا للكفاءة

وطبقت تلك اإلصالحات في القطاعين العام والخاص على حد سواء، ولم يظھر تعارض 

,  سي الحفاظ على مصلحة اليابان العلياتناحري بينھما؛ بل تنافٌس مشروع ھاجسه األسا

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 

تضم االحتكارات اليابانية الضخمة منذ  كمنظمة اقتصادية ومالية« الزايباتسو»تشكلت 

. أواخر القرن التاسع عشر، وكان قادتھا على عالقة مباشرة ووطيدة مع اإلمبراطور مايجي

ولعبوا الدور األساسي في التحديث االقتصادي والصناعي والعسكري والمالي في اليابان، 

,  وخطوط المترو, لحديدويعود الفضل إلى ھذا الكارتل االقتصادي الضخم في إنشاء سكك ا

وشركات التأمين , والمصانع الحديثة, وتأسيس البنوك, واستغالل المناجم, والنقل البحري

, وغيرھا، ولعبت كذلك دورا كبيرا في تمويل البعثات العلمية إلى الخارج, والتسليف

, الصناعيوتمويل األبحاث العلمية لتطوير اإلنتاج , واستقدام الخبراء األجانب إلى اليابان
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. وتطوير وسائل النقل بين األرياف والمدن, واستغالل الموارد الزراعية بالطرق الحديثة

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 

ش واألسطول واألسلحة اليابانية، وضمت جزيرة ھوكايدو بكاملھا وألحقتھا باليابان منذ الجي

إلى جانب عدد كبير من جزر الكوريل وغيرھا، وساعدت , أواخر القرن التاسع عشر

االنتصارات السريعة التي أحرزھا الجيش الياباني على الجيوش المجاورة اليابان على  

صادي على دول الجوار، وحدت من تحرك األساطيل فرض نفوذھا العسكري واالقت

وطوت جميع المخططات االستعمارية الغربية التي , األجنبية في بحار جنوب وشرق آسيا

كانت قد تم تحضيرھا الستكمال الھيمنة على كامل دول المنطقة، فأصبحت اليابان خصما 

العشرين، وازدادت فيھا  عنيدا وواحدة من أعتى اإلمبرياليات العالمية على مشارف القرن

النزعة العسكرية حدة، واتسمت الھوية اليابانية الجديدة بالقسوة والعنف ضد الديمقراطيين 

  .وضد الدول والشعوب المجاورة لليابان, اليابانيين

  ھوية يابانية مسالمة ومرتبكة بعد الحرب العالمية الثانية 

حرب العالمية الثانية بعد تصدع  الجبھة سقطت اليابان تحت االحتالل األميركي في نھاية ال

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 

رت إلى إحداث تبدالت والتعصب الشديد للقومية اليابانية، وباد, القوة في النھضة اليابانية

إلغاء طابع القداسة عن اإلمبراطور وإجباره : جذرية في بنية الفكر السياسي الياباني أبرزھا
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وتحويله إلى سلطة رمزية في نظام سياسي جديد بعد نقل جميع , على االعتراف بذلك

حكومة  والصالحيات التنفيذية إلى , الصالحيات الدستورية إلى البرلمان المنتخب من الشعب

ديمقراطية تخضع لرقابة البرلمان وليس إلرادة اإلمبراطور، وحلت جميع التنظيمات 

أو تتبنى نظرية الكوكوتاي , أو تقدس األرض اليابانية, السياسية التي تمجد اإلمبراطور

لم يكن بمقدور اليابانيين مقاومة ضغط القوى المنتصرة . ومقوالت التعصب القومي الياباني

وإدخال , تجريد اليابان من سالحھا: »اليات المتحدة األميركية التي رفعت شعاربزعامة الو

، فقبلوا بھذين المبدأين إال أنھم رفضوا بشدة تنفيذ «مبادئ الديمقراطية إلى المجتمع الياباني

أو يسيء إلى تراثھا الثقافي أو الحضاري، , أي بند ينتقص من سيادة اليابان واستقاللھا

م إلدخال تعديالت 1949- 1947األميركية مقاومة اليابانيين الشرسة ما بين  وتظھر الوثائق

أو تعديل نظام , أو كتابتھا بالحرف الالتيني, جذرية على بنية اللغة اليابانية بھدف تبسيطھا

التعليم السائد في اليابان وتحويله إلى النمط الغربي، ورفضت نقابات المعلمين التعاون مع 

ووافقت فقط على تعديالت رأتھا مفيدة لتطوير نظام , ة المكلفة بالتعديالتاللجان األميركي

كانت صالبة البيروقراطية والنقابات اليابانية في الدفاع عن مصلحة اليابان . التعليم الياباني

العليا ال تقل عن صالبة الجيش الياباني في المعارك واستعداده الدائم للقتال حتى النفس 

االنتحار رافضا االستسالم، كما أن مؤسسات المجتمع المدني اليابانية  اآلخر وصوال إلى

لعبت الدور األساسي في تحصين المجتمع الياباني، ومنع تنفيذ أية تنازالت قد تضطر 

القوى السياسية اليابانية لتقديمھا تالفيا للضغوط الخارجية، وأصر اليابانيون على إدخال 

رحب . م1947أيار  3باني الجديد الذي نشر معدال في تعديالت مھمة على الدستور اليا
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اليابانيون بالدستور الجديد وما زالوا يتمسكون ببنوده حتى اآلن، فقد أعطى اليابان ھوية 

الديمقراطيين اليابانيين من  -ولسنوات طويلة -مسالمة بدل الھوية العسكرية التي أرعبت

أخرى، وساعدھم الدستور السلمي على جھة، وجميع الشعوب اآلسيوية المجاورة من جھة 

التخلص من صيغة حكم أوتوقراطي كما جسده اإلمبراطور بصالحياته المطلقة، ورحبوا 

بمبدأ تحويل اإلمبراطور إلى رمز لوحدة اليابان وسيادتھا دون أن تكون له صالحيات 

, شعب المطلقةسياسية أو إدارية مطلقة كما في السابق، وضمن الدستور الجديد مبدأ سيادة ال

, واالجتماع, والنشر, والعمل, وحقوق اإلنسان في العلم, والحريات األساسية على أنواعھا

أكدت . وتأسيس األحزاب والجمعيات والمنظمات السياسية والنقابية والثقافية, والتظاھر

مقدمة الدستور على أن الشعب الياباني وحده ھو مصدر كل السلطات وال وجود ألي سلطة 

نرغب بالسالم الدائم إلى األبد  -الشعب الياباني -نحن: »و سلطة الشعب، وجاء فيھاتعل

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  

...« ب العالم في العيش بسالم متحررة من كل أشكال الخوف والقھرنؤمن بحق جميع شعو

بقي اإلمبراطور بالوراثة الشرعية رمزا للدولة ولوحدة الشعب الياباني، وحافظ على 

وتعيين , صالحيات واسعة منھا تسمية رئيس مجلس الوزراء بعد أن يحظى بثقة البرلمان

لمعللة بحل مجلس النواب أو مجلس وإصدار القرارات ا, رئيس مجلس القضاء األعلى

واستقبال أعضاء السلك الدبلوماسي , وإعطاء األوسمة الرفيعة باسم اليابان, الشيوخ

ورفضوا معاقبة الشعب , وغيرھا، ونجح اليابانيون في مجابھة مشاريع التأديب األميركية
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بيرة وأطلقوا مجددا االحتكارات والتجمعات المالية واالقتصادية الك, الياباني

التي لعبت الدور األساسي في نھضة اليابان مجددا، وفي حين طالب )كاريئيتسو(

لم يتم إعدام سوى أربعة عشر ,  األميركيون بمحاكمة مائتي ألف ياباني كمجرمي حرب

ونال أقل من ألفين منھم أحكاما مختلفة، ثم أعيد االعتبار لھم بعد سنوات قليلة، واستغل , قائد

ب الكورية لتخفيف قبضة األميركيين عن بالدھم، ونقلوا رماد القادة اليابانيون الحر

,  Yasukuniالبارزين الذين أعدموا كمجرمي حرب من الفئة األولى إلى معبد ياسوكوني

متجاھلين احتجاج األميركيين وحلفائھم، وقام , وھو من أبرز المعابد المقدسة لدى اليابانيين

تھم كتقليد موروث لديھم بتمجيد كبار قادتھم وإعادة رئيس وزراء اليابان بزيارة أضرح

التواصل بين مراحل التاريخ الياباني، وفي ذلك تأكيد واضح على خصوصية الھوية 

  . اليابانية واحتفاظ اليابانيين بتقاليدھم الموروثة

  ھوية يابانية مسالمة بأبعاد آسيوية لمواجھة تحديات العولمة : مالحظات ختامية

كانت الدراسات العلمية تعالج مسألة الھوية باعتبارھا نتاج الجغرافيا والتاريخ   ,في الغالب

والتراث والثقافة والعادات والتقاليد المشتركة بين جماعة متجانسة داخل دولة واحدة أو 

والتقاليد الموروثة دورا , ونظام القيم األخالقية, منتشرة في عدة دول، وتلعب اللغة الجامعة

  . تحديد خصوصية كل ھوية وتمايزھا عن الھويات األخرىأساسيا في 

لكن النظرة الشمولية للھويات اآلسيوية تحتمل الكثير من التأويل والتفسير بحيث باتت 

والھوية الخاصة بكل دولة من جھة أخرى , مسألة تحديد الھوية اآلسيوية الجامعة من جھة
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حض الباحثين على طرح المزيد موضوع خالف حاد بين الباحثين، وھو خالف إيجابي ي

من التساؤالت المنھجية بأفق مستقبلي لتجاوز الكثير من المسلمات السائدة والموروثة حول 

  . مسألة الھوية

 - بجناحيه األوروبي واألميركي  -طرحت مسألة تحديد الھوية اآلسيوية بين مفكري الغرب

يبلغ تعدادھا , وشرق آسيامن زاوية وجود كتلة بشرية ضخمة متواجدة في منطقة جنوب 

تعيش حالة مريعة من ,  وكان ينظر إليھا ككتلة بشرية خامدة. نصف سكان العالم تقريبا

وغياب الحراك االجتماعي , واستغالل أو تھميش المرأة والشباب,  واألمية, والمرض, الفقر

,  ى الوراثةواالقتصادي، وكانت تقود ذلك الكم البشري الھائل قوى داخلية تسلطية تقوم عل

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 

وفق مقولة المفكر « قابليتھا لالستعمار»جميع دولھا عرضة لكل أشكال االحتالل بسبب 

  . ي مالك بن نبي الشھيرةاإلسالم

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؛ 

عصرية  وتقنياته ألنھا أعطت الھوية اآلسيوية بُْعًدا مستقبليا بعد أن حاربت الغرب بعلومه ال

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 

ودول النمور اآلسيوية من , والھند, تتنكر لھويتھا اآلسيوية الموروثة، واستفادت الصين
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الخصوصية اليابانية لتبني لھا تجارب تحديث خاصة بھا على قاعدة إقامة التوازن  مقولة

بين األصالة والمعاصرة التي أسست لھا اليابان في نھضتھا األولى، ولم تتنكر لھا في 

لذلك تبدو الھويات اآلسيوية متنوعة . نھضتھا الثانية المستمرة منذ أواسط القرن العشرين

انية والمشكالت البنيوية لدولھا بحيث يصبح التعميم في ھذا المجال بتنوع التركيبة السك

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 

, واليابان, صورة جذرية عما ھي عليه في الھندفھي تختلف في الصين ب. خصويات واضحة

وغيرھا من الدول , وسنغافورة, وفيتنام, والفيليبين, وماليزيا, وإندونيسيا,  وتايالند, وكوريا

  .  اآلسيوية

يمكن التأكيد على وجود نوع من السمات المشتركة بين الھويات اآلسيوية التي , مع ذلك

ث الناجح في عصر العولمة، وھي تؤكد على الطابع تبلورت عبر نماذج متنوعة من التحدي

المشترك لتجارب التحديث اآلسيوية انطالقا من خصوصية ھوياتھا وثقافاتھا وقيمھا 

الموروثة،  تمحورت السمات اآلسيوية المشتركة في إطار منظومة القيم الثقافية الموروثة 

من جھة أخرى، وتأسست على  ومنظومة القيم الثقافية المكتسبة في عصر العولمة, من جھة

  :  وأبرزھا, قاعدة صلبة من اإلصالحات الداخلية المستمرة والطويلة األمد

  .نشر التعليم على نطاق واسع والتركيز على العلوم العصرية والتكنولوجيا المتطورة -

  .يدھاإرسال البعثات الثقافية والفنية إلى مراكز التحديث الغربية لالستفادة منھا وليس لتقل -
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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 -

  .النية من الموارد الطبيعية المتوفرةإعطاء األولوية لألمن االقتصادي واالستفادة العق -

  .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 -

  .والعشرين سيكون قرنا آسيويا بامتيازاالعتقاد الراسخ بأن القرن الواحد  -

  .خاصة اآلسيوية منھا, العمل على بناء عولمة أكثر إنسانية باالستناد إلى القيم اإليجابية -

تعتبر اليابان من البلدان اآلسيوية المثيرة لالھتمام بخصوصيتھا بعد نجاحھا في بناء , أخيرا

القرن، فكانت الدولة الوحيدة التي  النھضة اآلسيوية األولى والمستمرة منذ قرن ونصف 

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 

األميركيين إثر معركة بيرل  لنزع روح االنتقام من نفوسواليابانية إستراتيجية طويلة األمد 

ونزع روح اإلنتقام من , ھاربر التي اعتبروھا طعنة يابانية غادرة بأسطولھم البحري ھناك

نفوس اليابانيين إثر إلقاء القنبلتين الذريتين على ھيروشيما وناغازاكي، والتي اعتبرھا 

يتو مع الجنرال ماك اليابانيون جريمة بشعة ضد اإلنسانية جمعاء، فتعاون اإلمبراطور ھيوھ

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 

وحاولوا تغيير الكتابة من الحرف الصيني أو , واحدة ضد األميركيين الذين حكموا اليابان

، كما حاولوا إدخال تعديالت مھمة في «الرومنجي»إلى الحرف الالتيني أو « الكانجي»

وفي ذھنية اليابانيين المفعمة بروح العداء لتقاليد الغرب التي تتنافى مع تقاليد , نظام التعليم

تحولت اليابان من عدو شرس لألميركيين , وبعد تھدئة روح االنتقام لدى الجانبين. اليابان

ديق حميم، فبنى الجانبان إستراتيجية مشتركة في جنوب شرق آسيا؛ لخدمة المصالح إلى ص

العليا لليابان والواليات المتحدة في آن واحد، واعتبر رئيس وزراء اليابان آنذاك يوشيدا أن 

اليابانيون استخدام أسلوب اإلدانة لكل آثر . حرب كوريا كانت بمثابة ھدية السماء إلى اليابان

الياباني غير مؤھل للقيام جيش مھما كانت جنسية مرتكبيھا، وبات ال, غير اإلنسانية األعمال

مكن ال يو, فھو ال يتمتع بمواصفات الجيش النظامي التقليدي. بأعمال عدوانية ضد اآلخرين

, المعروفة في الدول األخرى، وبموجب دستور اليابان السلمي بالمؤسسة العسكريةوصفه 
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أو المشاركة في أعمال عسكرية , سلحة دمار شامل أو أسلحة ھجوميةيحظر عليه امتالك أ

  . خارج اليابان

مأساة تكرر تحتى ال  ھمكبح النزعة العسكرية في بالد عمل اليابانيون على, ختاما

وناغازاكي، وتعلموا الكثير من دروس تلك المأساة ومثيالتھا في التاريخ ھيروشيما 

ورفضوا المبدأ القائل بحل النزاعات , نتقام من نفوسھمالمعاصر، وعملوا على نزع روح اال

كتبت في أسفله العبارة , رائعا يجسد الطفولة انصبوأقاموا . الدولية من طريق الحرب

: ثانية كتب عليھالوحة و. «أطفال ھيروشيما: نحن نصرخ ونصلي من أجل السالم: »التالية

الياباني الشعب سيعمل »: ة كتب عليھاثالثولوحة  ،«سالم؛ ألننا لن نكرر الخطأبناموا »

ستوعب اليابانيون جيدا مخاطر وضع التحديث وا ،«العالمدائم في ويصلي من أجل سالم 

التي أنزلت الدمار والخراب اليابانية تاريا  العسكرفي خدمة النزعة العسكرية، فنددوا أوال ب

بانيين، وھم يخوضون واستدرجت دمارا مشابھا على اليابان واليا, بالشعوب المجاورة

أو مشاركة , معركة ديمقراطية قاسية داخل البرلمان الياباني لمنع  تعديل الدستور السلمي

وبنوا ھوية آسيوية . قوات يابانية خارج إطار قوات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة

تجارب  وھي خصوصية متميزة تفتقدھا معظممسالمة لمنع تجدد النزعة العسكرية اليابانية، 

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

وال تعير االھتمام الكافي , ى فرض ثقافة كونية واحدة ذات طابع استھالكيوإصرارھا عل
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  أبو مسلم وشارلِمان

  ريتشارد بوليت

  برفيسور ومفكر أمريكي، جامعة كولومبيا .

فإن شارلمان  ة اإلفرنجية موجودة، و لوال محمدما كانت اإلمبراطوري لوال اإلسالم"

ًرا."   لم يكن ُمتََصوَّ

 1محمد وشارلِمانو ھي تُغلُّف األطروحةَ المركزيةَ الكالسيكية  -إن ھذه الكلماتِ 

لكنَّھا أثارت أسئلة  ؛لَْم تثر اتفاقا عالميا -Henri Pirenneيرنيه لھينري ب

أطروحات مضادة طّورت الدراساِت التاريخيةَ حول البحر األبيض المتوسِط في و

العصور الوسطى. طرح الباحثون وعلماُء اآلثار تساؤالت مثل: ما المنتجات التي 

ميات؟ و ما تأثير انكماش التجارة؟ تُوِجر بھا عبر البحر؟ و في أي األزمان؟ و ما الك

سابقة بين األراضي الساحلية؟ أَو ھَْل اختفْت وحدة  ھَْل أنھَى توّسُع اإلسالم وحدةً  و

  المرحلة الرومانية قبل فترة طويلة؟

دون إعادة للنقاش القديم حول أطروحة بيرنيه، من الممكن أن نلحظ  دورا لعبه 

لبحر أثارْت األطروحة أسئلة تَعلّقْت بحوض اد ،وقالتاريخ االقتصادي إليران في ذلك

الوقائع التي حدثت على  -و في الغالب بجزئِه الغربي -األبيض المتوسط بشكل ُمحّدد

                                                            
1     , B. Miall Mohammed and Charlemagne(Paris, 1937). Trans. As  Mahomet et Charlemagne

(London, 1956.(  
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ما بعد جباِل زاغروس، و التي تشكل حدوَد إيران َمع العراق،  الھضبِة العليا إليران

 -تدفِق المعدن الثمينِ بمن المستبعد أن تكون ذات عالقة، و لكن الباحثين المھتمين 

قدموا استثناءات لھذه القاعدِة أحياناً. بشكل  -سواء المسكوك منه أو غير المسكوك

"محمد،  1952في مقالته المنشورة سنة   -  Sture Bolin فإن استرو بولين خاص،

، طالب بتَفسير الكميات الھائلة من العمالت المعدنيِة 2و شارلِمان، و روريك "

  يرانيِة التي ُوِجدْت في السويد والمنطقة الشمالية الشرقية من أوروبا.الفّضيِة اإل

 طَّوراِت في النحاس اإليراني كانفي الصفحاِت التاليِة ھو أن التَّ  المقترح الذي سأقدمه

في  ،بجانبيھا الشرقي و الغربي على منطقِة البحر األبيض المتوسطتأثير عميق  لھا

حركة ِمْن الشرِق إلْسقاط الخالفِة  يراني أبو مسلمم حين قاد المتمرد اإل750سنة 

مكانھا، لم تكن النتيجة مجرد نقل عاصمِة  -العباس -ألموية و إحالل عائلةَ عمِّ محمدا

بل كانت بِداية ھيمنة سياسية  ؛شق إلى المدينة العباسية الجديدة بغدادالخالفة ِمْن دم

حيث نتج عن تحول الطقس إلى  ؛عشر اقتصادية إيرانية دامت حتى القرن الحاديو

بالد ما نتاِج الزراعي في شمال إيران، وشتاءات قارسة في سيبيريا ھبوطٌ حادٌّ في اإل

الذي بَدأ في العقِد  -ھذا التدھور المناخي ،بين النھرين الشمالية، وشرق األناضول

ادة توجيِه قاَد في النھاية إلى إع - ن الحادي عشر وداَم ألكثر من قرناألوِل ِمْن القر

المركز اإلسالمي نحو البحر األبيض المتوسِط. الُمدن العظيمة مثل مرو، و نيسابور، 

                                                            
2    39‐1 (1952), pp. 5 Scandinavian Economic History Review.  
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 بينما القاھرة، و دمشق، و حلب،  ،و الري، و ھرات، و أصفھان انھارت جميعھا

  تونس َكسبْت أھمية لم يسبق لھا مثيل.و

فإن السؤال الذي  -خاصواألندلس بشكل  -علق بغربي البحر األبيض المتوسطِ فيما يت

الخالفة بالغرِب لمصلحة الشرِق لحوالي  عالقاتِ  انحسار أسھمھل يطرح نفسه: 

ً ِمْن  -ثالثة قرون و نصف بشكل ملحوظ في العالقاِت  -م1125م إلى 775تقريبا

 التعايش الدينيِة واالجتماعية المشتركة الُمتميّزِة في األندلس التي نَْدعوھا اليوم

convivencia،  ھو أفضل مثاٍل مدروس  -ببساطة -ھَْل التعايش في األندلسأَو

  لطريقة عيش مشترك، كانَت خاصيةَ اإلسالِم في القرون الوسطى ُعموماً؟

  ّك:ياسية األساسية ليسْت مفتوحة للشَّ الحقائق الس

م عندما ُمنَي الجيُش السوري المبعوث إلى شمال غرب 740) بعد حوالي سنة 1

بھزيمٍة وتَراجَع إلى إسبانيا، فإن األراضي التي  د السكان األصليينع تمرّ أفريقيا؛ لقَمْ 

نعتقد اآلن بأنھا المغرب والجزائر فقدْت االتصال السياسي بالخالفِة. التفاصيل الدقيقة 

ال يمكن االعتماد عليھا دائماً؛ ألن القصَص الموجودةَ عن العصور اإلسالميِة المبّكرِة 

 -و يبدو -ون متأخرة، وتَحتوي على مقدار كبير من الخيالفي شمال أفريقيا تنتمي لقر

أن األنظمة أَو الحركاِت المحليّة التي تُجّسُد أفكار العلويين، أو  -على أية حال

الخوارج، أَو البربر عادْت بسرعة للّسْيطََرة على رقعة األرض العظيمِة الممتدة بين 

  السھوِل الساحليِة التونسيِة والمحيط األطلسي.
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م َمنَح الخليفة العباسي ھارون الرشيد حكومةَ تونس و طرابلس إلى 800) في سنة 2

و قد واصَل األغالبة االعتراَف بالسيادِة العباسيِة و  ،أسرة األغالبة على أساس وراثي

لكن في االتّجاِه المعاكِس لم يتدفق شيء من التعزيِز  ؛إرساَل الضرائب السنوية الثابتةِ 

  ياسي.العسكري أَو الس

م، وقعت سوريا في حالة من 750) بعد الھزيمِة العباسيِة لألمويين في سنة 3

المشاجراِت العشائريِة التافھِة التي دامْت حتى وقِت الحملة الصليبيِة األولى في نھايِة 

  القرن الحادي عشر.

م، و سيطَرت على مصر سنة 909) الدولة الفاطمية التي ظَھرْت في تونس سنة 4

استولت على جزء كبير من فلسطين، لم تستفز العباسيين بأي َرّد عسكري  م، و969

و ھذا أمر من الصعب تفسيره إذا كانت األراضي التي التھمھا التوسع الفاطمي  ،ھامّ 

تمثل إسھاما أساسيا للقوة العسكرية و االقتصادية للخالفة، و في الوقت ذاته كانْت 

إيران قد َدفعْت الخالفة إلى ردود أفعال قوية  التمّردات المحليّة بمناطق مختلفة من

م، عندما تمكن أسياد الحرب البويھيون اإليرانيون من 945مراراً وتكراراً حتى سنة 

  السيطرة على بغداد و الخليفِة نفسه.

اُمھا أدنى اھتمام بما  إن تَعزيز ھذه الصورِة لإلمبراطورية اإلسالمية التي لم يُِعْر ُحكَّ

كان  -خالل فترة بني أمية -حقيقة بسيطة بأن إيران و العراق اق لھوحدث غرب العر

لم يضع أي خليفة أموي  ،يحكمھما نواب الخليفة المتمركزون في الكوفة أَو البصرة
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و على النقيض من ذلك، فقد دخل الخلفاء العباسيون مصر  ،قدمه في إيران أبدا

  و نادرة. والمراكز الحضرية لسوريا / فلسطين في فترات قصيرة

 ؛ھذه الرواية حول التوجھات الجغرافية المختلفة لألمويين و العباسيين ال تحمل جديدا

بغداد الناطقة  ؛لقد كانت ھي كذلك ،لكن المؤرخين أخذوھا بشكل عام على أنھا عادية

بينما يَْخفُق الغراب  ؛ميال ِمْن دمشق الناطقة بالعربية 450بالعربية تبعد فقط مسافة 

يقه عبر الصحراء، والبدو على كال الجانبين للصحراِء الفاصلِة يُشّكلوَن شاقا طر

 ،المزيج القديم نفسه من القبائل القاطنة في المنطقة الخاضعة للبيزنطيين و الساسانيين

والقبائل الجديدة التي ھاجرت ِمْن شبِه الجزيرة العربيِة أثناء الفتوحاِت اإلسالميِة. 

 كانوا يميلون بَْعض المؤرخين مرتاحون لفكرة أن األمويينعلى الرغم من ھذا، فإن 

بينما كان العباسيون أقرب إلى العرب الذين َكانوا قَْد  ؛خصوصاً نحو القبائل السورية

فإن  و عليه ؛وإلى اإليرانيين الذين اعتنقوا اإلسالم ،أرسلوا إلى إيران في فترِة الغزو

و يرى بعض  ،نظروا إلى الشرقاألمويين نظروا إلى الغرب، و العباسيين 

المؤرخين بأّن نفوذ التقليِد البيزنطي غرب الصحراِء السوريِة حل محله إعجاب حكام 

الشرق بالتقاليد الساسانية. إن مقدار و عواقب التغيير في التوجه الجغرافِي متساو 

 تماما لنتائج تحول الساللة الكارولينجية من البحر األبيض المتوسط إلى التوجه

  األوروبي الشمالي، الفكرة التي انطلقت منھا نظرية بيرنيه التفسيرية.

إعادة توجيِه الخالفِة يَتطلُّب االنتباه إلى ثالثة مجاالت:  فيأي تحقيق أعمق 

حيث يشير البحث الذي  ؛لنبدأ أوالً باالقتصاداالقتصاد، و الثقافة الدينية، والتجارة. 
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في النظاِم  إلى تحول رئيس - د النشر اآلنھو قيو  -أجريتُه مؤخرا حول إيران

ن القطن ال يوجد دليل مؤّكد يثبت أ 3،الزراعِي للسفوح و الھضاب الداخلية إليران

العربي،  مع أنه كاَن معروفا  كمحصول بسيط  فتحكان ينتج في ھذه المنطقة قبل ال

زراعة القطن  يبدو أن -على أية حال -م900نِْسبيّا في بالد ما وراء النھر بحلول سنة

لنسبة أربعين في المائة من علماِء  األساس االقتصاديو بيع أقمشته أصبحا الركن 

ضي العربيِة إيران. و بِالمقارنة، فإن أكثر من عشرين بالمائة فقط ِمْن علماِء األرا

بضعة منھم كانوا يتعاملون بالقطن في  ،تجارة النسيج ل مجاالتكانوا مشتركين في ك

  بينما كانت مصر في َذلِك الَوقت بشكل خاص تنتج الكتّان. ؛يا واليمنسور

فإني أقول بأن رجال القبائل العربية الذين  ھذه السلسلةَ المعقدة من الجدال لتَْبسيط

ً أولئك الذين قدموا ِمْن ال -ي مناطِق السفوح الداخلية إليراناستقّروا ف يمن خصوصا

خبرةَ اإليرانيةَ المحليّةَ في ھندسة وحفر استعملوا ال -حيث القطن كان له تاريخ طويل

التقنية القنوات األرضية (األفالج) لَجْلب الماِء إلى رقع غير مزروعة ِمْن الصحراِء. 

من غنائم الحرب، وإعادة  عرب جّمعوا مبالغ كبيرة من الماللكن ال ؛كانْت غاليةَ 

كما  - القانون اإلسالمي توجيه الضرائِب الزراعيِة ِمْن الساسانيين إلى والة الخلفاء.

تملكا حرا لألرِض "الميتِة"  زارعينَمنح ھؤالء الم -في الفترِة العباسيِة المبّكرةِ  تشكل

و ھكذا فإن المبادرة الزراعية الجديدة أعطت  ،التي استصلحوھا على ھذا النحو

العرب فرصة نادرة في أَْن يصبحوا ُماّلَك أراٍض ريفييَن في بالد واسعة حيث 
                                                            

3    amic Iran: A Moment in World Richard W. Bulliet, Cotton, Climate, and Camels in Early Isl

History (New York, 2009.(  
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كان يمتلكھا  ، وتارات تُسقى بالمطِر الطبيعي، و األنھار الموسميّة، أَو الينابيعالھك

صغار األرستقراطيين من اإليرانيين األصليين، الذين لم يكن باإلمكان ترحيلھم 

  قانونيا.

و كانت  ،للمزارعين األصليين الحنطة و الشعير الشتائي كان المحصول الرئيس

و مع ذلك،  ،جافّة وغير صالحة للزراعِة الشاملةِ فصول الصيف الحارة الطويلة 

وفرت األفالج تدفقا مائيا ثابتا طوال العام، و قد جعل ھذا محاصيَل الصيف ممكنة، 

وأصبَح القطن المحصوَل األكثر شعبية. المعلومات الُمفّصلة في المصادِر اإليرانيِة 

كانت ضعف  -م800ي سنة حوال -القطن المبّكرِة تُشيُر إلى أّن نسبةَ الضريبة على

تقريبا، كان الفارق أعظَم  900النسبة المخصصة للحنطِة والشعيِر، و بحلول سنة 

بينما ضرائب محاصيِل الحبوِب  ؛؛ألن الضريبة على القطِن حافظت على مستواھا

انخفضت كثيرا. إن العبء الثقيل للضريبة يوضُح بأّن األرباَح التي جناھا مزارعو 

يضاف إلى  ،عظم بكثير ِمْن تلك المكاسب التي حققھا منتجو الحبوبالقطن َكانْت أ

ھذه القيمة األرباُح التي حققتھا مصانُع الَغْزل و النسيج، التي تمركزت في الُمدِن 

الُمزَدھرِة حديثاً. على أية حال، فإن الھجرة إلى الُمدِن الُمزَدھرِة غيّرْت نسبةَ منتجي 

الغذاِء الحضريين، و قد َسبّب ھذا ضغطاً على الحكومِة  الغذاِء الريفيين إلى مستھلكي

  لتَشجيع إنتاِج األغذية، و من ثم تخفيض الضريبِة على الحبوِب.

نبوي ينص حديث الُمعتِمَد على الديني  ُحكمدھار القطِن اإليراني كان الزا السبب في

 كان مفضال و ھو نسيج، يلبسوا الحرير الينبغي أتقياء األمسلميِن ال رجالال على أن
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إن المثالية اإلسالمية أجبرت اإليرانيين الذين اعتنقوا اإلسالم . عند النَُّخب الساسانية

بيضاء أو ، و عباءات، و عمائَم، أردية -مثل المستوطنين العربِ  -على أن يلبسوا

ً . سوداء، بسيطة، و فضفاضة كان الكتّان  في مصر والغرب اإلسالمي ُعموما

ھذا الشكل ِمْن  ،لصنع ھذه المالبس، و في إيران و العراق استُعِمَل القطنمستخَدًما 

نشئْت مصانُع حكومية متخصصة اللباِس ُصودق عليه رسميا من الخالفة؛ حيث أُ 

مزركشة بأشرطة من  -من القطِن أَو الكتان - من العباءات الفضفاضةلصنع "طراز" 

  ء كرمز للشرف و الوجاھة.الحرير، طولھا بوصتان أو ثالث، يمنحھا الخلفا

نظرا ألن نھري دجلة و الفرات كانا يفيضان بقوة و بشكل غير متوقع ُكلَّ ربيع 

عندما كانت تذوب ثلوج األناضول، فإن المزارعين في العراق لم يكونوا يستطيعون 

ولذلك، فإن مصانع القطن اإليرانية كانت  ؛مزاولة الحصاد في الصيف بسھولة

و بالطبع فإن سوق المنسوجات القطنية نَمْت  ،تاِجھا إلى العراقتُصدِّر ُمعظم إن

  4بسرعة نتيجة انتشار اإلسالم في كال البلديِن في القرن التاسِع الميالدي.

أثناء فترِة ف ،إن تعمير إيران كان مختلفا عما كان يحصل في المناطِق األخرى

اإليرانية بعض الحواضر انتشرت في السھول  -التي سبقت الفتح العربي -الساسانيين

نة لقد قّدمْت حماية للتُّجاِر، خصوصاً أولئك  ،الصغيرة، و كانت قوية، مسّورة وُمَحصَّ

الذين سلكوا "طريق الحرير" الذي امتد عبر آسيَا الوسطى إلى الصين، لكن يبدو أنھا 

                                                            
4   ,Conversion to Islam in the Medieval Richard W. Bulliet :انظر إيران، في اإلسالم إلى التحول تاريخ حول  

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

م، و تحت حافِز ازدھاِر القطن ونزعة 1000م و800بين عامي  على أية حال

المتحّولين اإليرانيين إلى اإلسالِم للھْجرة إلى مراكِز النشاِط اإلسالمي، انتفخْت الُمدن 

نسمة، جاعلة  200,000- 100,000اإليرانية الكبرى لتستوعب مدى يتراوح بين 

  تمدنة في العالم.إيران واحدة من أكبر المجتمعات الم

ً فَّ حَ   و ھذه لكن العراق، ،ز الحكُم اإلسالمي النموَّ الحضري في المناطِق األخرى أيضا

لكّن مصنفاٍت  ؛ببساطة موضوعة من بقايا مخطوطات يُمكُن أَْن تَُكونَ  المعلومات

ابع أحدھا  في القرن الر -ميِة أُلِّفْت في القرون السابقةشاملة ِمْن السير الذاتيِة العل

تُظھر غالبية  - عشر الميالدي (الذھبي) واآلخر في القرن السابع عشر (ابن عماد)

و ھذا يُشيُر بأّن المصادَر المتوفرة لدينا اليوم  ،مماثلة ِمْن األسماِء اإليرانيِة والعراقية

  ال تَختلُف بشكل ملحوظ في المحتوى عن تلك المصادر المتوفرة في القرون السابقة.

ُمحّدد في البياناِت الواردة في مصنف العالم السوري ابن عماد، التي  بالنظر بشكل

تَغطّي ألف سنة، و ُمرتّبة حسب تاريخ الوفاة، فإن نصيب الشخصياِت الدينيِة البارزة 

من كل من مصر وسوريا، و التي َجمَعھا في وصفه لعلوم المسلمين السنة، ال تَتجاوُز 

وحدھا تختص بنسبة بينما إيران  ؛قة المتأّخرةبالمائة قبل فترِة السالج 20أبدا 

ھـ ؛ و نصيب كل 491م/1097ھـ إلى 241م/855ِمْن  في الفترةبالمائة  40متوسطھا 

م 758بالمائة ِمْن األسماِء خالل الفترة ِمْن  70من  إيران والعراق معا على األقل 
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ھذه القروِن فھي  م. أما النسب التي تمثل كال ِمْن األندلس والمغرب أثناء1073إلى 

  5نسب ال تكاد تذكر.

  التمثيل اإلقليمي بين العلماِء الدينيين المسلمين

 دول أخرى مصر+سوريا سوريا مصر العراق إيران المجموع التاريخ

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%

952/341 168 41% 32% 5% 10% 15% 12%

976/366 144 39% 31% 7% 12% 19% 11%

1000/391 123 51% 22% 4% 10% 14% 13%

                                                            
5  dhahab fi akhbar ‐Shadharat al‘Imad, ‐Hayy Ibn al‐Fath ‘Abd al‐Abu al ابكت من الجدول ھذا وضع تم  

man dhahab, 8 v., Cairo: Maktaba al‐Qudsi, 1931‐32. ، تواريخ تقارب كي للوراء سنة ستين إلى التواريخ إرجاع تم كما 

    .الوفاة تواريخ من بدال الميالد
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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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952/341 168 41% 32% 5% 10% 15% 12%

976/366 144 39% 31% 7% 12% 19% 11%

1000/391 123 51% 22% 4% 10% 14% 13%

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%

   

  

اإلسالميِة في ببساطة، إن األرقام الُمَضاعفة الدالة على التفاوِت بين الثقافِة الدينيِة 

الشرِق و نظيرتھا في الغرِب متكررة بشكل واضح. و إنه لمن الصعب تجنب 

د للعباسيين ضّد الذي بَدأَ بثورة أبي مسلم المؤي -االستنتاج بأن التحول إلى الشرقِ 

ً  -ُحُكِم األمويين إن انفجار  ،لم يكن سياسيا فقط، و إنما كان اقتصاديا و ثقافيا أيضا

في إيران الذي أشعله ازدھار القطن َجعَل ترحال العلماء التجار أمرا  النشاط التجاري
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كما أن ھذا التالقح بين وجھات النظر الدينية و الثقافية أثمر عنه نمو  ،طبيعيا

  المؤسساِت العلميِة في المدن اإلسالمية اإليرانية، المزدھرة بشكل متزايد و مطرد.

إن تدھور ازدھاِر إيران يتضمنھا كتابي القادم. التفاصيل التي تَتعلُّق بنھايِة فترِة 

و استخدام "تحليل  -الة الطقس في السجالِت التاريخيةالذي أثبتته تقارير ح -المناخِ 

حلقات األشجار" الذي نُفَّذ مؤخراً في منغوليا، قد أدى إلى تدمير االقتصاد الزراعي 

ً مباشرة إلى ھجرِة األترا ،لشماِل إيران ك األوغوز ِمْن آسيَا الوسطى و قد أدى أيضا

إلى إيران. بنھاية فترة السالجقة، و على نحو أكثر في فترِة خوارزم شاه التي 

أعقبتھا، كانت إيران تَعاني من انحدار حاد ونزوح جماعي للنخب العلمية إلى أقل 

و كما يثبت الجدول أعاله بشكل  ،المناطق تأثرا مثل سوريا، و األناضول، والھند

انتقَل مركز جاذبية الثقافة الدينية اإلسالميِة بشكل مثير نحو سوريا في القرن واضح، 

  الثاني عشر.

ً إلى السمِة الثالثِة في مسألة توازن الشرقو للتطرق   و ھي التجارة،  الغرب سريعا

ً مقدارا جيدا من التعامل و ينبغي التنويه ببساطة إلى أن عصر السالجقة شھد أيضا

ھذا التحول مثّله  ،ج الفارسي تحول إلى البحر األحمِر وإلى مصرالتجاري في الخلي

بعد الزلزاِل الذي حصل في سنة  اِء خليج سيراف كمركز تجارة رئيساختفاء مين

لكن  ؛م. إن دينامية السوِق اإليرانيِة للسلِع المستوردِة كان قد دعم نموَّ سيراف977

ِر الميناء، وأعاَق االنكماُش الناتج عن تلك الدينامية تَضاءلْت بعد فترة قليلة من دما

و يجب مالحظة أن ھجرة  ،االقتصاِد اإليراني تطوير مخزن بديل بنفس المستوى
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التجارِة ِمْن الخليِج إلى البحر األحمِر التي سبقت نموَّ تجارِة البحر األبيض المتوسِط 

القرن الثاني  و التي كانت بارزة تجاريا في ،رّكزْت على الُمدِن في جنوب أوروبا

  عشر.

و لكن في أغلب  ،يتطلب عصر الحمالت الصليبيِة انتباھا خاّصا في تاريِخ أوروبا

األحيان ياُلحظُ بأّن التَطَّوراِت التاريخيِة الُمعاصرِة على الجانِب اإلسالمي كانْت 

فإن ھذا بالضبط وقُت تحول عظيم يَُعوُد إلى البحر  رغم ذلك ،بالتأكيد أقل تألقا

يض المتوسط بعد أربعة قروٍن ِمْن التركيز على الشؤون الدينيِة واالقتصاديِة األب

- المشرق َسيَُكوُن مركَز العالِم اإلسالمي الشرق منذ اآلن ،والثقافيِة والسياسيِة إليران

أوسطي باإلضافة إلى األندلس و المغرب،  مكتسبا أھمية عظمى أكثر  ِمْن ذي قبل. 

  ِمْن األحداِث التي تمركزت في إيران. -إلى مدى بعيد -جميع ھذه األموِر نشأت

ھل كان التعايش في  :ختاًما، أَودُّ أَْن أَُعوَد إلى السؤاِل الذي طرحته منذ البداية

 ً ميزت المجتمع و التي  ،األندلس ناتجا بشكل جزئي عن السمة المتفق عليھا نِْسبيا

طَّورات الدينامية و المثيرة للنزاع التَ  فيھا كانت التيالديني اإلسالمي خالل القروِن 

تَْحدُث بعيداً، بعيداً في الشرِق؟ أَعتقُد بأنّه كذلك، و أعتقد أن عودة اإلسالِم إلى البحر 

األبيض المتوسِط في القرن الثاني عشر قّدَمت اتجاھات جديدة إلى النسيج االجتماعي 

و سواء أكان ھذا  ،لك الوقتالمتعدد للغرِب الذي لم يكن مثبتا بما فيه الكفاية قبل ذ

الحدس يتفق مع مفرداِت التاريِخ األندلسي أو ال يتفق، فإني أترك لآلخرين تقرير 

لكن بغض النظر عن حكِمھم، فإن االستكشافات المستقبلية للتاريِخ الواسِع  ؛ذلك
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دون األَْخذ في الحسبان  ال تُجرىأ األبيض المتوسط اإلسالمية يجب لمناطق البحر

إيران والتيارات المّدية التي أَخذت اإلسالَم بعيداً عن البحر األبيض المتوسِط  تاريخَ 

  وأرجَعته ثانيةً في القرن الثاني عشر. ،في القرن الثامنِ 

لكن كال االسمين يُمثُّل  ؛إن أبا مسلم لَْم يَْجعْل شارلِمان ممكنا أكثر مما فعله محمد

 يِة والسياسيِة واالقتصاديِة.تحوالت واسعة النطاق في المركزيِة الثقاف
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  دور الجامعة في أوروبا الجديدة

  تشكيل الجامعة في أوروبا الدينية والعلمانية

  ديفيد فورد

  المقدمة: تحديان عظيمان

رن الواحد والعشرين ھي كيف يمكن ا في الق لكل من  من أھم التحديات التي تواجه عالمن

ذه ا اإلسھامالدين والجامعات  ة ھ ؤثر وسائل مواجھ ع، وسوف ت لتحديات في تشكيل المجتم

  على المليارات من البشر.

التوترات  قوى علمانية ودينية متعددة مع وجود مناطق ذي نحن نعيش في عالم دة تتسم ب عدي

ارًزا في الوسائل  . وقد والصراعات يئًا ب دين ليصبح ش شھد أواخر القرن العشرين تحول ال

وً الحديثة على الصعي ا بق ان ممزوج ا ك ام ولطالم ا في البوسنة  ومصالح أخرى، ىد الع وھن

لديكم تجربة مريرة من المآسي التي نتجت عن ذلك المزج. لقد توسع التعليم الجامعي بسرعة 

ون ف الم تك ي ع ع. ف ي التوس تمًرا ف ازال مس رين وم رن العش ي الق رة ف ات كبي ه المعلوم ي

يًا  يئًا أساس تعلم  ش ة وال ادلوالمعرف رى القتص اة األخ االت الحي افة لمج بح  ؛باإلض تص

دريس مجتمعات معتمدة بصورة أكبر على الجامعات والمعاھد ذات الصلة لقدرتال ى الت ھم عل

ة ث والمعرف كان ، والبح دد الس ن ع دة م ب متزاي تطاعت نس ا اس دان حالي م البل ي معظ وف

يم  ىتتطلب مستوً  ةاد المتزايدة من األدوار الرئيسالوصول للجامعات، كما أن األعد من التعل

  الجامعي.

ذه الصورة العاماذا عن أو ا في ھ م روب ة أھ د تكون الجامع ة؟ ق اريخي إسھاملمي  مؤسسي ت

ة في العصور الوسطى تعد الجامعة األوروبي،والعالم في القرن الواحد والعشرينألوروبا في 

وم السلف الرئيس ا  ،لجامعات الي ة حتى وجدير بالمالحظة أن رموزھ ة مازالت فعال التراثي

وم يم أك ؛الي اك ق ازال ھن المفم ي للع اء العقل ة االستقص ل أھمي ابھة مث ية مش ة أساس  ؛اديمي

دقيق ام ال وار الع ة والح ة المثبت د المعرف ذي ينش ان ،ال وانين البرھ رد  ،وق ة الف رام حري واحت
                                                            

  أستاذ الكرسي الملكي لإللھيات بجامعة كيمبردج .  
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ا، وإدراك أن السعي  وكرامته والحاجة ا وإدراكن للنقد الذاتي المستمر بغرض تحسين معرفتن

ة ه لللمعرفة عامل عام جيد ال يمكن اختزا اك مصادر  ،مصلحة اقتصادية في أي ا أن ھن كم

ا ة مش رئيسجوھري اريخ ال ق فالت رة للقل ذ الب بھة مثي جل من ا يس ات أوروب ود لجامع ة وج داي

ة ىمصادر للتوتر بين ثالث غايات أساسية: األول ة من أجل المعرف ه  ؛ھي السعي للمعرف ألن

ا وتف فھا وتتعلمھ ة وتكتش ا من خالل من الجيد أن تستفسر عن الحقيق ا وتختبرھ ا وتعرفھ ھمھ

ة  ،التشكيل التربوي للطالب :عدة فروع من المعرفة. ثانيًا يم الفكري ام بكل من الق مع االھتم

، 1والتشكيل األخالقي الالزمين ليتناول موضوع في قوة المعرفة والعلم. وثالثًا: إفادة المجتمع

  اولكن إذا تم تجاھل واحد منھ ؛غايات صعبة كانت محاولة الموازنة بين الثالثولطالما 

  فسوف تعاني الجامعة بشدة.

رون ا ا في الق اكن الرئيسأما فيما يتعلق بالدين فلقد أصبحت أوروب رة واحدة من األم  ةألخي

ا حل ا م فيھ ي ت امالت ى الصعيد الع ة عل اكل الديني ي تبعت  ،لمش ة الت رت الحروب الديني أجب

اد و ذا حركة اإلصالح الديني كل شعب على إيج ه بسبب ھ دمير مجتمع سائل لضمان عدم ت

ديني ة ( الصراع ال وال مختلف تنتجوا حل د اس ألة ا, ولق ذه المس ان ھ روا كيف عالجت البلق نظ

بصورة مختلفة مقارنة بفرنسا وبريطانيا وھولندا وألمانيا والسويد وبولندا وسويسرا) تستحق 

ا بشق األنفسحصلنأخذ عنھا الحكمة التي  ؛ھذه الحلول أن تدرس من جديد ولكن  ؛لوا عليھ

ات  -المشكلة اليوم تتلخص في أن ھذه الحلول والتسويات المتنوعة التي جعلت البشر من ديان

ة تطيعو ،مختلف ة يس ديھم ديان ن ليست ل ا نوم الم مع ايش بس د  -التع ة اآلن. لق د مالئم م تع ل

رة في أ ادة الكبي ا بسبب الزي ى حد م اتغيرت الخريطة الدينية ألوروبا إل  ؛عداد المسلمين بھ

يحيين دفق المس ل ت ل أخرى مث بب عوام ا بس ن أيض ود  2ولك ب وج ع بجان اق واس ى نط عل

ا تع إن أوروب ذا ف ة. وھك د النظر في تسوياتھا حركات المسيحية الجديدة والحركات العلماني ي

   حول ماھية الحلول التي يمكن أن تالئم القرن الواحد والعشرين. وھناك جدل مكثف

  :احينب في تقديم اقترغوأنا أر
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ذي يجرأوال: تحتاج أوروبا إلى إيجاد مخرج بين ا ه  يلتطرف الديني والعلماني ال رويج ل الت

ذي  دينين ال انيين والمت راد العلم ين ھؤالء األف ى تحالف ب دعو إل في الوقت الحاضر، وذلك ي

  .بشيء من التعقيد والحكمة ياودين يامجتمع متعدد يمكن أن يكون علمان يجمعھم

ا ا: إن جامعاتن ي تع -ثاني ديانات دالت تبعد ال ي مجاالت تتجاھل أو تس ا ف ة غالبً ا علماني  -حاليً

ر في ا ى حد كبي ةتلعب دوًرا حيويًا غير معترف به إل ة والعلماني ا الديني ار أوروب ا  ؛زدھ إنھ

تحتاج إلى كال الطرفين لتشكيل مجتمعاتھا من خالل استخدام وسائل حديثة لتصبح مجتمعات 

د من  دٍ ْجا، وسوف يتطلب ذلك عمل حوار مُ دينية وعلمانية معً  ر في العدي ادة التفكي حول إع

ديانات وحول  ين ال ا ب ديانات وم ا ال ئلة التي تطرحھ د من أن األس ات، والتأك جوانب الجامع

ة ة األكاديمي روع المعرف ل ف ر ك ة عب ذ بجدي ديانات تؤخ ام  ،ال ور اھتم ون مح ب أن تك بجان

ة في األقسام المتخص ارف الديني ادة إدراج المع ة، وزي ة والالھوتي وم الديني دريس العل صة بت

ل  المجتمعات، واتخاذ مسؤولية أكبر تجاه التعليم والفھم العام، وعمل مخطط لمصادر التموي

 العلمانية والدينية لتحقيق كل ما سبق.

ة إبداع ي مواجھ الم ف ود الع ا أن تق اج فيمكنھ ذا المنھ ا ھ ديين إذا اتبعت أوروب ذين التح ة لھ ي

العظيمين؛ فكيف يمكن للدين بجانب الجامعات اإلسھام بحكمة ومسؤولية في تشكيل وازدھار 

رنأوروبا  ا   ،العلمانية والدينية في ھذا الق زات في محاولتھ د من الممي ك العدي ا تمتل وأوروب

ديات ذه التح ة ھ ى لمواجھ ون األول ورة ك ،لتك تفادة بص الم االس اقي الع ن لب ن ويمك رة م بي

  النماذج الجيدة التي يمكنھا تحقيقھا.

  التحالف الحيوي بين الدراما العلمانية والدينية:

لكه  ذي يجب أن تس اه ال وم باختصار باستعراض اقتراحي الشامل لالتج في البداية سوف أق

أي شكل  ،لدين على الصعيد العاماي سعيھا لعمل تسويات جديدة بشأن أوروبا ف ع ب أنا ال أتوق

ةاألشكال أن تمن  ا كامل ر أوروب ى العكس يختلف كل موقف  ،تماثل التسويات عب ولكن عل

الم  اقي الع رة لب دم مساعدة كبي ويتطلب مناھج مصممة خصيًصا له، وھذا التنوع يمكن أن يق

  ولكن من المھم رؤية ما إذا كان األوروبيون يوافقون على ھذا االتجاه العام.
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انيين إن االتجاه المقترح يمكن اختصا ه مواقف للعلم ره بسھولة؛ ففي وضع حيث يوجد في

دين من  تبعاد ال ديانات واس تحكم في ال ذين يروجون للتشكك الصارم وال كأحد المتطرفين ال

أك ام ب يط الع ن، المح در ممك رفينبر ق ف للمتط رين  ومواق ون  اآلخ ذين يروج دينين ال المت

ه ألمر مُ لسيطرة ديانة واحدة (عادة ما تكون المسيحية أو اإلس  وأن يجتمع معتنق حٌّ لِالم). إن

ات.  ل المجتمع ار ك دم ازدھ ة تخ ول تعددي رويج لحل ا للت اني مع ار العلم ديني والتي ار ال التي

وقفھم  ع م يًا م ل تمش ي كام ار عمل ور إلط ى تص درتھم عل ي ق رفين ف ال المتط ابه ك ويتش

ان (مث ،الشخصي ة). ويمكنھم حينذاك تشكيل تحالفات بينھم في بعض األحي دين والقومي ل: ال

ا كانت  ول إذا م رة من خالل محاوالت فرض الحل تعلم دروس مري ا ل د اضطرت أوروب لق

ة من  ،دينية (كاثوليكية وبروتستانتية وأرثوذكسية) أو علمانية (فاشية وشيوعية وأنواع مختلف

نھج الشم ،والجمھوريات) أو مزيج من كليھما القومية درس اإليجابي في أن م ولية ويتمثل ال

ى أن يفسح المجال للمفاوضات يأو كل اأو علماني ا(ما إذا كان ديني اج إل ا) يحت التي تھدف ھم

  قھرية.الغير إلى الحلول السلمية و

ق علي ا يطل ك م ون ذل ا يك ة ((هربم ة والعلماني دراما الديني د  ))ال رن الواح ي الق ا ف ألوروب

ا أي ،3والعشرين تحكم في حبكتھ ا ال ي ارة عن درام ولكن يوجد  ؛مجموعة خاصة وھي عب

دف ات بھ ين المجموع ي ب اون حقيق ات وتع اركات ومفاوض ا مش دة  فيھ ول جي اد حل إيج

د بجانب –ويتطلب ذلك بعض اإلرشادات والقواعد  ،للمصلحة العامة دريب الجي أنماط من الت

مية تورية رس ة ودس ام قانوني ك لكي يس -أحك لوذل أن تحدث بالفع دراما ب ذه ال ولكن  ؛مح لھ

يامعظ ط سياًس يس فق اركات، ل ن المش ة م والم متنوع ي ع د تحدث ف ول ق ذه الحل ن  4م ھ ولك

اة والعمل.  ،إعالميًا وقانونيًا وتربويًا وصحيًا وعمليًا بجانب كل مجال آخر من مجاالت الحي

دراما  سيكون ھناك بالطبع أوضاع محدودةيمكن لألفراد والمجموعات فيھا باالنسحاب من ال

ارون  وأدوارھا الصغيرة ذين يخت يكونوا في حاجة لكبت جماحھم أو حتى إكراھھم، ھؤالء ال

د أال يسمح الخوف من  ؛العنف سعيًا وراء تحقيق أھدافھم ھم أفضل مثال على ذلك ولكن الب

ة يطرة نظامي ة ذات س دراما لمصلحة دول ل ال ك العناصر بتعطي ن خالل  ،تل ك م ر ذل وتبري

  ات الحديثة للمراقبة واإلكراه.نظرة عامة شاملة ودعمه بواسطة التقني
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د بصورة كب رن الحاضر سوف يعتم ى مدى أنا أقترح أن ازدھار المجتمعات في الق رة عل ي

ة((ورجودة العمل ضمن منظ ة والعلماني دراما الديني ابالً للحوار  ،))ال ك ق وكيف سيكون ذل

اتوالتعاو د وااللتزام افي من العل ؟ن عبر حدود التقالي در الك انيين لينظروا ھل سيوجد الق م

ديانات ى ال ى رفض أو القضاء عل دف إل ا ال تھ ى أنھ اتھم عل يمھم وممارس تم  ؛لق ا تھ ولكنھ

راد والمجموعات من أجل المصلحة العا ة؟ ھل بإيجاد طرق للتعاون مع المتدينين من األف م

اون؟ عدد كاف من المتدينينسيوجد  اوض والتع زام بخوض الحوار والتف   يمكنھم بالمثل االلت

مع وجود كثافة صحية من المشاركة  ،5إن رؤيتي تشتمل على مجتمع مركب ديني وعلماني

أشياء عظيمة في خطر  الدرامية في الحياة العامة وكل مجاالت الحياة الطبيعية والعمل. ھناك

ولكن ازدھار المجتمعات يمكن تحقيقه فقط إذا وجدت حدود لمدى استطاعة أي  ؛بسبب ذلك

  طريقتھا الخاصة. مجموعة السعي لفرض

  حول جامعات دينية وعلمانية مركبة:

ا  ،إنھا تمثل إشكالية كبيرة  ماذا عن الجامعات التي تتضمن الدراما الدينية والدنيوية؟ ا أنھ كم

  تشتمل على إمكانيات عظيمة.

رة؟ كالية كبي ات إش ذه الجامع كل ھ اذا تش ر   لم ة التفكي ي واجھ ات ھ بحت الجامع د أص لق

اوالنشاط العلما ا ،ني، ولقد أصبح ذلك مفھوًم ان محببً د من  ،وفي أغلب األحي أصبحت العدي

ة ،الجامعات معاقل للسيطرة الدينية ا مقاوم ة  وغالبًا يمارس فيھ ة وقسرية للمواقف الديني قوي

دان  ،وغير دينية األخرى ة في بعض البل ھناك أمثلة على ھذه الجامعات ذات السيطرة الديني

ت الحاضر، فال ي الوق ة ف م الحري ة باس ى علماني ات إل ل الجامع دف لتحوي ي تھ ات الت حرك

ر د تبري ا تج ا م ة غالبً امالً  اً األكاديمي ة  ك ل الحري ي تحوي ة ف ي الرغب كلة ف ت المش ا. تمثل لھ

ز  ،األكاديمية إلى سيطرة علمانية دين والتحي ان صاحبتھا مشكلة تجاھل ال وفي بعض األحي

ه. ه ل د وجدت عقل  ضده والعنف الموج لًّ لق دين كك ة تفترض أن ال ة علماني رُ  ي ي غي  ،حقيق

وبعدما أصبح الناس أكثر تعلًما. ولقد أصبحت ھذه  ،وعلى وشك االختفاء بسبب التقدم العلمي

روع  العقلية شائعة للغاية في الجامعات ويستمر البعض في الترويج لھا من خالل العديد من ف

  .6المعرفة
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اديم: ليس من نقوللصياغة المسألة بوضوح  اد أك ادر إيج اتھم  يينالن رؤوا في حي م يق ممن ل

ة  ة والثقافي ة والتربوي دراتھم العقلي عمالً أدبيًا معاصًرا جاًدا كتبه شخص متدين في مستوى ق

دينًاواقتنعوا بأنه ال يوجد حالة فك ،الرفيعة ة ليكون اإلنسان مت ة مقنع ه من  ،ري د وجدوا أن لق

رن الوا اء الق تحيل تصور أن أذكي ة المس العلوم الحديث ى وعي ب م عل ذين ھ رين ال د والعش ح

رام ،ومجاالت المعرفة األخرى يمكنھم بكل أمانة أن يكونوا متدينين بسبب  ويستحقوا كل احت

دينين.  ؛تمسكھم بموقف دفاعي عقالني ين من ھؤالء األشخاص المت ولكن ھناك بالفعل مالي

ة أكثر من طريق ديني ب زامھم ال ي ن العدإحيث  ؛ويفسر الت وا ف وا بنجاح ودرس نھم عمل د م ي

ات انية ( خاصة ،الجامع وم اإلنس فة والعل ي الفلس يرات ف ذه التفس ل ھ رة لمث اك وف م  وھن عل

م). ن إوالعلوم الطبيعية ( حيث  ،النفس وعلم االجتماع) اء التطوري مفضل لھ م األحي ن إعل

ة ر وعدم وجود مشار ،عدم وجود احترام لألمانة الفكرية بالعقيدة الديني ديھا األكث كة مع مؤي

رأي  ى ال اد عل تطوًرا فكريًا بجانب وجود عناصر أخرى مثل: االختصاص المحدود واالعتم

والتسليط اإلعالمي على أقل أشكال  ،العام الذي يتشكل غالبًا بواسطة ما يخرج من الجامعات

وفي أسوأ  ،رةوذلك لخلق افتراض بأن الدين غير حقيقي بالم ،التفكير والجذب للعقيدة الدينية

األحوال أنه سام وخطير للغاية. عند وجود دليل على أن أھمية انتشاره وعودته للظھور على 

فاحتمالية عدم  ،ن التشكك والخوف والعدائية تجاھهالصعيد العام غالبًا ما تزداد ردود الفعل م

  أن يحدث. ألن ذلك ما يجب ؛اختفائه يمكن أن تحث الجھود المبذولة في محاولة جعله يختفي

ك   ائج ذل دينن أمن نت ن  ال ر م دد كبي اك ع المرة ( وھن ة ب ادة تستحق الدراس ه كم ينظر إلي

د النظر  ك إال عن ن يحدث ذل ذلك) ول الجامعات التي ال تشتمل حتى على قسم واحد مكرس ل

ا ذا إليه كظاھرة البد من البحث فيھ يا وھك ا ونفس ا واجتماعي ذه الدراسة و ،تاريخي ل ھ د مث تع

بةضرور دين  ؛ية ومناس تغال بال ذا االش ن ھ تبعد البحث ولك امالًإذا اس د ك دين  ال يع ون ال ك

ه يتضمن  ،وسيلة واقعية للحياة اليوم كونهأو  ،وعظيم الشأن احقيقي ا إسھاماأو أن لصنع  مھم

ديانات  فكر وثقافة وازدھار مجتمعاتنا. لألسف مثل ھذه المشكالت التي انبعثت من خالل ال

افھاوما بين الد ا يكون من المستحيل استكش ا م ا يانات غالبً د من جامعاتن ا في العدي  ؛أكاديمي

الي -ولكن مليارات من الناس في عالمنا ممن يشاركون  -ويتخللھم العديد من ذوي التعليم الع
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رة ة بصورة مباش دھم الديني اتھم وتقالي ي مجتمع ه ،ف ذا فإن اني  وھك الم العلم ين الع ابق ب تط

  وبين العديد من الجامعات العلمانية حصًرا أو الدينية حصًرا.والديني المركب 

ام  ،موقف أيًضا به اإلمكانيات الضخمةلكن ھذا الو ى الصعيد الع دين للظھور عل إن عودة ال

اة  وة في حي وإدراك أن الدين في الحقيقة لطالما كان ودائما سيستمر في األغلب في تواجده بق

ك الماليين من الناس حتى ولو تم شط يح ذل به من السيناريوھات العلمانية المستقبلية سوف يت

دين حق اك شيئاحتمالية إعطاء ال ان ھن ا ك ق  ه في الجامعات. كم ا يتعل ة األمل فيم من خيب

تقالل  دم واالس م والتق ل والعل ان بالعق ل اإليم ة مث ة العلماني ر العالمي ات النظ ب وجھ بجوان

أنه من الحكمة امتالك أماكن يمكن  ينمن العلماني طبيعة. يدرك العديداإلنساني والتحكم في ال

ا ان وبينھ لٍّ باإلضا ،فيھا طرح األسئلة بواسطة األدي ا، ويمكن لك ئلة عنھ من  فة لطرح األس

دينين ل صراحة المت ا بك انيين متابعتھ ذب ،والعلم اش مھ د التوصل لنق ن الجي إن م ذا ف  وھك

ة والم ةوعقالني ومنظم حول مواضيع رئيس ل الحقيق المث اك  ،مارسة والجم إن ھن ذا ف وھك

  احتمالية أن تتالقى المجتمعات الدينية والعلمانية بواسطة الجامعات الدينية والعلمانية.

ل  د تمث ا أظن ق ى م يوجد بالفعل جامعات يمكن وصفھا بأنھا دينية وعلمانية مركبة مًعا، وعل

ك فيھاالتي تخرجت  -جامعة كامبريدج دد من الجامعات األخرى باإلضافة لع ،دليالً على ذل

تخلص ،وأمريكا الجنوبية وفي أماكن أخرىفي بريطانيا وفي قارة أوروبا  ا ال أدعو لل من  أن

ث  ة حي ات الديني ن الجامع ه يحتإأي م ذي نعيش ة ال الم التعددي واع ن ع ن أن د م ى العدي اج إل

ر من أي شيء ھي الجامعات الت ؛الجامعات ا نحتاجه أكث ي تعكس ولكني أرى بالفعل أن م

ان ا دراسة األدي والكشف عن المشكالت  ،المزيج المركب للعالم كما ھو، جامعات يمكن فيھ

ولكن أيضا بواسطة  ؛ليس فقط بواسطة أفراد متدينين وعلمانيين ،التي تتضمنھا وتنبعث منھا

ون م واقف ن ھ دين أي وا متأك د ال يكون راد ق الج  ؛أف د أن تع ئلة الب أن األس دون ب نھم متأك ولك

 ومن خالل جامعات القرن الواحد والعشرين. ،سطتھمبوا

ل  ،نقاط للجامعات اآلن سوف أقوم بعرض برنامج من ستو ى تأھي امج إل ذا البرن ويھدف ھ

ات ى إخ ؛الجامع ا عل اركة فيھ ة المش ات التعددي ن للمجتمع اكن يمك ون أم ادھم تلتك الف أبع

  الدينية والعلمانية من خالل سبل تحترم كال الجانبين.
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  نقاط لتشكيل الجامعات في أوروبا الدينية والعلمانية امج من ستبرن

  مناقشة المشكالت: -1

ةھناك مناقشة مكثفة حول الدين في أوروبا ومناقشة متزا   ؛يدة حول أنظمة الجامعة األوروبي

ا  ينناك عالمات قلق في كال المناقشتفھ ببعض بعضھما عينلكنه من النادر ربط الموضو كم

  التين حديثتين.يتضح من خالل مق

ية ( ات سياس ة: قضايا واتجاھ دارس األوروبي ة الم ي أنظم دين ف دريس ال وس  )ت بواسطة ل

ان لة7بيبي دة من سلس ك واح د تل ادرة المؤسسات  ، وتع بكة مب ا ش ي ترعاھ من الدراسات الت

م عل كتب أربعةوتتضمن  ؛8األوروبية حول الدين والديمقراطية في أوروبا  ىيمكنني أن أحك

والثاني  9،أحدھما عن الدين والثقافة الصحية في االتحاد األوروبي انرائع انكتاب منھمااثنين 

ا ي أوروب اجد ف ى المس ا الكتاب ؛10حول الصراعات عل ذ اناآلخر انبينم دثان عن  انالل يتح

ة دين واالنحيازي اكل11ال ر من المش ران الكثي دارس  يثي ي الم دين ف د تضمنت  ،، وعن ال وق

التعليم ما يحدث في أو لحو ير من البحث واالستطالعالكث 12دراسة بيبيان ق ب ا يتعل ا فيم روب

ع بشكل مَس ؛الديني ا تتب ا  لمَّ ولكنھا مشوشة فيما يتعلق بأنھا تبدو وكأنھ اًرا علماني ه إط دون ب

ا ؛إدراك البدائل رد أن يعو ،مما يثير االنتقادات حولھ ديني في  ّدھايمكن للف يم ال يًرا للتعل تفس

ا م ل أوروب ا ك ة بتعريفاتھ اكل المتعلق رار بالمش د أي إق ة. ال يوج ة علماني ن منظور أو عقلي

ة  ل الحيادي نيفاتھا (مث ادات) أو تص اريخ وع يم وت ه ق ى أن دين عل ا لل ل تعريفھ ائدة (مث الس

دين)وافتر ،والموضوعية والحقائق الدينية والعلوم الدينية)  ،اضاتھا ( تفصل السياسة عن ال

ل التوجه كما أنھا ال تبدو وأ نھا قد أدركت الخيارات التي تكمن وراء التوجه االعترافي مقاب

ع  ى الجمي ة يسھل عل الحيادي في التعليم الديني، في تصورھا أن المدرسة مساحة ديمقراطي

ة  ،الوصول إليھا،كما أنھا مقر لتبادل المعرفة الموضوعية التي تعتمد على التصورات العلمي

دو أن ذ ،وليست الدينية دات ويب ا للمعتق ة ال تتضمن مكان ك يتضمن أن المساحة الديمقراطي ل

وتكون أرقى  ،عية والعلمية للدين سوف تتناقضالدينية، واألھم من ذلك أن المعرفة الموضو

ال بيل المث ى س ع عل ذي ينب دين ال ا من ال ا وعلمي ه عقلي ة ل نوات من الممارسة الذكي  ،من س

ي  ان ف ة حاوترغب بيبي احة تعليمي اع مس د تب ى ح ين والطالب عل ن للمدرس ا يمك ة ديني يادي
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ة ة الديني م تشكيلھا من الناحي دات خاصة ت ا حجب أي معتق أو أي ممارسات من  ،سواء فيھ

ول ))ةالحقائق الديني((أجل التعامل مع  ا يق دعون الموضوعية. وكم التي قام بوصفھا دخالء ي

ى تسمو (( :تشارلز تايلور ق سلطة أعل زاعإمالء المبادئ عن طري ى الن إن  ))افتراضا عل ف

اس ه بعض الن ى بعض المخاطر من أن ة المستم(( ذلك يؤدي إل درجين في العملي ر م  ةرغي

ى  13))هلتحديد ماھية المجتمع وكيف يسير إلدراك أھداف ان إل دعو بيبي في مجال الجامعات، ت

ذا التوج ة ھ ا مدى كفاي اقش الحق ه في اتجاه علماني محض في الدراسات الدينية، وسوف أن

ا بعض  أدراسات الدينية التي يمكن أن ينشصالح ال ائق والممارسات عنھ ئلة حول الحق األس

ا دون أن ة تجاھھ رد بالحيادي دارس سوف  ،يتظاھر أي ف دين في الم اش حول ال ا أن النق كم

  يستفيد من التوسع فيه وصوال للجامعات.

 16-15في   ،ج مشجع ومبشروذإجماال نم يوھ ،علق بالجامعات في أوروباتتالوثيقة التالية 

ا  م2010يونيو  ة في بروكسل وأصدروا بيان راء من الجامعات األوروبي التقى وفد من الخب

ة   ،))تقوية سلطة الجامعات األوروبية((دعى يُ  14رسميًا ة فكري ان يتحدث عن أزم ذا البي وھ

ا بشكل يتم ستصبح عقدة العالم الحالي، وكيف يمكن التأقلم معھا، وأن ھذه األزمة سوف  نقلھ

ا   15،من خالل العملية التدريسية للجيل التالي غير كافٍ  ر مم ان يحوي الكثي ذه البي ا أن ھ كم

ا تشجيع مراكز  تج عنھ م المالمح التي ين الة ( أحد أھ يمكن قوله حول االختالفات في الرس

ذاتي ،واالستقاللية ،التميز الدولي) ر والحا ،والحكم ال ل خاص والكثي ى تموي كجة إل  ؛من ذل

ن  تفيضولك ام والمس يم الع ر التعل من ذك ة  ؛ض افي والمواطن ز اإلدراك الثق إن تعزي ف

ديانات.  ق بال الديمقراطية والتعامل مع التغيرات التي تحدث في المجتمع فال يوجد شيء يتعل

ر كل كبي ة بش ا بالعلماني تم وصف أوروب ا ي ا م د ،دائم ا يب ة كم دين يصنف ضمن فئ و أن ال

ة ه  ،الثقاف ات إن ف أن الجامع ول كي دل ح د أي ج ه ال يوج ة بأن راض الحقيق د أع رد أح مج

الفي الغالب لم  هوأنھ ،األوروبية تتعلق بالديانات ك يجب ا يخطر بب زين أن ذل احثين الممي لب

  أن يصبح بندا في جدول أعمالھم.

دولي  دى البوسنة ال وم منت ك؟ يق ر ذل ه من الممكن أن يتغي ھل سيكون من الكثير أن نتوقع أن

  وأتمنى أن يتخذ اآلخرون خطوة نحو ھذا الجدل. ،حاليًا بتصعيد األمر
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  كثير من التقاليد االعتماد على حكمة -2

ا  داخل معظمھ ذل ،من المعروف بشكل عام أن الجامعات تواجه مشاكل معقدة يت ك تتطلب ول

ا  ،وإصدار أحكام تتعلق بكثير من المجاالت ،الكثير من التفكير ة، وكم وعلى مدى فترة طويل

ةأفاق العلماء وبقية المجتمعات ببطء في القرن ا اد القضايا البيئي ى أبع إن  ؛لماضي عل ذلك ف ل

ونظرا البيئة الفكرية بمجتمعنا تطرح الكثير من األسئلة طويلة األجل وذات النطاق الواسع. 

ذه  ى ھ رد عل أة لل دة المھي د المؤسسات الوحي ألن الجامعات لديھا الكثير من المناھج، فھي تع

وإذا لم تستطع الجامعات  ،تحتاج لتولي ھذه المسئولية جديا التساؤالت، ولذلك فھي ذاتھا التي

د بصورة  ى حضارة تعتم رة عل اكل خطي د مش ا بع ون فيم دة، فسوف تتك أقلم بصورة جي الت

م سبعة من التساؤالت التي  كبيرة ي سأوضح لك ا يل على التعليم والمعرفة التي تقدمھا. وفيم

  .16تواجھھا الجامعات

عبر المجاالت  :مناسبة للتداخل بين المناھج والتواصل لأوال: ھل يمكن أن تكون ھناك أشكا

ادة عدد ا يم مع زي د التقس افي ظل تزاي ة؟ ثانيً اھج الفرعي اھج والمن درھل يمكن ل :لمن يس لت

ا في  والبحث أن يجتمعا ا نفسھا ؤسسةالممع ان؟ ثالث تفيد الطرف اك أي  :بحيث يس ان ھن إذا ك

ل التعليمي شيء يمكن القيام به فما ھو ھذا األمر الذي يمكن أن نحاول فعله في سبيل التشكي

 :مًسابين األكاديميين والطالب؟ خاما نوع الكليات المفضلة والمحبوبة  :الكلي للطالب؟ رابًعا

وع األداة و و ن ا ھ ة، وم ي الجامع تحكم ف ن ي ام ا؟ سادًس تحكم فيھ ي ت ة الت ي  :السياس ا ھ م

اھاساإل ي أو الع توى المحل ى المس واء عل ع س ي المجتم بة ف ي نتجت عن مات المناس لمي الت

كيف يمكن تعريف الجامعات بحيث تزيد من إسھاماتھا في كل من المصادر  :الجامعة؟ سابعا

  ة؟العامة والخاص

ئلة ي األس ك ھ ي تل رة الت ات والخب ط المعلوم ب فق م  ؛ال تتطل ة والحك ب الفطن ا تتطل وإنم

د خاص سواء  أي تقلي ة سوف أالصحيح. إن الحكمة الخاصة ب ة أو ديني ة دنيوي كانت علماني

وا  ،كثيرا لتجد إجابات عملية وكافية تمتد إن المفكرين النصارى للعصور الوسطى الذين عمل
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ة الغير المؤسسة على تطوير ھذه  ة والمعرف معتادة كانوا يسعون بشكل عاطفي وراء الحكم

دھم الخاصة حتى  م تقالي أيضا، كما تجاوز العديد منھم بجرأة شديدة الحدود التي وضعتھا لھ

وم  ،قوله الملحدون واليھود والمسلمونيستطيعوا االنخراط فيما ي وقد أصبح نطاق التحدي الي

دناكبيرا للغاية، نحن في حاج ة لتقالي نتجرأ  نفسه الوقتوفي  ،ة لالعتماد على الحكمة العميق

  على الوصول بھا لمستويات أبعد.

ا يت رئيسفيم ي ال ات، يكمن قلق ق بالجامع ود  عل ر من اليھ دم إتاحة الفرصة لكثي ي ع يس ف ل

شكيل الجامعات خالل بت سھامدوس والملحدين وآخرين في اإلوالمسلمين والمسيحيين والھن

م  ؛القادمالقرن  دينا نقص في الفھ ا الفرصة سوف يكون ل اح لن ه حين تت يكمن خوفي في أن

اوالمعرفة و وبين فعليً ة المطل ا  ؛الفطنة والحكم امجي ھي أنن ة في برن إن النقطة الثاني ذلك ف ل

ا توجدنسعى جميعا نحو  أثناء خلق ھذا الجدل سوف ذه األمور أينم ة في ھ يجب أن  ،الحكم

اذا إ ؛اآلخرين حيثيدنا وتقاليد نتعمق أكثر في تقال تقبل. م ننا نعمل مًعا لتشكيل جامعات المس

سيحدث على سبيل المثال إذا ما تعاونت مجموعة صغيرة من اليھود والمسلمين والمسيحيين 

تھم الرئيسفي محاولة لتصور رؤية الجامع ا يتماشى مع حكم ة العمل مع ات فيم م محاول ة ث

ذه المنتفعين الكثر اآلخرين في  ى ھ ة عل ى اإلجاب ك عل ا ذل ة يمكن أن يساعد بھ اد طريق إيج

  األسئلة السبعة؟

  تطوير أقسام للدراسات الدينية -3

ات،  ة بتشكيل الجامع إذا ما كان من الممكن إيجاد نوع من الحكمة القائمة على الدين والمتعلق

اديمي لم م األك اكن حيث يمكن التفكر بشأن الفھ اك أم ادات فمن المھم أن يكون ھن ختلف الع

بعضال ا مع بعضھا ال ؤمنين المتخصصين في مجاالت  ،دينية وتفاعالتھ اديميين الم إن األك

بعض المحاوالت ام ب اجون للقي ا يحت وم والتكنولوجي انية والعل وم اإلنس ون والعل وا  ؛الفن ليكون

ى  ذكاءعل توى ال ه مس انھم نفس ي إيم اثھم  ،ف ھم وأبح ي تدريس ائھم ف توى ذك و مس ا ھ كم

ة التي  ،معةلياتھم تجاه الجاومسئو وإذا كانوا بالفعل كذلك، فسوف يتبع ذلك المزيد من الحكم

  تحتاجھا جامعاتنا.
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اتولكن ال يكفي للباحثين عن الح ى الجامع وزيعھم عل تم ت ة أن ي نھم  ؛كم اج األمر م ل يحت ب

ام المخ ي األقس ز ف ن التركي د م ةالمزي د الديني ول التقالي ث ح ة بالبح د م إن صص ن العدي

انوا  ا إذا ك ق بم ا يتعل الجامعات ليس لديھا مثل ھذه األقسام، كما أن األمر يستحق التحدي فيم

لوا في التعامل  ل فش ى األق وا أو عل ا أغفل ئولياتھم نحو المجتمع إذا م سيستطيعون إنجاز مس

ذا المعْ  ا، فھنلَبشكل متناسق مع ھ ذلك فعليً ا بالنسبة لمن يقومون ب ا. أم ارز لمجتمعن اك م الب

ا ر من التوجھ ةالكثي ي تعرف  ؛ت المختلف ة الت ام االعترافي ل نحو األقس د االتجاھات يمي فأح

اھج  ن المن لة م ق سلس ن منطل ان م ة األدي و دراس ل نح ر يمي ة، واآلخ ة خاص د إيماني بتقالي

ض أي ان ورف ق باإليم ا يتعل ي فيم ف ذات ة  ،تعري ات الديني ة الجامع ا بخصوص مناقش أم

ة والجامعات العلمانية ة اعترافي ام دراسات ديني ، فأنا ال أرغب في إثارة الجدل بشأن أي أقس

ي ت مس ادة إذا كان م ع ذا االس مى بھ ي تس ة(والت ة علماني ات ديني ي  ؛حية) أو أي دراس ولكنن

ث ة  ،أرغب في جعل ھذه القضية من نوع ثال دمج الدراسات الديني ك التي ت ى تل باإلضافة إل

  والالھوت.

ى تطوير او رئيسقد عملت عل ان آخر بشكل  لمنطق ال ة في مك للالھوت والدراسات الديني

بقاأما ھنا فمن  ،17أكثر توسًعا م اقتراحه مس ا ت اني  ،الصعب تلخيص م الم ديني وعلم في ع

ذا  أقلم مع ھ ا أن تت ام يمكنھ تم تطوير أقس ة بالنسبة للجامعات أن ي معقد سنجد أنه من الحكم

ديانات أيضا.  ومع األسئلة التي تم إثارتھا ،التعقيد ديانات وحول ال من جانب الديانات وبين ال

ا،  ة ومناھجھ ة نحو الجامع بمعنى آخر، إذا ما كان سينبغي عليھا إنجاز المسئوليات األكاديمي

ونحو التقاليد الدينية ونحو المجتمع ككل، إذاً فھم في حاجة ألن يكونوا قادرين على التصارع 

ة ول الحقيق دور ح ي ت ئلة الت ع األس ة م ة  ،والممارس اؤالت التجريبي ول الوصف والتس وح

ورات  اس ذوي التص ين الن ة ب وارات المنھجي ام الح ن قي ن م ى، وأن تمك ل والمعن والتحلي

ة. را  المختلف د أم ذه الحوارات تع ل ھ امث ين  مھم ة ب ور الديني ذكي بشأن األم ي الخطاب ال ف

ون النقطة الثالثة في جدلي ھي وبالتالي تك ،اص المؤمنين وغير المؤمنين أيًضاھؤالء األشخ

ذكي  ان ال ر والتحدث بشأن اإليم ا التفكي اكن يمكن فيھ ى أم ي حاجة ماسة إل ا ف أن مجتمعاتن
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و أفضل  ة ھ ام الالھوت والدراسات الديني وذج أقس اره، وأن نم أنه واختب ه والجدل بش وفھم

  طريقة ألي جامعة تقوم بتطوير مثل ھذه األماكن.

  

  قافة الدينية داخل الجامعات زيادة المعرفة والث -4

ب ال االت بجان دة مج ي ع ة ف ايا الديني ات القض اقش الجماع اديمي تن يم األك دريس والتعل ت

الحرم  على سبيل المثال، أثناء مرحلة قبول الطالب ودعم الطالب والعالقات داخل ،والبحث

ده ام وتوري امعي، والطع دول المواو الج وي وج نھج الترب حة، والم ة والص د، إلقام عي

ة وا وع والتفرق اواة والتن وعات المس ة وموض ات الطالبي ارات والمجتمع ادات واالستش لعب

ذه المجاالت، وأحد طرق  ،واإليمان وأماكن العبادة ًدا في ھ ة ج كما أن لديھا توجھات مختلف

  وصف ھذه التوجھات يتعلق بالثقافة الدينية.

دعمھا  دعى قيادة الثقافةفي أحد المشروعات الحماسية التي تُ  الدينية في التعليم العالي (التي ي

إنجلترا ان والمجتمع  ،مجلس تمويل التعليم العالي ب ة األدي ام في ھيئ ور آدم دنھ ويرأسھا دكت

دن) اجتمع عشرة وكالء  ة لن د سميث، جامع دني بجول ادة  18الم مستشارين مع عدد من الق

ى معنى محدد ل ؛والمديرين اآلخرين ة الديحتى يصلوا إل اتلثقاف ة بالنسبة للجامع وحول  ،ني

ة (( فكرة الثقافة الدينية يقول المشروع نقترح أن الثقافة الدينية تكمن في أن يكون لدينا المعرف

تالك  ى ام ام، باإلضافة إل رأي الع ام لل والمھارات إلدراك اإليمان والدين كمجال شرعي وھ

ل ى األق ة عل د الديني ول بعض التقالي ة ح ة العام ن المعرف ة م ى  ،درج درة عل واإلدراك والق

ريناك اف اآلخ رام و ،تش ة، واحت كال النمطي ن األش اد ع روع االبتع ذا المش ن ھ رض م الغ

ر ذا الشأن، يع اآلخرين والتعلم منھم، وبناء عالقات طيبة عب ات. في ھ ذا األمر  دّ االختالف ھ

وي ومتماسك  امسعًى حضاري دعم مجتمع ق ه يسعى ل ا أن دد وليس دينيًا أو الھوتيا، كم ومتع

ة نفسه الوقت في ،األديان ات اإليماني ع الفئ وال يتضمن من يتواجد  ،يشمل أشخاصا من جمي

ه  ،تشكك والقلق بشأن الدين واإليمانفي بيئة كثيرة ال ا تلخيص الھدف المجمل بأن ربما يمكنن

ل ي تقاب ديني والت ان ال ى اإليم ا إل ر فيھ ة والمتفك ة والمتعمق ات الذكي  السعي إلضافة التوجھ

  .))يةردود األفعال الضارة التي تعتمد على الخوف والنمط
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إن الثقافة الدينية من شأنھا التأثير على روح الجامعة بشكل كلي، كما يحدد المشروع خمسة 

  األول من ناحية ھو: :لشكل القيادة الذي يمكن إيجادھا نماذج مستفيضة وموسعة

 ة ادة الجامع ة((قي ة ))العلماني دنٍّ حيث تق ؛أو الحيادي اعتراف مت ة ب ى  وم الجامع دين إل بال

ل ھ اواة وعدم الحد الذي يتوجب عليھا فيه أن تحتفظ بالقانون في مث ه مس ى أن ذه األمور عل

  عنصرية.تفرقة 

  أما الخامس من الناحية األخرى فھو:

 تطويرالحياة((ةقيادة جامع((  

ا ال ا وھيئتھ رة الواسعة لطالبھ ا الخب م ھذه الجامعة تأخذ في اعتبارھ ة تعلمھ ية، ورؤي تدريس

أما اإليمان أو الدين فال يتم النظر إليه  موھم وتطورھم البشري ككل...وعملھم بشكل يتعلق بن

ة ))االحتياجات((أو  ))تالمتطلبا((بصورة مبسطة فيما يتعلق بـ ا بعض الطلب ع بھ  ؛التي يتمت

ع الم  بينما ال تتواجد لدى طلبة آخرين. عوضا عن ذلك، فإن وجھات نظر جمي اس في الع الن

ةأسواء  ة والثقاف ة للھوي ا مظاھر ھام تم اعتبارھ انيين ي ين أو علم انوا ديني ا ك ا أبع ى أنھ د عل

ة ،مثمرة في التعليم ونمو الشخصية د الشخصية والفكري ى الفوائ د عل ا تؤك للحصول  كما أنھ

امعي با يم ج ى تعل بةعل ى ال لنس ة باإلضافة إل ادات مختلف ن ع اس م ى أن د االإل قتصادية فوائ

ة والمادية.. ق بيئ ة لخل . كما أن العالقات الطيبة داخل الحرم الجامعي يضمنھا المحاولة الفعال

ات  ع فعالي ة، م ل الجامع ه المناسب داخ ي موقع ان ف و ك ا ل دين كم ان أو ال ا اإليم ون فيھ يك

ي د ف راث يتواج ا وت ة ديني ئلة موجھ رون أيضا، وأس ا اآلخ ع بھ ر يتمت ة للتعبي كال ديني  وأش

ا  كما أن ھناك اتصاال ،س والتعليماألجندة األكاديمية للمناھج والتدري بالمجتمعات المحيطة بم

فيھا المجتمعات اإليمانية التي تعد من الضرورات التي تثري الخبرة الجامعية داخل وخارج 

  .جدران الحرم الجامعي

  وما بين ھذه النماذج القصوى والدنيا، يوجد ثالثة نماذج أخرى:

 فيما يتعلق بالدين ))الممارسات الجيدة ((ادة من أجلالقي.  

 مستجيبة دينيا((قيادة من أجل جامعة((.  
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 ةالعدالة االجتماعي(( القيادة من أجل االنضمام للدين بصورة مستفيضة كنوع من((. 

ة تعنقطتي الجدلية الرابعة ھي  ولكن  ؛أقرب للنموذج األول دّ أن معظم الجامعات األوروبي

ار مجت وذج ازدھ و النم ت نح ا توجھ زا إذا م ا وتعزي يزداد دعم ة س ة والعلماني ا الديني معاتن

  الخامس.

  زيادة الثقافة والوعي الديني في المجتمعات بمساعدة الجامعات: -5

بة  تحبًا بالنس ًرا مس ديني أم وعي ال ان ال ة: إذا ك داد للرابع اطة امت ي ببس ة ھ ة الخامس النقط

تحبً  ون مس وف يك ات، فس ل. ا أيًضللجامع ات كك ي المجتمع ع أنا ف ات  م ل والمعلوم الجھ

ديانات ق بال ا يتعل رة فيم ة بصورة كبي از والعدائي ة والعنصرية واالنحي رة الخاطئ ي  منتش ف

يم الشيق ؛مجتمعاتنا تقبل أفضل بوجود التعل ة ،ولكن ھناك مس رات الجذاب ات  ،والخب والعالق

القات طويلة األجل عبر االختالفات في والع ،والثراء الروحاني والثقافي ،المجتمعية األفضل

ة ز اإليجابي لبية وتعزي ويجب أن  ،الديانات. يمكن للتعليم العام الجيد أن يساعد في عكس الس

  تتحمل الجامعات بعض مسئولية ذلك.

م   د أھ ي أح بة ل دج، فبالنس ة كامبري ان بجامع وار األدي امج ح دير برن ذ أن أصبحت م ومن

دنالتطورات الجديرة بالذكر كا رتبط  ،ن التعاون مع مؤسسة كوإكزست بلن ذي أصبحنا ن وال

ة  ديانات اليھودي ة لل اتنا األكاديمي ربط دراس دة أنشطة ت دج بع ة كامبري ي جامع ا ف ن خاللھ م

ي ك عالقوالمس ي ذل ا ف الم (بم ھم  ةحية واإلس ن ببعض ر م ع الكثي ل) م الم كك بعض وبالع

شتراك في حوار بين األديان وخلق شراكة التحديات التي نواجھھا في تحسين الفھم العام واال

ين)  وتشكيل الطالب ،طويلة األجل عبر اختالف األديان ين أو ديني ادة تعليمي ا كق ذين (غالب ال

ونتمنى أن يتوج ذلك المؤسسة بالتعاون مع مؤسسات  ،يستمرون في ھذا العمل حول العالمس

دن ان بلن أن يكون مركز حوار األدي ا معارض ومحاضر حيث يمكن أن تق ،أخرى ب ام فيھ

ودة ة الج وارات عالي ية وح ل  ،19تدريس عاھا لتحم ي مس دة ف دج وحي ة كامبري وليست جامع

ئوليات  ةمس ر جدي كل أكث ع بش و المجتم ر نح ع، ،أكب ي الواق ا  وف ول أوروب ي ح ع نظرت وم

ا،  اتبأكملھ ا الجامع ن خاللھ داخل م ي تت ائل الت ك الوس جع أن أرى تل ن المش ه م د أن  ،أج

  لتصبح متكاملة في أساليبھا االستراتيجية للمھام الخاصة بخدمة الصالح العام. ؛معاوتتكامل 



16 

 

  

  االعتماد على مصادر التمويل الدينية والعلمانية -6

امج ال ذا البرن اط ھ لآخر نق ق بالتموي ة ھو الجزء المتعل ان الرسم ،جدلي د أوضح البي  يوق

بقا نقاطًا قوية تتعلق بالحاجة الستقطاب الذي ذكرناه سا ))تقوية سلطة الجامعات األوروبية((

ا م ،طاع الخاص في الجامعات األوروبيةالمزيد من تمويل الق دول يوجد ومقارنة بغيرھ ن ال

يس من العديد من جامعات  ه ل ا أن د آخر، كم الدرجة األولى في بريطانيا أكثر منھا في أي بل

ة،  سبيل الصدفة أن تكون بريطانيا تتمتع بأعلى مستوى من دعم لجامعاتھا من خارج الحكوم

ة والحصول  ،ويبدو أن أفضل الطرق لزيادة االستقاللية وتقوية القدرة على التحديث والتجرب

وق  ي س تقرار ف دم االس ماح بع ع الس ى م نح (حت ه الم ل تقدم ل األج تقرار طوي ى اس عل

  لممولين اآلخرين.اختلط اختالطا ذكيًا بين للدولة والبورصة) ھو اقتصاد م

ا كما  ه ربم م أيضا أن ة من المھ ال الخيري دوافع لألعم وى ال الم ھي تكون أق الخاصة في الع

ورا فإذ ،دوافع دينية ة أم دين والجامع ها أصبح ال ا  مھم در م رن الحادي والعشرين بق في الق

فيجب أن يجتمع قادتھما مًعا لتشجيع المتبرعين الدينيين والعلمانيين في مساعدتھم  ح، إذاً أرجّ 

ى إدرا ذي أوضحته اآلنك عل امج ال ة البرن ائعا  ،ماھي ر ش ذا األم ه إذا أصبح ھ ق أن ا أث وأن

ة آت الرائع ن المفاج د م اك العدي ون ھن وف يك ر، فس كل كبي ر  ،بش ي الخي م محب ين يحل ح

ة  ا الديني ار مجتمعاتن ة ازدھ ا في خدم اون مع ا التع والجامعات معا بوسائل يمكنھم من خاللھ

  والعلمانية.

  ))من أجل الموسيقى((والزمالة، الصداقة لب الموضوع: صُ 

ة ؛صيةأود أن أنھي بنقطة شخ ين  -كطالب ومدرس -لقد أصبح لي في الجامع ر من أربع أكث

زة للدراسة بأيرلن ،عاما ى الفرصة المتمي ا، ووقد حصلت عل ا وألماني را وأمريك ن أدا وإنجلت

ا  ا وأمريك ا والشرق الشمالية وأفريأنضم إلى العديد من الجامعات في أماكن أخرى بأوروب قي

وكلما رجعت بذاكرتي إلى ھذه السنوات، أعلم بال شك أن أھم شيء  ،األوسط والھند والصين

  كان التواصل والعالقات المباشرة وجھا لوجه.
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اديميين ي األك ي وزمالئ اتذتي وطالب ى أس ز بشكل خاص عل ات إحيث  ؛وأرك ك العالق ن تل

ة والتي تعد أھم ،التي ربطتنا معا كونت شكل الزمالة ذه  ؛عنصر في جودة الحياة األكاديمي فھ

ة تَ  ديانات وعْ الزمال ان وال دود اإليم ر ح اتب م واللغ ال واألم اھج واألجي ر  ،المن ي أفك ا أنن كم

ة الضرورية مأيضا في الكثير من العالقات ال رة ھم اة (م ة والرع ال الخيري مع محبي األعم

رھم من  جغرافيا منالأخرى نعبر الحدود حيث نعبر  ديرين وغي ا)، مع الم ى أمريك ان إل عم

ة من الوكالء بجامعة كامبريدج، وا موظفي الجامعة ومع مجموعة نھم أھمي ذين أدرك كل م ل

ة ة أمر الالھوت والدراسات الديني ة بجدي ا ،أن تأخذ الجامع ه مجاالً أكاديميً يس فقط لكون  ؛ل

امنولكن أيضا لمسئوليتھا طويلة األجل نحو المجتمعات الدي  ية والمجتمع ككل. ومنذ عشرة أي

رة  دج  –استضاف دوق إدنب ة كامبري يس جامع ذين  –رئ وكالء ال ع ألعرق ال ل وداع رائ حف

ق  وھو األستاذ دام أليسون ريتشارد والذي عملتْ  ،تھم في حياتيعرفْ  ى خل ه عل طاقته ورؤيت

ع وواضح ف انتغيير رائ دج لحوار األدي امج كامبري دَّ  ،ي برن د أصبحت أق ادة وق ر بشدة القي

ة داخل ھالمين يعدان من األمور واإلبداع االستراتيجي والمؤسسي الذْ  مة إليجاد زمالة إبداعي

 وبين الجامعات.
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  اإلسالم ومشكالت الدولة الحديثة

  رضوان السيد

I 

يبدو ھذا العنوان للوھلة األولى شديد التفاُوت واالفتراق؛ ذلك أّن اإلسالم ديٌن يتضمن 
بالنسبة للفرد المؤمن عقائد وعباداٍت وأخالقاً، تشّكل ثوابت في حياة الفرد، ومشتركاٍت 

فكرة أو رؤية وتنظيم وإدارة للمصالح  بين الجماعات المؤمنة؛ بينما المفھوم من الدولة
العامة المشتركة بين أبناء المجتمع الواحد، والذين قد يختلفون في الدين واإلثنية واللغة؛ 
لكنھم حتى لو اتفقوا في كل ھذه األمور؛ فإّن الشأن السياسيَّ أو إدارته ال عالقة له 

  . لقات والنتائجبالشان الديني؛ الختالف الموضوع، فضالً عن اختالف المنط

 -بالطريقة السالفة الذكر-على أّن ھناك من علماء الدين والسياسة من ال يقول باالفتراق 
فاإلنسان بقواه الروحية والذھنية والجسدية وحدةٌ واحدةٌ، . بين الشأنين الديني والسياسي

 ً ً سياسيا ً ناطقاً، وكائنا ً أو كائنا ، أي أنه ال وإذا كان أرسطو قد اعتبر اإلنسان حيوانا
يستطيع العيش إالّ في مجتمٍع منتظٍم في شأنه السياسي والعام؛ فھو أيضاً كائٌن دينٌي، في 

أي  -الرؤية والممارسة، أو في الرؤية بالحّد األدنى، وال ننسى أنه في المجتمع اليوناني
إنما حوكم وأُعدم؛ ألن الجمھور  -وھو شيخ شيخ أرسطو -فإّن سقراط -مجتمع أرسطو

ثيني اعتبر أنه تحّدى عقائد العاّمة، وھكذا فإّن الناس يريدون من سلطتھم السياسية أو األ
القانونية حمايَة دينھم أيضاً، كما تحمي مصالحھم العاّمة، وھكذا فإّن الشأن العامَّ ليس 
ً عن الدين كما يبدو ألول وھلة؛إنما ھناك مشاھد تزيد األمر تعقيداً، فالجمھور  منفكا

رين من أمثال « عدالةال»طالب  بالتدخل لحماية عقائد العامة من فذلكات وشكوك المنظِّ
إنما ماذا لو أّن السلطة نفَسھا رأت أّن العقيدة في  . سقراط والسوفسطائيين اآلَخرين

خطر وأرادت حمايتھا؟ ھل يكوُن ذلك من حقّھا أو صالحياتھا، وماذا يكوُن موقف 
أو بنية ) فرض العقيدة الصحيحة مثالً (وي بنيٍة َحَسنٍة المؤسسة الدينية من التدخل السلط

السيطرة الستتباع المؤسسة، واستخدامھا في الشرعنة وإخضاع الجمھور؟ لدينا ثالثة 
ل السلطوي في الشأن الديني، وقد اختلفت ردود أفعال رجاالت  أمثلٍة على التدخُّ

ُل اإلمبراطور ا -مثاالً أول-ھناك : المؤسسة عليھا لبيزنطي ليو اإليسوري لتحطيم تدخُّ
الُصَور واإليقونات في الكنائس األرثوذكسية في بيزنطية والكنائس األرثوذكسية بديار 

التي كان مقصُدھا التنزيه، وإبعاد المسيحية عن  -«السياسة»اإلسالم، وقد قوبلت ھذه 
ثوذكسية؛ بمعارضٍة صارمة من كثرٍة من رجال المؤسسة الدينية األر -ُشُبھات الوثنية
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لكنھا استمرت لحوالي المائة عام، ولقي خاللھا رجاُل الدين الُمعارضين لسياسة تحطيم 
الُصَور َعَنتاً، وما نفعت احتجاجاتھم الالھوتية وال الجماھيرية في تغيير إجراءات 
السلطة، إلى أن زالت األُسرة اإليسورية كلّھا، وحلّت محلَّھا سياسة تحطيم الُصَور، 

ً شديداً لأليقوناتوأظھرت ت وبغّض النظر عن سالمة ھذه السياسة أو الممارسة ! قديسا
ل في الشأن الديني؟ نعم، لقد كان من  أم ال، ھل كان من حّق السلطة اإلمبراطورية التدخُّ
حّقھا ذلك؛ ألّن اإلمبراطور ھو رأس الكنيسة منذ رفع قسطنطين االضطھاد عن الطائفة 

ُه الدخوَل في المسيحية، وأع)المسيحيين(=الجديدة  وقد كانت المجامُع . لن ھو وأُمُّ
ح فيھا،  الكنسية تنعقد برئاسته، وتحُدُث فيھا أموٌر عقديٌة ُيْدلي اإلمبراطور برأيه المرجِّ

إّن رْأي : وُتنفَُّذ قراراُت المجمع بالقوة اإلمبراطورية، وقد كان ھناك من قال
ً أو غير كنسي للتشاور اإلمبراطور ھنا ال يستحق الطاعة؛ ألنه ل ً كنسيا م يعقد مجمعا

قبل إعالن سياسة تحطيم الصور؛ لكّن ھذا تفصيل، مادام اإلمبراطور على رأس 
ومع ذلك، فإّن المؤسسة وقفت في وجھه ونجحت في َمْنع السلطة الدينية من . الكنيسة

ل وإْن بعد حين خليفة االُموي ولدينا من  الفترة نفِسھا مرسوم أو رسالة من ال. التدخُّ
يزيد بن عبد الملك يمنُع فيه الرسوم خارج ُدور العبادة أو مطلَقاً، وال نعرُف أحداً 
اعترض عليه أو أيَّد الُصَور والرسوم، ولذا فقد نجح أمر منع التصوير؛ لكْن يعرض 

التصويُر موجوداً في الممارسة اإلسالمية قبل مرسوم أو أمر ھل كان : ھنا سؤاالن
وھل كان ھناك موقف إسالمي من الموضوع؟ وما عالقة أمر الخليفة بأمر الخليفة، 

في القرن الثامن الميالدي كانت ھناك مؤسسة دينية قوية : الثاني السؤالاإلمبراطور؟ و
ً لھا بتحديد العقيدة الصحيحة من خالل  في المسيحية أو المسيحيات، وكان مسلَّما

سالمي؟ في اإلجابة على السؤال األول، المجامع، فماذا كان الوضع في المجال اإل
اختلفت اآلراء، ولدينا من الصحاح أحاديث نبوية في تحريم التماثيل والُصَور، ولذا فقد 
يكوُن أمر الخليفة تأكيداً لالتجاه السابق، الذي بدأ بعض الناس يخالفونه، ونجد بالفعل 

ومع ذلك فقد . ومشاھد َمَلكية في القصور األُموية قبل يزيد بن عبد الملك ُصَوراً كثيرةً 
إنه لم تكن في اإلسالم آنذاك مخاوف عودٍة للوثنية بخالف المسيحية : كان ھناك من قال

التي ظھر فيھا تقديٌس كبيٌر للُصَور؛ فربما كان الخليفة األُموي متأّثراً باألمر البيزنطي؛ 
غي أن يكون المسلمون إذ ما دام ھؤالء األباطرة حريصين على التوحيد والتنزيه، فينب

 ً ھل كانت ھناك مؤسسة دينية إسالمية، : بيد أّن السؤال اآلَخر أكثر أھمية! أشدَّ ِحْرصا
تملك استقالليًة وصالحيات في تحديد المجال الديني؟ نحن نعرُف من ذلك العصر 

ضاة، القضاة والقّراء وبدايات الناشطين في الفُْتيا، ونعرف أّن السلطات كانت ُتعيِّن القُ 
ً في فرض ما ُتريد فقد كان . وتتدخل في بعض األقضية؛ لكنھا ما كانت تنجُح دائما
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المصريون مَثالً ُمتعارفين على الوْقف؛ لكّن األُمويين والعباسيين األوائل عينوا َقضاًة ما 
حون تأبيد الوقف، فما نجحوا في فرض رْأيھم، ونعرُف من جھٍة  كانوا يرون أو يصحِّ

اخر االُمويين وأوائل العباسيين كانوا يستفتون العلماء في أُموٍر كثيرٍة، أُخرى أّن أو
فيوافقونھم أو يخالفونھم وبخاصٍة أّن العلماء أنفَسھم كانوا قد انقسموا أو توزعوا في 
اتجاھات بين الحجاز والعراق ومصر والشام، ولذا فقد أُِثَر عن عمر بن عبد العزيز أنه 

، ثم أعرض عن ذلك؛ ألنه تعذر عليه إرغام «جناد واحداً قضاَء األ»أراد أن يجعل 
وھكذا ما كانت ھناك مؤسسة دينية؛ بل كانت . القضاة على مخالفة أعراف المصر

، وبدايات محلية أو متعلقة باألمصار؛ ولذلك أمكن للسلطة التدخل في «بدايات»ھناك 
يسوُد فيه تقليٌد معيَّن، حدود معينة ما لم يمّس ذلك مصلحًة قويًة لمصٍر من األمصار 

ً عن األُمويين تفضيل تقاليد أھل المدينة، وعن العباسيين األوائل تفضيل  وكان معروفا
والسؤال من جھٍة أخرى يتناول مدى  قدرة المؤسسة الدينية في . تقاليد أھل العراق

ة؛ إذ ُعھد التي بلغْتھا المؤسسة الدينيُة في المسيحي« القُْدسية»اإلسالم على بلوغ مراتب 
ْر «الدين الصحيح»لتلك المؤسسة في المسيحية أو أُنيط بھا تحديد  ، وھو ما لم يتيسَّ

للمؤسسة الُمماثلة في اإلسالم؛ ألّن  الديَن الصحيح ُتحّدُدهُ النصوص، واألعراف العامُة 
  .للمسلمين أو إجماعاُتُھم

ل السلطة في الدين يجع لُنا نتردُد قبل الحكم على ومع ذلك؛ فإّن الَمَثل الثالث لتدخُّ
المؤسسة الدينية بالضعف رغم عدم قداستھا، فقد أراد الخليفُة المأمون فرض عقيدة 
َخْلق القرآن، ووافقه على ذلك علماُء وفقھاء ومتكلمون، وما اعترضت على ذلك غير 

ثين  ، فاضطھدت الخالفُة المعارضين على )ُرواة الحديث النبوي(= طائفة من المحدِّ
ى خمسة عشر عاماً، ثم انتھى األمر بالخليفة المتوكِّل إلى إعالن التخلّي عن ذلك، مد

واألھمُّ من ذلك أنه . ونْھي الناس عن الجدال في الدين، ففاز أحمد بن حنبل وُمشايعوهُ 
ظھرت ُمصالحٌة تاريخيٌة بين المؤسسة السياسية والمؤسسة الدينية على تحديد مجالين، 

ٍل من األُخرى فيه، وظلّت ھناك بعض  تعمُل ُكلٌّ منھما في مجالھا، ودون تدخُّ
المناوشات على أطراف المجالين، وال شكَّ أّن المؤسسة السياسية الخليفية والسلطانية 
دات  ظلّت أقوى؛ لكنھا كانت تتجنب التدخل في الشأن الديني حتى ال يحُدَث تمرٌد أو تمرُّ

  .يمكن أن تھّدد السلطات أو ُتسھم في تغييرھا) حدثت في المغرب اإلسالمي(باسم الدين 

وما حدث في الغرب األوروبي عكس ذلك فقد تنامْت قوةُ المؤسسة الدينية حتى 
بين (سيطرت على الشأن السياسي أيضاً، ونتيجة ذلك فقد نشب نزاٌع طويل المدى 

م الوحدة المسيحية ) القرنين الخامس عشر والثامن عشر  - سأرثوذك(أفضى إلى تحطُّ
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، وقيام الدولة الوطنية األوروبية التي فصلت الدولة والشأن )بروتستانت-كاثوليك
  .السياسيَّ عن الكنيسة وسطوتھا

وھكذا فإّن سبب الصدام في الغرب بين الكنيسة والدولة ھو الصراع على السلطة، وقد 
وألّن . حتةانحلَّ ذلك الصراع بتراجع الكنيسة بعد طول مقاومة إلى قواعدھا الدينية الب

الواليات المتحدة األميركية نشأت على أثر االنقسام المسيحي، وكثير من الذين ھاجروا 
ل : إليھا جاءوا نتيجة االضطھاد الديني، فإنھم منعوا التدخل في االتجاھين َمْنع تدخُّ
  .الكنائس في الشأن السياسي، ومْنع تدخل المؤسسة السياسية في الشأن الديني

/ بين المؤسستين في المجال اإلسالمي توقف منذ القرن الثالث الھجريوألّن الصراع 
التاسع الميالدي؛ فإنه ما بدت ھناك حاجٌة للصراع أو الفصل، وإن قال بذلك مثقفون 
وسياسيون وأنظمة؛ بيد أّن العقود األخيرة من السنين شھدت ظھور اتجاھاٍت قويٍة في 

ب، وكل ما يتعلُق بتوجھاته العلمانية الكبرى، التغري مكافحة: اإلسالم تشّدد على أمرين
ً رؤاه السياسية والثقافية إلى إقامة الدولة اإلسالمية التي ُتطّبُق  الدعوةو. وأحيانا

الشريعة، والتي ھي جزٌء من النظام اإلسالمي الشامل والكامل، وبذلك فقد انتھت 
: ، ولسببين)؟(الدينيةالمصالحة التاريخية بين الدين والدولة أو الدولة والمؤسسة 

الرؤية الحديثة، والرؤية الدينية أو اإلسالمية : على السلطة بين رؤيتين الصراع
الجديدة، وعودة النزاع على مكامن السلطة والمرجعية في اإلسالم من طريق التأويالت 

  .ومن طريق الجماھيرية، ومن طريق السياسات الدولية

ھات اإلسالمية، وبين ُدعاة الدولة الحديثة،  وبسبب ھذا ُكلِّه، برزت مشكالٌت بين التوجُّ
لجھة معنى الدولة الحديثة : وصار من الضروري العودة لمراجعة األساسيات

وشروطھا، ولجھة القيم اإلسالمية الكبرى والتأسيسية وقابليتھا لدعم مشروع الدولة 
  .الحديثة أو ُمعارضته

II 

ت المتحدة بين القرنين السابع عشر والتاسع قامت الدولة الحديثة في أوروبا والواليا
شمولية العقل ومرجعيته، والحّق الطبيعي، والعقد : عشر على أربعة أُُسٍس أو مبادئ

وتعني شموليُة العقل أنه قاسٌم مشترٌك بين البشر وھم . االجتماعي، والحقوق الفردية
وما كان . اإلنساني ُمتساوون فيه، وأنه المرجُع األوحد للتفكير اإلنساني، وللتصرف

األمر كذلك لدى اليونان والرومان في األزمنة القديمة والوسيطة؛ إذ كان الفالسفُة 
والمفكرون والقانونيون يعتقدون أّن العقل جوھٌر فرٌد وأّن البشر يتفاوتون فيه؛ فالرقيق 
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عقول، أقلُّ عقالً من األحرار، وضمن األحرار ھناك سادةٌ وأتباٌع بسبب التفاُوت في ال
وعلى أساس ھذا االعتقاد انقسم المجتمع إلى طبقات تقوم ُكلٌّ منھا بوظيفتھا أو وظائفھا 
بحسب العقل الذي أعطَي لھا، فانفردت الطبقة العليا بالسيادة لتفوقھا العقلي، وعلى 
أساٍس من ذلك قال أفالطون بزعامة الحكيم أو الفيلسوف الذي أُعطيت له بالطبيعة في 

وفي قراءته ألشكال الحكومات، قال أرسطو بإمكانية قيام حكومة العامة . ينةُحْكم المد
ل عليھا سائر  أو الشعب أو الديمقراطية؛ لكنه اعتبرھا سيطرة الِرعاع، ولذا فقد فضَّ
األنظمة األُخرى، وكان ھناك بالطبع َمْن قال بالتساوي أوالتماُثل في العقول قبل األزمنة 

لت إلى  فكرٍة سائدٍة إالّ في « كرةالف»الحديثة؛ لكّن ھذه  ما بين « عصر األنوار»ما تحوَّ
وقد أسھم فيھا كثيرون مثل ديكارت وكانط وھيغل . القرنين السابع عشر والتاسع عشر
وعلى سواد فكرة التساوي في العقل، ترتبت . إلخ...وھيوم ولوك وسبينوزا وفوليتر

ح المشتركة، والتساوي في التمثيل؛ بيد التساوي في إدراك المصال: الفكرتان األُخريان
العقل إلى جانب شموليته، واجه تحدياً من جانب  مرجعيةأي : أّن الطرف اآلَخر للمقولة

الكنيسة التي اعتبرت نفَسھا المرجَع في سائر الشؤون، ولدى األفراد كما لدى 
: نھم من قالالجماعات والدول، وقد تفاوتت آراء آباء الكنيسة في تعليل مرجعيتھا، فم

إّن المرجعية سبُبھا قياُمھا على الشأن الديني، وھو رأُس الشأن اإلنساني الذي استخلفھا 
إّن مرجعيتھا : السيُد المسيُح عليه من أجل رْسم طريق الخالص للبشر، ومنھم من قال
 ؛ ولذا)العصمة(باإلضافة لذلك قائمٌة على أنھا روٌح وعقٌل ال ُيخالُطُھما ھوًى أو ضعف 

ال يصلح أمر البشر الذين يخالط تصرفاتھم الھوى والِخفّة والمصالح الخاّصة، إالّ 
في الوقت الذي  -ولذا فإّن المفّكرين السالفي الذكر. بسيادة الكنيسة أوالعقل المسيحي

كانوا يصارعون إلى جانب الفئات االجتماعية الجديدة لتثيبيت فكرة التساوي في 
اً لتثبيت فكرة السلطة المدنية أو العقل المدني المرجعي حّتى كانوا يسَعون أيض - العقول

في المجال الديني، وكان من أثر ذلك قيام الحركة البروتستانتية التي قالت بالتديُّن 
س، فمھَّدت السبيل  ) بسبب نجاحھا(الفردي والتفسير الفردي للدين وللكتاب المقدَّ

د ومرجعيتھم في الشأن الدنيوي فضالً عن للمفكرين والسياسيين للقول باستقالل األفرا
  .الشأن الديني

فلھا أصول قديمٌة حتى لدى الكنيسة؛ لكنھا لم تنُضْج حّتى ) الحّق الطبيعي: (أّما فكرة
داً بميزات تتعلق بضروراته  القرن التاسع عشر، وھي تقوُم على أّن اإلنسان يولد ُمزوَّ

ً وانتقاالً  ً وعيشا وھذه . وقدرًة على الترقّي والُتسامي والكرامةفي الحرية فكراً وتصرفا
الضرورات المترتبة على العقل والحرية ُتصبُح حقوقاً ُتجاه كّل اآلخرين تضمُنھا أنظمٌة 
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وقوانين، ُتمّكن األفراد والجماعات من حمايتھا وتطويرھا بما ال يمسُّ فكرتي المساواة 
  .والتكافؤ

طيراً في قيام الدولة الحديثة والديمقراطية، دوراً خ« العقد االجتماعي»ولعبت فكرةُ 
والفكرةُ قديمٌة في العقل اإلغريقي والروماني ولھا فرعان أحدھما اجتماعي واآلخر 
سياسي؛ فاإلنساُن الفرُد ال يستطيع القياَم بكّل ضرورياته بنفسه أو وحده؛ ولذلك ينضمُّ 

بيد أن . شتراك في اكتمالھاإلى آخرين من بني جنسه لألُنس وتباُدل المنافع، أو اال
البشر تحكمھم غرائز ودوافع وأھواء وُحبٌّ لتجاُوز الضروريات إلى الكماليات التي 
يملُكھا اآلخرون، فيريدون انتزاعھا، ولذا ظھرت مبّكراً في الجماعات اإلنسانية ُسلطٌة 
أو سلطات لمنع االعتداء وتنظيم الحقوق والواجبات، واالنتصار للضعيف على 

والفرُق بين الفكر األوروبي القديم واآلَخر الحديث في ھذا المجال أّن . قويال
جارياً بين الُنَخب العاقلة من الرجال، كما « العقد»األوروبيين القُدامى كانوا يعتبرون 

كانوا يعتبرون السلطة حقاً وواجباً على الُنْخبة العاقلة، باعتبار أّن أفراد الطبقات الدنيا 
وقد ظلَّ بعُض ھذه . والتدبير، ويحتاجون إلى السلطة القوية والضابطة ناقصو العقل

األفكار والتصورات موجوداً حّتى القرن السابع عشر؛ إذ قال بھا الفيلسوف المعروف 
توماس ھوبز؛ أي السلطة المطلقة للملك لمنع النزاعات بين األفراد والفئات، وإخماد 

و وكانط ولوط أّن العقد الحقيقيَّ أو المفترض الحروب األھلية؛ بينما رأى أمثال روسّ 
إنما جرى بين أفراٍد أحراٍر عقالء لتنظيم شؤونھم العامة، فھو عقٌد اختياريٌّ وعامٌّ 
يتعاقُد من خالله أُناٌس أحراٌر فيما بينھم ومع حكومتھم من خالل االنتخاب، 

ٍر أفضل، وإدراٍك آَخر ويستطيعون الرجوَع عنه باالنتخاب واالقتراع أيضاً باتجاه خيا
  . للمصالح العامة وإنفاذھا

وعلى ھذه المبادئ الثالثة يترّتب المبدأ الرابع؛ أي الحقوق الفردية التي يجري النصُّ 
عليھا في القوانين، فمع زوال أفكار الُنَخب المختارة بالعقل والَخْلق، ظھرت مخاوُف 

مصالح الفردية، كما ظھر في النزوع الجماعي على الحقوق وال  من ُنصرة أو غلبة
فاألنظمُة ھذه ُمساواتيٌة ال شكَّ في ذلك؛ لكنھا . األنظمة الشمولية في القرن العشرين
 -في عصر الدولة القومية واألُخرى االشتراكية -ُتغلُِّب المصالح العامة لألُّمة والشعب

ة والجماعية، وبعد التجارب السلبية للناحيتين الفردي. على حريات األفراد ومصالحھم
  .ظھر نوٌع من التواُزن 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 

ُص إمكانيات التالؤم أو عدم التالؤم أو القابلية أو عدم والمكان، ولذا فإننا عند ما نتفحَّ
القابلية مع تجربة الدولة الغربية الحديثة؛ ينبغي أن تبقى الفوارق ملحوظة؛ ألّن 

رين   .التطاُبق أو التناقُض على إطالقھما غير مكنين أو متصوَّ

لكريم يعّد العقل أساَس نجد أّن القرآن ا -مبدأ شمولية العقل -فالبنسبة للمبدأ األول
ومنذ القرن الثالث الھجري . اإليمان، ويعّد البشر متساوين فيه تساوَيُھْم في الَخْلق

ظھر صراٌع بشأن  طبيعة العقل اإلنساني بين الفقھاء والمتكلمين من جھة، والفالسفة 
ون في إّن الناس ال يتساو: المقلِّدين لليونان من جھٍة ثانية؛ كان الفالسفُة يقولون

لون للسيادة  العقول؛ ألّن العقل جوھٌر فرٌد فيه جزٌء إلھيٌّ يختصُّ به بعض البشر، فيتأھَّ
ً للقرآن-على اآلخرين؛ بينما كان المتكلمون والفقھاء  إّن العقل غريزة، : يقولون -تبعا

وألّن الناس . يتساوى في أصله جميع البشر، وھو َيْقوى ويزداد بالتعلُّم والتجارب
ً في إدارة يشترك ون فيه على قدم المساوة؛ فإنھم يقفون على قدم الُمساواة أيضا

مصالحھم ورعايتھا وَصونھا، وقد كان في ذلك أساٌس متيٌن للقول باالشتراك في 
أو إدارة  اإلمامةالتدبير، انعكس مباشرًة في قول أكثريٍة كاثرٍة باالختيارية في 

فقال فريٌق من : ف في مرجعية العقلالمصالح العامة، ثم ظھر نوٌع من االختال
. إّن العقل ينفرد بإدراك الُحْسن والقُبح في األشياء والتصرفات: المتكلمين والفقھاء
بل إّن الُحْسن والقُبْح شرعيان؛ لكْن في األزمنة المتأّخرة جرى : بينما قال فريٌق آخر

ينفرد بھما باستثناء ما  االتفاُق على أّن الُحْسن والقُبح ھما من ُصْنع العقل، أو أنه
يترتب عليه ثواٌب أو عقاٌب؛ فإّن الحكم يكون حينئٍذ  شرعياً أو من ْصنع الشرع، كما 

وألننا إنما نتحدث في شأن إدارة المصالح العاّمة؛ . في العبادات وبعض الُمعامالت
إدراك فإن ھذا االختالف ال يؤّثر فيما نحن بسبيله من دوٍر أساسيٍ للعقل اإلنساني في 

  .المصالح وتدبيرھا أو إدارتھا

واألمر كذلك في شأن رؤية الحّق الطبيعي لإلنسان؛ فالقرآن الكريم يتحدث في 
مناسباٍت متعددٍة عن الكرامة والتسخير واالستخالف، ويرى الفالسفُة المسلمون في 

يرى فيه  الكالم القرآني دليالً على أولوية إنسانية اإلنسان في الَنَظر القرآني؛ بينما
ً حتى  ً وتكريماً، وقد ظلَّ ھذا االختالف في التعبير ساريا المتكلمون والفقھاء تكليفا
األزمنة الحدثية؛ إذ آثر اإلسالميون في مجال المالحظة على اإلعالن العالمي لحقوق 

الحقَّ »اإلنسان على تسمية الحّق الطبيعي القول بالتكليف اإللھي لإلنسان؛ باعتبار أّن 
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والذي أراه أّن االختالف يظلُّ اختالفاً في . فيه تأليُه زائٌف إلنسانية اإلنسان« عيالطبي
ومنذ القديم تجاوز الفقھاُء المسلمون ھذا االختالف . العبارة وليس في المضامين

الشكلي أو التعبيري عندما ذھبوا إلى أّن الشرائع اإللھية إنما أُنزلت لصون المصالح 
العقل والنفس والدين والنسل والِمْلك، وبذلك : دوھا بأنھا خمسالضرورية للناس، وحدَّ 

ً طبيعيًة ُتمّيز اإلنسان على كّل  ُتصبح ھذه الضرورات في معرض التأسيس حقوقا
  .ماعداه من الكائنات والمخلوقات

؛ فالقرآن الكريم يتحدث عن قيام «العقد االجتماعي»وال إشكاَل بالطبع في مسألة 
-ية على الذكورة واألُنوثة والشعوب والقبائل، وغايُتھا أو تعاقُُدھا المجتمعات اإلنسان

إنما ھو التعاُرُف أو تباُدُل االعتراف بالوجود والحرية  -لكي تستمرَّ المجتمعاتُ 
والكرامة والمصالح؛ أما المفّكرون المسلمون وبينھم الفقيه والفيلسوف والمتكلّم 

و التوافُق بين البشر على إقامة المجتمعات، وعلى واألديب؛ فإنھم تحّدثوا عن التعاقُد أ
وكما اختلف قُدامى اليونان والرومان ھل التعاقُد إلزامي أو . إقامة السلطات أو الدول

اختياري؛ فكذلك تفاوتت آراُء المسلمين؛ مع ميٍل إلى اختيارية التعاقُد في المجال 
أھل الحّل »ما اعتبروا أّن وقد كان منھم من قال بالتفويض والتمثيل عند. السياسي
ھم وكالء عن األمة في ترشيح اإلمام؛ لكي  -وإن لم يجر تحديدھم بدقة - « والعقد

ل أحٌد منھم إلى فكرة أو ممارسة االنتخاب . تجري ُمبايعُتُه بعد ذلك وما قال أو توصَّ
سمَّوھم أو االقتراع؛ بل اكتفوا بالبيعة بعد ترشيح أو اختيار أھل الحّل والعقد أو كما 

 ً   .أھل الشورى أو االختيار: أحيانا

وفي مجال الحقوق والممارسات الفردية؛ فإّن القرآن يؤّكد على أنَّ كلَّ امرٍئ بما 
كسب رھين، وأنه ال تزُر وازرةٌ ِوْزَر أُخرى، وكما سبق القول فإّن الفقھاء تحدثوا 

ومن الُمناسب «. مسالضروريات الخ»عّما ُيشبُه الحقوق الطبيعية لإلنسان في صيغة 
رت كثيراً، وإن يكن القضاُء  ھنا التسليم بأّن بحوث الحقوق الفردية وضماناتھا ما تطوَّ

وعلى . اإلسالمي والفقھاء المسلمون قد أظھروا حرصاًعلى العدالة مبادئ وممارسات
ما ظھرت لديھم بوضوح رغم الحريات « فصل السلطات»أيٍّ حاٍل؛ فإّن فكرة 

السلطة  التشريعية من بعض (= في العمل، ورغم حرية الفقھاء  الواسعة للقضاء
  .ُتجاه السلطة السياسية) الوجوه

***  
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وبعد ھذا االستعراض الموجز لمدى التالؤم أو التعاُرض  بين التجربة اإلسالمية 
  :والتجربة الحديثة للدولة والنظام، يحُسُن اإلدالُء ببعض المالحظات

قافة والفكر واالجتماع والسياسة بين التجربة الغربية القديمة ھناك اختالف في الث: أوالً 
والتجربة اإلسالمية الوسيطة، وعلُتُه الرئيسُة اختالف طبائع المجتمعات، والتقدم 

  .الشاسع الذي أحدثه القرآن الكريم في دفع مسألة اإلنسان إلى األمام

 ً سًة، وما : ثانيا سًة دينيًة مقدَّ سيطرت المؤسسُة الدينيُة على الشأن ال يملك اإلسالُم مؤسَّ
العام؛ لكنھا كانت تتولَّى السلطة التشريعية والقضائية مثلما كانت عليه الكنيسة في 

  . العصور الوسطى

 ً ما اصطرعت السلطة الدينية مع السلطة السياسية كما حصل في الغرب : ثالثا
، وألنَّ المؤسسة الدينية الوسيط؛ ألّن المجال الديني كان متمايزاً عن المجال السياسي

  .اإلسالمية ما اّدعت حقَّ اإلْمرة في المجال العامّ 

 ً تمّثل قيادة المشروع السياسي لألمة، ) فالسلطنات(كانت الخالفُة اإلسالمية : رابعا
وكانت المؤسسة الدينية جزًءا من ھذا المشروع؛ بينما كانت الكنيسة الكاثوليكية تقود 

، بمقتضى سيطرتھا في المشروعين الديني والسي اسي؛ أو  تقوُد المشروع السياسيَّ
المجال الديني؛ ولذلك اصطرعت المؤسستان في المجال الغربي، وما اصطرعتا في 

  .المجال اإلسالمي

وإذا كان األمر كذلك؛ أي أّن المبادئ الدينية والفكرية العامة في المجال اإلسالمي ال 
ماذا ُتعاني فكرة الدولة الحديثة من ُمشكالٍت في ُتصادُم المبادئ الحديثة للدولة؛ فل

  مجالنا الحديث، بعُضھا آٍت من القوى اإلسالمية الجديدة؟

  : يرجع ذلك من وجھة نظري إلى أربعة أسباب

أّن التجربة السياسية للدولة الوطنية ما تطورت باّتجاه حماية المصالح الوطنية  -1
  .والقومية على الوجه المرجّو والمرغوب

العالمين العربي واإلسالمي عانيا في القرن العشرين من استعماٍر وھيمنٍة  وأنّ  -2
غربيين، فجرى استتباُع المجالين الثقافي والسياسي بطرائق أساءت إلى عالقة الناس 

  .بالغرب والحداثة، وإلى عالقتھم بأنظمتھم في الوقت نفِسه
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احتجاج على وأّن الحركات اإلسالمية التي ظھرت في صورة حركات ھوية و -3
ً ذا وجٍه دينيٍ،  ً سياسيا رت مشروعا االستعمار والھيمنة والتغريب، ما لبثت أن طوَّ

  .، ومن ضمن ذلك مبادئ الدولة الحديثة«التغريب»قُِصَد به أن ُيصادَم كلَّ وجوه 

وأّن رجاالت المؤسسة الدينية اإلسالمية، ورجاالت الفكر والثقافة، ما  -4
يٍد ونھوٍض قوية، وال استطاعوا التأثير كما يجب في استطاعوا قيادة حركيات تجد

السياسات وفي الجمھور؛ لالفتقار إلى األُطروحات السلمية، وإلى المشروعات 



 1

  لنهضوياآلخر في المشروع اسؤال   
  بين تناقضات الواقع  قراءة في واقع العالقة

  وتحديات المستقبل
  1مريم آيت أحمد

  مقدمة
 ،فــي بيئــة مشــحونة باألفكــار والمعلومــات وتحــوالت تفــّوق عامــل الــزمن علــى عامــل المكــان

ارات فـي هـذا الحضـ الحـديث عـن العالقـات المفترضـة بـينيتأكـد  ؛وتقدم العلم على الجغرافيـا
  العــــالم، التــــي ال زالــــت تحــــتفظ لنفســــها بمقومــــات البقــــاء واالســــتعداد للنمــــو والنهــــوض.

علـى اسـتعادة واإلسـالم علـى حـد سـواء  بعدما دأب مفكرو الغرب  الموضوعهذا  قيمةوتبدو 
طــرح ســؤال كبيــر مركــب مــن أســئلة تفصــيلية عقــب كــل تحــول اســتراتيجي يبــدو فيــه العــالم 

ــة ــًا نحــو مرحل ــدة متجه ــق ،جدي ــة يتعل ــين األمــم والشــعوب؟ بماهي ومــابين  طبيعــة الصــراع ب
الـــرفض المطلـــق أو القبـــول المطلـــق تعـــددت المنـــاهج وتباينـــت الـــرؤى واختلفـــت المشـــاريع 

ومــع العديــد مــن اإلخفاقــات التــي شــهدها العــالم اإلســالمي أمــام الخلــل العــالمي .والمــدارس 
,وطرح مخططـات فـي تطبيـق المواثيـق الدوليـة الناتج عن أحادية القطـب وازدواجيـة المعـايير

  في اختراق جدار األمن الثقافي والهوية اإلسالمية 
  

ولشـدة الغمـوض المحـيط باحتمـاالت تطـور العالقـات الدوليـة المقبلـة  ،في هذا المناخ القلـق
شـاهرًا   دائـرة مـا أريـد لـه مـن عزلـة وانقطـاعسالم مـن إلخرج ا ؛بصيرورة العالم المضطربو 

رواده مشـــاريع عـــزم أعلـــن بفـــي كـــل اتجـــاه وبلغـــات ممانعـــة متعـــددة، و  النهضـــوي مشـــروعه
أنـه قـد دفـن مصـنعي عقليـة الصـدام والمـؤامرة وكأنها تنطق بخطاب ُخّيل إلى  حضارية بدت

  تحت ركام الخصوصيات والفوارق التي اجتاحتها حمى الدعوات العولمية.
  

كمحاولـة لإلجابـة المشـروع النهضـوي  مـن محـاور جاء اختيار هذا المحـوروفي هذا اإلطار 
أحــداث تاريخيــة  علــى ســؤال العالقــة التاريخيــة بــين الــداخل والخــارج باعتبارهــا ليســت وليــدة



 2

وٕانمــا تفاوتــت فــي مســتواها ليتشــابك الماضــي مــع  ؛أو اللحظــة السياســية الراهنــة ،ماضــية
  الحاضر الذي أضيفت له عناصر جديدة بحكم التغيرات العالمية .

جابة على جدلية هذه العالقة التنفك عن عملية نقد آليات تناولها السائدة في اإل أنا ارتأينو 
إذ يصـــل الخلـــط الفكـــري أحيانـــا لتحديـــد معـــان مختلفـــة ومتباينـــة اتجـــاه  ؛ثقافتنـــا اإلســـالمية

عبر ،وهـذا يتطلـب تحديـد مضـمون المفهـوم وتأصـيله إسـالميا ،المقصود بالعالقة مـع اآلخـر
 ارات المعروضــة اتجــاه هــذه العالقــة مــاذا بعــد االعتــراف اإلســالميطــرح مجموعــة مــن الخيــ

؟ مــاذا بعـــد تأصـــيل وســـرد نصــوص قرآنيـــة وشــواهد تاريخيـــة ألوجـــه هــذه العالقـــة ،بــاآلخر
 يالغـــزو الصـــليببعـــد  مفـــاهيم للعالقـــات الدوليـــة فــي اإلســـالم؟ مـــاذالالمســلمين فـــي الســـير 

لفـتح  لصّ ؤَ نُ  نْ لمة وصراع الحضارات؟ مع مَ واالستعماري االستيطاني والفكري؟ ماذا بعد العو 
هذه العالقات خارج العالم اإلسالمي؟ ومن المؤهل لرعاية وترشـيد وتوجيـه هـذا الحـوار وتلـك 

 هل العالقات الدولية بمفاهيمها وموازناتهـا أم عالقـات فلكلوريـة  :العالقات؟ أي عالقة نقصد
األسـئلة وأسـئلة أخـرى سـيأتي ذكرهـا  نزين بها مسرح السـاحة العالميـة؟ هـذه بعـضترفيهية 

  محاور هذا البحث .مسارات مع 
  الذات مدخل لمعرفة اآلخر:

كثيرون هم الذين يطرحون مسألة العالقـة مـع اآلخـر علـى طاولـة البحـث العلمـي ناسـين أو 
والتي تكون بمثابة المقدمة والمدخل للعالقة مع  متناسين البحث عن العالقة مع الذات أوال،

  :ومنها ،خرمداخل الذات لمعرفة اآل وسوف نشير بإيجاز إلى أهمية الوعي بأبرز ،اآلخر
  :بخطورة الشعور االنهزاميالوعي  

مـا يستشـعره الفـرد المسـلم فـي نفسـه مـن  الحضـاري تـأخرهمتخّلـف المسـلمين و من عوامـل  
شـأنه إحساس بالّدونية والضآلة بحكم المغلوبية الحضارية التي هو فيها، فذلك الشعور من 

 وٕافراغها المستشرقين التحمفمن ، والقعودإرخاء إرادته وتثبيط عزمه، ودفعه إلى االستكانة 
إلــى الحمــالت اإلعالميــة الراهنــة التــي تظهــر أّن كــّل  ،اإلســالميلمضــامين الثــرات الحضــاري 

نقــص وشــّر إنمــا هــو مــن ِقبــل المســلمين، وأّن كــّل خيــر وكمــال إنمــا هــو مــن قبــل الغــرب 
إذا كانــت هــذه العقليــة هــي  هــل حقــا ستســتفيد األمــة مــن حــوار اآلخــر خارجيــاف ،وحضــارته

  .؟داخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أبنائهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائدة بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين 
تفادي هـذه الحالـة مـن االنهزاميـة واسـتنقاص الـذات ال يكـون إال بمعالجـة الّنفـوس ببـّث إن 
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ــّزة ــه باإلســالم ،روح الع ــأّن إيمان ــأن يبّصــر المســلم ب ــه هــو مبعــث عــزّ  ،ب ة وانتمــاءه إلــى أمت
 ،، والـتخّلص مـن مرّكـب الـّنقص واالنهزاميـةو الشعور بالكرامة والعزة وقيمة الذات واستعالء

وبتحويــل  ولعـل هــذه المعــاني هــي الكفيلــة بصــنع مركزيــة ذات األمــة فــي مواجهــة التحــديات,
  1الشعور بالهوان والدونية إلى  شعور العزة والعطاء والشموخ.

  : الوعي السياسي
ــ حــين ــراد ال يتحقــق مفه ــين األف ــة ب ــات األمــة تصــبح العالق ــين مكون ــة ب وم الوحــدة والمواطن

مختلــة، وكـــذلك تختـــل العالقـــة بـــين الحقـــوق والواجبـــات، ومـــن هنـــا تشـــعر فئـــة مـــا بـــالغبن 
واالضطهاد والتمييز، وهـو مـا يقـود إلـى االنفجـار الـداخلي عـاجال أو آجـال، ومـن ثـم تصـبح 

ــد التفكيــر فــي أي تواصــل علــى هنــاك حاجــة ماســة إلــى إيجــاد إصــالح سياســي دا خلــي عن
  المستوى الخارجي

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

فوجود االنغالق يخلق مبررا لإلساءة إلى اآلخر واالعتـداء عليـه وعلـى حقوقـه،  ،على اآلخر
تعبويـة تحريضـية" خاصـة فـي أوسـاط متعصـبة، وهـذه الثقافـة وأكد الصفار أن هنـاك "ثقافـة 

التعبوية التحريضية هي جزء من مشكلة األمة الحالية؛ فالحرب أولهـا كـالم، وٕاصـالح الخلـل 
إلصــالح الخلــل الثقــافي علــى  مــدخل رئــيس الثقــافي الــذي يشــعل النيــران الداخليــة فــي األمــة

  .مستوى اآلخر في الخارج
  
  اري:ــــوعي الحضلا

  
همت فـي البنـاء الحضـاري أسوذلك بأن يبّصر المسلم بأّن األّمة التي ينتمي إليها هي أّمة 

مــن شــأنه أن يكــون ســببًا لالعتــزاز والفخــر، وهــي أّمــة تحمــل مــن  ،لإلنســانية بقســط وافــر
هم فـي التحّضـر اإلنسـاني باسـتمرار، وٕان تعّطـل ة في كّل زمـن مـا تسـتطيع بـه أن تسـالقدر 

بفاعليـة  ما إن تنقضـي حتـى تعـود ،فإنما ذلك لظروف عارضة ؛زمانعطاؤها في بعض األ 
ــى العطــاء هــا ودورهــم اإلنجــازيئأبنا ــّديني  ؛فــي األمــة إل ــوّفر فــي بنائهــا ال ــك ألّنهــا تت وذل
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والثقــافي علــى مقّومــات أساســية للبنــاء الحضــاري، وهــي مقوّمــات ثابتــة إذا مــا استنهضــت 
  2حين.في كل ي الحضار  عملية اإلنجاز تثمر هافإن

  :الفيـــالوعي الخ
فـي الـداخل اإلسـالمي قبـل  وقصوره عن العمل التعميري- الفرد المسلمإّن من دواعي قعود  

 عــدم وعيــه بمهّمتــه فــي الحيــاة وغايتــه مــن الوجــود، فغيــاب ذلــك الــوعي يجعلــه   -الخــارج
بينمـا  ؛امكتفيا بما يكفيه من قدرة على االسـتهالك لحفـظ الوجـود,ال لخالفـة األرض وٕاعمارهـ

ـــي ال ـــة األمـــة الت ـــى فاعلي ـــة وعمـــارة األرض إل ـــاج خالف ـــة  تحت ـــن أن تتحقـــق إال بفاعلي يمك
يجب أن يتالحم مع قدرات الفرد لتقـديم فاعليـة  أفرادها،فاألمة بقيمها ومبادئها وأهدافها واقع

 كل منكم على ثغـر مـن ثغـور اإلسـالم، (الدور اإلرادي االنجازي الحضاري ألمتنا على قاعدة
من منطلـق الجاهزيـة المعرفيـة والعقليـة والنفسـية والوحـدة االقتصـادية  )ليحم كل منكم ثغرهف

   3.لتربويةاالمية و اإلعوالسياسية و 
داخــل الــذات االيجابيــة خــر ال يمكــن أن تــتم إال بفاعليــة مــن هنــا نســتنتج أن العالقــة مــع اآل

خـر هـا إلدارة مائـدة الحـوار مـع اآلالمتحلية بعزة دينها وهويتها و بقدراتها وٕامكاناتهـا ومهارات
(قل يا أهل الكتـاب تعـالوا  في قوله تعالى كما أرادها القرآن الكريم ،من موقع المبادرة للدعوة

نشرك به شـيئا وال يتخـذ بعضـنا بعضـا أربابـا  إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال اهللا وال
لموائـد  اآلخـروختمها باحتمالية رفض  ،ن)نا مسلموأاشهدوا ب والو فق امن دون اهللا فإن تولو 

الحــــوار علــــى أســــس اســــتكبارية اســــتعالئية مؤكــــدا علــــى دور الشــــهود الحضــــاري لألمــــة 
ــة مــع  ،اإلســالمية ــى هــذه األســس ينبغــي تأصــيل العالق ــزال  ال ،اآلخــروعل مــن جانــب االنع

مصـيرنا فـي واالنغالق على الذات والغياب عن المشاركة الفعالة في صنع وٕانجاز ما يتعلق ب
وتسـويقا  ااسـتهالكو أ اآلخـرعلـى نظريـات  اللهم فيمـا يكـون ردا ،دوائر صنع القرار العالمي

ــ التهاماتــه أو اعتــذاراأو  ،لمنتوجــه ــ هقبــوال لمبادرات ترســم خططهــا  غالبــا مــا  ه التــيودعوات
  وتحدد محاورها وأهدافها مؤسسات ومنظمات وحكومات اآلخر.

  
  

  اإلسالمير المشروع الحضاري  تأصيل مفهوم اآلخر من منظو 
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التي واكبت النهوض الحضاري الذي بلغ أوجه في القرن -لم تكن عالمية الثقافة اإلسالمية 
ناجمـــة عـــن عمليـــة تلفيـــق بـــين قـــيم الشـــعوب التـــي شـــكلت المجتمـــع  -الخـــامس الهجـــري

بـين لـم تـنجم عـن توفيـق  أنهـاالذي استوعب القارات الثالث المعروفة آنذاك ،كما  اإلسالمي
علــى شخصــيتها  -تاريخهــاعبــر -بــل حافظــت  ؛والنصــرانية واليهوديــة اإلســالميةالتصــورات 
ــزة ا ــة لمالمتمي ــد العالقــة مــع  اإلســالميةســتقاة مــن الرؤي وهــي نابعــة مــن  ،اآلخــرفــي تحدي

 {الخطاب القرآني الذي أكد على تساوي الناس في وحدة العنصر اإلنساني فـي قولـه تعـالى:
  .4}ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ياأيها الناس اتقوا

ولقـد كرمنـا { :ىوالتفاضـل بالعمـل فـي قولـه تعـال ،الكرامـةتسـاوي النـاس فـي  مبدأوأكد على 
بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبـات وفضـلناهم علـى كثيـر ممـن خلقنـا 

فـي اختيـار  اإلنسـانحـق على  اإلسالمنابعة من تأكيد  اإلسالميةوعالمية الرؤية  ،5}تفضيال
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء اهللا لجعلكم أمة { :الشريعة والعقيدة التي يؤمن بها

 ةلضـرور الـدعوة وهي نابعة أيضـا مـن  ،6}فاستبقوا الخيرات آتاكمواحدة ولكن ليبلوكم في ما 
حــث عــن  قواســم والب ،ودعوتــه لمائــدة الحــوار ،اآلخــربالمبــادرة فــي فــتح العالقــة مــع  البــدء

هـل الكتـاب تعـالوا أقل يـا {: مشتركة بين التوجهات العقدية والدينية المختلفة في قوله تعالى
نعبد إال اهللا وال نشرك به شيئا وال يتخذ بعضنا بعضا أربابا مـن دون  إلى كلمة سواء بيننا ال

  7}نا مسلمونأاشهدوا ب ولوااهللا فإن تولوا فق
على مبدأ التواصل اإلنسـاني  مـع اآلخـرين الـذي يسـعى لتحقيـق وقد قامت العالقات الدولية 
نثـى أيـا أيهـا النـاس إنـا خلقنـاكم مـن ذكـر و {القا مـن قولـه تعالى:نطكرامة اإلنسان وحقوقه ا

وعلــى مبــدأ العــدل فــي قولــه  ،8}كــرمكم عنــد اهللا اتقــاكمأن إوجعلنــاكم شــعوبا وقبائــل لتعــارفوا 
ن تبـروهم أيقاتلوكم في الدين ولـم يخرجـوكم مـن ديـاركم  ينهاكم اهللا عن الذين لم ال{ :تعالى

يــا أيهــا الــذين آمنــوا كونــوا قــوامين هللا شــهداء { ،9}وتقســطوا إلــيهم إن اهللا يحــب المقســطين
ن اهللا إوال يجــرمنكم شــنآن قــوم علــى أال تعــدلوا اعــدلوا هــو أقــرب للتقــوى واتقــوا اهللا بالقســط 

ولوال دفع  اهللا الناس بعضـهم { :كونية في التدافعوعلى مبدأ السنن ال ،10}خبير بما تعملون
وعلــى مبــدأ   ،11}بــبعض لهــدمت صــوامع وبيــع وصــلوات ومســاجد يــذكر فيهــا اســم اهللا كثيــرا

ياأيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافـة وال تتبعـوا خطـوات الشـيطان إنـه لكـم عـدو { :السلم
  13}م سبيالهالسلم فما جعل اهللا لكم علي فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم{ ،12}مبين
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وطعام أهل الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات مـن { :وعلى مبدأ التعايش الديني 
  14}المؤمنين والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم

جــاءت الشــواهد والممارســات العمليــة للعهــود اإلســالمية المختلفــة لتؤكــد مثلمــا أكدتــه لقــد و 
(الصـحيفة) الـذي وضـعه النبـي بـدءا بدسـتور  اآلخرينصوص الشرعية مبدأ التواصل مع الن

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

إزاء نصـارى  شـكل عهـدًا مـن لـدن النبـيالـذي الحديبيـة  رورا بصـلحمـو  ،والكرامـة اإلنسـانية
العمرية التي  العهدة وقوفا عندو نجران، واستند إلى مبادئ التسامح وكفل االعتراف باآلخر، 

خيـر  تشـكلوهـي أجراهـا الخليفـة عمـر بـن الخّطـاب مـع البطريـرك األورشـليمي صـفرونيوس 
  15دليل على التسامح إزاء األديان األخرى

 المبـادئكما تجسد قصة إسـالم أهـل سـمرقند بتطبيـق مبـدأ العدالـة نموذجـا راقيـا فـي قيمـة  
واألمثلـــة والشـــواهد التاريخيـــة حافلـــة بنضـــج ورقـــي هـــذه  ،فـــي التعامـــل األخـــرى اإلســـالمية
  16العالقات

شـعوبا - اآلخـرالعالقة مع  أصل أن ىبعمومها عل آليات والشواهد التاريخية تدلاولعل هذه 
التعـاون العملـي والتواصـل الفعلـي المشـترك والتعـايش الســلمي  و هـو السـلم. -وقبائـل ودوال

بالعدالــة وٕاقــرار  اإلقــرارعالقــة وثيقــة بــين  وثمــة ،والمســاواةعلــى قاعــدة قــيم ومبــادئ العــدل 
فنظام اإلسالم في بلورته لقانون دولي  ،فإذا اختلت العدالة اختلت مشروعية السالم ،السالم

الغايــة منــه تنظــيم عالقــات أن بــل جعلــه امتــدادا لــه وحــدد  ؛صــله عــن الشــرعإســالمي لــم يف
   .17كان ذلك ضمن البالد اإلسالمية أو خارجها أالمسلمين مع غيرهم سواء 
التعــارف المبنــي علــى التواصــل والتعــاون الــذي تنشــده إلــى أن  وعلــى هــذا األســاس نخلــص

ت قـيم يكـون منضـبطا بمقتضـيا أنجـب ي اآلخـرالرؤية اإلسالمية في العالقات الخارجية مـع 
ن أي خلـل أوالوفاء بالعهود وااللتزامات , و  ،والحرية ،العدالة والمساواة في األخوة اإلنسانية

 ؛بهذه القيم فيه حكم ببطالن هـذه العالقـة وفقـدانها الشـرعية اإللهيـة والمصـداقية اإلنسـانية
  18 ضها بعضاألن القيم في النظرية اإلسالمية ال تتجزأ وال ينفي بع

ســواء داخــل أو خــارج اإلطــار الجغرافــي  - اآلخــرإن هــذا الــنمط مــن التعــاون والتعــارف مــع  
ووفقا لمعاييره التي تمتزج فيها القيم واألخالقيات المجردة من المنـافع والمصـالح  ،اإلسالمي
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 العالقـات ألصـول اإلسـالمية العامـة ةضـمن النظريـ -هو الذي يؤسـس  -المادية المتوحشة
بناء السالم العالمي الحقيقي بين مختلف الشـعوب والثقافـات  -(العالقات الدولية) اآلخرمع 

حــدوث النزاعــات أو نشــوب الحــروب والتطاحنــات ويحــد مــن إمكانيــات  ،واألديــان والحضــارات
   .فيما بينها

  
  سؤال اآلخر في ظل تناقضات الواقع

بي واإلسالمي منذ مطلـع هـذا القـرن حـول القضايا التي عالجها الفكر العر  اتُ لقد أضحت ُأمَّ 
واآلخــر مــع طــرح الخيــارات المعروضــة اتجــاه هــذه العالقــة (  األنــامســائل مرتبطــة بموضــوع 

  ...)توفيقية/انتقائية -مطلق/رفض مطلققبول  -تعايش/ إقصاء –حوار/ صدام 
ـــبو  ـــددت الكت ـــاوالدراســـات والبحـــوث والمقار  تع ـــاوين هـــذه  ت والمـــؤتمراتب ـــي تعكـــس عن الت

اإلشــكالية المطروحــة, وتعــددت اإلجابــات حســب تنــوع وتعــدد المرجعيــات وتلــون المــدارس 
  .الفكر العربي واإلسالمي ةالفكرية في دائر 

إن معالجة إشكالية تأصيل العالقة مع اآلخر من منظور إسالمي تقتضي نقد آليـات تناولهـا 
ذ يصـل الخلـط المعرفـي أحيانـا إ؛ العالقـات الدوليـة)في ثقافتنا  الفكريـة والسياسـية (السائدة 

   تجاه المقصود بالعالقة مع اآلخر.واقف واتجاهات متباينة ومتشابكة إلى تحد م
  ؟ خارج دائرة العالم اإلسالمي فمن هو اآلخر

ــراه الــبعض الغــرب ومشــرعه االســتيطاني  ؛مــن آخــر أكثــر علــى الصــعيد العــالمي هنــاك إذ ي
ــات ا ــبعض الوالي ــراه ال ــراه العســكري والفكــري، وي ــة ومشــروعها العــولمي, وي لمتحــدة األمريكي

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

ؤسس لعالقات التفاعل والتواصل , فبأي آخر نهتم ونالجاليات المسلمة في  كافة دول العالم
  اإلنساني والحضاري؟

القائمـة بـين الـذات/ الشـرق واآلخـر /الغـرب   التاريخيـة لعل الجواب يكمن في  تاريخ العالقـة
وأفـرزت  ،وما تحمله من حواجز نفسية وعوائق ذاتية  تشكلت عبـر تـراكم جيولـوجي تـاريخي

  المي.مشكالت كان وال زال يعاني منها واقع العالم اإلس
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وٕاذا كان الهدف من البحث تجاوز هذه الحواجز لقراءة واستشراف مسـتقبل هـذه العالقـة فـي 
موضـوعية العلميـة تقتضـي الوقـوف عنـد وعـي الـذات واآلخـر فـإن ال ؛ظل المتغيرات العالمية

وتشــكيل بنيــة  ،باعتبارهــا األســاس فــي إفــراز آليــات التعامــل ،لــنمط العالقــة الحاكمــة بينهمــا
  لحقيقي  لضمان استمرارية ونماء وٕاثراء فاعلية  تلك العالقة.التواصل ا

والتعقيد ليس فقط ألنها عالقـة  رتإن عالقة المسلم باآلخر تنطوي على قدر كبير من  التو 
عبـر كـل مرحلـة تاريخيـة معينـة فـي  رتـديوت ،تاريخية تمتـد مـن األغـوار إلـى قـرون وقـرون

هــا تســتند إلــى محركــات دينيــة ونفســية وثقافيــة ولكــن أيضــا ألن ا؛رداء جديــد صــورة متميــزةٍ 
،وقـد   وتربوية أضيفت إليها اعتبارات سياسـية واجتماعيـة واقتصـادية بـين قطبـي حضـارتين

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

  :لداخلي للعالم اإلسالميعقبات الحوار مع اآلخر على المستوى ا
فلو رجعنا إلى الوثائق النبوية التـي  ،إن الدولة اإلسالمية كانت دولة مؤسساتية منذ نشأتها

 -ضخمة  ةكموسوع -وهي تمثل  ،وثيقة 287عقدها النبي صلى اهللا عليه وسلم لوجدناها 
  :منهانذكر  وعة ضوابط معلى مجوالتي قامت  ،لخارجية  في اإلسالمأسس العالقات ا

  ._ تقوم العالقات الخارجية وفق تقدير مصلحة الدولة اإلسالمية1
   .تقوم العالقة الخارجية على تقدير أخف الضررين -2
علــى أســاس الفصــل بــين المقــاتلين  بالتعهــداتتلتــزم العالقــة الخارجيــة بالعــدل والوفــاء  -3

  .وغير المقاتلين
ارف المؤدي للتعـاون اإلنسـاني علـى جلـب التع الخارجيةالعالقة   إستراتيجيةاألصل في  -4

وتوظيـــف كـــل الوســـائل التقنيـــة المعاصـــرة لتفعيـــل وتطبيـــق هـــذه  ،المصـــلحة ودرء المفســـدة
  20اإلستراتيجية 

ــة اإلســالمية ــة مــع اآلخــر فــي ظــل الرؤي ــة باســتقرار العالق لكــن  ؛هــذه الضــوابط كانــت كفيل
 -متتاليــة وصــدمات متالحقــة وبعــد مــا مــر بهــا ومــازال مــن نكبــات - اإلســالميةالمجتمعــات 

وتنوعت معنـى وداللـة هـذا اآلخـر  ،وتباينت الرؤى ,ظلت  مواقفها مترددة في موضوع اآلخر
  بين مختلف تيارات الوعي العربي واإلسالمي.
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االستعمار الذي أبـاح و وهو  في خطاب دعاة األصالة هو الغرب الذي يقابل الشرق, فاآلخر 
   21سلمينوالزال يستبيح ديار العرب والم

،وهـو وهـو فكـر األنوار ،لمدنيـة المتحضـرةوالمعاصـرة بأنـه اوفي المقابل يعرفه دعاة الحداثة 
، وهـوالمتحرر مـن والديمقراطيـةوهـو الحريـة  ،فكر العقل والعلـم والقـوة والتنظـيم والتكنولوجيـا

  هو الحداثة وما بعدها...و  وهو التنمية الشاملة، ،القيم والمواريث التقليدية
إهـدار الرؤيـة الموضـوعية  المطلق يتحـالف الخطابـان فـي ين الرفض المطلق أو القبولوماب

لينصرفا معا إلى مضاربات لفظيـة ,وٕانتـاج أحكـام معياريـة ذات أغـراض أخـرى  خـارج نطـاق 
ــة ــاق هــذه العالق ــات وآف ــل لمنطلق ــة والتحلي ــراد لهــا فــي  ،المعرف ــا ي ســتراتيجة  المشــروع إكم

  .22الحضاري اإلسالمي
  :ات في رؤية اآلخر خارج العالم اإلسالميالذ
عازلــة بــين  -حضــارية وروحيــة وٕامبراطوريــة -ن ظهــور اإلســالم فــي القــرن الســابع كقــوة إ

بدأت بفتح  ،وما تال ذلك من أحداث امتدت فصولها عبر قرون ،با وٕافريقيا وتخوم آسياو أور 
 ،ســتيالء علــى األنــدلسواال ،وباقتطــاع جنــوب المتوســط عــن اإلمبراطوريــة الرومانيــة ،الشــام

ة جعلــت اإلســالم يشــار إليــه فــي الغــرب بأنــه العــدو األكبــر والــذي يجــب ينيطنوفــتح القســط
ووجـدت  ،واسـتعمال أسـلحة السـب والتشـهير ،القضاء عليـه بكـل السـبل العسـكرية والثقافيـة

مثـال مـن أ «بالكتاب التنويريين»تلك األلفاظ البذيئة والصفات المقيتة طريقها إلى ما يسمى 
  ليكرسوا صورة نمطية سيئة لإلسالم والمسلمين. ،دانتي وجان جاك روسو وفولتير وغيرهم

مـن أخضـعوا أقالمهـم خدمـة ألهـداف اسـتعمارية م -المتعصـبين  وقد رافقـت رواسـب أحكـام 
وتعاقبــت أجيــال لتنهــل منهــا أســس ومبــادئ صــناعة  منــاهج المقــررات الدراســية، -توســعية

أو علـى  ،علـى مسـتوى التـأليف والكتابـة إن ،اإلسـالميةة عن ذاتنا الصورة النمطية المشوه
  .العالمي عبر وسائل اإلعالمأو على مستوى التسويق  ،القرارات السياسيةدوائر مستوى 

فتختــل وبطبيعــة الحــال ســينعكس هــذا اإلطــار البنيــوي علــى الحالــة النفســية لتلــك الشــعوب 
إلى حرب فكرية ثقافيـة دينيـة نعيشـها بأحـداثها  لتتحول ؛موازين التفاعل والتعارف والتواصل

  .24السياسية وأحداثها العسكرية
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إطــار هــذه الحــدود الضــيقة المحكومــة بمنطــق  فهــل ســتظل الرؤيــة اإلســالمية منحصــرة فــي
بحيث يسعى الطرف األقوى في تغيير منظومـة الطـرف األضـعف, والطـرف  ؛الصراع والصدام

  ورد الفعل المضاد؟رفض عتذار أو الاالضعف يسعى لتبني األ
 في تصوري اإلجابة عـن هـذا السـؤال تمـر حتمـا باإلجابـة عـن سـؤال أو أسـئلة أخـرى تتعلـق

 االسـتجابةفـي وضـع  اإلسهامألن  ؛بتحديد أهداف رؤية المشروع الحضاري من هذه العالقة
مية الصحيحة لحاجيات ومصالح األمة والمسؤولية الفردية والجماعية ألبناء الحضارة اإلسال

منـا رسـم خطـط  -الحضـارية األخـرى يتطلـب  للنهوض الحضاري جنبا إلى جنب مـع الـدوائر
ــة ــة واضــحة للمشــاركة الحضــارية العالمي ــات وتحــديات الت ،منهجي ــى عقب ــارفوالتغلــب عل  ع

  :لك باالعتماد على منطلقين أساسينوذ ،اآلخرمع  تواصلوال
أسلوب المواجهـة الهادئـة العاقلـة البعيـدة لهذه العقبات والتحديات  مواجهتناتتخذ  أن: األول

م الـواعي تسـتهدف بنـاء مخططات التقـوي أن، بمعنى دود والمواقف االنفعالية المؤقتةعن الر 
تبــدأ ببنــاء عقــل المســلم وفــق المعرفــة الدقيقــة بــالواقع  ،عمالقــة إســتراتيجية منــاهج وخطــط

األكبــر عبــر  اإلنجــازلتحقيــق  مــع تهيئتــه (العقــل) ،وعدالــة الــدين والمــروءة ومكــارم األخــالق
  .الفعال مع العالم باختالف أقطارهالتداخل الثقافي 

: علــى مكونــات الــذات اإلســالمية أن تســتوعب وجــه المفارقــة بــين المنظومــة الفكريــة الثــاني
للعالقـة اإلنسـانية مـع كافـة الشـعوب  اإلسالمية التـي تجعـل منهجيـة التعـارف والحـوار أصـال

ومة الفكرية لآلخر (الغـرب) التـي تفتقـد النـزوع اإلنسـاني فـي العالقـات وبين المنظ .واألديان
لمفهــوم الصــراع  وتأصــل بــين الشــعوب وتقــوم علــى العــرق أو الجــنس أو اللــون أو الطبقــة،

  على قاعدة صراع البقاء لألقوى واألصلح واألنفع . واالستعالءوالصدام 
ال  ،لنهضوي أن يدرس علم االستغرابمنطق القوة والهيمنة والصراع يحتاج المشروع ا وأمام

منـاهج علميـة دقيقـة تمكـن عقـول  سوٕانمـا بتأسـي ،لمحاربتهم كما فعلـوا هـم مـع االستشـراق
 ســتراتيجيةمؤسســات االمتنــا مــن إخضــاع العقــل اآلخــر تحــت المجهــر فــي مختبــرات الأأبنــاء 

،والتمييز الدقيق الستيعاب وتفكيك مقومات وآليات العقلية المحركة للصراع ضدنا ؛اإلسالمية
التــي تســعى للتواصــل معنــا حقــا للــدفاع عــن  المشــترك اإلنســـاني  بــين أطروحــات الحــوار

العالمي، وبين تلك الشعارات المخادعة التي ترفعها دوائر توهم  اإلعالم العـالمي بمشـروعية 
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اع مستلزمات تفعيل الصـر  أدواتمن  كأداة وتستعمله ،الحوار توظفلكنها  ؛العالقة والتواصل
  وشتان بين الخطابين. ،والصدام

ـــه  المشـــروع الحضـــاريإن عـــزم  ـــي والتطبيقـــي ألســـس ومرتكـــزات إيمان ـــل العمل ـــى التنزي عل
تــتقن فــن التواصــل  ،مؤسســاتية ومهــارات كفــاءاتب العقــول والكــوادر هــذه تأهيــل بــالحوارعبر

لتواصــل وتــدرس ظرفيــة إمكانيــة هــذا ا ،واإلعالمــيالثقــافي والــديني والسياســي واالقتصــادي 
واستشراف آفاقه اآلنية والمستقبلية, سيكون كفيال  ،وحدوده ومؤهالته و تنقية الئحة أطرافه
لبناء مرحلـة جديـدة قائمـة بـالتوازي مـع  وسيؤسس ،بإخراج أمتنا من مأزق المرحلة الحرجة

الســيما فــي ظــل تواجــدنا فــي إطــار جغرافــي  ،ا ومســتلزماتنا ومصــالحنا الخارجيــةديننــ جــوهر
وبشرية ونفطيـة تجعلـه علـى الـدوام عرضـة  ةيتمتع بمميزات دينية وثروات طبيعي ييجاسترات

لتطل علينـا فـي القـرن الواحـد والعشـرين  ؛لتدخالت خارجية تتشكل بتشكل الظرفية التاريخية
والعولمـة والحداثـة ومـا بعـدها، والثـورة العلميـة والتكنولوجيـة وثـورة  بتحديات النظام العـالمي

ويوجـد مناخـًا ثقـيًال يحاصـر الحـوار، ويسـبب ردود  ،ً تحـديا ية الكونية الواحـدة,االتصال والقر 
  .أفعال حادة تنادي بالصراع والقطيعة

لمواجهة عراقيل وتحديات الحوار مع اآلخـر  - من بدائل هماطرحنامقابل  -ومن ثم نخلص 
 ،تـدرج فـي الفهـمعلى الاإلسالمي المبني  ان المنهجب القول إلى ثقافة ودينا وحضارة عالميا
ليــدل داللــة عظيمــة علــى منهجيــة  ؛إلــى التنفيــذ ،إلــى التكــوين ،ونظــام المراحــل مــن التعريــف

والعمل الجاد من أجل تحقيق المستقبل األفضل للفرد  ،اإلسالم المتفردة في التدبير للمستقبل
زاء طبيعـة (أما المنهج الذي يبني صورة للمستقبل متفائلـة وٕايجابيـة إ والمجتمعات اإلنسانية

يسـتوعب تكامـل  فهـو مـنهج نـاقص ال -لكنها سلبية إزاء إمكانية التغيير عبر الزمن ؛البشر
  .25 وشمولية المنهج الرباني اإلسالمي )
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. باحثة وأكادميية من املغرب 

  

دار الغرب  1ط/ 76ار صعبد المجيد عمر النج  2عوامل الشهود الحضاري ج/ -1
 .اإلسالمي

الحضاري للشباب اإلسالمي إعادة تشكيل العقل المسلم التربية وتفعيل الدور   -2
 .46الدين خليل  صعماد 

 .106مالك بن نبي شاهد على القرن   -3

 .1سورة النساء االية   -4

 .70سورة اإلسراء آية   -5

 .48سورة المائدة آية   -6

 .64سورة آل عمران آية   -7

 .8سورة المائدة اآلية  13رات اآلية سورة الحج  -8

 .40ورة الحج اآليةس  -9

 .200سورة البقرة اآلية   - 10

 .9سورة النساء اآلية   - 11

 .5سورة المائدةاآلية   - 12

 .5ص 3اإلصابة في تمييز الصحابة العسقالني ج/  - 13

 .63ص 4المنذري مختصر سنن أبي داود ج/  - 14
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 .342ص 1الموسوعة في سماحة اإلسالم محمد الصادق عرجون ج/  - 15

مـدخل القـيم إطـار  2العالقات الدولية في اإلسالم سيف الـدين عبـد الفتـاح  ج/  - 16
مرجعــي لدراســة العالقــات الدوليــة فــي اإلســالم القــاهرة المعهــد العــالمي للفكــر 

 .27ص 1999اإلسالمي ط/

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

السياســية الدوليــة دراســة فــي األصــول والنظريــات د إســماعيل صــبري العالقــات  - 18
 م.1987 5الكويت ط/ 130

زين ص  - 19 د ال مير أحم تقبله س ره ،مس يه ،حاض ي ماض ام العالب ز  105النظ مرك

 .مارات للبحوث والدراسات االستراتيجيةاإل

الـدار العالميـة  127نظريات التنمية السياسية المعاصرة نصر محمـد عـارف ص - 20
 .م1981هد العالمي والمع

فصــل اإلســالم عــن ســياقه الــديني والحضــاري للشــرق القــديم عبــد الحلــيم نــور  - 21
 م.1995نوفمبر  25عدد 14الدائم الكرنكي صحيفة القدس  ص

العـدد السـابع عشـر  49صورة المستقبل فردبوالك نقال عن إسالمية المعرفة ص - 22
 م.1999صيف 

الحوار مع اآلخر في اإلسالم  ،نيالحوار مع اآلخر في اإلسالم أحمد صدقي الدجا - 23

 .م12/2002/ 17-16مؤتمر اإلسالم وقضايا العصر عمان 

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

 1ج/ 262نحو فقه سديد لواقع أمتنـا المعاصـر د خالـد سـليمان الفهـداوي ص - 25
  م.2002جلوي لألبحاث والدراسات اكتوبر مركزعبد المحسن بن 
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  التكوين المتعدد المسارات للقوميات في أوروبا
  انعكاس تحوالت اجتماعية وثقافية وسياسية

  �محمود حداد
ليس التطور األورويب حنو املرحلة القومية تطورًا أحاديًا أو واحًدا، فلقد كانت الطرق إىل هذه 

يكن توقيت  املرحلة احلديثة نسبًيا متعددة حبسب البلد الذي خنتار احلديث عنه، كما مل
حصول هذا التحول إىل القومية متزامنا يف القارة األوروبية املمتدة من احمليط األطلسي غربًا إىل 

  .جبال األورال شرقًا وإل البحر املتوسط جنوبًا
إنكليزية وفرنسية وإيطالية وأملانية ويونيانية وبولندية، إخل، : هلذا، فإن القومية يف أوروبا قوميات

  .فها السياسية واالجتماعية والدينيةلكل منها ظرو 
من هنا، فإن النظرة الشائعة بأن القومية قد بدأت يف أوروبا يف القرن التاسع عشر إثر الثورة 
الصناعية والتقدم التكنولوجي احلديث فيها الكثري من التبسيط كما أثبتت الدراسات التارخيية 

  .األخرية
طي فكرة عن تنوع وتعددية التبلور القومي وتطورها يف وسنشري هنا إىل مناذج أوروبية ثالثة تع

  .أوروبا الغربية
  إنكلترا ونهاية اإلقطاعية  -2

حرب »يف أواخر القرن اخلامس عشر حصل حتّول كامل يف تركيبة اجملتمع اإلنكليزي، بسبب 
 Tudorبوصول ساللة تيودور  1485اليت انتهت عام ) War of the Roses(أو « الورود
ة إىل العرش اإلنكليزي، قضت تلك احلرب على األرستقراطية اإلقطاعية التقليدية، مما احلاكم

أوجد فراًغا يف أعلى اهلرم االجتماعي وأفسح يف اجملال لربوز خنبة رمسية هي األرستقراطية 
                                                            

   . لبنان من وأكاديمي باحث     
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التيودورية اجلديدة، وتطابق بروز تلك األرستقراطية اجلديدة يف ثالثينات القرن السادس عشر 
حة رجال الدين من مراكز إدارية حساسة، مما دفع العرش إىل االعتماد على أشخاص مع إزا

عاديني من خرجيي اجلامعات، ومتتع أفراد األرستقراطية اجلديدة بقدرات ومستويات تعليم ممّيزة، 
تعتمد  -على األقل مؤقًتا - ولكن اختيارهم ّمت من الطبقات األدىن، وأصبحت مرتبة النخبة

تناقضت جتربة انتقال األشخاص العاديني . ت العلمية أكثر من األصول العائليةعلى املميزا
ليشكلوا األرستقراطية اجلديدة مع الوعي االجتماعي اإلقطاعي، ومبا أّن تلك التجربة كانت 
إجيابيًة بامتياز، مل يكن األرستقراطية أي اهتمام بالدفاع عن الصورة التقليدية للمجتمع مما 

ري طبيعية وغري شرعية؛ ولكّنها كانت مهتمة بتربير تلك التجربة، وقد أّدى ذلك جعلها تبدو غ
إىل إجياد منوذج عقلي جديد؛ أي وعي اجتماعي جديد، وهو الوعي االجتماعي الذي جاءت 

  .به األرستقراطية التودرية بفكرة القومية
اية القرن اخلامس عشر اكتسبت كلمة  -وبسبب بعض التطّورات يف تاريخ الكنيسة -يف 

معىن اإلشارة إىل النخبة الثقافية والسياسية، مل تكن تشري إىل الشعب، كما هو احلال « أمة»
 -«الشعب»يف الوقت احلاضر؛ بل كانت تقصد وحدة اجتماعية تفوقها بكثري؛ إذ إّن كلمة 

  «  العامة»تعين بالذات الطبقات السفلى من اجملتمع؛ أي  -يف مجيع اللغات األوروبية األساسية
  «).احلثالة»أو أسوأ من ذلك (

وقد ُولد العديد من األرستقراطيني اجلدد كأفراد من الشعب مبعناه احلايل، وأرادوا حمو املعىن 
« اخرتاع»فقد توّصلوا إىل  -من دون إنكار أصلهم-املشار إليه بتلك الكلمة، وللقيام بذلك 

بني مصطلحني مل يكن هناك أي عالقة جديد كانت له دالالت تارخيية هائلة، لقد ساووا 
كلمتني مرتادفتني، « أمة»و« شعب»وجعلوا كلميت ) بل كانا متناقضني إىل حّد ما(بينهما 

 - يف املبدأ - وبالتايل ارتفع كل فرد من أفراد الشعب اإلنكليزي إىل مرتبة النخبة؛ ليصبح
بالسيادة؛  - بكالم آخر -  أومساويًا ألي فرٍد آخر، كما يصبح حرًا متمتًعا حبق احلكم الذايت

  .أمجع باعتباره صاحب سيادة) أو األمة(بينما ّمت تعريف الشعب 
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كنخبة استحسان األرستقراطية اجلديدة؛ ألن اهلوية عندها « الشعب»، أو «األمة»القت فكرة 
جعلت كل إنكليزي من النبالء، ومل يعد الدم األزرق شرطًا ألن ينتمي الشخص إىل الطبقات 

ا من اجملتمع؛ ولكّن األرستقراطية كانت أول فريق يقّدر حسنات تلك الفكرة؛ إال أن العلي
القسم من السكان الذي كان حباجة إىل القّوة الشرعية والفكرية اليت تعطيها تلك الفكرة كان 

تعّززت زيادة الطبقة العليا عدًدا وثروة بسبب إعادة توزيع ممتلكات الكنيسة، وإعادة . يف ازدياد
نظيم املنطقة الريفية بتطّورات موازية يف املهن ويف أواسط التجار، أّدى ذلك إىل ظهور طبقة ت

مثلما جذبت « األمة»وسطى عريضة وخمتلفة ذات نزعة للعمل واإلجناز، جذبتها فكرة 
ا القائمة يف الواقع مع األخرية يف بعض اجملاالت، باإلضافة  األرستقراطية اجلديدة، بّررت مساوا

 أّن آماهلا باالنتقال إىل الطبقة األعلى زادت من مشاركتها يف العملية السياسية وأعطتها إىل
  .نفوًذا أكرب

جلس ممثلو تلك الطبقة يف جملس العموم أو الربملان؛ وبينما دفعهم إحساسهم القومي املتزايد 
القومي، وقد ازدادت  للمطالبة بنفوذ أكرب يف الربملان، عّززت أمهية الربملان املتزايدة إحساسهم

أمهية الربملان بسبب اعتماد الثوريني األوائل املتواصل على حسن نوايا عامة الشعب، واعتمدت 
أكثر ما اعتمدت على استعداد  -الذي كسب العرش يف املعركة -سلطة امللك هنري السابع

مل يكن يستطيع  الشعب لدعم شرعية احلكم ، كما اعتمد على الربملان يف األمور املالية؛ لذلك
أن يظهر عدم االحرتام جتاهه، وأيًضا حّتم مركز امللك هنري الثامن اختاذ موقف ُمراٍع للشعب 

يف االنفصال الديين « األمر املهم»وممثليه يف الربملان بشكل مستمر، مما جعل الربملان جزًءا من 
  .عن روما، ودعم ألسبابه اخلاصة زيادة الوعي القومي

  لبروتستانتي ودور الديناإلصالح ا  - 3
ا فتحت ) 1547و 1509حكم بني (تكمن أمهية انفصال امللك هنري الثامن  ّ يف أ

األبواب على الربوتستيانتية، اليت كانت من أبرز العوامل اليت عّززت تطّور القومية اإلنكليزية، 
يف إنكلرتا، بالرغم من أّن القومية سبقت اإلصالح الديين، وأسهمت يف رواج فكرة القومية 
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بالنسبة للعديد . الديين والقومي مًعا:وازداد الوعي القومي املتنامي قّوة عندما التقى العامالن 
من العامة اإلنكليز كان اإلجنيل اإلنكليزي والدعوة القوية غري املسبوقة إىل التعليم مساويًا عملًيا 

يًضا هذه الطبقة املتعّلمة، واكتسبت لتأثري االرتقاء االجتماعي لألرستقراطية اجلديدة، وارتقت أ
  .مكانًة جديدًة ومشرِّفًة ممّا عزَّز هويتها الوطنية

  ترسيخ القومية - 4
جتّلى التحّول يف التفكري بطبيعة احلقيقة االجتماعية أو التطّور يف الوعي القومي يف تغيري 

ا احلديثة، املفردات، واكتسبت بعض املفاهيم احملورية يف احملادثات املتعلقة بال قومية دالال
ودخلت يف اللغة اإلنكليزية يف النصف األول من القرن السادس عشر، خاصة وأن هنري 

، «الوطن»الثامن جعل اللغة اإلنكليزية اللغة الرمسية يف البالد، كانت تلك مفاهيم 
 اليت كانت حىت ذلك(، وأصبحت تلك الكلمات «األمة»، و«اإلمرباطورية»، و«اجلمهورية»و

الوقت قليلة االستخدام، وحتمل معاين خمتلفة بعدة طرق عندما عربت عن النظرة اإلقطاعية 
الشعب »مفهومًة على أن بعضها مرادف لبعض، وأصبحت تعين ) للحقيقة االجتماعية

أو « الوضعية»تغّري معىن كلمة   -يف أواخر القرن -، والحًقا«اإلنكليزي صاحب السيادة
« لألمة»، وقد أصبحت هذه الكلمة مرادفًة «)املكانة»كانت تعين ( أيًضا، فقد« state»الـ
ا حتمل دالالت عاطفية أقّل من الكلمتني «الشعب صاحب السيادة»و ، بالرغم من كو

وإذ بدأ استخدام كّل هذه املفاهيم بني «. للحكومة الوطنية»األخريني، ومع املفهوم اإلضايف 
لسياسي واللغة املستخدمة يف املناقشات الربملانية، ، فإنه أثر على التفكري ا1600و 1500

  .وأصبحت الركائز الفكرية للمخيلة اجلماعية اجلديدة
تطابقت تلك التغيريات الفكرية مع تغيريات يف املشاعر، كما لوحظ ذلك يف آداب النصف 
 األول من القرن السادس عشر عندما أصبح التعبري عن الوطنية القومية أي الوالء للشعب

ويف (اإلنكليزي والفخر القومي أو الفخر بالشعب وباالنتماء إليه، ويف الشعر واألدب العادي 
ويف املراسالت اخلاصة؛ إّال أنه مل يكن قد  ّمت التعبري بشكل كامل عن ) األدب الديين أحيانًا
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،وقد جاء )م1601-1558(الشعور القومي بشكل كامل حىت عصر امللكة اليزابيت األوىل
أو « كتاب الشهداء»ري األكثر قوة عنه يف كتاب رجل الدين الربوتستانيت جون فوكس التعب

«Book of Martyrs » الذي أدخل حًسا حيويًا جديًدا من القيمة إىل التاريخ الديين، وذلك
  .بإعادة التعبري عنه من خالل الوعي القومي املدين اجلديد

  أمة من التجار والعلماء - 5
ة يف تاريخ العامل الالحق املعّرف من خالل القومية  وجها القومية اإلنكليزية من األمور املؤثر 

اللذان اكتسبتهما يف القرن السابع عشر،  ) 1600اليت كانت مثبتة بشكل كامل حبلول العام (
كان هذان الوجهان مها االهتمام بالعلوم أو االعتقاد بالقوة الكبرية والسلطة املعنوية للعلوم 

  .القتصاديةوالقومية ا
  القومية ومأسسة العلوم -  أ

ما  ا عالقة غري مباشرة، وهناك اعتقاد بأ ّ عادًة ما يُنظُر إىل العالقة بني القومية والعلوم على أ
من جهة تتطلب العلمنة وجود القومية بديًال للدين، ومن : مرتابطان من خالل عملية الثقافة

ة مل تكن شرطًا وال سببًا للعلوم وال للقومية، ويف جهة أخرى جتعل العلوم ممكنة؛ ولكن العلمن
الواقع نشأ كالمها خالل فرتة تدين قوية كان مصدرها اإلصالح الربوتستانيت، أو باألحرى 
التحول إىل الربوتستانتية، ولكّن العلوم والقومية مرتابطان،و بطريقة مباشرة، حيث إّن القومية  

  .األهم يف مأسسة العلوم كانت هي العامل األساسي ورمبا العامل
وليس من الصدفة أن تكون العلوم أول ما متأسس  يف إنكلرتا، وقد عكست الفكرة اإلنكليزية 

قيمة العقالنية، حيث إن استثمار العقل يساوي بني األفراد وخيّول كّل واحد منهم « لألمة»
اإلنكليزية، وهي مصدر املميزات األساسية للقومية  كانت تلك القيمة. حق اكتساب احلرية

العقل الناقد، وتفضيل املعرفة احلّسية، والتشكيك بالدوغماتية واحلماسة املفرطة، ّخلصت العلوم 
تلك املزايا، وشّدد أفراد الشعب اإلنكليزي يف أواخر القرنني السادس عشر والسابع عشر على 

  .العالقة بني العبقرية واألمة اإلنكليزية
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لوم تُعّد مؤشر تفّوق العصريني على التقليديني وانعكاًسا ، أخذت العBaconمنذ بيكون 
م  لعظمة األمة، ويف املعركة القائمة بني العصريني والتقليديني عّرف اإلنكليز أنفسهم على أ
م مل يستطيعوا املنافسة مع املنافسني الثقافيني إلنكلرتا، ومها فرنسا وإيطاليا يف  عصريون؛ أل

يف العلوم اليت ما كانت قد تطورت بعد استطاعوا القيام بذلك بفعالية،  العلوم التقليدية، ولكن
ا التعبري األكثر عظمة عن القومية   1600ومنذ عام  ّ كان يُنظر إىل اإلجنازات العلمية على أ

  .اإلنكليزية، وكان يتم استحضار العلوم اجلديدة باستمرار إلظهار التفّوق الثقايف اإلنكليزي
ز كان السعي وراء العلوم مسألة وطنية رفيعة، والحًقا يف القرن السابع عشر، بالنسبة لإلنكلي

وجزئًيا بسبب الصعود الواضح إلنكلرتا ّمت االعرتاف بذلك من قبل اآلخرين أيًضا؛ إذ سرعان 
ما الحظ األجانب تفوَُّق العلوم اإلنكليزية، وربطوا ذلك مع عظمة األمة اإلنكليزية، كان 

جلمعية امللكية يف إنكلرتا يذكر عامة الشعب بإسهام العلوم يف مكانة إنكلرتا املتحّدث باسم ا
  .الرفيعة، واستخدم ذلك لتأمني الدعم املتواصل للنشاط العلمي وتنظيمه بشكل مركزي

وبذلك لعبت العلوم دورًا مهمًا يف تعريف اهلوية القومية اإلنكليزية؛ وهلذا السبب أُعطيت مركًزا 
مة، وّمت إعطاؤها الدعم االجتماعي القوي الذي كانت حباجة إليه قيمًة وطنية؛ مشرِّفًا يف األ

ا، ومن خالل ربطها بالتعاطف القومي ارتفعت مكانة  ا بذا لتصبح نشاطًا ثابًتا يغطي حاجا
العلوم بشكل كبري، وجذبت إليها رجاًال طموحني ومقتدرين  لو ُوجدوا يف ظروف أخرى 

م يف مك ان آخر، كانت تلك احلالة من االستحسان االجتماعي، الشرط لصرفوا طاقا
  .األساسي ملأسستها

  القومية وبدايات الرأسمالية - ب
حصل تطّور مماثل يف اجملال االقتصادي؛ غّريت القومية معايري الكرامة اإلنسانية، وبالتايل 

دف لتحقيق خصوًصا األنشطة ا -اقرتنت مع الربوتستانتية يف جعل األنشطة االقتصادية ليت 
حمرتمة، وألول مرّة يف تاريخ أوروبا املسيحية أصبحت  -الربح، اليت كانت مذمومًة من قبل

أو بكالم  -املشاريع التجارية أو الصناعية املوجهة لزيادة الثروات، أكثر منها لتأمني لقمة العيش
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جتربة  -بشكل كبريو  - جذابة من ناحية أخالقية؛ َغريَّ ذلك -آخر لتحقيق النمو االقتصادي
األشخاص يف الطبقات االجتماعية الواسعة اليت كانت مضطرًة لضرورات احلياة لالهتمام 
باألمور االقتصادية، جاعلًة تلك االهتمامات أكثر نبًال ورافعًة لتلك الطبقات االجتماعية، وقد 

ر املشاريع كقومية اقتصادية، وّمت تربي  -بسبب طابعها الفريد -بدت القومية اإلنكليزية
ا تقّدم اخلدمات لألمة - معّززة بالوعي القومي اإلنكليزي -االقتصادية ّ كان حتقيق .  على أ

ومبا . الثراء لألمة اهلدف األمسى الذي عمل على حتقيقه كّل من كان يعمل لكْسب لقمة عيشه
لمنافسة أن ثراء األمة كان يُقاس نسبًة إىل ثراء األمم األخرى، أّدى ذلك إىل االندفاع ل

  .االقتصادية وحتقيق النمو
مل يكن من املمكن إمناء االقتصاد اإلنكليزي يف القرن والنصف السابقني للثورة الصناعية دون 

مل تكن معروفة    -وباستثناءات قليلة مثل هولندا -االحرتام الذي حظيت به طبقات التجار اليت
عالوة على ذلك . لقمة العيشيف أي مكان آخر ضمن الطبقات اليت كانت تعمل لتحقيق 

كما يف أمكنة أخرى تعريف الطبقات االجتماعية، وبّررت االنتقال   - أعادت القومية يف انكلرتا
بسبب املهنة،  الذي كان شرطاً آخر  ال بّد منه من أجل حتقيق النمو االقتصادي، وبتشجيعها 

لية اجلانب التكنولوجي عن اإلضافة إىل تلك العم -جزئياً  -للعلوم كانت القومية مسؤولة
  .الضروري هلا

  القومية الغامضة: فرنسا
  الهوية الفرنسية قبل القومية - 1
  :القومية الفرنسية بوصفها هويًة دينية - أ 

خالفًا إلنكلرتا، كان هناك يف فرنسا حّس قوي باالنتماء إىل فرنسا، وكذلك وجود هلوية فرنسية 
كهوية وطنية، كان ذلك ممكًنا بسبب استمرارية املركزية واضحة قبل قرون من إعادة التعبري عنها  

لسلطة امللوك الذين تبنوا االسم الفرنسي، وقد ّمت التعبري عن اهلوية  -وإن كانت نسبية - املبكرة
يف ذلك الوقت ويف الواقع كانت اهلوية . الفرنسية من قبل رجال الدين منذ القرن الثاين عشر
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للوضع الديين الفريد للمملكة، كان امللك الفرنسي ومجيع  هوية دينية، ومحلت معىن الوعي
التابعني له األكثر مسيحية من مجيع امللوك والتابعني هلم، وكان مما ميّيز مسيحيتهم درجة 

ا   .الكمال اليت تتحّلى 
استخدمت فرضية تفوق درجة املسيحية عند الفرنسيني لتربير احملاوالت املتواصلة من قبل امللوك 

سيني لتحرير أنفسهم من سيطرة باباوات روما، وخالل تلك العملية أصبحت الكاثوليكية الفرن
 La religionالفرنسية وبشكل متزايد أكثر خصوصية، وأصبح دين الساللة امللكية الفرنسية 

royale  وبالتايل جرى (العنصر املركزي فيها، كان ينظر للملك على أنّه ممثل اهللا على األرض
  ).قة مع الكنيسة بشكٍل غري ظاهرختطي العال

وهكذا اختلط الدين بالسياسة، ويف أواخر القرون الوسطى يف فرنسا ساد االعتقاد بأنه إذا 
  .أردت أن تكون مسيحًيا صاحلًا فيجب أن تعلن والءك الكامل للملك

تعّزز ذلك التطّور بشكل قوي بأحداث القرن السادس عشر، فقد أضعفت احلروب األهلية 
، وطغت اهلوية السياسية على اهلوية الدينية، وانعكس «الكاثوليكية»و« الفرنسية»بط بني الرا

 - هذا التحّول يف املركزية النسبية للوالءات السياسية والدينية يف القول املنسوب هلنري نافار
ع ، الذي أصبح امللك هنري الرابHenry of Navarre) الربوتستانيت الفرنسي(القائد اهلوغونويت 

 Paris vaut« إن باريس تستحّق القداس: »-الذي حكم فرنسا، عندما حتّول إىل الكاثوليكية

bien une messe 

« األكثر مسيحية»إىل العرش  - غري املبايل من الناحية الدينية -عّزز وصول هذا األمري
اهر وعلمانية اهلوية الفرنسية، وحتوهلا من شكلها الديين إىل شكلها السياسي، ومن املظ

املتناقضة أن فكرة احلق اإلهلي للملوك اليت كانت أساس االستبدادية الفرنسية متعلقة مباشرة مع 
  .هذا التحّول

  :االستبدادية الملكية والهوية الفرنسية السياسية - ب
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كانت اهلوية السياسية الفرنسية تدل ضمًنا على االنتماء إىل جمتمع املواطنني اخلاضعني للملك 
هو جمتمع مؤلف من سلسلة من العالقات اليت تؤدي إىل امللك معرَّفًا حبدود الفرنسي، و 

.  سلطتة، وشّكل ذلك اجملتمع واملساحة اليت تنطبق عليها السلطة امللكية واليت حتييها الدولة
« الدولة»عن شخص امللك، ومل تكن تلك « الدولة»كان املبدأ األول وقتها أنه ال ميكن فصل 

رئيس وزراء امللك  - ياز امللكي، ولكن خالل فرتة تويل الكاردينال ريشيليوسوى اختصار لالمت
رئاسة الوزارة تغري معىن هذا املفهوم؛ ففي ظل حكومة ريشيليو ازدادت  -لويس الثالث عشر

إىل حّد دفع ) خصوًصا تلك املعطاة لريشيليو نفسه(السلطات املعطاة للرمسيني يف دائرة امللك 
أصّر ريشيليو على . ظام احلكم إىل القول بأّن هناك َمِلَكْني يف فرنسابعض الساخطني على ن

الوالء الكامل إلرادته على أساس أنّه ميثل سلطة امللك والدولة، وكان مدعوًما بقوة من امللك 
نفسه؛لكنه ذهب إىل ضرورة تقدمي الوالء له حبّد ذاته، أما يف ظّل حكم امللك لويس الرابع 

حيكم دون رئيس الوزراء فقد أُعيد احتاد امللك والدولة، ومن هنا جاء شعار عشر الذي قّرر أن 
، ولكن بالنسبة  للمستائني من سياساته أصبحت !«الدولة أنا: »لويس الرابع عشر الشهري

الدولة هدفًا يستحق الوالء له، وحلشد القوى من أجله، وبشكل منفصل عن امللك، األمر 
ألرضية األخالقية ملعارضة االستبدادية امللكية، وعندما ّمت الذي بّرر استياَءهم، وشكل ا

استبدال الدولة بامللك يف أذهان بعض الفرنسيني تغّريت هويتهم بالضرورة، وأصبحت هذه املرّة 
  .هوية وطنية

  تفاُعُل العوامل البنيوية والثقافية في تطّور القومية الفرنسية - 2
اس وضمن األفكار التقليدية الفرنسية للدولة، جعل تطّورت الفكرة الفرنسية لألمة على أس

ذلك طبيعة الفكرة الفرنسية عن الدولة مهمًة للغاية لفهم القومية الفرنسية، ومن األمهية 
ا املطلقة؛ أي  التشديد على طابع الدولة التجريدي؛ أي أن الدولة هي جتسيٌد للسلطة ولسياد

ا ختضع فقط للقانون اإلهلي مباشرة، وإ ّال تكون هي مصدر القوانني، وعلى  طبيعتها أ
ا وحدة متكاملة غري قابلة للتقسيم، وليس هلا سوى إرادة واحدة، وتدرجيًيا  املتكاملة؛ أي أ
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، األمر الذي يساعد على  تفسري دور الدولة؛ أي «األمة الفرنسية»أصبحت تلك مزايا 
  .احلكومة املركزية يف فرنسا

  في فرنسا« مةاأل»إعادة تفسير فكرة  - 3
مستوردًة من إنكلرتا، وتركز عليها انتباه النخبة  - مبعناها احلديث -«األمة»كانت فكرة 

؛ حيث إّن انضمام املثقفني إىل الطبقة االرستقراطية شكل )األرستقراطية واملثقفة(الفرنسية 
وكانت هناك عّدة جانًبا مهًما من إعادة تفسري هوية طبقة النبالء  يف أوائل القرن الثامن عشر، 

ا املفهوم اإلنكليزي للفرنسيني، أخذت إنكلرتا حتتل مكان فرنسا كقوة أوروبية،  مزايا أوحى 
وكان يُنظر إىل جناحها على أنه ذو عالقة بالقومية اإلنكليزية ونوع احلكومة لديها، مما دفع 

هي الشيء الذي جيب  - وليس امللك -العديد إىل تقليد ذلك املثال، وساد االعتقاد بأّن األمة
تقدمي الوالء له، وهي اليت حتمل معىن السيادة يف إنكلرتا، وكانت سلطة العرش حمددًة بالربملان،  

  .كما أبقت الطبقة األرستقراطية على نفوذها السياسي القدمي
إىل فرنسا، كان ينظر إليه على أنّه مرادف للنبالء، وخالل « األمة»عندما ّمت استرياد مفهوم 

رن الثامن عشر توسع مفهوم األمة الفرنسية تدرجيياً، وحىت اندالع الثورة الفرنسية يف الق
ظّلت القومية تنمو يف دوائر النبالء الذين كانوا على خالف مع امللك، ومل يكن  1789

لديهم ما يربرون به مقامهم الرفيع سوى مصاحل فرنسا، عالوة على ذلك ورثت األمة الفرنسية 
الفرنسية، وكان يُنظر إليها كوحدة جمّردة موّحدة غري قابلة للتقسيم وصاحبة السلطة  مزايا الدولة

بالضرورة، كان لديها إرادة واحدة مطابقة إلرادة األكثرية، وهي إرادة ميكن تفسريها من قبل 
كان أول من اّدعى هذا الدور الرفيع طبقة األرستقراطية . (النخبة اليت تتحّلى بالفضيلة والذكاء

التقليدية؛ ولكن ّمت انتزاعه منهم إبان الثورة الفرنسية بواسطة أولئك الذين ُمنعوا سابقًا من 
  ).االنضمام إىل تلك الطبقة

تعّزز هذا التفسري اجلماعي والسلطوي لألمة بتغيري املشاعر جتاه إنكلرتا، اليت سرعان ما 
اإلنكليزية، وكما ذكرنا سابًقا  اكتسبت شكل الشعور بالبغض، وأّدت إىل إعادة تقييم املبادئ 
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ويف حماولة . كانت إنكلرتا قد أخذت مكان فرنسا كأكرب قوة يف أوروبا يف القرن الثامن عشر
للتلطيف من اإلحساس بالدونية الذي أثاره ذلك التطّور يف شعور النخبة الفرنسية املؤمنة بفكرة 

ا النموذج النقيض القومية، حاول ممثلوها التقليل من شأن جناح إنكلرتا، وت ّ صويرها على أ
لفرنسا، ومن الواضح أن هذا الشعور بالبغص شجع تطّور بعض العناصر داخل التقاليد 

، بدًال من اجمليء بأفكار جديدة؛ ولكّنها لو مل تشعل )والتقليل من عناصر أخرى(الطبيعية 
تلك العناصر أن تصبح  مشاعر العديد من املفكرين املؤثرين خالل تلك الفرتة؛ مل يكن بإمكان

كان هناك ما يكفي من الليربالية الوسطية املستمّدة من حركة التنوير وامليل إىل العقالنية .  مركزية
  .والنظام يف التقاليد الفرنسية إلنتاج القومية من النوع اإلنكليزي

جد هذا الشعور بالكراهية جتاه إنكلرتا جعل هذا األمر مستحيًال يف ذلك الوقت، كما أو 
اليت جعلت القومية « اجملد»إحساًسا بالتهديد املتواصل لكرامة فرنسا، وشجع يف إيقاظ أحالم 

  .الناشئة قومية شرسة
  الثورة الفرنسية تأكيد على القومية - 4

 -يف األساس -يربّر حتليل دوافع املشاركني األساسيني فيها القول بأّن قيام الثورة الفرنسية هو
الوعي القومي اجلديد على منافسه  - أخريًا -فاز 1789ت، وحبلول عام فعل تأكيد وطين للذا
أي ممثيلها املعينني من  -جمّرًدا، وأعادت األمة الفرنسية -يف ذلك الوقت - القدمي، الذي أصبح

تأكيد نفسها كقوة سياسية أساسية؛ على عكس إنكلرتا، مل  -قبل الشعب املعرفني بالنخبة
مركبة؛ ولكن كمجموعة أفراد هلا نفس اإلرادة ونفس املصاحل  تعرف األمة الفرنسية كوحدة

ا، وكانت مستقّلة عن إرادة ومصاحل األفراد الذين يكوِّنون األمة، وهلا األفضلية  اخلاصة 
ا  - إًذا -عليهم، كانت األمة الفرنسية مجاعية، وكجميع القوميات اجلماعية كانت متيل إىل كو

عينوا أنفسهم  -ة أساسي بني جمموعة صغرية من األشخاص سلطوية، وتشري إىل عدم مساوا
وعامة الشعب الذين كان عليهم  التأقلم مع تلك  - معربين عن إرادة األمة أي القادة

  .الرتمجات
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ذات صبغة مدنية، مل تكن  -مثل القومية اإلنكليزية -يف الوقت نفسه كانت القومية الفرنسية
م ينتمون إىل ساللة غريبة تصّر على حصرية االنتماء الوطين، وب دل أن تعامل الغرباء على أ

م أشخاص ميكن أن يتحّولوا إىل العقيدة القومية اجلديدة اليت  على الدوام، عاملتهم على أ
قد مسح جبعل  - من بني أمور أخرى - عينت فرنسا نفسها نبيًا عليها،  وقد كان ذلك االنفتاح

ا اجليوش الثورية ت القي استحسانًا كبريًا، وجعلت الثورة الفرنسية واحلروب اليت الرسالة اليت نشر
تلتها تتحّول إىل عوامل أساسية يف تطّور القومية يف أوروبا، جرى ذلك بالرغم من أّن معظم 

  .القوميات اليت نشأت يف أعقاب تلك األحداث كانت ُمعاديًة للفرنسية
فراد، بالرغم من أّن التعريف اجلماعي للقومية اعرتفت املعايري املدنية لالنتماء القومي حبرية األ
ا، كانت القومية الفرنسية  - غامضة وصعبة، وكان حمتًما عليها -إًذا - الفرنسية مل يعرتف 

أن ترزح حتت وطأة التناقضات  - مثلها مثل مجيع القوميات من النوع املدين واجلماعي
ية إىل يومنا هذا وبوضوح على تلك الداخلية، ويشهد التاريخ السياسي العاصف لألمة الفرنس

  .التناقضات
  «الشرقية»القضية الغربية  –ألمانيا 

  :البورجوازية المتعّلمة - 1
خالفًا للقوميتني اإلنكليزية والفرنسية، يعود الفضل يف نشوء القومية األملانية إىل مثقفي الطبقة 

ة أسباب ال جمال لذكرها لعدّ  - الوسطى أكثر من الطبقة األرستقراطية، كانت األرستقراطية
مكتفية بوضعها املتمّيز يف العديد من الواليات األملانية، وكان مثقفو الطبقة الوسطى هم  - هنا

م إىل التذّمر واملطالبة بإعادة تعريف  الذين اختربوا غياب اهلوية والعزلة االجتماعية، مما أّدى 
  .وضعهم االجتماعي وبإعطائهم هويًة جديدة

نتاج اجلامعات ) البورجوازية املتعّلمة( Bildungsbürgerالطبقة الوسطى أو كان مثقفو 
كان من   -باإلمجال، كمجموعة -األملانية، جاء العديد منهم من الطبقات السفلى؛ ولكنهم

 - املفرتض أن يتمتعوا مبكانة أعلى من أعضاء الطبقة البورجوازية اليت مل تكن متعّلمة، كان العلم
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الوحيد للصعود يف جمتمع ثابت ال يعرتف التحّرك االجتماعي، وقد ساعد ذلك الطريق  - عملًيا
ميش  ؛ إذ إن أفرادها كانوا ال ينتمون إىل أي من الطبقات «البورجوازية املتعّلمة»األمر يف 

ا  -ومما زداد الوضع سوًءا يف أواخر القرن الثامن عشر أن حركة التنوير. االجتماعية املعرتف 
باألخّص يف (احلكمة الفلسفية السائدة يف العديد من الواليات األملانية البارزة اليت كانت 

قد وضعت الثقافة يف أعلى هرم الفضائل، وعّززت ثقة املثقفني بأنفسهم، وشّجعت  -)بروسيا
آماهلم بالوصول إىل املراتب االجتماعية الرفيعة، وقد أّدى ذلك إىل زيادة كبرية يف أعداد 

لتايل اخنفاض فرص العمل املتوافرة هلم، فوجدوا أنفسهم واقعني يف مأزق البطالة، املثقفني، وبا
وكانوا شديدي الفقر ودائمي االكتئاب؛لذلك انتفض بعضهم، ليس ضد النظام االجتماعي 
م بالكثري وأعطتهم القليل، ونتج عن  ا اليت وعد م؛ بل ضد حركة التنوير ذا غري املرحِّب 

  .الرومنسية ذلك التغيري نشوء
  :الجذور الرومنسية للقومية اإلثنية الجمعية - 2

 -القالب الفكري للوعي القومي األملاين، الذي يفسر -وبشكل تدرجيي -شّكلت الرومنسية
طابعه اإلثين اجلمعي، باإلضافة إىل العديد من اخلصائص األخرى اخلاصة به،  -إىل درجة كبرية

املضمون احلايل، وكان إىل جانب العقلية الرومنسية املوقف أّما األمر الذي له أمهية خاصة يف 
، قبلت حركة التنوير األملانية املثال األعلى )خصوصًا لفرنسا وإلنكلرتا أيضاً (املعادي للغرب 

ما، وإن استحّقا الكراهية؛ خلروجهما على  األورويب، ورأت يف فرنسا وإنكلرتا منوذجني ُحيتذى 
والسيطرة؛ حىت أّن ممثليها كانوا ضد نظرائهم الفرنسيني؛ ألّن األدباء  املبادئ، وميلهما للسطوة

وحّولت الرومنسية هذه . الفرنسيني سرقوا اهتمام ما كان جيب أن يكون مجهور األدباء األملان
ما منوذجان  الغرية املفهومة إىل أمر له عالقة باملبادئ الرفيعة، وأعادت تعريف فرنسا وانكلرتا بأ

  .ورفضت النموذج األورويب الشريرمضادان، 
رّكز الرومنسيون األملان لفرتة اهتمامهم على األمور اخلاصة تاركني التداعيات السياسية 
لفلسفتهم غري معربَّ عنها، وبالرغم من أنّه كان من  مصلحتهم إعادة تعريف الواليات األملانية 



14 

 

قفني وبني الطبقة األرستقراطية كأمة؛ ألن ذلك كان سيساوي بني املث)  أو حىت واحدة منها(
م مل يطالبوا بإعادة  ّ الرفيعة، ويؤّمن هلم الكرامة اليت حرموا منها يف األنظمة االجتماعية؛ إال أ

سيكون ذلك األمر من دون فائدة؛ ألّن القومية كانت بعيدة عن مزاج النخبة . تعريفها
قراطيني، ولذلك فإّن املثقفني احلاكمة، وعن تلك اجلماعات النافذة مثل النبالء والبريو 

الرومنسيني مل يكونوا قوميني؛أما الفضل يف تغيري رأيهم فيعود إىل االجتياح الفرنسي للواليات 
  .األملانية يف بداية القرن التاسع عشر وخصوًصا عند هزمية بروسيا

  :احتالل جيوش نابليون والتحّول من الكوزموبوليتانية إلى القومية - أ 
ثري ألبناء الثورة الفرنسية يف أملانيا إعادة إحياء املشاعر الكوزموبوليتانية، يف البدء كان أول تأ

أُعجب معظم املثقفني الرومنسيني األملان بالفرنسيني، وفرحوا بالوعد الذي قطعته الثورة 
بالقضاء على الطبقات االجتماعية يف كل مكان، ولكّن حماوالت الفرنسيني الوفاء بوعودهم مل 

ا، ويف بعض القضايا املهمة  Bildungsbürgerب للطبقة املتعلمة جتل كما (املنافع اليت نشد
ديًدا ملصاحلهم الشخصية، ويف الوقت نفسه قّدم االحتالل ) Fichteلدى فيخته  َمثَّل ذلك 

ايات القرن الثامن عشر فرصًة نادرًة للمثقفني ألن يتماثلوا م ع الفرنسي للواليات األملانية يف 
، وجعلت )رفع مستواهم وإن كان بطريقة رمزية -على األقل - وميكنهم بذلك(النخبة احلاكمة، 

النخبة احلاكمة ميالة إىل تلك اجلهود لتحقيق األخوة، وإذ هاجم الفرنسيون النخبة احلاكمة 
ا  اها ، وحتّولوا بني ليلة وضح«القضية األملانية»قّدم الرومنسيون قضية النخبة احلاكمة على أ

النموذج األول للتحّول السريع من املبادئ الكوزموبوليتانية  Fichteرمبا كان (إىل قوميني أملان 
 - وخصوًصا يف بروسيا -رّحب احلكام). بالتعاطف مع الثورة الفرنسية إىل القومية األملانية

م، واست خدموا القومية  جبهود املثقفني األصاليني، الذين مل يتنازلوا من قبل ويقبلوا االعرتاف 
املنافسني (كأداة لدرء التهديد الفرنسي، ومبا أنّه ّمت التشكيك حبركة التنوير وممثليها يف أملانيا 

الرتباطها بالثورة الفرنسية ) األهم للرومنسيني على اسرتعاء اهتمام الشعوب الناطقة باألملانية
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ي األملاين، واستطاعوا تعريفه وليدة حركة التنوير، أخذ الرومنسيون مهمة تشكيل الوعي القوم
  .بلغة الفلسفة الرومنسية

  :تأثير التقوى الدينية -ب 
مجعت الرومنسية بني عّدة عناصر من فلسفة حركة التنوير، مثل االعتقاد الراسخ بأولوية األدباء 
 واحتقار العقيدة الدينية، وبني عناصر من حركة دينية قوية يف تلك الفرتة تعارض أيًضا العقيدة

، وقد جاء العديد من املؤسسني األصليني للرومنسية من )Pietism(الرمسية وهي التقوية 
م اطّلعوا عليها من مصادر  عائالت تقوية، ودرسوا يف مدارس تعلم التقوى الطهورية، أو أ
أخرى؛ لذلك كان التطلع إليها أمرًا طبيعيًا بالنسبة إليهم، وكانت التقوية شكًال من أشكال 

ا األساسية ما مسي الُزهد اليت تشكك « دين العاطفة»؛ إذ كانت «العاطفية»، وكانت ميز
ا ُحتول دون قدرة األشخاص على التوحُّد بشكل صويف مباشر مع  بالعقالنية اليت رأت أ
ا يف مناخ أصبح أقل  اخلالق، قامت الرومنسية بعلمنة تعاليم التقوى، واستطاعت االستمرار 

اعتقد الرومنسيون . ، متثل رفض الرومنسية حلركة التنوير برفض عقالنية األفرادتناغًما مع الدين
بأن التشديد على العقالنية واالستقاللية الفردية يشّل األشخاص ويفصلهم عن طبيعتهم 
ميشهم وجعلهم يعانون من الوجوم والكآبة، وقد اعتقدت  االجتماعية احلقيقية، ويساعد يف 

بالضرورة غريب عن نفسه، وال يعرف ما يعتربه الرومنسيون الفردية  بأن الفرد املستقل هو
كّل ذلك كان يعين بأّن األفراد .  الطبيعة اإلنسانية« مجاعية»احلقيقية، اليت ساووا بينها وبني 

احلقيقيني الوحيدين هم اجلماعات وفقط، خالل الذوبان داخلها يستطيع األشخاص استعادة 
م الضائعة كي يصبحوا كاملني، وألّن دائرة نشاطهم كمثقفني كانت معّرفة أساًسا باللغة   ذوا

شّدد الرومنسيون على أّن اجلماعات اللغوية كانت  جمموعة أفراد أخالقية حقيقية، ووحدات 
برابطة الدم، أو كما   فإن الّلغة أساس مادي، وهي تتحّدد إنسانية أساسية؛ ولكن بالنسبة هلم

  .ًقا الِعْرقأطلق على تلك الرابطة الح
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 -يف ظل الثورة، واالجتياح الفرنسي -وعندما ّمت اضفاء الصفة القومية على الفلسفة الرومنسية
أُعيد تفسري فكرة األمة كمجموعة طبيعية جيمعها العرق واللغة؛ لذلك متيزت تركيبة القومية 

 فرنسا، األملانية، بعدم حصر تعريف األمة كمجموعة من األشخاص فقط، كما كان احلال يف
ا كانت جمموعة إثنية، كانت العضوية فيها حمّددة طبيعًيا وال  ولكن، باإلضافة إىل ذلك، وأل

ا إذا كان الشخص مولوداً فيها ا وال ميكن خسار   .ميكن اكتسا
  

  القومية األلمانية، اليهود والغرب - ج 
ا القومي على فرنسا، تركز البغض العميق الذي حيمله الرومنسيون جتاه حركة التنوير بشكله

الذين ُعّرفوا كعرق خمتلف وليس   - والحًقا على إنكلرتا والغرب ككل، منذ البدء جّسد اليهود
كجزء من األمة األملانية، والذين متت حماولة حتريرهم من قبل الفرنسيني والذين كان يُنظُر إليهم 

فردية والرأمسالية، كان اعتبار الليربالية الغربية وال - بوصفهم مستفيدين من اإلذالل األملاين
أو لرتكيبتهم (طبيعتهم الرديئة املفرتضة يتمُّ وفًقا ملبادئ الفلسفة الرومنسية، كانعكاس لديهم 

، وليس ِلِدينهم؛ ولذلك مل يكن هناك أمل بأن يتغريوا إىل األفضل، ومن أْجل )البيولوجية
ملانية املضادة لليهود، ّمت ابتكار كلمة التأكيد على الطبيعة العرقية، وليس الدينية للمشاعر األ

ا بشكلها احلديث متثل  Antisemitismus« معاداة السامية»أملانية جديدة هي  بالرغم من أ
حمصورًة بأملانيا، كما مل يكن رفض املثال  - كما نعرف  -ابتكارًا أملانًيا، مل تكن املعاداة للسامية

سامية جزًءا ال يتجزأ منه؛ ولكّن من املفيد التأكيد بأنّه الذي كانت املعاداة لل) الغريب(األورويب 
كان رفض ذلك املثال عنصرًا أساسًيا يف الوعي   - وخالفًا ألحوال أخرى -يف أحوال أخرى

القومي األملاين؛ ألنّه ّمت تركيب القسم األكرب من الصورة املثالية للقومية األملانية بشكل معاكس 
  .له

د إىل أّن الغرب أو أوروبا كانت املثال األعلى لألمة األملانية أكثر ومن التناقض أّن ذلك يعو 
بكثري مما كانت عليه بالنسبة لفرنسا أو إنكلرتا؛ ألّن هويتها األوروبية كانت  أحد االهتمامات 
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ا مل تكن هناك هوية للقومية األملانية،  ا كانت تعين الكرامة اليت من دو الرئيسة ألملانيا؛ أل
نسبة هلؤالء الذين قاموا بتعرّيفها، وميكن املقارنة هنا مع تطّور اهلوية القومية يف إنكلرتا؛ وذلك بال

  .حيث كانت اإلنكليزية األوروبية مهمَّشًة إْن مل تكن غائبًة متاماً 
تأثّرت القومية الفرنسية إىل حّد ما بوجود القومية اإلنكليزية وباملنافسة معها؛ ولكن مهندسي 

الفرنسي مل يشكوا أبًدا بقدرة فرنسا على كسب املنافسة، بالرغم من انزعاجهم  الوعي القومي
من الوقت الذي كان سيستغرقه ذلك األمر نتيجة ال مباالة إنكلرتا جتاه ذلك التهديد، كما أنه 
ا لتلك الوحدة األخالقية والثقافية املتفوقة اليت  مل يساورهم الشك بعضوية فرنسا، وحىت قياد

با الغربية، كانوا واثقني من أّن فرنسا كانت هي أوروبا الغربية، وبأّن وجودها هو الذي هي أورو 
جعل أوروبا الغربية ما هي عليه؛ ولكن بالنسبة للمثقفني الذين ساعدوا يف تشكيل الوعي 

ال ميكن تفسري أقوال مثل تلك اليت تعود إىل فيخته، . القومي األملاين كان األمر يف غاية التعقيد
اليت تؤكد هوية أملانيا األوروبية بتحقري بقية العامل، مثل األتراك، والزنوج، والقبائل يف مشال 
أمريكا، واليت تعيد تعريف احلضارة األوروبية باستبعاد إنكلرتا وفرنسا منها بسبب خطايامها، 

األعلى  وبوجود التشكيك  فيما إذا ما كانت أملانيا األوروبية بالفعل واإلدراك دون املثال



  1

  األمم ونشأة األنوار مفكرو

  

  �الشيخ محمد

  

  ـ  I ـ

  وإشكاالته األمم حديث

  

 في قوله) 1892- 1823( رينان إرنست الفرنسي والمستشرق المفكر قال أن منذ

 أمرا األمم كانت ما كال،) : " 1882) (   األمة؟ ما: (الصيت الذائعة محاضرته

" األمم" شأن في والباحثون ،"بدأت كما تنتھي ولسوف بََدأَْت، لقد الدھر، أبد ليحيا

 انتباھه استرعى وفريق ،"األمم نشأة" في يبحث راح فريق:  فريقين إلى منقسمون

 من" األمم" إلى النظر ھو الفريقين بين يجمع ما أن على" ' األمم نھاية" أمر

 بحثه أن األول الفريق زعم ھو بينھما يفرق ما أن وعلى ،"مصائر" ھي حيث

 النزر إال فليس تضمنھا وإن اإليديولوجيا، يتضمن ليس البحت ريخالتا في بحث

 سائر عن الحديث شأن ھو كما ـ" األمم نھاية" عن الحديث شأن من وأن اليسير،

 في البشري الفكر بھا ابتلي التي" الجنائزية الفلسفات" أو" التأبينية الفلسفات"

                                                 
  .باحث وأكاديمي من المغرب     ・



  2

 بدعوى مرورا نفسه،" اناإلنس نھاية إلى" التاريخ نھاية" من العشرين، القرن

  . بامتياز أيديولوجيا حديثا يكون أن إال ـ ذاتھا" اإليديولوجيا نھاية"

 منذ سيما ال ـ الحديث اإلنسان تعود شدة من ألن عجيب؛ حديث األمم حديث إن ثم

] وجود[ فكرة أن يبدو: "صار األمم، أمر على ـ اليوم وإلى عشر التاسع القرن

 اليوم صار لربما إنه حتى ،"اليوم إنسان خيال حدود اوزتتج فكرة أمة بال إنسان

 ،"ظل بال إنسان" حال يشبه إنما  ـ يوجد ولن وجد، إِنْ  ـ" أمة بال امرئ" حال

: صار فقد   ،Chamisso شاميسو الرومانسي األديب رواية عنوان عبارة حسب

 له يكون أن هعلي أن مثلما تماما وذلك  ،)جنسية أو( أمة له تكون أن اإلنسان على"

 تصوره، يمكن أمر فذاك التفاصيل ھذه أحد غاب أن حدث ھو ولئن وأذنان، أنف

 مع ھذا" كارثة ذاته في يشكل أو كارثة، إثر كان وكأنه يبدو أن شرط على لكن

 لكنھا لإلنسان؛ طبيعية صفة ليس فذاك أمة، للمرء تكون أن: "أنه العلم تقدم

 مثل ذلك في مثلھا - األمم: "أن لحقيقةوا ،"كذلك بوصفھا اليوم تبدو صارت

 ھذا، من أكثر. 1"كونية بضرورة وليس طارئة، بظروف مناطة ھي إنما - الدول

 وتضامنھم الناس قناعات أنتجتھا" صنائع" األمم تكون قد فقد! أدرانا من

: مذھبين على صاروا" األمة وجود" أمر في المفكرون إذن، وإخالصھم؟

 ليس الواقع، في متحققة" مھايا" األمم أن يرون ـ" اھيةالم أھل" أو ـ" ماھويون"

 أھل" أو ـ" صنعيون"و. مماحك أو معاند إال الموضوعي وجودھا في يشك
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 أساس من لھا وليس صنعوھا، من" صنائع" أنھا إال فيھا يرون ال ـ" صنعة

 عند ـ األمم فشأن. تولدت بھا االعتقاد فرط من أنه إال اللھم بالمرة، موضوعي

 إلى تكون ما أقرب أنھا ـ مثال Etienne Balibar بالبار إتيان الفرنسي مفكرال

" تمثل" وھو. موضوعي واقع إلى منه" بدعي تمثل" وإلى ،"صنعي متخيل"

" مروية" ثمرة بوصفھا نفسھا األمم لنا تقدم بحيث ؛"استرجاعي وھم" على مبني

 ھذا يتمثل جھة، من: وجمزد وھم ھذا وفي. الزمن عبر االستمرار ذاتھا إلى تنسب

 نسبيا، مستقر بلد على الزمن من قرونا األجيال بتعاقب بأنه االعتقاد في الوھم

 جھة ومن. األمة ھو ثابتا" جوھرا" توارثت قد تكون نسبيا، ثابت توصيف وتحت

 عناصره انتقاء يتم ما عادة الذي التطور، بأن االعتقاد في يتمثل وھما ثمة فإن ثانية

 شأن من وھكذا،. 2محتوما مصيرا كان إنما باتصاله، أنفسھم الناس يقنع بحيث

 من بھالة نفسھا تحيط أن ،Walker Connor   كونور والكر عند األمم،

  . 3عليھا تقوم أن بل األساطير؛

 ونشأة األنوار مفكري" على - عنوانھا ذلك على دل كما- المقالة، ھذه فمدار وبعد،

 بين - الواحد الحديث في -بالجمع لنا أنى لكن: قولفي يتقدم سائل ولَُرب ،"األمم

 شيء كل أن والظاھر أخرى، جھة من" القومية وفكر جھة، من" األنوار فكر"

 األنوار ـ الفكريتين المنظومتين بين يختلف شيء كل ليس أَوَ  بينھما؟ يباعد يكاد

 حقوق" وتمجد" العقل"و" الكونية" قيم تمثل األولى إن بحيث وذلك ـ والقومية
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 على بإلحاحھا" الكونية" تنفي الثانية بينما ؛"الشخص استقالل"و" الفرد

 آمنت التي ـ" العقل قوة" ضد القومية تدعو ليست أَوَ  ؟"المحلية"و" الخصوصية"

 استقالل"و" الفرد حقوق" على وضدا االنفعاالت، تحرير إلى ـ األنوار بھا

 الثامن بالقرن األولى اسم طيرتب وأليس ؟"الجماعة قيم" ھي تمجد حيث"الشخص

   عشر؟ التاسع القرن بِْنت الثانية بينما عشر؛

 فيما - يعثر أن للمرء يمكن فإنه الوجيه، االعتراض ھذا من بالرغم أنه والحال

: 4عدة مستويات على وذلك العميقة، التعالقات بعض على - الخالف سطوح وراء

 في" ارتسمت" ـ برمته القومي الفكر مدار عليھا التي ـ" األمة" فكرة أن منھا؛

 القرن في معيشا" واقعا" ھي تصير أن قبل أوال، عشر، الثامن القرن مفكري أفھام

 الثورة اندالع بعد إال سياسيا واقعا القومية النزعة تصر لم: "ثانيا عشر، التاسع

 لكن الرومانسي؛ العھد على إال أمة في موحد شعب فكرة تتجسد ولم الفرنسية،

 تَُعدّ  أن ويمكن عشر، الثامن القرن إلى تعود المسائل ھذه حول األولى تالنقاشا

): 1715( عشر الثامن القرن بداية حتى أنه ومنھا؛. 5"األنوار لتيار مضادا تيارا

 تحليل تم كان وال آخر، عرق على عرق تفوق نظرية ابتداع بعد تم قد كان ما"

 تعنيه أن يمكن الذي بما الوعي تم يكون أن عن فضال الوطن،: لفظة مضمون

 األرض نداء القلوب في يثيرھا التي األحاسيس إلى بُعدٍ  إضافة تمت أو األمة،

 ھذه تعاش كانت ذلك، ومع. ويبررھا يفسرھا الذي الفكر جھد الكنيسة وجرس



  5

 من ألماني أو الممزقة، إيطاليا من إيطالي يعتقد كان إن وما عيشا، األحاسيس

 نفسھا تلقاء من تخوض كانت التي بولونيا من بولوني أو الموحدة، غير ألمانيا

 أو بلده عمق سمات من ِسَمةً  أن الغافية، إسبانيا من إسباني أو نفسھا، ضد حربا

 العقل ويفقد والخصومات، االحتجاجات تبدأ حتى ُمسَّا، قد الخارجي مجدھا حتى

 باألمم إلحساسا كان فإذن". القومية السمات جلبة أمام حقوقه والمشرع الكوني

 ما نقرأ أن يكفي للمفھوم، التنظير إلى االھتداء يتم لم وإن حتى بأوربا ساريا أمرا

 Carlantonio بيالتي كارلنطونيو اإليطاليين من األنوار عصر كتاب أحد كتبه

Pilati             (1802-1733 (لنقتنع عشر الثامن القرن من الستينات في 

 على يعثروا أن آخر إلى بلد من أوربا يجوبون لذينا أولئك على يعسر: "بذلك

 كل في يعثرون أنھم يعتقدون لذلك البلدان؛ ھذه مختلف سكان بين جوھرية فوارق

 إقناع -بالمثل - بمقدرتھم، أن ويتصورون البلدان، ھذه بين يوّحد ما على مكان

 كبرى اأمور ھناك أن حق فلئن الخطأ؛ جسيم ذلك في يخطئون لكنھم بذلك؛ قرائھم

 خلفيتھا وتساوي أخالقھا، تماثل مثل  -أوربا شعوب مختلف بين ما حد إلى تقرب

 أخرى، سمات ثمة أن أيضا يحق فإنه - التشريعية، مبادئھا وتشابه الدينية،

 وفي عيشھا طرق وفي أھوائھا وفي األمم ھذه طبع في تجري جوھرية واختالفات

 مبادئ بعض واختالف البلد وطبيعة بوالمشار والغذاء المناخ شأن وذلك عوائدھا،

  .6" التشريع نمط تباين وأخيرا الحكم، رسوم وبعض الدين
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 بنت ھي إنما ـ الحديث بمعناھا ـ" األمم" إن: ھنا القول ترداد النافل من ولعل

 عرفت حتى القرن ھذا إلى تنسب زالت وما التخصيص، على عشر التاسع القرن

  المفكر قدم ،وقد"األمم قرن" أو" القوميات قرن: "توسيمه في فقيل بھا، وعرف به

 القرن تاريخ) Walter Bagehot (1877-1826  باغھوت والتر اإلنجليزي

 قديمة: "بالقول عليه اعترض من ووجد ،"األمم بناء" تاريخ ھو بما عشر التاسع

 السياسية النظرية في والباحثين األفكار مؤرخي لكن ؛"التاريخ قدم األمم ھي

 الثامن القرن من أبعد إلى يعود ال للكلمة الحديث المعنى أن على يجمعون نيكادو

 ظروف نتاج وھو البشري، التاريخ في حديث مبتدع مفھوم األمة إنما: "عشر

 مفھوم يبقى باألساس، والسياسي الحديث معناه في"و ،7"خاصة تاريخية وحيثيات

 إن: القول إعادة فضل من منعي ليس التذكير وھذا. 8"حديثا مفھوما تاريخيا األمة

 سبقه؛ الذي القرن في سيما وال القرن، ھذا قبل تم إنما ھذا" األمم" فكرة اختمار

  ،"التنوير عصر" بوسم األفكار مؤرخة عند يعرف الذي عشر الثامن القرن نعني

 بلورة في أسھم قد يكن لم إن المفھوم، بلورة في اإلسھام وافر القرن ھذا أسھم فقد

 على ،"األمة" فكرة" تمثل" قرن ھو يكون أن من أقل فليس عناه؛ الذي عالواق

 والتاريخي ،)طبائع األمم( واألخالقي ،)ألسن األمم( اللساني( الثقافي التمثل األقل

  .السياسي تحقيقھا قرن ھو كان يليه الذي القرن بينما ؛)) متباين ماضٍ  األمم(
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 أنه األمم دراسة في المختصون بين وقد كذلك، األمر يكون ال كيف أخرى، ومرة

 مفھوم" كان" فما! ؟"صيرورات" كذلك فإنھا ،"مصائر" األمم كانت ھي لئن

 الثامن القرن بعد" األمم" مفھوم" صار" وإنما ، عشر الثامن القرن قبل ـ" األمم"

 على ـ برمته عشر الثامن القرن ـ قرن من أزيد صيرورته اقتضت وقد. عشر

  . به الوعي مستوى

 وھو ـ" القوميات أوروبا" إلى" األمراء أوروبا" من لالنتقال فإنه وبالفعل،

 ـ يليه الذي القرن في بالكلية وتحقق عشر الثامن القرن أواخر في بدأ الذي االنتقال

 وأن ،"ھوية" لھا فإن البينة، اختالفاتھا من بالرغم أنه آنھا الساكنة إقناع ينبغي كان

 ـ الوطني ـ القومي اإلحساس نما وما. مشتركة لحةمص أساس ھي" الھوية" ھذه

 عشر؛ الثامن القرن تال الذي القرن في إال ليكتمل له كان وما دفعات، على إال

 بتضخمه، بل اإلحساس؛ ھذا بنمو يعرف زال ما الذي عشر، التاسع القرن أعني

" إيجاد" من بد ال كان أنه ذلك قرنھا؛ أو" القوميات عصر" أنه على شھر حتى

 قبل، ذي من" اإليطاليين"و" اإلنجليز"و" الفرنسيين" إيجاد تم مثلما ،"األلمان"

 أي ؛"متصل نسل" وعلى" مشتركة نسابة" على المصادرة بالذات تنبغي وكانت

 تكفل ما وھو بأمرھا، الوعي ھو ينقصھا كان وما الذات، قائمة" أمة" وجود على

 إلى السياسية المھمة وأوكلت ، قلاأل على ثقافيا عشر الثامن القرن مفكرو به

 في ثورة" األمم نشأة" تكون أن فقبل عشر، التاسع القرن في القومية منظري
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 الثامن القرن ـ" التمثل في ثورة" كانت ـ التدقيق على عشر التاسع القرن الواقعـ

  . 9التخصيص على عشر

  

  ـ  II ـ

  األمم نشأة مدارات

  

 كتابه خاتمة في) 1944- 1878( ھازار بول الفرنسي األفكار مؤرخ يتساءل

 القرن نھاية( آنذاك أوربا عليه كانت الذي ما): "األوروبي الوعي أزمة( الشھير

 عناد] مسرح[ عن عبارة كانت: "ويجيب" ؟)العشرين القرن وبداية عشر السابع

 رابطة وحرب والنمسا، فرنسا وبين وإنجلترا، فرنسا بين تنافس: يتعاركون جيران

 إلى إال تنتھي ال االتفاقات كانت...إسبانيا في الحكم تولي وحرب غ،أوغسبور

 والحروب متعبة، والشعوب ذكرى، حنين إال السلم عاد وما قصيرة، ھدنة فترات

  ...". موصولة

 ـ عشر الثامن القرن في أوربا أمم أشھر لدى ـ القومي الشعور نمو حدث وقد ھذا

" الكوسمبوليتية" بين اإلحساس اھذ تأرجح حيث من وذلك: متشابه نحو على

: قل أو ،" الكونية" حتى أو" العالمية" أو العالم، إلى باالنتماء اإلحساس(

 وھذه) [معينة خصوصية إلى باالنتماء اإلحساس" (القومية"و") العالم مواطنية"
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 األلماني للفكر ثابتة سمة صارت والقومية الكونية بين العجيبة الجدلية التوليفة

 أوضح نحو على ـ اإلحساس ھذا يتحول أن قبل ،]عشر الثامن القرن في يالتنوير

  ". سياسية قومية" إلى عشر التاسع القرن في ـ وأقطع وأحسم

 للعالم، مواطنا نفسه يعدّ  للكسموبوليتية مريد إلى األنوار عصر مفكرو انقسم وقد

 ومؤمن...ألوطانوا واألمم الدول فوق ـ العالمية المواطنة ـ الكسموبوليتية ويعدّ 

 وقد. األغلب وھم التوليف إلى سعى من ومنھم والقومية، والمحلية بالخصوصية

 القرن مفتتح في Pierre Bayle بايل بيير الفرنسي التنويري المفكر كتب

 خدمة في ال نفسي أضع تجدني فلست للعالم، مواطن أنا): "1706- 1647(

 شيلر وكتب ،10"العالم خدمة يف وإنما فرنسا، ملك خدمة في وال األمبراطور،

 أمير، أي يخدم ال العالم مواطن بوصفي أكتب: "القرن نھاية عند) 1805- 1759(

  Eslin إسلن أنشأ ھذا، من أكثر ،11"بالعالم أستبدله لكي مبكرا وطني فقدت لقد

 محبة وھي لإلنسانية، خالصة لمحبة انبعاثا إال الحقة الوطنية كانت ما: "يقول

 مونتسكيو وانتھى ،"معينة ألمة أو ما لبلد الضيقة الحدود في سھانف تسجن ليست

 ما بأسرتي ومضرا لي صالحا أمرا أعلم كنت لو: "القول إلى) 1755- 1686(

 على لعملت لوطني وليس ألسرتي صالحا أمرا أعلم كنت أني ولو بذھني، أجلته

 ألوروبا مفيد أو ألوروبا مفيد وغير لوطني مفيدا أمرا أعلم كنت أنني ولو نسيانه،

 الثامن القرن دول عالم كان ما وھكذا، ،"جريمة لحسبته البشري، للنوع مفيد وغير
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 كان وإنما أوطان، عالم وال أمم، عالم - أوروبا مفكري من نخبة عند - عشر

 في مصمتا خبيئا ينام كان القومي النزوع أن لو حتى وذلك عالميا، عالما باألولى

  .  مدوية مصوتة استيقاظة -حين بعد - يستيقظ وسوف أركانه، كل

 كل تضم كان بحيث الجنسيات مختلطة المنحى عالمية قصورا أوروبا قصور كانت

 يحكم األصل الفرنسي ھذا ترى بحيث األوطان؛ متعددي الحكام وكان األوروبيين،

 الكبار العسكر رجال وكان...الشاكلة نفس على الوزراء وكان...األجنبية الدولة تلك

 والفرنسيين األلمان من عجيبة مزجة البروسي الجيش في تجد فكنت ك،كذل

 ألمان: الشاكلة نفس على الملوك حاشية وكانت...وغيرھم والسويسريين

 من وألمان بالسويد، وإيرلنديون وفرنسيون فيينا، في كثر وأوروبيون بكوبنھاجن،

 أن لفولتير يحلو كان بحيث عالمية، لغة الفرنسية استحالت أن وكان...ھولندا نبالء

  ".  الكوني اللسان األغلب على الفرنسي اللسان صار وأخيرا: "يردد

 بما يكبر االھتمام بدأ وأشمل، أوسع نحو على بالسكان، الدولة استبدت وعندما

 حيث - فرنسا ففي وھكذا، الخالص، القومي وبطابعھا" األمم روح" آنھا سمي

 كل يشكله الذي الشعب تعني" ألمةا" صارت - قوية مركزية نزعة تسود بدأت

 ذاكرة خزان إلى اللجوء تم وقد ملك، طاعة تحت دولة في تجمعوا الذين الفرنسيين

 أبناء الفرنسيين كل وصار الوسطى، القرون صور إلى باألوبة وذلك الشعوب،

 وكان ومنافسته، األجنبي أطماع ضد الملك وجيش إدارة حمتھم وقد الوطن
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 بفضل منسجمة واحدة أمة حول تجمعوا الذين اإلنجليز مھ المحتذى األنموذج

  .جزيرة في انعزالھم

  

 عن وإنجلترا بفرنسا القومي الحس تاريخ اختلف نفسه، االعتبار ھذا وبحسب لكن،

 منذ أكملتا قد األمتان ھاتان كانت المذكور القرن ذاك في أنه ذلك بألمانيا؛ مثيله

 وطنية وثقافة قوميا أدبا تمتلكان صارتا وما والثقافية، القومية وحدتھما زمان

 ناحيتھا من -فإنھا ألمانيا أما. بينة سياسية وفرادة خاصا دستورا وإنما فحسب؛

 دولة كانت ما  وحدة سياسية قوة تشكل كانت ما  - عشر الثامن القرن نھاية وحتى

 يةوطن ثقافة دولة حتى ھي كانت وال ال، ، Nationalstaat وطنية أو قومية وحدة

 فريدريش الشھير األلماني المؤرخ عبارة حسب  Kulturstaat موحدة قومية أو

 من" ُمْزقَة" ھي كانت وإنما ؛Friedrich Meinecke             ماينكه

 فحسب وإنما دستور، يلمھا أو حكومة تجمعھا ال  الحرة، والمدن واألقاليم الدويالت

 لھيجل قدر وكما. مبين ولسان ابھةمتش وعوائد ثقافية، وأواصر اجتماعية، روابط

 ألمانيا كانت ما: "نقول أن يمكن ،"دولة ألمانيا ليست" ـ بعد فيما  ـ يكتب أن

 بعض ھھنا. فشيئا شيئا أمة ألمانيا بأن األلماني القومي الوعي حدث ثم ،"أمة

  . أوجھه
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  ـ  III ـ

  األنوار عصر في األمم نشأة

  نموذجا ألمانيا مفكرو

  

 فريدريش ـ القومية الميول ذوي من عشر الثامن القرن ألمانيا ريمفك أحد كتب

 صاحب) Friedrich Karl Von Moser (1723-1798  موزر فان كارل

 بعامة األلماني الشعور واصفا ـ)  1756" (األلمانية القومية الروح في: "كتاب

 وفي االسم في االشتراك بيننا يجمع شعب نحن: "األلمان وسط لزمان ساد الذي

 تحدد قوانين على ونتوفر ،)اإلمبراطور( ذاته العاھل سيادة إلى والخضوع اللسان،

 تلمع الذي بأوربا شعب أول نحن وبالقوة، مبدئيا(...)  وواجباتنا وحقوقنا دستورنا

 ووْضُعنا وقرون قرون منذ فإننا ذلك ومع ألمانية، رؤوس على الملكية التيجان فيه

 ونحن استھزاءاتھم، ونصبة جيراننا فريسة نكون نفتأ ما فنحن لغزا؛ يشكل السياسي

 الذي بالقدر أشداء أقوياء االنقسام، ھذا بفعل وعاجزون أنفسنا، على منقسمون

 نحمي أن عن عاجزون نفسه الوقت وفي البعض لبعضنا األذى نسبب أن يمكننا

 فينا يتحدى وإنما بعاھلنا، مكترثين وال اسمنا، شرف إلى آبھين وغير أنفسنا،

 أن بمكنته شعب.  مزدرى شعب ذلك ومع عظيم، شعب نحن البعض، بعضنا
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 عن مبينا تعبيرا يعبر المقطع ھذا أن الحال. 12"الشفقة يثير يفتأ ما ذلك ومع يسعد،

  : أمر وتاله سبق له كان حال وھو آنذاك، ألمانيا حال

 على شھدت ألمانيا كانت ـ 1700 عام حوالي ـ عشر الثامن القرن مستفتح عند

 برلمان اجتمع  لما ـ 1848 عام وفي", المشترك الوطن" لفكرة قوي ضمور

 قد" أمة" "يعودوا" أو" يصيروا أن" في األلمان رغبة كانت ـ فرانكفورت

 ما جرى وكيف جرى؟ الذي الخطب ما الشعب؛ فئات لكل ملحا مطلبا صارت

 برول ليفي رنسيالف االجتماعي للبحاثة سبق خال قرن عن ينيف ما منذ  جرى؟

Lévy-Bruhl بألمانيا حدث الذي التحول في) عشر التاسع القرن نھاية( تساءل أن 

 يعود الذي الدور ما: عشر التاسع القرن ومنتصف عشر الثامن القرن بداية بين ما

 أية وبوفق القومي؟ الوعي بلورة في أسھموا ھل والشعراء؟ والنقاد الفالسفة إلى

 ألمد لھا ھيئوا أنھم أم آنذاك الوحدة في يرغبون كانوا ھل حد؟ أي وإلى وسائل

 األحاسيس الحقبة تلك إبان تغيرت كيف ذلك؟ يتصوروا أن غير من طويل

   13"السياسية؟ والنظريات واألفكار

" عبقريتھا" بشأن وعيھا األلمانية األمة إلى" أعادوا" ھؤالء أن شك ال

 بأمر االعتداد وكذلك به، واالعتزاز" لسانھا" احترام فكرة وألھموھا ،"أصالتھا"و

 ولزمن ذلك مع -ظل قومي إحساس تَكَّون وبھذا ،"األخالقية طبيعتھا"و" طبعھا"
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 ھؤالء جھود تميزت لقد. العصر كوسمبوليتية مقتضيات مع منسجما - يسير غير

  : اثنين بأمرين األلمان

 وما ـ واحد وطبع ولسان مإقلي ـ قائمة األلمانية لألمة" التحتية البنية" أن عدوا: أوال

 ولذلك األمة، بھذه" الوعي" يعني ؛"الفوقية البنية" من ضرب ھو ينقص كان

  ". األمة بناء إعادة" على وإنما ،"األمة بناء" على ال - باألولى -جھودھم انصبت

 فقد ،"السياسي بنائھا" من أكثر" لألمة اإليديولوجي البناء" باھتمامھم استأثر ثانيا؛

 ولذلك. السياسي بالشأن اھتمامھم عدم إبانھا ألمانيا مفكري من لعديدا عن عرف

 الوحدة" أو" األخالقية الوحدة" عن بحديثھم ـ إيديولوجيا األلمانية األمة بناء أرادوا

 المشترك، التاريخ الطباع، اللسان،( لألمة" الروحية الوحدة" أو" الثقافية

 الوحدة" أو" القومية الوحدة" عن ثالحدي عن عندھم تقدمت التي ـ...) الفضائل

  ".السياسية

 تعززت - األلمانية للديار الفرنسي االحتالل بعد - اإلمبراطورية انھيار بعد لكن،

 1815 عام وبعد ،"األلماني الوطن" فكرة على بالكلية ودارت القومية، الھبة ھذه

 دولة تستحيل أن الشأن ولكن أمة؛ تصير أن عليھا ألمانيا بأن ال اإليمان إلى صير

  . أخرى مسألة وتلك. ومھابة مھيبة قوية

 أجيلوا: "بالقول بألمانيا القومي الوعي تطور عن كتابه افتتح قد برول ليفي  كان

 عشر، السابع القرن من األخيرة األعوام خالل السياسية ألمانيا خريطة في األنظار
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 لئن أنه تتصوروا أن لكم وبالفعل". والبرقشة والتشابك المزقة غاية في البلد تلفوا

 دائرة كل أن أيضا حق فإنه دوائر، عشر إلى ـ مبدئيا ـ مقسمة اإلمبراطورية كانت

 ورؤساء أمراء عليھا يسود عده، يطول الذي الشيء الدويالت من تتضمن كانت

 منطقة وثمانين حرة، مدينة خمسين من أزيد عن فضال ھذا دوقيات، وحكام أساقفة

 ضد حربھا من خرجت قد كانت التي فرنسا الجارة خالف على وذلك. مستقلة

  . َملِِكھا وحول) دارك جان جسدته الذي( الوطني بشعورھا موحدة ألمانيا

 الذين - عشر السابع القرن أواخر عاشوا ممن - األلمان المفكرين أوائل من ولعل

 يوجد: "يقول كتب فقد). 1716- 1646( اليبنتز  المزقة ھذه بالھم عليھم شغلت

 سوى(...)  مخرج من عاد ما بحيث) التدھور من( حالة في المشترك الوطن

 الشفقة، تثير أن إال يمكن ال) سواب( من القادمة واإلرساليات معه، الھروب

 تبذل لم ولئن يحدث، بما مباالة ال األكثر أولئك حتى أعين في الدموع وتستذر

 لزمن الھيبة وفقدانھا األمة سقوط إصالح في أبدا يفلح لن فإنه كبرى جھود

 يغلب كان ما إذ واد؛ في صيحة ظلت لطالما ھذه اليبنتز صيحة لكن ؛14"طويل

 من بضرب اإليمان ھو ـ عشر السابع القرن أواخر ـ األلمانية النخبة على

 الشغف مسألة إھمال حد إلى -األحايين بعض في - يبلغ كان الكوسمبوليتية

 الناس من العديد أن إال أرى ال: "األمر ذاھ من اليبنتز اشتكى ولطالما بالوطن،

 أباطيل إال الوطن يتطلبھا التي الواجبات ما...  القائل للرأي االنتصار في يغالون
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 -األلمانية النخبة كانت". الناس بين اليوم السائر المذھب ذا ھو. الوثنيون ابتدعھا

 فإن هللا، محبة بعد أنه المؤكد من: "آخر واد في ھو وكان واد، في - جملتھا على

 تخلف اليبنتز الحظ. 15"وطنه سعادة ھو إنما َخيِّر امرئ قلب بشغاف يتعلق ما

 العلوم حال أن أدرك أمته، واستنھاض إلدانته قلمه وجرد األمر، ھذا فھاله وطنه،

 كنا إذ أننا ـ األلمان معشر ـ يشرفنا ليس: "يقول فأنشأ يرام، ما غير على بألمانيا

 والعلوم، األخرى والفنون الميكانيكية الصنائع ابتكار إلى السباقين باتقري الدوام على

 كان لو كما وذلك العلوم، ھذه وتطبيق الصنائع ھذه إتقان في األواخر اليوم فإننا

 فإن الحظ لسوء لكن: "أضاف ما وسرعان", مجدنا لحفظ يكفي أسالفنا مجد

 والصنائع العلوم أن وبما...يوم عن يوما التراجع في سائرة وصناعتنا ورشاتنا

 تلجأ أن أو العقول، أعظم تنھار أن غرابة ال فإن اإلھمال، غاية في عندنا أضحت

 أعظم يستقطبون كيف ويعرفون قيمتھا، الخبرة حق يخبرون أجانب عواھل إلى

 اكتشافا، ـ األلمان نحن ـ نكتشف أن يحدث عندما أنه والحال...أوروبا عبقريات

 سووه ما إذا حتى وتطبقه، وتنشره للحال تطوره كيف عرفت األخرى األمم فإن

 ھذه في لنا يحدث. إلينا ردت وقد بضاعتنا األصل في أنه نجھل صرنا وعدلوه

 ما أشبه األمر فيكون...العادية التجارة في يحدث مثلما بالعلوم المتعلقة المعاملة

 ألمانيا لعقو أشد تمضي(...)  منه سرقه ممن حصانه يشتري الذي بذاك يكون

 16!"تعوض ال التي للخسارة يا بؤسھا، إلى ألمانيا وتترك سبيلھا، حال إلى مھارة
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ًحا قومه ھمم ھو استنھض ولطالما  اإلمبراطورية تقوم: "وطنه بعظمة لھم ملوَّ

 إن لوحدھا إليھا اإل يعود ال شأن وسعادتھا لوحدھا، بأمرھا وتنھض نفسھا، بمؤنة

 يعدمون الرجال وال يحمونه، رجاال يعدم البلد ال هأن ذلك في والسبب أرادت، ھي

  ".وخصبة واسعة واألرض وأذكياء، شجعان فالرجال. تغذيھم أرضا

 في اللسان أھمية إلى تنبھوا الذين األلمان المفكرين أوائل من اليبنتز عد وقد ھذا

 قيلح ظلم أي: يقول أنشأ فقد ،"القومي الشعور لحمة" وتحقيق" األمة بناء إعادة"

 سواء آخر، لسان أي من شأوا أقل ليس وأنه سيما ال! يھان حين األلماني باللسان

 يستعمل أن على يتأبى نزيه للسان إنه بل شاعريته؛ أو جماله أو قراؤه حيث من

 نسيت ھي إن دمارھا إلى األلمانية األمة تذھب ولسوف! الكذب عن التعبير في

 تعبيرا ـ الفرنسي اللسان استعمال على األلمان من يدمن من شأن ومن! لسانھا

 األلمان ھمة يستنھض زال وما! الفكري االنتحار من ضربا يقترف أن ـ وكتابة

 عن الدفاع في رسالة أنشأ حتى وكتاباتھم، أقوالھم في وإعماله بلسانھم للعناية

  .ومديحه األلماني اللسان

: عنده وجد النفس ةمناقض من ضرب إال يعادلھا كان ما ھذه اليبنتز حمية أن على

 وإن حتى ـ الكسموبوليتي ـ" الكوني" لنزوعه أبدا اليبنتز تنكر ما أولى، جھة من

 من غريبة وتوليفة عجيبة مزجة ذلك وفي القومي، الشعور إلھاب حاول ھو

 القومي؛ الحس غلواء من تخفيفا البعض فيھا وجد لربما" القومية"و" الكونية"
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 اليبنتز نافح مھما ثانية، جھة ومن. وضعفه رعونته خراآل البعض فيھا استقرأ بينما

  !فليتأمل! الفرنسي باللسان كتبه أھم كتب فإنه األلماني، اللسان عن

مة، وأكاديميا حرا مفكرا اليبنتز كان إذا أنه والحال  بلده في معزوال بقي فإنه عالَّ

 في الھوى أوربي يبق فإنه والعبقرية، القلب ألماني كان ھو ولئن حياته، عھد ألمانيا

) Thomasius Jacob (1622-1684توماسيوس أما. ومعارفه وصالته عالقاته

 بعض أن والحال أشد، تأثيره كان لربما ولھذا األلماني، الشعب إلى أقرب كان فإنه

 الفلسفة ـ الفلسفة لتقريب جھد لقد اليبنتز؛ عمل على تحشية كان الرجل جھد

 الفلسفة إن: القول إلى االبتدار وجب: "جھد أيما لمانيأ بلسان األلمان إلى ـ الشعبية

 وجنسه، وضعه كان مھما شخص كل يفھمھا أن يمكن بحيث بمكان السھولة لَِمن

 ليكتبوا الرومان كان وال بالعبرية، ليكتبوا اإلغريق] الفالسفة[ كان ما أنه والحال

 الفرنسيون إعماله يتقن ما وھذا األم، لغته ويستعمل إال شعب من ما باليونانية،

 ال لغتنا كانت لو كما الميزة، ھذه من ـ األلمان معشر ـ أنفسنا نحرم فلماذا اليوم،

 األلماني القس بمھاجمة الكالم ھذا يذكرنا. 17"النحو؟ ھذا على تستعمل لكي تصلح

 يقصرون الذين:" ألولئك) Gottfied SchÜtze  (1719-1784 شيتزه كوتفيد

 األمر ھذا بفعل ويصيرون والرومانية، اإلغريقية ومالعل على نظرھم إعمال

 ينساب الذين أسالفكم حق في تذنبون لماذا! ھذه الحظ تعيسة كائنات أي غرباء؛

     18"عروقكم؟ في دمھم
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 -بالثاني - وتوماسيوس - باألول -اليبنتز من كل الطريق اشترع بعدما أنه والحق

 التأليف في انتھى الذي) 1754-1679(  وولف األلماني الفيلسوف دور جاء قد ھا

 باأللماني التأليف في اليبنتز محاولة كانت ولئن النھاية، غاية األلماني باللسان

. الفلسفية النخبة أوساط في تنحصر لكيال  التجربة عمم وولف فإن عالمة، محاولة

 وإنما وحدھم؛ العلماء إلى فحسب يتوجه ليس كتابه بأن كتبه أحد مقدمة في قال

 إلى أقرب األم لغتنا أن إلى تجربة بعد اھتديت لقد: "أيضا التجار مخاطبة يروم

 يستعصي ما جيدة ألمانية بتعابير نفسر أن يمكن وأنه الالتينية، من العلم عن التعبير

  .  19"مغربا وحشيا فيأتي بالالتينية عنه التعبير

 ،"األمة فكرة بناء إعادة" وفي" القومي اإلحساس" تنمية في المبذول الجھد ومع

 ھذا آخر لدى حتى وذلك المسيطرة، ھي ظلت ـ الكسموبوليتية ـ الكونية النزعة فإن

 ـ يليه الذي القرن ومستھل عشر السابع القرن أواخر ألمانيا مفكري من العقد

ْوَرة توارى، والحس ساء، قد األمر يكن لم إن ھذا. وولف  كان ولئن ضعفت، والسَّ

 مستميتا دفاعا دافع مثلما - "المشترك الوطن" فكرة لدواما على استحضر قد اليبنتز

 كانت ما إذ وولف؛ عند نفسه النحو على األمر كان فما -العليا ألمانيا مصالح عن

 ـ األخالقية نظيمته في وحتى. السياسية مصالحه وال ال وطنه، أحداث كثيرا تھمه

 البشرية نحو يتوجه بهخطا كان ـ الشھيرة ميتافيزيقاه من الواقع إلى األقرب وھي

 يعد كان أنه حتى خصوصيتھم، في األلمان نحو وليس ـ عموميتھا في ھكذا ـ قاطبة
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 -بالتبع -بواجباته قام قد آنھا يكون فإنه البشرية، نحو بواجباته بقيامه المرء أن

  !الكون؟ مواطن الحق المواطن ليس أَوَ  الوطن، نحو

 الثامن القرن بداية من ـ الزمن من حقبة ناأللما المفكرين على أتت قد كانت فإذن،

 بعض إال اللھم القومي، الحس عندھم فيھا ضعف ـ األول نصفه حوالي إلى عشر

) Gottsched (1700-1766 كوتشيد األلماني المفكر عند نلفي كما استثناءات

 األجانب يلحقه الذي الظلم في: عنوان تحت 1734 عام منشورا نشر قد كان الذي

 أيما األلمان العلماء يجل: "أنه الخصوص وجه على فيه ذكر علمائنا، لىع بحكمھم

 - اليبنتز عومل لقد عينھا، المعاملة الخارج يعاملھم وال أجنبي، ھو ما كل إجالل

 االرتياب ذاك له يرثى أمر حقا أنه وجدت كما سطحية، معاملة لوك قبل من -مثال

 به نتلقى الذي الشديد اإلعجاب تلقاء ،الخاصة قواھا إلى أمتنا به تنظر الذي الشديد

 ألمانيا بلدنا أن نتذكر ما بقدر مؤسفة تكون مشاعر وھذه الخارج، من يأتي ما كل

 أن المرء ويلزم حقا، بھم نفتخر أن يمكن الذين العظماء الرجال ضروب كل أنتج

  . 20"الشھيرين المواطنين ھؤالء أسامي حتى ليجھل وطنه عن غريبا يكون

 تحريك في أسھم) 1740( ببروسيا  الحكم مقاليد الثاني فريدريش عتالءا أن على

  وإن وحتى بالذات، مقصودا ليس األمر كان وإن حتى أمتھم نحو األلمان مشاعر

 ھذا عھد أعقب فقد". والقومية" الكونية" بين قائمة العجيبة األمزوجة تلك بقيت

 حتى وذلك دينيا، يكون يكاد "الوطن" نحو كبير حماس ـ المتنور المستبد ـ الملك
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 لكن ؛"األلمانية األمة عظمة" إلى باألولى - السعي الرجل مذھب من كان ما وإن

 ليتصوره كان ما تحقق ما أن بمعنى ؛"المذھب" جنس من كان ما" المذھب الزم"

 كتابه في برول ليفي به أوحى ما خالف وعلى البتة، يعني ال ھذا أن على. صاحبه

 تحدث فلطالما ،"معتدال قوميا" كان وإنما بالمرة،" قوميا" الرجل نكا ما المذكور،

 ولطالما ،"الدھر أبد تنمحي أن تقبل ليست والتي األمة تسم التي السمة" عن ھو

 في قرأت": "الكسموبوليتية" مسألة أمر في الفرنسيين األنوار مفكري على رد

 شأن من أن عمونيز وھم...اعتباطي رأي الوطن حب أن الموسوعيين كتابات

 أن الكالم بھذا قصدوا ما إذا الرأي أوافقھم وأنا عالميا، مواطنا يكون أن الحكيم

 ھذا عند تقف الرأي إياھم موافقتي لكن يتوادوا، أن عليھم وأن إخوة، ھم إنما الناس

 ،]أوطان بال[ مشردين متسكعين أفراد تكوين - النھاية في -قصدھم كان إذا الحد

 يقول...  ملال األرض وجه على ويھيمون ،]بلدانھم إلى[ دھميش شيء ال أناس

. مشرع رأس في انقدحت فكرة ھو وإنما الواقع في للوطن وجود ال: الموسوعيون

  . 21"متينة ورابطة عملي تحقق الوطن إنما ظنوا، ما وبئس

) Ewald Von Kleist (1715-1759 كاليشت فان إوالد األلماني الشاعر ھذا

 شعره من مقطع في أنشد وقد الثاني، فريدريش جيش في بطاوضا شاعرا كان

 نفسي ألرى وإني أبديا، مجدا الوطن أجل من الموت يستحق: "بمصيره نبوءة

 مات وبالفعل،". ذلك إلى المصير دعاني ما إذا نبيلة، ميتة رضية، ميتة أموت
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 موته حدث وكان المعركة، ساحة في نالته جروح عقب بفرانكفورت الشاعر

 خبر ليسنغ صدق ما أنه حتى أصحابه، من ألمانيا شعراء بين عام حزن اسبةمن

 على تمجيد أشعار ينقش أن إلى انتھى أنه ثم! يموت أال الشاعر شأن فمن موته،

  .قبره شاھد

 كانت ممن الزمان ذاك بألمانيا كثر وأدباء شعراء حال ھو كان ھذا أن والحال

 الشاعر في ھردر الفيلسوف أعجب ما أن ھنا نذكر أن يكفي القومية، الحمية تھزھم

" الوطني" ھو وإنما" الشاعر" ھو كان ما) Gleim (1719-1803 كاليم األلماني

ً  الحكيم كان لقد كان،  ألمانية شعر بأبيات يتغنى: "شاعر على يتعرف أن في شغوفا

 نياأللما الشاعر عن يقال نفسه واألمر ،"ألمانية قضية عن يدافع ألماني بطل على

 1761 عام بألمانيا نشر الذي) Thomas Abbt (1738-1766 أبت توماس

  ".الوطن أجل من الموت في: "رسالة

 فرنسيه كان وإنما والكمال؛ بالتمام الھوى ألماني كان ما الثاني فريدريش أن على

 الكتب، الفرنسي باللسان كتب األغلب، على النازع فولتيري كان بل منه؛ جزء في

 شغف كان ما ھذا، من أكثر فولتير، طريقة على" متنورا مستبدا" هنفس من وصنع

 كل الملك لھم يُِكنّ  كان بل ملكي؛ بشغف ليقابل شغفا بالملك القلم أھل بعض

 دور لھم كان الذين األلمان الشعراء أحد ھؤالء ومن االحتقار،:نقُل لم إن التجاھل،

 كلوبستوك الشاعر ـ أمة يشكلون األلمان بأن الوعي روح إذكاء في كبير

Klopstock (1724-1803( - الملحمي الشعر أن اعتبر وقد - يقول كتب وقد 
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 شاعرنا بدورنا ـ األلمان نحن ـ إذن لنا ليس أَوَ : "-األمة روح عن يعبر ما أعلى

 بھذا أمتنا اكتراث عدم ألحظ عندما الحق االستنكار بي يستبد الملحمي؟

 ألسالفنا كانت كم وبالمقابل،...توافه ألمور إال المجد شعراؤنا يطلب فليس...األمر

 نحن! والعلوم الفلسفة مجالي في نجاحات من اليوم نحقق وكم! عسكرية شجاعة من

 وحده بنفسه، ازدھائه من بالرغم بذلك، لنا يقر نفسه واألجنبي متصل، تقدم في

 أن ةالحقيق ،22!"قومي أي الشجاعة من بألمانيا،قليل ممثل غير الملحمي الشعر

 نفسه نذر وبالفعل، نفسه، يستنھض كان ما بقدر غيره يستنھض كان ما شاعرنا

 الملحمية القصيدة األلمانية األمة إعطاء: الزمن من عقدين من ألزيد المھمة لھذه

 لفريدريش تجاھل ملحمته وفي ،"المسياد" ملحمة من كان ما وكان تستحقھا، التي

  .مكافئ بتجاھل ُووجه الثاني،

 ملحمة نشر تم كما ،1760 عام السكندنافية الميتولوجيا نشر أمام الباب حفت وقد

 يمنح أن يريد وأبطالھا، القديمة جرمانيا بآلھة كلوبستوك تغنى وكم أوسيان،

 طردت لقد: "كتب أن بعد اإلغريقية، للميتولوجيا ظھره مديرا ذاكرة،" األمة"

 وعن Wotan بووتان  Jupiter جوبيتير عن مستعيضا ،"اإلغريقية الميتولوجيا

 آلھة مستدعيا اإلغريق ربات مستبعدا...  Freyn بفرين Aphrodite أفروديت

 الشمالية األمم وغيوم بضبابيات مشكلة للعالم رؤية بناء محاوال الجرمانية، الحرب

 Hainbund الصحاب من دائرة الشاعر حول تشكلت ھذا، من أكثر. 23وحدھا
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 ألمانية تفكير بطريقة غيرھم من أكثر يفكرون نيابألما" الذين أولئك كل ضمت

 التعصب ھمھم وكان ،"غيرھم من أكثر خلص ألمان أنھم ويشعرون صرفة،

 األلماني اللسان يُعمل ال من واتھام كوني، نزوع كل ومھاجمة األلمانية للروح

 الفرنسية الروح إلى األقرب األلماني الشاعر اسم ذكر وھكذاما العظمى، بالخيانة

 لمفسد الموت: "الصياح إلى وتدوعي إال) Wieland  (1733-1813 فيالند

  .كتبه إحراق حد إلى األمر ذھب بل ؛!"لفولتير الموت! لفيالند الموت! العوائد

 مسرح تجربة بداية فشل على قلبه يعتصر واليأس) 1781-1729( ليسنغ كتب

 كم...  سريعا تبخرا الھادئ الحلم ھذا تبخر لقد: "يقول ـ ھامبورغ مسرح ـ قومي

 بعد نشكل ال األلمان ونحن ألماني، قومي مسرح تأسيس إرادة فكرة ساذجة تبدو

 أخالقي، طابع إلى فحسب وإنما سياسي؛ دستور إلى أومئ ھنا تجدني ولست! أمة

 الخاص الطابع بأن القول يمكن إنه حتى] األمة غياب من[ الحال ھذه على زلنا وما

 من يأتي ما لكل الدوام على مقلدة إال نحن فما له، خاص ابعط ال أن ھو باأللماني

 قوميا كان ما فإنه عنه، عبر الذي القومي الحس ھذا من بالرغم أنه على". الخارج

 تمييز بال مسالمة إنسية نزعة ـ عصره نخبة عادة على ـ مثاله كان وإنما متحمسا

 قصائد بنشر تكفل وإذ. اعالمي مواطنا نفسه يعتبر كان بل والشعوب؛ األعراق بين

 منزلة يحتل الوطني زال ال: "يقول صاحبھا إلى كتب الحماسية، الوطنية كالين

 أطمح ما آخر ھي وطني سمعة أن والحال...الشاعر حساب على عملك، في أكبر
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 مواطنا أكون أن عليَّ  أن أنسى أن تعلمني أن الوطنية على كان ما إذا إليه،

 محبة عن فكرة أية لدي ليست العام، الوجه لىع: "يقول وأضاف. ،24"كونيا

 أخمص إلى رأسه أعلى من ألمانيا" كان إنه: عنه قيل رجل اعتراف ھذا ،"الوطن

 وإنما معروفة، حدود بال وكانت عشر، الثامن القرن ألمانيا صنع في أسھم" قدميه

  .القوميين واألدب والفلسفة باللسان

 ال أو يدري حيث من - أسھم: أعماله كانت وھكذا الثاني، فريدريش كان ھكذا

 البلد وأكسب بلده، ألدباء تجاھله من الرغم على األلمانية اآلداب بعث في - يدري

  .الفرنسي بالنموذج تعلقه من الرغم على األمم بين موقعا

 ھو" األلمانية األمة فكرة بناء إعادة" في غيره من أكثر أسھم الذي المفكر أن على

 التي الحرب ألناشيد الرجل تحمس كان فكم مدافعة، الب) 1803- 1744( ھردر

 ليترجمھا الشمال؛ أھل ينشدھا كان التي الحب وألغاني القراصنة، ينشدھا كان

 إلينا األقرب ھي" الجرمانية الميتولوجيا أن الحظ وكم! وطراوتھا بساطتھا بسبب

 في ثينالباح على أشكل وْجه ھردر أن والحال"! األخرى الميتولوجيات كل من

: أوجه ذو حمال ھردر وفْكر المحير، المفكر نموذج فھو األلمانية؛ األفكار تاريخ

: قل أو ملتبس وجه عندھم فھو مباين؛ قول مذھبه لالزم كان ولربما قول، لمذھبه

 مؤرخ فھو الكوني وجھه على ألح الذي فأما. قومي ووجه كوني وجه:  وجھان له

 ليبرالي مفكر أنه على ھردر صور الذيnIsaïe Berli25 برلين أشعيا األفكار
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 على ألح الذي وأما ثقافاتھا، تكافؤ بحكم األمم بتكافؤ اإليمان يكون ما أشد مؤمن

 حتى  Zeev Sternhell ستيرنھل زيف المؤرخ فھو المتعصب شبه القومي وجھه

 وقد ،26"المتصلبة القومية نبي"و بل ؛"القومية األدلوجة أبا" اعتباره حد إلى ذھب

 وھو ھذا ھو كان لربما أنه على. ذاك أو ھذا ھو كان إن يختاروا أن في احتاروا

 قال كما ـ الفكر أن وباعتبار لبس، وجه وله إال مفكر من ما أن باعتبار وذلك ذاك،

 االلتباس، أتون في بصاحبه يلقي أنه صعوبته وجوه أحد وأن صعب، أمر ـ ليفناس

  .وفاتنا وساحرا ملتبسا وجھا يبقى نهفإ ھردر، أوجه تثنت مھما وبالجملة،

 عن يلزم ھل لكن يكون، إغراء بأشد" األمة" بفكرة مغرى كان الرجل أن شك وال

 أو" أخالقية أمة" أو" ثقافية أمة"إنھا حيث من" األلمانية األمة" في ھذا مذھبه

 ـ" الرومانسية القومية" اسم تحت يعرف صار ما مبدأ ذا ھو ـ" روحية أمة: "قل

  ؟"السياسية القومية" األمم بين سياسية لمواجھة مؤيدا كان أنه

: السؤال ھردر فيھا تناول فقد االلتباس؛ ھذا بأمر تشي) 1765( ريغا محاضرة لعل

 وجواب القدماء؟ عند عليه األمر كان كما وطن ومن جمھور من لنا بقي ھالَّ 

 ازدھار كان القديم يف: الحديث والمجتمع القديمة المدينة بين فارقا ثمة إن: ھردر

 ال بحيث وذلك عليا، غاية أعينھم نصب المواطنون يضعه ما ھو وعظمته الوطن

 متعلقة كلھا والعوائد واألخالق الدين كان. تساويه حتى أو عليه تعلو مصلحة

 كانت ثمة ومن باضمحاللھا، يفنى وكل منھا ينبع كل يكون، تعلق بأشد بالمدينة

 أمامھا تنمحق أن األخرى الواجبات كل على يتعين تيال الواجبات أعلى الوطنية
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 الحديثة العھود على لكن، الوطن؛ محبة في تتلخص الفضائل كل وكانت وتصطف،

 لقد كبرت، أم صغرت الوسيط العصر جمھوريات تشبه المسيحية أوربا عادت ما

 فإن ثمة، ومن". البشرية" مثال إلى أعلى؛ تصور إلى بالمحدثين الفكرة ارتفعت

 بوسمه الغريب إلى النظر وعوض  مبرر، من لھا عاد ما اإلقصائية القدماء وطنية

 إنما فيھا، نحبھا وأن الشعوب في" البشرية" نرى أن ينبغي صار فإنه العدو؛

  . الحقيقي وطننا وحدھا" البشرية"

 مفكري أغلب تقاسمھا فكرة عن إال المحاضرة ھذه في ترجم ما ھردر أن والحال

 ينمحي أن" الوطن" شأن من أن ترى الزمان ذلك فلسفة كانت لقد: رالتنوي عصر

 النظر وأن أعمى، بالضرورة أمر وحده بالمحبة تخصيصه وأن ،"البشرية" أمام

 موقف واتخاذ - وعدوة بل -غريبة أجنبية ھي كانت لو كما األخرى الشعوب إلى

 لمسيرة فاتوقي العصر ذاك لمفكري يبدو كان العداوة، من قريب دفاعي منھا

 إجماع، محل تشكل ھذه" البشرية" فكرة كانت لقد. البربرية إلى وارتدادا الحضارة

 لمثل ھردر اعتناق كان ما الحال وبطبيعة  ،27نقاش إلى تحتاج كانت ما أنھا حتى

 أن يستحق ما وطنه في يجد وأن ،"أمة" شعبه في يرى أن من ليمنعه األفكار ھذه

 ومحبة أسرته، ومحبة مدينته، ومحبة القوم، لسان ةمحب: محبة ببعض يفرده يجعله

 ال بحيث وبريئة، مشروعة متطرفة، ال معتدلة محبة كانت أنھا على... بلده عوائد

 مكانا للبشرية محبته من يقتطع أن في ضيرا يرى ال كان إذ تفريط؛ وال فيھا إفراط

  . الوطن لحبه يفرده
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 وطنية" لكل معاديا ظل بالتلقاء نهلك ھردر، ضدھا كان ما" وجدانية وطنية" تلك

: نفسه اآلن في وبغيضا للسخرية مثيرا أمرا شوفينية كل له بدت إذ ؛"متعصبة

 في مثله البالدة، تام بليد بجنسيته المتفاخر أن لي يبدو المتفاخرين، كل بين من"

 متعھدة غير حديقة إنھا األمة؟ ما. بثروته أو بميالده المتفاخر كمثل تماما ذلك

 عن يدافع أن ترى يا يقبل الذي ذا فمن والضارة، النافعة باألعشاب مليئة البستنةب

 الذي ذا ومن والفضائل؟ بالمزايا الرذائل فيه تختلط الذي الناس من الحشد ھذا

 ،28"حالھا؟ ھو ذا أن تبين وقد محبوبته عن دفاعا األخرى األمم يجادل أن يمكنه

 يعدّ  كان إذ حروب؛ في األمم تتواجه أن من ھردر عند أخشى كان ما ثمة ومن

 من ضرب بينھا فيما وحروبھا مكان، فيھا منھا أمة لكل واحدة، أسرة البشرية

 أوطان ضد أوطان صراع أن يعتبر وكان ،"األھلية الحرب" ومن" اإلخوة حرب"

 جيران إلى تنقل وعندما دفاعية، الحرب تكون ال عندما: "البربرية منتھى لھو

 االجتياح تنشر ال فھي البھيمية، مراتب أعلى عن تنم مبادرة تكون افإنھ ھادئين،

 األمة تلك أيضا بھا تحترق وإنما مھاجمتھا؛ تمت التي األمة لدى فحسب والموت

 بالتضامن إحساس - صعدا صعدا- ينشأ أن يلزم لھذا المھاجمة؛ إلى بادرت التي

 األمم ستكره آنھا. خرىاأل األمم يصيب بما أمة كل تشعر بحيث وذلك األمم، لدى

 ومعتقداته، عوائده ويھين سعادته، إلى ويسيء الجار، حق برجله يدوس الذي ذاك

 الحدود يجتاز الذي ذاك شأن من إن مدعى، استعالء فكرة عليه يفرض أن ويريد
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 على ويقسره األجنبية، آلھته عليه ويفرض الجار، يضطھد لكي ماحلة؛ بِتَِعلَّةٍ 

  ". له عدوا شعب كل في سيجد ذاك ،وعيشه تفكيره طريقة

 ليفي ذلك عن عبر كما ـ التاريخ مكره ومن َمْكَرةٌ، تاريخ لكل كان لربما أنه على

 القرن في مفكر أكبر ھو وكونية وداعة األفكار تلك بمثل مفكر يكون أن ـ برول

 ،"األلمانية األمة" فكرة وترسيخ" القومي الحس" إذكاء في أسھم عشر الثامن

 مذھبه وما. مذھبه عن يلزم بما تام وعي على يكون أن غير من حتى لربما وذلك

   ؟"األمم" أمر في

 فكر بشرية غير ھردر بشرية لكن ؛"البشرية" فكرة كانت البدء في أنه عنده، الذي

 بشرية" أرادھا وتلك ،"مجردة بشرية" عنده ھذه واإلنجليزي، الفرنسي األنوار

 مفھوم إعمال في عصره مفكري مع ركاشت إذ -قصده كان فما ،"مشخصة

 غامض" تجريد" مجرد ھي كانت لو كما البشرية ھذه تتصور أن -"البشرية"

 شيء، شيء كل في المتشابھة الكائنات من يحصى ال عددا أي ھالمي؛" تعميم"و

 مفكري على يعيبه كان ما ثمة ومن! واألزياء األعمار في إال اللھم  القنافذ، مثل

 كما - الشرقيين لتجد إنك حتى واحد، قالب في للبشرية صبھم ھو باألخص األنوار

 ألبسوا فرنسيون أو ألمان إال التحقيق على ھم ما - وفولتير فيالند روايات في يبدون

 ثمة تكون أن من بد ال فإنه كبرى، عائلة البشرية أن حق وإذا الشرق، أھل أزياء
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 ولھا إال منھا واحدة من ما يالت تلك ،" األمم" ھي التي أعضائھا بين اختالفات

  . الخصيصة وأصالتھا المخصوص ومزاجھا الخاص طبعھا

 تعي لكي األوان آن أنه: مفادھا أساسية الزمة ھردر أفكار من يستنتج وبالتطبيق،

 تراث" إيجاد" إلى باالبتدار ـ اإليجاب جھة على ـ تبدأ واألصالة! أصالتھا ألمانيا

 رامه كان ما نحو على الغير أعمال ترجمة نع بالكف السلب جھة وعلى وطني،

 األلماني األدب يكون أن فإما: قومية آداب إيجاد من بد ال إنه ثم الثاني، فريدريش

 أن يمكن الذي األذى وأعظم: "كذلك األمر يكون ال كيف! بالمرة يكون ال أو قوميا

 ھذا، في النظر أَِجلِ ...لسانھا ومن الخاص طابعھا من تجرد أن ھو بأمة يلحق

 كانت ما أَوَ ! هللا يا. ألمانيا بھا منيت التي تعوض ال التي الخسارات تكتشف وسوف

 بريطانيا مثل مثلھا] أصالة ذات[ جزيرة الوسطى، القرون نھاية في ألمانيا،

 الالتينية العبقرية غزتھا لكنھا أصالتھا؛ لحفظت عزلتھا على بقيت فلو ،29"العظمى؟

 فلنضرب مضى، قد مضى ما: "فإن األحوال، تصرفت ومھما! لروحھا المخالفة

 أعماقنا إلى بأيدينا ولنضرب المستقبل، نحو طريقنا ولنتمم صفحا، عنه الكالم عن

 خير  لساننا، وعن أدبنا، وعن أمتنا، عن قيل وسواء. يؤخذ أن ينبغي ما منھا لنأخذ

 وفي أدبنا، يدان أن يمكن كيف وبعد،". يكفي وھذا نحن، وھم لنا، فإنھم شر، أم

! أجمعين؟ واإلنجليز والفرنسيين واإليطاليين اإلسبان شعر من أقدم شعر لساننا

 لنا مجاورة أمة مصارعة إلى اليوم نضطر فإننا ضمور، من أصابنا ما ولشدة
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 السياسي دستورنا أن في تكمن مشكلتنا إنما. لساننا لسانھا يلتھم أن مخافة] فرنسا[=

 يستلبون تدعھم وال األلمان، شعب يا واستيقظ الغافي، اإلله أيھا انھض بنضج، لم

  !  كنزك منك

 في شيء كل: "عنه ألمانيا واقع ليخفي ھردر كلمات حماس يكن لم الحال وبطبيعة

 والنحل الملل: االنقسام ھذا على تساعد الظروف من وكثير منقسم مجزأ ألمانيا

 وراء فيما لكن، ؛30"وانينالق واختالف والعوائد والحكومات واألقاليم واللھجات

 ھي روحية، ألمانيا عن مثالية، ألمانيا عن ھردر يبحث كان ھذه السياسية ألمانيا

 األقاليم، بين قائمة الروحية الصالت أن عنده أھم ھو فما نظره، في واألدوم األقوم

 حكومة ال -عنده - يقتضي ليس األمر أن على. حاضرة األمة مقومات وأن

 المطلوب كان وما األخالقية، الوحدة تكفي فقط! موحدة عاصمة وال مركزية

 باألمة الخاصة الجغرافية الفكرة بعد ھردر بخاطر جال ما كال،: "قسريا توحيدا

 وبطبعھا بلسانھا يحددھا كان وإنما...التقاسيم بينة بحدود يتمثلھا كان وما األلمانية،

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

 صديقه إلى يكتب لم أَوَ  ـ السياسية بالمسألة أوال ليھتم ھردر كان ما وبالجملة،

 السياسية المصالح إلى - بدءا -تنبه وقلما ـ ؟"بالسياسة أھتم تجدني لست: "جوته

 حد األخالقية والوحدة والعبقرية اللسان على الشاغل شغله انصب وإنما أللمانيا،
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 بأشد األخالقية أو الروحية األلمانية األمة تطلب وقد كتابته، في موراأل بھذه الھوس

  . التطلب

 من ـ" الروحية العرى" أن يعتبر عاد ما بالوعي، المصاحبة التجربة تقدم مع لكن،

 والعوائد اللسان ألفة وأن األمة، على لإلبقاء تكفي ـ وغيرھا وطباع وعوائد لسان

 ال أمة شأن من: "يقول كتب ولذلك. وطنا لوحدھا تكون أن على تقدر ال والتقاليد

 بحق، أمة تكون أال األجنبي ضد ذاتھا عن تدافع وأن نفسھا تحمي أن على تقتدر

  . 32"االسم بھذا تتشرف أن تستحق وأال

 إلى" البشرية كونية" من النقلة ببوادر يشي شيء ھردر فكر في تبدى قد ھا

 مزاجا تملك أمة كل له فبدت أفرادا، بوصفھا األمم تصور لقد ،"األمة خصوصية"

 عواطف"و البشرية، للطبيعة مشتركا" أساسا" ثمة أن عنده صح ولئن  خاصا،

 عنھا، التعبير في الخاصة طريقتھا أمة لكل أن رأى أنه إال متقاسمة،" جوھرية

 وھذه نبرتھا، فتتباين متباينة بآالت تعزف الموسيقية بالنوتة يكون ما أشبه واألمر

 لكنه التحديد؛ صعب كنه وھو كنھھا، أمة فلكل األمة، كنه بمثابة ھي الخاصة رةالنب

 مسرحية، أمة فھي ،"التمثيل" ھو إنما الفرنسية األمة روح فمثال.  مستحيله ليس

 الطبيعة، اتجاه ال الصنعة واتجاه الصراحة، نحو ال الخطابة نحو بطبعھا متجھة

 من الضد على فھي األلمانية مةاأل روح أما العمق، صوب ال  السطح وصوب

 من أول ھو كان وما المرات، مئات لربما الروح ھذه ھردر وصف وقد ذلك،

: أمران عنده األلماني الطبع يميز فما وأشفى، أوفى من أول ھو كان ولكنه وصف،
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 اإلحن كل األلمانية األمة واجھت كيف في تبدت األولى الميزة. والوفاء الشجاعة

 واحترام الصراحة في - إيجابا -تمثلت الثانية والميزة ريخھا،تا طوال والمحن

 على أنكر لقد: "والرياء والكذب المكر مقت في وسلبا بالعھود، والوفاء األَيمان

 مواطنينا على إنكاره أبدا يُستطع لم ما لكن... الروح فضائل من كثير أمتنا

 كانت النية، وحسن فاءوالو الشجاعة ھو إنما األخيار وملوكنا وأبطالنا الشجعان

 األخالقية فالطبيعة.  33"رسمية بدمغة مدموغة وثيقة ومن وعد من أفضل كلمتھم

 مباين أمر من ثمة ليس: "األمم من غيرھا عن كنھھا يميز ما ھي األلمانية لألمة

 تنقصنا حقا, ھزء موضع أيضا نحن عندنا األخالق تصير أن من األلمانية للروح

 لنا تصير حتى صافية سماء نعدم وحقا الطبع، خفة زناتعو وحقا الروح، خفة

 ال ألنه وذلك األلمان؛ لدى فظيعا أمرا دوما التھتك عد لكن. سائغة خفيفة األخالق

  ". بعامة وطبيعتنا عيشنا وطريقة جونا مع يتماشى

 مربية األلمانية األمة جعل وھي وأشكل، أقوى كانت ھردر خطاھا أخرى خطوة

 األلمانية واألمة القومي، طابعھا بفعل رسالة أمة لكل! محاربة لھا وليست لألمم

 الكثير ولدينا األشب، زلنا ال نفسه بالقدر ولكننا متأخرين؛ أتينا لقد: "األشب ھي

 بعد الراحة سكينة مرحلة إلى تدخل األخرى األمم من الكثير دامت ما به، نقوم مما

  ". تنتج أن بمقدرتھا كان ما ھي أنتجت أن
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  ـ  IV ـ

  "األمم" فكرة

  األنوار مفكري بين

  

 إبداء ألمكننا ونشأتھا لألمم األنوار مفكري تصور بين نقارن أن لنا َعنَّ  نحن لئن

  : التالية المالحظات

 وروح العوائد في مقالة: "الشھير كتابه 1765 عام أصدر قد فولتير كان أوال؛

 أوائل من مونتسيكو وكان ور،التبل في بدأ قد" الروح" مفھوم آنئذ كان وقد ،"األمم

 ،"روحه" يسمى ما واعتبار ھذا المدروس الموضوع كنه استنباط منھج أعملوا من

 إال وھردر فولتير من كل يعمل ولم). 1748"(الشرائع روح: "كتابه في وذلك

 من النظر بذلك ناقلين ،"الشرائع روح" بمفھوم" األمم روح" مفھوم استبدال على

 ھذا فولتير كتاب في والمتأمل. التاريخ فلسفة مجال إلى اسيةالسي النظرية مجال

 ثنايا في منبثة" وھي جلية، غير خفية" األمة" في نظرية" بوادر" فيه أن يلفي

 تنھل كانت لربما ألنھا وذلك ؛"قوية غير كبير حد إلى ضعيفة وتضاعيفه الكتاب

. 34قومي تصور ورتبل من تمنع فيه الكونية النزعة حيث التنويري؛ المشروع من

 أممية وھي ،"أمميتھا" بأمر لألمم االعتراف مبدأ يتحقق المصنف ھذا في أن على

 من غيرھا عن مختلفة تكون أن في حقھا أمة لكل تحفظ متخالفة أنھا فيھا الشأن
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 النََّحل، كل على نفتري أن في الشنيعة عادتنا عن نتخلى لكي األوان آن: "األمم

 يضاھيه ال يكاد للكونية مديًحا العوائد كتاب في أن غير ،35"األمم كل نھين وأن

 فضيلة تكن لم إن ھذا خصوصيا، عائقا فيه معتبرة فھي الوطنية، أما. مثيل

 جھد في باإلسھام سوى وطني مجد ال إذ ؛36الغنيمة يتقاسمون وغزاة لصوص

 أمة تستحقھما اللذان الوحيدان النجاحان ھما والتسامح والفنون. الكوني التنوير

 سرعان فإنھا لألجانب، خاضعة تبقى ال وعندما الفنون، أمة تعرف عندما: "متنورة

مُ   أنقاضھا، من تنبعث ما  فولتير بين ھنا نقارن أن لنا َعنَّ  ما وإذا. 37"أََوَدھا وتُقَوِّ

 بكون يتعلق فيما  -بينھما الشقة بعد على فإنه األمة، تصور مستوى على وروسو

 -لھا إفسادا الثاني فيھا يرى بينما للطبيعة؛ استكماال رةالحضا في يرى األول

 فارقا ثمة أن غير بأكمله األنوار عصر حكم الذي" الكونية" مبدأ من ينھالن

 ـ بالكونية يحتفظ روسو فإن بفولتير، روسو قارنا نحن ما إذا الرجلين؛ بين أساسيا

 بنزعة ـ الفرد مديح ـ الفردانية فولتير نزعة يستبدل لكنه ـ بفولتير يلتقي وھنا

 وبولونيا، بكورسيكا القومي الحس مدح لطالما ولھذا - الوطن مديح ـ وطنية

  .الوطنيين كل بآرائه تغنى ولطالما

 فولتير؛ إلى منه روسو إلى أقرب -المستوى ھذا على - يظل ھردر أن الحال: ثانيا

 الوحدة،) انجالء محل(= َمْجلَى الطبيعة فإن العوائد، كتاب صاحب إلى بالنسبة إذ

 إذ قلبا؛ المنظور ھذا قلب ھردر لكن التعدد؛) موطن أو محل أو( فمجلى الثقافة أما



  3

 األصل أن أو بالطبيعة، ينشأ التعدد أن بمعنى ـ التعدد موطن الطبيعة إليه، بالنسبة

 الثقافة بينما ـ بالمبدأ متعددة تكون أن) البشرية الجماعات ذلك في بما( األشياء في

 ثقافة لكن متباينة؛ بالطبيعة فاألمم. التنميطية القسرية الوحدة تفرض لتيا ھي

 على ثقافية وحدة يرسم أن يرفض ھردر كان لھذا أحدية؛ في تنميطھا تريد األنوار

 ھو يروم كان بينما بھا؛ الزعم إلى فولتير يذھب كان التي الطبيعة وحدة نمط

 فلسفة عن كتابه في ھردر قال. لثقافيا التعدد احترام عبر الطبيعي التعدد احترام

 ھي طبيعية األشد الحال كانت ثمة ومن األسر، تُنشئ الطبيعة: "البشرية تاريخ

 يتطور أن حتى يمكنه بل لقرون، تحفظه أن يمكنھا خاصا طبعا تملك أمة حال

 األمة فإن األسرة، مثل تماما أنه ذلك األمة؛ مؤسسو به تشبث ھو إن ھائال تطورا

  . 38"أكثر] األسرة إلى بالمقارنة[ تكون فروعھا أن إال اللھم لطبيعة،ل نبتة

 الطبيعة، إلى لنعد: "روسو جاك جون أثر األفكار ھذه في المرء يتلمس محالة وال

 إلى األلمانية باألمة العودة ھردر رام كذلك ،"حقيقة وكل طيبة كل منبع فھي

 الطبيعة من سقيت أنھا وبما فجرت،ت التي الينابيع ھذه ھو واألصل األولى، ينابيعھا

 ما إذا -لألمة روسو تصور أن على وطيبة، ذاتھا في خيرة محالة ال فإنھا األولى،

 تاريخية" مرجعية" إلى يفتقد" تجريديا" بقي - ھردر بتصور قورن ھو

 إلى روسو تجريدية من االنتقال لھو خلفه سلكه الذي الطريق وإن. 39مشخصة

  .ھردر تشخيصية
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 مفكري أشھر بقية تشمل بحيث المقارنات ھذه أمر من وسعنا نحن ما إذا: ثالثا

) 1784-1713( ديدرو الفرنسيين التنويريين المفكرين عند أنه وجدنا التنوير،

 الناس، من به يستھان ال عددا" بكونھا تتحدد األمة فإن) 1783-1717( ودالمبير

 ال أن ھنا يالحظ( 40"نفسه الحكم إلى ويخضع حدوده، بانت وقد ما، بلد في يستقر

 العرق على تنھض ھردر عند األمة بينما التاريخ؛ إلى وال الثقافة إلى إحالة

 فإنه ،)1776-1711( ھيوم ديفيد التنويري المفكر أما). والتاريخ والثقافة واللسان

 من جماع إال األمة إِنِ : "بالقول عنده األمة تتحدد إذ كثيرا؛ عنھما يختلف ال

 يعكس وحقوقيا، وسياسيا وفردانيا عقالنيا تعريفا التعريف ھذا عد وقد ؛41"األفراد

 إذ. 42نقيض طرفي على وإياه أنه فوجد ھردر بتعريف وقوبل لألمة، ليبرالية رؤية

 نوعھا من وفريدة طبيعية متعضية حياة األمة: حتمي عضوي توجه ذو تعريفه

  .أفرادھا إلى ترتد أن يمكن ليس

 على لألمة، التعاقدي اإلرادوي التصور خالف وعلى - ردرھ فإن ھذا، عن وفضال

 ـ إرادوي ال ـ حتمي تصور له كان بعد، فيما  رينان بينھا التي الفرنسية الطريقة

 ثقافية حتمية عن وإنما سياسية، إرادة عن األمة تنشأ ليست إليه بالنسبة إذ لألمة؛

 ،"األمم تنشئ والطبيعة ل،الدو تنشئ السياسة: "الطبيعة بنت األمة إنما ھي، تنشأ

 ال مثلما منه ننفلت أن يمكن ال للضرورة، بالضرورة انتماء األمة إلى واالنتماء

 فإن مجردا، متعاليا كائنا الدولة كانت ھي ولئن ظله، من ينفلت أن للمرء يمكن
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 بين تضامن عن يتولد إنما األمة إلى باالنتماء اإلحساس إذ مشخصة؛ ثقافة األمة

 األمة، إلى االنتماء تخص التي ھذه" الحتمية" سمة عن وفضال. وحار طنشي القوم

 نحن ما وإذا متفردة، أمة وھي إال أمة من فما ؛"الفرادة" ھي أخرى سمة ثمة فإن

: ھردر مع القول يمكننا فإنه التوأم، تلد ال الطبيعة: القائل عربي ابن تعبير استعرنا

 التماثل، بتمام متماثلتين أمتين أي مم؛األ من توأمين تنشئ أال الطبيعة شأن من

 فال يخصھا تعبيرا وأصالتھا إبداعيتھا عن تعبر أمة كل فإن فرد، كل مثل وتماما

 األمم؛ بين - المبدأ حيث ومن عنده -تفاضل ال أنه العلم تقدم مع ھذا. غيرھا يعم

 قط منع ما ھذا أن غير وروح؛ عيش ونمط ثقافة أي تخصھا؛ حضارة أمة فلكل

 لألمم حماسة أشد الرجل كان لقد: تفضيالته بعض عن يعبر أن من درھر

  !والفرنسية والرومانية المصرية لألمم حماسة وأقل واأللمانية، والعبرانية اإلغريقية

 كانط إمانويل األلماني التنويري المفكر فيه كان الذي الوقت في ھذا، من أكثر

 الطبيعة قصد إن: "المستقبل لةدو كوسمبوليتية تأكيد إلى سائرا) 1804- 1724(

 كان ھردر فإن ،43"كونية كوسمبوليتية دولة فيه تقام يوم يأتي أن ھو األسمى

  . الدولة مسألة على يشدد لم وإن حتى األلمانية، األمة بخصوصية أكثر يتشبث

  : جوھرية سمات بثالث يتسم" األمة" لمفھوم ھردر تحديد أن بالجملة والمستنتج

 به ما وأعلى أرقى الفني التعبير من يجعل أنه بمعنى ؛"إستطيقي" يدتحد أنه: أولھا

  . األمم بقية عن وتنماز أمة تعرف
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  .الطبيعة" نبتة" األمة من جعل أنه أفاد بما ؛"عضوي"" تحديد أنه: ثانيھا

  .ويھوي ويتطور ينمو حي كائن األمة أن عنى بما وذلك حيوي؛ تحديد أنه: ثالثھا

 متقابالت بين ـ انتقيناھا التي األمثلة ھذه في ـ" األمة" مفھوم تحديد تقلّب وقد ھذا

  : األقل على أربعة

 التحديد بقي وإذا ،"اإلستطيقي" والتحديد" النظري" التحديد بين ما تقلب: أوال

 األمة" تعيين" حاول الثاني التحديد فإن ،"مجردا"و" نظريا" لألمة توصيفا األول

  . ھردر تصور حال ھذا كان وقد والصنائع، والفنون بالعوائد

 األول التحديد إذ ؛"االصطناعي" والتحديد" العضوي" التحديد بين ما دار: ثانيا

 تصور حال ھذا كان وقد ـ العضوية الحياة وھبة الطبيعة أعطية األمة في يرى

 -باإلرادة ـ تُبنى أن األمة شأن من أن يرى االصطناعي التحديد بينما ـ ھردر

 عن الفرنسيين الثوار مفھوم عنه عبر ما وھذا بالطبيعة،  تُعطى أن ال ،)  التعاقد(

 األساطير،( يُعطى أن شأنه من ما األمة في كان لئن حتى ھذا، من أكثر. األمة

  . بناء إلى ھي تحتاج وإنما كاللقيا، األمور ھذه ليست فإنه ،...)العوائد

 ھي إنما األمة أن األولى ىتر": الجماعية"و" الفردية" بين التصور تأرجح: ثالثا

 أن شأنھا ومن ،)ميشليه" (شخص األمة" إن بل ؛)ھردر( خاصة" فردية"

 أو بنفسھا معتدة شقوة، صاحبة أو سعادة ذات إما تكون فھي كالفرد، تتصرف

  . فردية ال جماعية ھي إنما األمة أن ترى الثانية منھا؛بينما خجالنة
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 فولتير مال فقد ؛"والخصوصية" الكونية: "نزوعين على التصور ھذا دار: رابعا

 أن دام ما وذلك ،"الكونية" مبدأ بوفق تبنى أن األمم شأن من أن إلى

 يتمنى أن: "يقول الفلسفي معجمه في كتب وقد للتعصب، مولدة" الخصوصية"

 أھل ذھب بينما ھذا ،"لجيرانه الشر يتمنى أن معناه وطنه، عظمة المرء

 ماحية األمة بفرادة ذاھبة منمطة الكونية أن إلى) ھردر رأسھم وعلى( الخصوصية

 األمم تنشئ الطبيعة وإنما التعدد، األمم في األصل إنما لذاتيتھا، ماحقة لھويتھا

  .   44الواحدة األمة ال المتعددة العديدة

 في األنوار مفكري من تھكما ھردر أنشأھا التي ـ التالية العبارة تعبر الجملة، وفي

: يھزأ كتب فقد بألمانيا؛ وأتباعھم ھؤالء مع خالفه وجه عن يلتمث خير ـ عصره

 أية! قومية؟ وسمات أمم فيه توجد تزال ال كانت الذي الزمن يَِسمُ  كان بؤس أي"

 آراء وأية الذات، على انكفاء وأي األجانب، من نفور وأي كانت، متبادلة كراھية

 نھلك أن علينا والذي هب ولدنا الذي األرض بحقل تعلق وأي متوارثة، اعتباطية

  ضيقة أفكار دائرة من لھا يا! المحلية في موغلة التفكير في طريقة من لھا يا! فيه؟

 ما حقا! ... انمحت القومية السمات كل فإن - والحمد - عندنا أما! أبدية بربرية

 أجلھم؛ من نحيا والذين ،"أھلنا" إنھم: عنھم نقول أن يمكن قوم وال وطن لنا عاد

    .45"كوسمبوليتية كائنات إلى واستحلنا البشرية، أصدقاء صرنا نناولك
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 ومقاومات فعل ردود إلى أدت الكونية األنوار نزعة أن - بالجملة -يظھر وھكذا

 من وغيرھا وبولونيا والسويد وبروسيا روسيا في األنوار انتشرت وإذ قومية،

 ووجھت وإنما مسالم، جو في عطر كانتشار انتشارھا كان ما فإنھا الدول،

 مواجھة أوجه من وجھا إال وھردر فولتير بين الخالف كان وما المواجھات،

  .للكونية ـ شرسة غير معتدلة قومية تكون أن حاولت وإن ـ القومية

  

  ـ  V  ـ

  استشكاالت

  

 التواريخ تدعي كما الدھور، غابر إلى تعود ال أنھا األمم ھذه في األصل أن الحقيقة

 يعود ال -"بدعتھا" نقل لم إن - والتاريخي الواقعي" منشؤھا" اوإنم ذلك، الرسمية

 تدعيه، مما أحدث األوربية فاألمم تقدير؛ أبعد على عشر الثامن القرن من أبعد إلى

 وإنما فحسب؛ األمة واقع ال يتضمن الذي الحديث بالمعنى -أمة من ثمة كان وما

 عشر، الثامن القرن في حدثت التي اإليديولوجية الثورة قبل - بذاتھا" الوعي"

 جماعة بوصفھا األمة تصورت إذ السلطة؛ مشروعية الشعب إلى أوكلت والتي

 ملة إلى االنتماء وال ال العاھل، إلى الخضوع ھو كان ما برباط موحدة واسعة

 شأنھا وإنما األمير، عن األمة تصدر فليست موحدة، اجتماعية حالة إلى أو واحدة،

 التاريخ وفوق األمير فوق الرسمي، التاريخ ثحواد عن مستقلة تكون أن
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. ذلك عن)   1789( الفرنسية الثورة مبادئ عبرت كما والعسكري، اإلمبراطوري

 أندرسون بنديكت القومية والھويات األمم تاريخ في الباحث ذھب ھذا، من أكثر

Benedict Anderson   بحسب -ھي حيث من" األمم" عن الحديث حد إلى 

 في ـ تذھب تييس ماري آن الفرنسية الباحثة إن بل  ؛46"متخيلة عاتجما" - تعبيره

 ھذه أن إلى ـ 47)" 20 القرن ـ 18 القرن أوربا( القومية الھويات خلق" كتابھا

 تذھب ال الباحثة ألن الخفيف؛" االختالق" بمعنى" (اختُلقت" أو ـ" تَنَشَّأت" األمم

َرت" أو" دلِّست" أو" افتُريت" إنھا القول حد إلى  أھل من نخبة قررت لما ـ") ُزوِّ

 حقا، بالفعل" موجودة" أنھا ـ بالخصوص عشر الثامن القرن في ـ والسياسة الفكر

 من لھا ليس بدعة إال األمة ما: "الباحثة تقول. وجودھا على" التدليل" وباشرت

 ھاتعزيز ذلك بعد ثم أوال،" ابتداعھا" ينبغي كان ولقد القرنين، يقارب ما إال القدم

 تطھيرات ارتكاب إلى باللجوء وأحيانا مؤسسة، أساطير على بإدارتھا وتقويتھا

  . 48"عرقية

 كانت وما بسعي، مبنى األمم إنما بإطالق؛ معطى األمم كانت ما الجملة، وفي

 ذلك يقتضي وما. نخبة واصطناع قرون نحت ھي وإنما مقضيا؛ أمرا أمة" ھوية"

 أو الدين أو االجتماعية المنزلة على المبنية ـ السابقة الجماعية الھويات إلغاء من

 تلقاء ثانوية مرتبة إلى إخالدھا األقل على أو ـ محدودة محلية جماعة إلى االنتماء

 ويستھدى عليه، بھا يُتعرف مياسم له صارت مبنى وھي. الجديدة األمة ھوية إبراز
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 تاريخا كان ولو حتى ـ الزمن عوادي عبر اتصالي تاريخ بناء: منھا ويستدل،

 ذلك تدقيق الجنيالوجيا أعوز وإن حتى مشتركين أسالف وإيجاد ـ مختلقا أو مفتعال

 ھو األمة يصنع ما" أن االعتقاد إلى صير إذ المفقودة؛ والحلقات البثوق بعض وسد

 اقتضى لو حتى وذلك ،"العصور عبر للتفويت قابل وغير جماعي ميراث توارث

" قومية ھوية" ينشئ ما ھذا  ،"اختالقه" يكن لم إن التاريخ ذلك" ترقيع" األمر

  . مفتعال أو مضخما أو وھميا كان ولو حتى المشترك الميراث ذاك على تقوم

 الجرمانيين، عند ھويتھم األلمان وجد فقد بناء، الماضي ذاكرة بناء إلى صير وقد

 أوسيان بريطانيا واخترعت تاسيتيوس، الروماني والمفكر المؤرخ وصفھم كما

 تم ،وقد Edda إدة في بطلھا عن الشمالية الشعوب وبحثت الملحمية، وأھازيجه

 عن صورة تقدم صارت أمة وكل صنعي، أغلبھا محلية ميتولوجيا إلى اللجوء

 خسيسين، أعداء على الدھر أبد ينتصر يفتأ ما وقوي وطيب وبطولي رائع شعب

 الموتى بين ألفة أضحت متجسد، حاضر واقع مجرد من أكثر األمة أضحت" وبھذا

 تم وفجأة قومية، قيمة ذوي أبطال أنخاب جمھرة خلقت وھكذا. 49"واألحياء

 النھضة فكر مواجھة في القومية دعاة يسعف" كاليدوني ھوميروس" اكتشاف

 اليوناني والشعب اإليطالي الشعب بين ما صلة عن الباحث اإلحيائي اإليطالي

 قصيدتا إليه نسبت ـ Ossian أوسيان اسمه ـ وأساطيرھم اإلغريق أبطال المتبني

 قد وكان ،1763و 1761 عامي نشرتا اللتان Temora وتيمورا Fingal فينغل
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 James                   ماكفرسون جيمس يُدعى شاب شاعر ادعى

Macpherson منتقيات من بدءا الجايليكي اللسان عن وترجمھما عليھما عثر أنه 

 الفيلولوجيا علماء من العديد تشكيك ورغم. يقةعت أسكتلندية شعبية أغاني من

 وكأنھا بدت أوربا شعوب بعض أن إال منحولة النصوص ھذه كون في واآلثار

 فتمكنت ماسة، حاجة صادفت المختلقة الملحمة وأن انتظار، أيما األمر تنتظر كانت

 خرتف ما لھا وصار سحيق، ماض الشمالية الشعوب لھذه صار قد ھا  لھا، ُمكِّن أو

 أمما بوصفھا به تزدھي وما اإلغريق، تراث عن به تستغني وما غيرھا، على به

 أسطورة شعب لكل فصار التجربة، تعممت أن وكان لقيطة، عواما شعوبا ال عريقة

 بدية كانت الملحمة ھذه أشعار أن والحال مرجعية، أسطورة ، إليھا يستند مؤسسة

 تطعيمھا إلى صانعيھا لجوء بفعل ادقةص وكأنھا بدت أنھا إال واالنتحال؛ الصنعة

 بنفحات ونفحھا الشعوب ھذه ثقافة تجديد في رغبة وذلك عتيقة؛ شعبية ثقافية بآثار

 من َسْوَرةٌ◌ٌ  ـ وغيرھم ورُوًسا وسويديين ألمانا ـ أوربا شعوب أخذت وھكذا. عتاقة

 المحاربين حياة على الدائرة العتيقة الغنائية واألدوار الملحمية األشعار نشر شھوة

 ثقافة صھر إعادة أجل من والسالفيين والفيكينيين والجرمانيين السلتتين القدامى

 باألھازيج العناية بضرورة قومه يناشد ھردر تجد أن غرابة فال. أوربا شعوب

 الكونية، وملحمته علمه، وكنز الشعب، أرشيفات" - تصوره حسب-  لكونھا العتيقة؛

 ويحمل تاريخھم، ويرسم األسالف، أعمال يدون كنز وھي للكون، وتصوراته
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 في كما الزوجية سرير وفي والضراء، السراء في حياتھم عن ويبين قلبھم، بصمة

  ).     1779- 1778( الشعبية لألغاني جامعا ديوانا ينشر أن عجب وال". القبر

 عدم أو األمة إلى اإلنتماء بين للتفرقة فيصال ھو عمل فلطالما اللسان، األمم مقومات ومن

 الدعوة قيام على المتقدمة األزمنة طوال -مثال -ألمانيا شھدت وإذ إليھا، االنتماء

 إذ عجيب، أَْلُسنٍ  تَبَْلبُلَ  - األمة إلى االنتماء أمارات من باعتباره اللسان، حماية إلى

 االبتدائي، والتعليم) اللوثري اإلصالح من بأثر( الديني التعليم لغة األلمانية كانت

 لغة ھي الفرنسية كانت بينما الثانوي؛ التعليم في باألولوية تحظى الالتينية وكانت

 قبل ذلك كان!  وتبلبلھا بل األلسن، من غريبة ُمزجة: الثقافي التعبير ولغة الحاشية

 يظل  األمر وكاد األمة، أبناء النصھار الضامن" القومي اللسان" فكرة تظھر أن

 إلى ھنا نلمع أن يكفي. عشر الثامن القرن طوال األلسن تبلبل من عليه ھو ما على

 عام مرسوما أصدر قد كان ـ ھابسبورغ آل من ـ الثاني جوزيف األمبراطور أن

 ووجه أن المرسوم ھذا لبث ما أنه إال ،"اإلدارة لغة" األلمانية بجعل 1784

 السلطات اضطر مما عنيفة،" جرمنة" األمر في أن اعتبرت عنيفة بمقاومات

 عد وقد ،)1790( إصداره من سنوات ست بعد المرسوم إلغاء إلى طوريةاإلمبرا

 والدوريات الموسوعات وإصدار الطبع نشاط أن على  لالتينية، انتصارا ھذا

  . األلمانيين لسان توحيد في أسھم ذلك كل األدبية، والصالونات والمجالت
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 طبيعية رومناظ األمة، ذاكرة حفظ ومواطن وفولكلور، ثقافية، آثار ومنھا

 حيوان" بله محلي، وطبيخ بل قومي؛ وزي معينة، مشتركة وذھنية مخصوصة،

  !الرمز بمثابة يتخذ" وطني

 ؛ 50"تاريخ من بعد لألمم كان ما عشر التاسع القرن فجر حدود إلى: "أنه والحال

 أن فتئ ما ثم ،"لألمم تاريخ" من ثمة كان وما ،"لإلمبراطوريات تاريخ" ثمة كان

 تكون قومية" حدوثات" وھي. Bildungsroman تتشكل مرويات لألمم صارت

 عن تختلف تكاد ال" وطنية أساطير" وھي خرافة، حديث إلى تكون ما أقرب أحيانا

 يبحث زال وما عليھا، تضفى كانت التي التبجيل بھالة إال اللھم األولين، أساطير

 مياسم عن عشر التاسع القرن وبداية عشر الثامن القرن نھاية في ھذه الناشئة لألمم

 ال وذلك ،"قومية طبيعة" عن الحديث إلى صير حتى وخصيصات ومواصفات

 بھم، الخاصة" الطبيعية المناظر" بمعنى وإنما بالقوم، الخاصة" الطباع" بمعنى

 إلى ترمز التي المخصوصة الطبيعية مناظرھا أمة لكل أن اعتبار إلى فصير

  . جرمانيا إلى يرمز هوكون مثال، الراين نھر شأن" الوطن"

 الطريقة على أول تصور: لألمة تصورين بين المقابلة إلى اليوم صير قد أخيرا،

 والثاني الفرنسية، الثورة وليد األول: األلمانية الطريقة على ثان وتصور الفرنسية،

 ذاك عشر، التاسع القرن من الثاني النصف ابن فكالھما الرومانسية، الحركة وليد

 ثمة ومن ـ األمة ـ السياسية الجماعة إلى لألفراد العقالني الحر النتماءا على مبني
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 تصور بل ؛"العيش مشترك في الرغبة" فكرة على قائما" إرادويا" تصورا كان

 عضوي، مجموع إلى الحتمي االنتماء فكرة يفضل وھذا ھذا، زمننا بلغة" ليبرالي"

 يقال ولھذا. عصرنا أھل غةبل ،"جماعاتيا" بله ،"حتمويا" تصورا كان ثمة ومن

 كان لما وذلك ورجعي، وجداني إنه: الثاني وعن وتقدمي، عقالني إنه: األول عن

 عند" األمة" تحدّ  فال سياسي، كيان إلى اإلنتماء في الحرة اإلرادة على مبنيا ذاك

 وال بالجغرافيا وال بالدين وال باللسان وال بالعرق ال -السلب جھة على - رينان

 تضامنا" بوصفھا - المرة ھذه إيجابا - تحدّ  وإنما وحدھا؛ المشتركة صالحبالم حتى

 ال فإنه مشتركا، ماضيا  تفترض األمة كانت وإذا ،"مبذولة تضحيات"و" عظيما

 المشترك، العيش في االستمرار في عنھا معبر رغبة دون من األمة أمر يتصور

 كل في يجري شعبيا تاءاستف يكون أن...  األمة وجود شأن من" أن باعتبار وذلك

 بينما -الشھيرة رينان عبارة بحسب - "للحياة دائم تأكيد الفرد وجود أن مثلما األيام،

 المتأتية الشعب روح بوسمھا األمة( عضوية حتمية إلى الخضوع عن متحدر ھذا

 تداخل ثمة بل التصورين، بين مطلق تقابل ال أنه من وبالرغم ،)والتراب الدم عن

 مثال نجده ما نحو ،على الواحد البلد في والسياسية المفكرة الفئة دىل حتى وتواجد

 حيث من للقومية تعريفة في  Barrèsباريس الفرنسي اليميني القومي المفكر عند

  .بالحتمية قبول ھي
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  األصوليةالقرآن في النظرية  أولوية
  عند الشاطبي

  وائل حالق
  

 
  

ًا يف اآلونة ملحوظ اً متقدُّ شهدت حركة البحث العلمي يف ميدان الدراسات اإلسالمية 
اإلسالمية الكالسيكية،  كتاباتالكشف التدرجيي عن الصلة الرابطة بني ال حيث بدأ ؛األخرية

 رتاليت تست ملؤلفيها التارخيية املشاغللظروف االجتماعية أو وبني ا ،ذات الطابع الشكلي احملكم
   .، وحتديد مسارهاخلف هذه النصوص، وتقوم بتوجيهها

 ةلكتابا ي يفشكلاالستغراق ال بني وثيقة غري ظاهرة لكنها صلةٍ وجود  وبدأ الكشف عن
، واألنواع الكتابية يةالشرعالكتابات العقدية و السياسية، و ية، والنظرية الفقهية التارخيية التحليل

يبدو لنا يف الظاهر أنه الذي األسلوب الذي ال حيمل أية مالمح شخصية، و  ، ذاتاألخرى
اخلصوصية وبني  ،من جهة ،على مستوى املضمون طابع تكراريذو متجانس،  موحَّد أسلوبٌ 

م شخصيًا أو بعصورهم التارخيية اليت أنتجوا كتابالتارخيية ملؤلفيها املتعلّ  م فيهاقة  من جهة  ،ا
   .أخرى

 وع من األنواع الكتابية املذكورة منالطابع الوصفي البارز ألي ن وتتجه البحوث إىل منع
مبوجب هذا  حيث إنه ؛ألثر الشخصي اخلاص للمؤلف يف عمله الفكريإخفاء وطمس االقيام ب

                                                           
   وهذا البحث يف وهو اإلستاذ الفقه االسالمي جبامعةكولومبيا حالياً.سابقاً،  يال ـ كنداأستاذ الدراسات اإلسالمية يف جامعة ماكغيل، مونرت 

،  منشورات دار بريل، دراسات إسالمية مهداة لتشارلز آدمزعنوان:  حتت ره وائل حالق، ودونالد ليتل، جزء من كتاب مجاعي، حرّ  األصل
  م.1991 ةليدن، هولند

 Wael B. Hallaq, Donald P. little (editors): Islamic Studies Presented to Charles J. 
Adams, E.J. Brill, Leiden, The Netherland, 1991.                                                                  

.  Shatibis Legal Theory    The Primacy Of  The Qurʼan In     :                عنوان البحث األصلي  
  ترجم املقال الباحث حازم زكريا حمي الدين.
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أشرنا إليه  ذيكتابات الالطابع الشكلي للبوعلى الرغم من اإلقرار   -األثر الشخصي للمؤلف
  . ما خاصة به على حنوٍ  شخصيةٍ ب تمتعيال بّد أن   علمي عملٍ  أيَّ  فإنّ  -آنفاً 

 عن خصوصية واضحة وكافية بقدر ما يصل إىل أيدينا من معلوماتويف احلقيقة، فإنه 
نتمكن من  فإننااجملتمع الذي يعيش فيه، نوعية وخصائص اء كتاباته، و قرّ  نوعيةو  ،املؤلف وتكوين
ونظام السرد الذي يستخدمه، وبني املعطيات  براهينهظة ودراسة العالقة الوثيقة بني نظريته و مالح

  اليت يتحرك ويؤلف من خالهلا. الجتماعيةالتارخيية وا
ة ذا النوع من الكتابات حيث شكليّ هل أحد النماذج اجللّية اإلسالمية األصوليةالنظرية  تُعد

  شديد األمهية. بدو أمراً تأسلوب عرض األفكار شكلية و  ،املنهج
الشكلية اليت تطغى على املؤلفات ر نفسها بسبب هذه تربّ  ، فقد تبلورت نظرةٌ وعليه

اجلماعي ألجيال متعاقبة من  ل يف الواقع اإلنتاجَ تتعامل مع النظرية األصولية، اليت متثّ  ،األصولية
ا نظرية موّحدة متجانسة األصوليني، النظرية األصولية  مؤلفات نّ طاملا أ ،وبكلمة أخرى .على أ

آخر  كتاب  له أيُّ ميثّ  ميكن أن كما  ،ج اجلماعيل هذا املنتَ منها ميثّ  واحداً كتاباً   فإنّ  ؛واحدة الطابع
  . 1بالضبط

- اعتبار ألي كلياً   بني كتاب وآخر يشّكل يف احلقيقة استبعاداً  زالتميّ  طمس معامللكن 
كل واحد وغريها اخلاصة ب ،املعرفية مافرتاضاو  االجتماعية نياملؤلف لظروف - اً بسيط كان  ولو
 تتمّ واملادة العلمية، وبشكل أهم  يف الصيغة فروق جتاهل أيّ فإنه يتم  ،لذلك ، ونتيجةً منهم

  .ف من  وراء خطابه األصويلكل مؤلِّ   هدفالتعمية عن 
مؤلفات أصول الفقه متيل إىل أن  أنّ بجيب االعرتاف بشكل واضح  على الرغم من أنه

 من النظريات األصولية اليت عليه، فإننا منتلك جمموعةً  تتخذ أشكاًال ومضامني متعددة، وبناءً 
                                                           

 1 هذا  املوقف هو السائد بني الباحثني الغربيني يف ميدان الشريعة اإلسالمية. انظر على سبيل املثال: 
           N.j. Coulson, A History of Islamic Law (Edinburgh, 1964), 84.   

    Mohammedanism يف كتابه   H.A.R. Gibb  يردد هذا الكتاب األقوال اليت أشار إليها من  قبل     
، انظر،للوقوف على تفاصيل أدق  .(New York, 1962), 104. 

Bernard weiss, " Knowledge of the Past: The Theory of Tawatur According to 
Ghazali", SI, 61, (1985), 85 (11. 13-16). 

وال خيتلف موقف العلماء العرب واملسلمني عن موقف العلماء الغربيني يف هذه القضية.     
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يت تنتمي إىل إّن بعض املؤلفات الفردية ال ميكن القول حقاً: ما، ختتلف وتتميز عن بعضها بصورةٍ 
كن لكن هذه احلقيقة ال مي ؛حتظى بدرجة معينة من التشابه والتماثل مدرسة أصولية واحدة

ا الفروق بني املؤلفات يف املدرسة األصولية الواحدة ال تستحق  على أنّ  أيضاً  االستدالل 
  ومتيزاً. االلتفات إليها، أو أن الفروق بني املدارس األصولية نفسها هي أقل وضوحاً 

هلا، ولديها  وطابعاً عقديا مميزاً  فقهية،لدينا بني املدارس األصولية مدرسٌة متتلك خصوصية 
، 1مثل اجلويين - ثلون عاشوا ابتداًء من القرن اخلامس اهلجري/ احلادي عشر امليالدي مم

، وابن 4، وابن قدامة3إىل القرن السابع اهلجري/ الثالث عشر امليالدي مثل اآلمدي -2والغزايل
كان ابن قدامة و شافعيًة أشاعرة، اآلمدي كانوا و على الرغم من أن اجلويين والغزايل . 5احلاجب

من  ، جذبت مؤلفاته عددًا كبرياً مالكياً  فقيهاً ابن احلاجب كان مبذهبه، و  ليًا متمسكاً حنب
هؤالء  كلَّ   فإنّ  ؛6الشروحات من ِقَبل فقهاء كبار وصغار من املدارس الفقهية والكالمية املختلفة

كانوا متأثرين بشكل مباشر أو بشكل غري مباشر   - وبشكل خاص األخريون منهم - األصوليني
احلسني  لنموذج األصويل الذي ميكن أن جند أفضل جتلياته يف عمل املفكر احلنفي املعتزيل أيببا

  . 7البصري
مجيع مؤلفات هذه املدرسة تشرتك يف قاسم مشرتك ـ أو على األقل  على الرغم من أنّ و 

 نهجويف امل االختالفات بينهم يف األسلوب ـ فإنّ  8فرتض أن يكون األمر على هذا الشكليُ 

                                                           
  م).1980هـ/ 1400، طبعة، عبد العظيم الديب، يف جملدين،  ( القاهرة، لبرهان في أصول الفقها إمام احلرمني اجلويين، 1

المنخول من تعليقات م). وله أيضاً، 1905ـ 1904هـ/ 1322، يف جملدين، ( القاهرة، المستصفى من علم األصولأبو حامد الغزايل،  2
   م).1970، طبعة حممد حسن هيتو، ( دمشق، األصول

   م). 1968،  ثالثة جملدات، ( القاهرة، اإلحكام في أصول األحكام لدين اآلمدي،سيف ا 3
   م).1981، طبعة سيف الدين الكاتب، (بريوت، روضة الناظر وجنة المناظرموفق الدين ابن قدامة،  4
هـ/ 1326عساين، ( القاهرة، طبعة  حممد بدر الدين النمنتهى الوصول واألمل في علمي األصول والجدل، مجال الدين ابن احلاجب،  5

  م). 1908

، الحظ أن خمتصر ابن احلاجب قد حظي 200م)، 1901ـ 1900هـ/ 1318، ( القاهرة، إيثار الحق على الخلقحممد بن إبراهيم اليمين،  6
    بسبعني شرحاً، مع العلم أن اليمين قد مات بعد ابن احلاجب بقرنني تقريباً.

   م).1965/ 1964، طبعة حممد محيد اهللا، يف جملدين، ( دمشق، في أصول الفقهالمعتمد  أبو احلسني البصري، 1
   ، الرتمجة الفرنسية،المقدمةانظر عبارة ابن خلدون يف هذا الشأن،  2

                                                      .Fr. Rosenthal, 3 vols. (London, 1967), III, 28 ff. وانظر أيضاً 
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جتاهل العوامل االجتماعية اليت تلعب دورًا يف قررنا حىت لو  ،ميكن متييزه بسهولةأمر ٌ املضمون و 
فإننا جيب أن نقف على األثر البعيد النتمائه العقدي على  ؛أصويلتشكيل النظرية األصولية لكل 

  سة عقدياً.خطابه املؤسَّ  ئومباد ،فرضياته املعرفية
 ختتلف جة حتت مدرسة معينةاملؤلفات املدرَ  ت جانباً، فإنّ االختالفا هذه لكن إذا وضعنا 

فعلى  ،ذات الطابع املستقل جة أكرب عن بقية األعمال الفرديةوبدر  ،عن بقية املدارس ما درجةٍ إىل 
 4بينما مؤلفات ابن عبد السالم ؛ل طريقة معينةمتثّ  1مؤلفات السرخسي فإنّ  ،سبيل املثال
  ل طريقة أخرى.متثّ  5والشاطيب

كن التعامل معه  التماثل البادي يف كتب أصول الفقه ال مي وهكذا، فال بّد من التسليم بأنّ 
ا، نا بأنه قد ختتلف نظريتان أصوليتان يف جانب أو أكثر، فإنه لْ بِ وأنه طاملا قَ  كحقيقة مسّلم 

 خرىاأل لزعم القائل بوجود متاثل يتعلق باجلوانبأن نضع موضع التساؤل ا -ضرورةً - جيب علينا
  بطة ضمن هاتني النظريتني.ارت امل

  متطابقة، وطاملا وصلنا إىل أنَّ  أصولية ا أنه ال توجد نظرياتنطاملا قرر  فإنه وبكلمة أخرى،
مستوى عاليًا من ترابط الرباهني ومتاسكها يف داخلها، وختتلف عن أي  متتلككل نظرية أصولية 

جيد العلماء حالّ ستيمولوجية لإلمجاع؟ وكيف نظرية أخرى، فكيف ميكن تربير القول باملكانة االب
م   ؟للمشاكل الناجتة عن هذا االختالف من خالل األجزاء األخرى يف نظريا

هذه املشكلة هي مشكلة جوهرية، وسوف  بأنّ  - من الناحية املنهجية -  ميكن القول 
ة مع نظريات عن طريق املقارن - نصادفها يف نظرية الشاطيب حول القرآن، وسوف نقّدر حينها

اآلثاَر احملتملة ملوقف الشاطيب من القرآن على بقية  - أصولية أخرى تعود للغزايل واآلمدي وغريمها
  أجزاء نظريته.

******  
 هي أنه يرى هذا النص موقف الشاطيب اخلاص إزاء القرآنز السمة األبرز اليت متيّ  إنّ 

رؤية  من -  كما سوف نرى  - ذه النظرةوهو يقرتب  ،ويتعامل معه باعتباره وحدة كلية متكاملة
                                                                                                                                                                               
 Nicholas P. Aghnides, Mohammedan Theories of Finance (New York, 1916), 173-175  
    (nos. 3, 8, 10, 11).   

  1 مشس الدين السرخسي، األصول، يف جملدين، ( القاهرة، 1327هـ/ 1909ـ 1901م).
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ل القرآن يف نظر الكثري من ميثّ حيث  ؛األصولينيرؤية زمالئه اقرتابه من أكثر من  مفسِّري القرآن
ألفاظ جمملة، إىل و  ،إىل أوامر ونواهٍ  تقسيملللتحويل وا ةقابل قانونيةمكتوبة بلغة  األصوليني مدونةً 

ة، و وألفاظ     غري ذلك. إىل ..حمكمة ألفاظمتشا
الفراغ  بعد وابن احلاجب ،واآلمدي ،مثل مؤلفات الغزايل -تقوم املؤلفات األصولية وقد 

املنطقية والفقهية املستخدمة يف توضيح  املفاهيموشرح  ،معىن املصطلحات األساسية تقرير من
أصالة  انحنو بيمتضي وبعد ذلك  ،املعرتف فيها األصلية األربعةمصادر التشريع  عرضب - النظرية

   .1من حيث موثوقية نقله وحفظه النص القرآين
 منشتق قانونية تُ  أكثر من مدونةٍ يف هذه الكتب بوصفه  عرض القرآنوأما وراء ذلك فال يُ 

  . خاصبشكل األحكام الشرعية  لغتها
مع النص القرآين دون أي متييز، ما  - يف هذه املؤلفات األصولية - وتتعامل نظرية النسخ

إىل  اإلشارةأدىن قدر ممكن من  مع وجودتنسخ األخرى، اآلية اليت  حتديد النقاش حول ةإثار  عدا
القرآن ـ واألمر نفسه ينطبق  فإنّ  ،وبوجه عام ،2إنزال النصفيه  الذي متّ أمهية الرتتيب التارخيي 

اليت سة على القاعدة نفسها ل ببساطة حمصلة مدونة من األوامر الشرعية املؤسّ ة ـ يشكّ على السنّ 
  .تتقرر مبوجبها مواد القانون الوضعي

 ,هذه احلدودمفهوم الشاطيب حول النص القرآين يتجاوز  ، فإنّ ما بعدكما سنرى في
  .من القواعد التأسيسية يضع عدداً ولكي حيدد الشاطيب مفهومه اخلاص، فإنه 

م من الطبيعة على الرغ إمكانية فهم اللغة القرآنية،بتعلق القاعدة األم لكل هذه القواعد ت 
ا ليست وراء إدراك أولئك الذين ميتلكون القدرة الطبيعية على فهم  اإلعجازية هلذه اللغة، فإ

األمر اإلهلي  فإنّ  ،فوق إدراكهمهذ اللغة ألنه لو كانت  ؛معهود اخلطاب العريب بشكل عام

                                                           
. ال يشري أبو احلسني البصري يف كتابه 101ـ1/100، المستصفى، الغزايل، 34ـ33، المنتهى، ابن احلاجب، 62ـ60، الروضةابن قدامة،  1 

، (بريوت، األصولأبو على الشاشي،  بعرض مباحث األلفاظ. انظر أيضاً، بل إنه يبدأ كتابه ؛) حىت إىل مصادر التشريع14ـ1/13، (المعتمد
    . 4م)،1908هـ/1326ساين، (القاهرة، ، طبعة حممد بدر الدين النعاللمع في أصول الفقه. وأبو إسحق إبراهيم الشريازي، 13م) ، 1982

  2 انظر على سبيل املثال،  ابن قدامة، الروضة، 77ـ78.  
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م م ،يؤدي إىل تكليف الناس بواجبٍ سألنه  ؛بضرورة االنصياع للشريعة يصبح عبثاً  ن الواضح أ
  .يعاكس طبيعة األمر الديين شيءٌ ال يستطيعون تنفيذه، وهو 

ر أن الفقيه املفسِّ مؤكدة ب ل ضمانةقابل لإلدراك ال يشكّ  مرٌ أالقرآن لغة  اإلقرار بأنّ  إنّ  
كلمة أو يكون معىن   فمن املمكن أن ،القرآين النص الدقيق للغة املعىن واملضمونسيفهم بالضرورة 

راد هل هذا هو املعىن  ل، لكنو ا للمؤ واضحمجلة 
ُ
  ؟ تعاىل من قبل اهللامل

راد هللا تعاىل، يُ  هومضمون النص معىن للتأكد من أنّ و 
ُ
الشاطيب على ضرورة  دشدّ هو امل

استفهامية يف  مجلةً  فعلى سبيل املثال إنّ  ،توضيح أسباب وظروف الوحي ( أسباب النزول)
 ،شيئاً تبيح  قد -  أخرىمن بني أشياء  -  فهي ف عدة،النص ميكن أن يكون هلا وظيفة من وظائ

أمراً، ولكن ميكن لنا أن نقرتب أكثر صوب املعىن املقصود من هذه العبارة إذا استطعنا أو تستنكر 
  نزول هذه اآلية وظرفها التارخيي.معرفة سبب 

لكشف  ايف باإلضافة إليهوالذي يساعد  - الثاين الذي يساوي األول يف األمهية الشرطو 
ا معرفة عاداتهو  -  الشارع ُمرادعن   هم يف أثناءاليت سادت بينولغتها  وسنن العرب يف خطا

ا، العربَ تعاىل قد خاطب اهللا ف ،عصر الوحي وأخذ بعني االعتبار أثناء  باللغة اليت يفهمو
إىل ذلك  ـ كما يشرياللغة والواقع  ونظرا ألنّ للواقع الذي يعيشونه،  الظروف اخلاصة خماطبتهم

عصر  جاء بعدعن لغة وواقع الظرف التارخيي الذي أن ختتلفا ـ ميكن الشاطيب بشكل غري مباشر 
لغة  ودقيق علىمفصل بشكل  مطلعاً يكون  أنر الفقيه املفسِّ  نزول الوحي، لذلك جيب على

  .وحي فيهالذي أُ  سياق التارخييالو  ،عصر التنزيل
بالفرضية ، حيث اكتفوا  اهتمام كبريهذه الشروط  ن مل يعريوا ي اآلخر نياألصولييبدو أن 

فهم يف يُ  أن -  بشكل سليم يناً يكون مب حىت -  الكالم جيبجزء من  أيّ  إنّ  :اليت تقول العامة

                                                           
ميكن التكليف مبا ال  ة أصولية متفق عليها، وهي أنه (ال، يستند الشاطيب يف بناء حجته تلك على قاعد3/224، الموافقاتالشاطيب،  2 

    ُيستطاع).
   .3/225، المصدر السابق 3 

، طبعة حممد رشيد رضا، يف جملدين، (القاهرة، االعتصام. وانظر أيضاً، 230ـ3/229؛ 55، 2/44، در السابقالمص 1
 .2/256م)، 1914ـ1913هـ/1332
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 ،قرائن األحوال إليه هؤالء األصوليون بأنه ده ما أشاردّ حيأي السياق الذي  ؛داخل سياقه اخلاص
خالهلا اآلية  يفوحيت من فيما تتضمن الظروف اليت أُ قرائن األحوال تتض على الرغم من أنّ و 

، اجلزء من النص القرآين يطة اليت رافقت نزول هذاواملواضعات االجتماعية واللغوية احمل ،املخصوصة
املسؤولة عن إحداث  العناصرفشلوا يف التعبري الدقيق عن  قد هؤالء األصوليني أنّ  يبدو جلياً فإنه 

الشاطيب قد جنح يف حتديد هذه العناصر، وأعطاها مكانة متميزة يف  نّ يف حني أ ؛أي فعل تأويلي
  كما سنرى بعد قليل.  إطار نظريته
األلفة الكبرية والشاملة مع ظروف تنزيل الوحي، واستيعاب معهود اخلطاب عند  إنّ 

ثر من ل أكشكّ ال تُ  ؛امليالدي ا القرآن يف القرن السابعوطريقة فهمهم للغتهم اليت نزل  ،العرب
متشي يف  ،ضروريةهذه خطوة  فإنّ  ليةيالتأو ومن الناحية  ،ضمانة عامة لفهم املعاين الظاهرة للقرآن

 ،للصيغ اللغوية املقررةالقواعد  يف ضوءاالجتاه الصحيح من أجل الوصول إىل معاين القرآن الظاهرة 
اخلطوة شرطا قبلياً  ل هذهوتشكّ ، يف ذلك العصريستخدمها العرب  اليت كانواألساليب األدبية 

  حماولة تسعى للوصول إىل مستوى أعمق يف التأويل. أليّ 
ورمبا املعىن  ،يتجاوز املعىن املتبادر املؤول فإنّ  ،أثناء البحث عن هذا املستوى األعمق ويف
هذه ليست عملية  ويف احلقيقة فإنّ  ،احلقيقي الذي أراده الشارع املراد إىل للنص ليصلالظاهري 

املعىن الظاهر  إنّ  فعلى سبيل املثال ،نها عملية تأويلية عميقة ال يصل إليها كل مفسِّرلك ،رمزية
، هو اإلخبار عن إمتام الوحي اإلسالمي، )املائدة: ({اليوم أكملت لكم دينكم} : لقوله تعاىل
 رسل أساساً ألنه قد أُ  ؛يشري إىل اقرتاب وفاة الرسول صاحب الرسالة الباطناملعىن  يف حني أنّ 

د هذا املعىن أكّ  قد ، والواقعئهلبقاداع  مل يبق هناك أيُّ  بليغهالتبليغ رسالة، وعندما انتهى من ت

                                                           
   2    انظر،

  Wael  Hallaq, "Notes on the term Qarina in Islamic Legal Discourse" JAOS, 108, 
(1988),  475-480 .  

ول جزءاً رئيساً من علوم القرآن، ويف احلقيقة فقد وصل العلماء قبل الشاطيب إىل تقرير أمهية أسباب النزول يف الوصول إىل تشّكل أسباب النز  3 
، طبعة حممد أبو البرهان في علوم القرآنفهم صحيح آليات القرآن التشريعية. انظر على سبيل املثال، بدر الدين حممد بن عبد اهللا الزركشي، 

، حيث أشار إىل أن إحدى فوائد العلم بأسباب النزول، هي الكشف عن  وجه 1/22م)، 1972م، يف أربعة جملدات، (القاهرة، الفضل إبراهي
  احلكمة الباعثة على تشريع احلكم.
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، من نزول آخر آية يف القرآن وأفضى إىل ربه بعد واحد ومثانني يوماً  ،حيث ترك الرسول هذا العامل
.ه وصالحيته املعرفيةويصرُّ على شرعيت ،الشاطيب يدعم هذا النوع من التأويل فإنّ  ،ويف احلقيقة

 حيث إنّ  ؛ىو تقَ البعنصر  مليءٌ  فكر الشاطيب يف ن هذا املستوى األعمق من التفسريلك 
هي كال  الباطنمعرفة  تك به هو شيء آخر. إنّ بكليّ  اهللا هو شيء، وأن تكون مقتنعاً  مرادفهم 

الشاطيب  ة التأويلية فإنّ أي الفهم والطمأنينة القلبية به. وعلى أساس من هذه القاعد ؛معاً األمرين 
ا التحايل على أوامر اهللا املنصوصة يف الشريعة.اليت يُ  يرفض احليل الشرعية   قصد 

حياولون ويلجئون يف الواقع إىل  ،الشارع رادمُ مل يفهموا بشكل تام فقط أولئك الذين  
النص بقدر  باطنوراء بقدر ما يتغلغل اإلنسان و  ،العبث يف الشريعة بوسائل مثل احليل الشرعية

  .هداية وتقوى اذ دّ عما يُ 
، للباطن عن الباطن عن املفاهيم املذهبية األخرى هارتباط مفهوم يسرع الشاطيب يف فكّ 

أمر بعيد عن الظن والتخمني اهللا هو  رادل على قاعدة مفهومه للباطن ليكون مُ ؤوّ ما يُ  أنّ بحمتجا 
ال بّد من  - مثل تأويل اإلمساعيلية-يالت البعيدة لضمان حتاشي التأو  ويقرر أنه ،والرجم بالغيب

ال بّد ، و على املقاصد العربيةإجراء التأويل ، و االلتزام الدقيق مبعايري اللغة العربية الفصحى وقواعدها
 أيّ  وفوق ذلك فإنّ  ،ما تقتضيه ضوابط اللغة وقوانينهاد أي معىن يتم استنباطه بعيداً عاستبعامن 

أال أيضًا بل جيب  ؛فقط جيد أسانيده يف االستشهادات النصية األخرى التأويل للباطن جيب أ
  . قبوله من قبلُ  تأويل آخر متّ  يعارض أيّ 

اليت تغيب  اهلرمونيطيقية ئواملباد كل هذه الضوابطمن خالل   -  يسعى الشاطيب جاهداً 
 اأصولي اه نظامما ميكن أن ندعو املعايري لِ تفاصيل استكشاف إىل  - مؤلفات بقية األصولينيعن 
 لتأكيد نتائج  وقد حرص حرصا شديداً، وهو يسعى بشكل حثيثٍ  ،للتأويل اللغوي اجديد

                                                           
  1  الشاطيب، الموافقات، 3/ 255 (14/2ـ 15)، 256، 264.

  2  المصدر السابق، 260/3 (3/2ـ5).
  3   المصدر السابق، 260/3 (20/2ـ 22).  

   M. Hodgson, "Batiniyya", EL², 1/ 1098f.     3 وانظر،                   552ـ 254/ 3، السابق المصدر .     
  5  الشاطيب، الموافقات، 255/3 (2/2ـ3).

  6  المصدر السابق، 264/3.
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االتأويلية اخلاصةمقاربته  اليت  بعدد كبري من األمثلة وذلك من خالل االستدالل ،، وتثبيت بنيا
  ة.عتمدة عند أهل السنّ أال خيرق الطرق التأويلية امل ، على(املذهيب) ئل مناذج من التأويل اخلاطمتثّ 

والعادات  ،إىل افتقاد االلتزام بالقواعد اللغوية تأويالت املتطرفةالشاطيب لل ال يعود رفضو 
إىل غياب املقاربة الكلية للسياق  بل يعود أيضاً  ،فقط واألعراف اليت سادت خالل زمن الوحي

  األمشل للمقطع القرآين موضع التفسري.
ية املقبولة من معظم لتأويالت املعقولة واملعتدلة والوسطجيعل الشاطيب الوصول إىل ا

أنه ميكن الوصول إىل هذه التأويالت عن طريق فحص اهلدف األقصى له، وهو يرى  املسلمني
  معىن املقطع القرآين موضع الدراسة يف ضوء املوضوع العام لآليات اليت تسبقه وتعقبه.

 قضيةً  تفسري ـ يعاجل يف أغلب احلاالتدان الالقرآن ـ كما هو مقرر يف مي وبالنظر إىل أنّ 
ضرورة يدعو إىل الشاطيب  أو جمموعة من القضايا املرتابطة يف أكثر من موضع واحد فيه، فإنّ 

ذلك  ؛نص قرآين مراجعة مجيع اآليات ذات املوضوع الواحد عند استخراج حكم شرعي من أيّ 
جلزء الداللة، وقد يتوقف الفهم الصحيح ر آية أخرى غري واضحة أنه قد تأيت آية أو أكثر تفسّ 
و نؤكد أو ر أفسّ ما ميكن من خالله أن ن جند يف جزءٍ جزء آخر، وقد  من النص القرآين على فهم

ذا قرر الشاطيب وحدة النص القرآين، وانسجامه ومتاسكه على مستوى  ،م معىن جزء آخرمتن و
  .املعىن

 ،متواشج الصلة بني أجزائه نسيجاً ل ين ميثّ النص القرآ نّ ما ذهب إليه الشاطيب من أ إنّ 
بطريقة سليمة ال بد  حمددة، يعين أنه من أجل فهم آية نص متماسك األجزاء بشكل كلي هأنّ و 

العودة من خالل  -وبشكل رئيس-بل أيضا  ؛أن ندرسها ليس فقط يف ضوء سياقها النصي العام
يف  رسَّ جيب أن تُف القرآين زاء األخرية من النصاألج فإنّ  وعليه ،سبقتها يف النزول إىل  اآليات اليت

                                                           
  1  المصدر السابق، 263/3 (1/ 1-2)، حيث يالحظ هو نفسه وجود عدد كبري من األمثلة يف هذه القضية.

   1 المصدر السابق، 276/3، 279ـ280، 284. 
ترسيخها من قبُل يف علوم القرآن. يبدو أن فكرته يف هذا الصدد قد استمدها،  يشري الشاطيب يف هذا املوضع ويف غريه إىل مفاهيم كان قد متّ  2 

و علم يعاجل قضية ترابط اآليات القرآنية، ووحدة معناها. انظر على سبيل مع إجراء بعض التعديالت الضرورية، من علم املناسبات القرآنية، وه
، طبعة علي البجاوي، يف جملدين، (القاهرة، معترك األقران في إعجاز القرآن. وحسب السيوطي يف كتابه 1/35، البرهاناملثال، الزركشي، 

   القرآن. املناسبات بني اآليات هي أحد الرباهني على إعجاز ، فإنّ 1/54م) 1969
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القرآن املدين بصورة  نفهم كلَّ  فإذا أردنا أنّ  ،يت سبقتها من حيث النزول الزمينضوء األجزاء ال
وإذا أردنا أن نفهم  ،درس يف ضوء القرآن الذي نزل يف العهد املكيسليمة، فإنه جيب أن يُ 

فسه ينطبق على اآليات املكية ـ فعلينا أن نأخذ بعني نواألمر اآليات املدنية املتأخرة يف النزول ـ 
  .  االعتبار اآليات اليت سبقتها يف النزول

العقدية  على األسس بناءً  فإنه ؛ لذلكاملكية هذه القاعدة العامة سورة األنعامل متثّ 
التأكيد من  داءً نظامهم العقدي ابتكّل علماء الكالم   فّصل فقد والدينية اليت أرستها هذه السورة،

وباإلضافة إىل  بآخر قضية يقومون مبناقشتها، وهي قضية اإلمامة. وانتهاءً  ،الوجود على واجب
  ات الشريعة العامة. كليّ   ذلك فقد أرست هذه السورة أيضاً 

ر  أو حىت يدمّ  ،ر إحدى هذه الكلياتأن يدمّ  هذه السورة ميكنجزء من  جتاهل أيّ  إنّ  
وحيت إليه سورة البقرة لكي تضع ندما هاجر الرسول إىل املدينة أُ عو  ،كامل نظام الشريعة

بعض هذه  على الرغم من أنّ و العامة املوجودة يف سورة األنعام.  ئولكي تشرح املباد ،التفاصيل
يف و  خاصة يف العبادات، اً البقرة أحكام د يف سورةفإننا جن ؛التفاصيل قد ظهر يف سور أخرى

  .إخل...الزواج يف و املعامالت التجارية، و نايات، يف اجلو األطعمة واألشربة، 
احلفاظ على الدين واليت تدور حول  ،تقريرها يف سورة األنعام األصول الكلية اليت متّ إنَّ  

وحي يف املدينة فإن ما أُ  ،وعليه تثبيتها يف سورة البقرة، متّ قد  كلها  ،والنفس والعقل والنسل واملال
 الرؤية،وهكذا تظهر أمهية الرتتيب التارخيي يف هذه  ،ارس يف ضوئهدجيب أن يُ  ل البقرةو بعد نز 

  .هذه األمهيةويصبح من الصعوبة مبكان التقليل من 
  

****** 

ما ذهب إىل تقريره الشاطيب بشكل  لدعم قليالً  إال استعداداً معظم األصوليني  ال يُظهر
م إذا قاموا بذلكهم ، و حاسم ـ حسب  ال يوجدو من القيود.  يقومون به مع إدخال الكثري، فإ

                                                           
  1  الشاطيب، الموافقات، 274/3 (5/2ـ9).
  2  المصدر السابق، 3/ 274 (14/2ـ18).

  3  المصدر السابق، 3/ 274ـ276.
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 وترابط اآليات يف ،ارخييالتسلسل الت أمهية على جلازممثل هذا التأكيد ا أّكدأصويل  علمي ـ
الفرق اجلوهري األكثر جدية بني  لقد ال يشكّ هذا األمر  وعلى الرغم من أنّ  ،التأويل القرآين

واألطروحة اليت  ،استنتجها الشاطيب منهاآلثار احملتملة اليت  فإنّ  ؛هؤالء األصولينيبني الشاطيب و 
كبري بني نظريته وبني نظريات   بالتأكيد إىل إحداث شرخٍ  ا األمر تؤديمن هذ رها على قاعدةٍ طوّ 

  بقية األصوليني.
اللجوء إىل تفسري اآليات والسور يف ضوء الوحي الذي سبقها يف النزول يقود إىل  إنّ 

من السور املبكرة قاعدًة ومنطلقًا هلذا الرتاتب بوصفها  جيعل ،درجة معينة من الرتاتب يف القرآن
مويل، فال حىت لو بدا لنا أنه توجد آية مدنية حتمل الطابع الكلي والشو  ،السور األكثر كلية ومشوالً 
أكثر منها كلية ومشولية، ولو كانت تلك اآلية املدنية ذات طابع كلي  بّد أنه قد سبقتها آية مكية

ذا جيب أن يكون  ،رد تكملة آليات مكية كلية قد سبقتها يف النزولفقد تكون جمفعًال،  و
  .املرجع األول هو القرآن املكي األسبق من حيث الزمن

 ؛يف اإلشارة إىل آثار هذه النظرة بشكل حاسم - متوقع كما هو  -  مل يرتدد الشاطيب
ل الدعوة اإلسالمية تشكّ اآليات املكية املوحاة يف بداية  حيث أشار بشكل واضح وصريح إىل أنّ 

والقواعد الشرعية األكثر  ئهذه اآليات تقرر املباد فهم القرآن، وأشار إىل أنّ القاعدة العامة يف 
الوحي  أي: ضرورة حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، واملال. وذهب إىل أنّ  ؛ةً وكليّ  عموميةً 

 -هلذه املبادىء والقواعد الكلية ن متتماً على الرغم من أنه قد يكو -  القرآين الذي تأخر يف النزول
السور املدنية ترتبط  وعليه، فإنّ  ،بشكل رئيس بشرح وتفصيل معاين هذه القواعد املتقدمة يقوم

يف  فرعيةشرعية  يف الغالب أحكاماً  ملكية، وهي أقل كلية ومشوًال، وتضمبعالقة وثيقة  بالسور ا
  تفصيلية.مسائل 

اهللا تعاىل مع انتهاء نزول  أنّ  )اليوم أكملت لكم دينكم(اىل: الشاطيب من قوله تع نتجيست
سواء أكانت مجيع تفاصيل الشريعة معروضة يف القرآن أم ال،  ،الوحي قد أكمل للمسلمني دينهم

الروحية والعملية، فهو بيان الدين أن القرآن قد تضمن مجيع أسس وقواعد يذهب إىل تقرير مبدأ و 
                                                           

  1  المصدر السابق، 29/3.
  2  المصدر السابق، 70/3ـ71.
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مل تغادر  أية قضية ذات شأن يف الدين إال وتناولتها بصورة  القرآنيةإذ إن التعاليم  ؛لكل شيء
رتبة  بوية يف املقام الثاين من حيثنهلذا املبدأ تتمثل بوضع السنة الاملؤكدة نتيجة املنطقية وال ،ما

  . ، وهذا ما ذهب إليه الشاطيب فعالً االعتبار يف نظرية الشاطيب األصولية
القرآن وحده هو الذي  وعلى الرغم من تقريره أنّ - الشاطيب اإلشارة إىل أنّ  وهنا جتدر

يرفض استنباط األحكام الشرعية منه دون العودة إىل السنة النبوية  -يضع أسس العقيدة والشريعة
ا تقوم ببيان  ؛واألخذ بنصوصها ا يف نظره مبثابة القرآن املدين من حيث إ القرآن،  مشكلأل

هذا دون أن ينسى أن يؤكد على متام القرآن واكتفائه بنفسه من  ،، وبسط خمتصرهجممله وتفصيل
  .وجد أصال يف القرآنحيث الكلية والشمول، وأن يرفض بشكل قاطع أن يوجد يف السنة ما ال يُ 

تراتبهما  الرغم من أنّ  لىوع ،يسندها الشاطيب للقرآن والسنة األدوار اليتعلى الرغم من 
هو بالتأكيد يوافق بقية ، فحسب علمييف أصول الفقه له ابق ال س أمرٌ  يف منظومته األصولية

ا، ويتعاملوا تيعتصموا بالسنة النبوية وحي على املسلمني أن أوجبتعاىل اهللا  األصوليني بأنّ  جوا 
لكن اتفاقه معهم يف تقرير حجية السنة ال يعين أنه يقبل بوجود  ؛معها بوصفها سلطة تشريعية

له يف القرآن، وهذه نظرة غري مقبولة بالنسبة ألغلبية األصوليني  أصلٌ وجد أي حكم تشريعي ال ي
نظرة الشاطيب هذه حتظى مبكانة وأمهية كبرية يف  فإنّ  ،ومما الشك فيه ،إذا مل يكن مجيعهم

لذلك فقد حرص بكل ما أويت من  ؛عملية على بقية أجزاء نظريته األصولية خطابه، وهلا آثارٌ 
اهتمامنا يف  وسيكون مركزُ  ،، والبحث عن أسانيد شرعية هلالنظرةه اطاقة على االحتجاج هلذ

، وسنحاول اإلجابة يف القسم ههذ نظرتهدفاع الشاطيب عن  اجلزء املتبقي من هذا القسم عرضَ 

                                                           
  1  المصدر السابق، 3/ 242ـ243، 244 (4/2ـ5).

  2  المصدر السابق، 243/3ـ244؛ 9/4 (2/ـ5).
. 1/32م)، 1933، (القاهرة، الجامع ألحكام القرآن).انظر،  حممد بن أمحد األنصاري  القرطيب، 23ـ2/14( 3/25، المصدر السابق  3

، على الرغم من أنه يُروى عنه 571ـ 569م)، الفقرات، 1969طبعة حممد كيالين، (القاهرة،  الرسالة،وانظر أيضاً، حممد بن إدريس الشافعي، 
   ).6ـ5/ 2( 1/6، البرهان سنة  شرح للقرآن. انظر، الزركشي،مجيع ال أنّ 
بقية األصوليني ينظرون دون تردد إىل  . حسب علم الباحث فإنّ 34ـ1/33، الجامع؛ القرطيب، 571، الفقرة، الرسالة انظر، الشافعي،  4  

م ملسأ م مل يتعرضوا يف مؤلفا لة فيما إذا كانت السنة تتضمن بعض األحكام الشرعية اليت ال السنة بوصفها مصدرا تشريعيا مستقًال، ويبدو له أ
    . 33، منتهى الوصولتوجد يف القرآن. وملعرفة املوقف الشائع لألصوليني من هذه القضية، انظر، ابن احلاجب،  



 13

تبين هذه النظرة، وما هو أثرها  إىل عن السبب الذي دفع الشاطيب من هذه الدراسة األخري
  به األصويل.بالنسبة جملموع برناجمه وخطا

إىل ضرورة عودة الفقيه إىل القرآن أوًال يف عملية االستنباط  يف دعوته الشاطيب يستدل
، بأدلة عديدة رتبة السنة متأخرة يف االعتبار عن القرآن وإىل أنّ الفقهي يف املسائل التفصيلية، 

صح يف اجلملة ال القرآن مقطوع  به، وأن السنة مظنونة، والقطع فيها إمنا ي يقف على رأسها أنّ 
على املظنون،  مٌ به يف اجلملة والتفصيل، واملقطوع به مقدَّ  يف التفصيل، خبالف القرآن فإنه مقطوعٌ 
ذا نرى أن الشاطيب  ،فلزم من ذلك تقدمي القرآن على السنة  هينسبة الثبوت والقطعية  جيعلو

  .املعيار الذي حيدد املكانة املعرفية لكال املصدرين
الذي يزود عملية االستنباط الفقهي القرآن هو املصدر  فإنّ  ،لى هذا املعياروتأسيسًا ع

ـ حىت الذي يقبل بوجود أحكام شرعية  ال جيب على الفقيه و بالقواعد األوىل األكثر صالبة، 
يف  أن ينظر أوالً  حكم شرعي ألي مسألة عندما يريد استنباط أيّ  تدخل يف نطاق القرآن ـ 

  . ب عليهاجيُِ ومل ألة، القرآن مل يتناول هذه املس أنّ  من أكدالقرآن من أجل أن يت
النص  بدراسة يبدأ أن فعلى الفقيه ؛للقرآن بيانجمرد  يف حقيقة األمر وطاملا أن السنة

على  النص يبقى قادراً  دون البيان فإنّ  إذ من ؛القرآين قبل أن يرجع إىل "النصوص املبيِّنة" له
  . البيان يصبح ال معىن له، هذا إذا مل يصبح مستغلقاً  فإنّ  ،سهدون النص نفمن لكن  ؛احلياة

رتبة  أنّ  ما ذهب إليه من من األحاديث النبوية تؤكد وتدعم جمموعةً   قد حشد الشاطيبو 
  .  القرآن متقدمة على رتبة السنة يف االحتجاج والتشريع

مل تكن جمرد إضافة  ليةيف نظريته األصو  ونظرًا ألن املكانة اليت أسندها الشاطيب للقرآن
فلم  ؛عن نظرة الغالبية العظمى من العلماء إزاء هذه القضية ختليه التامبل تشري إىل  ؛هامشية

                                                           
رض أمر جائز، ولعلنا ال جند يف يقول الشاطيب يف موضع آخر : "إن ما ذكر من تواتر األخبار إمنا غالبه ف ، 4/5، الموافقاتالشاطيب،   1

   ). 21_19/ 2( 4/8األخبار النبوية ما يقضي بتواتره إىل زمان الواقعة"، املصدر السابق، 
  2 المصدر السابق، 5/4.

  3 المصدر السابق، 5/4ـ6. 
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ذه  أدلة العلماء الذين خيالفونه يف الرأي  بل جلأ إىل ردّ  ؛البسيطة نسبياً األدلة يكتف الشاطيب 
  بطريقة تفصيلية ومسهبة.

 د مقصودَ دّ حتُ  أيّ  على القرآن، قاضيةٌ  - من العلماء السنة حسب الغالبية العظمى- إنّ 
جع إىل ألمرين فأكثر، فتأيت السنة بتعيني أحدمها، فريُ  حمتمالً القرآن قد يكون  ألنّ  ؛الشارع منه

خرجه عن تأيت السنة فتُ ف ،وأيضًا فقد يكون ظاهر القرآن أمراً  ،السنة، وُيرتك مقتضى القرآن
سارق، فخّصت السنة من ذلك  القرآن قد أمر بقطع يد كلِّ  فإنّ  وكمثال على هذا األمر، ،ظاهره

، نّص عليهامات اليت ا سوى احملرّ الزواج مم وكذلك فقد أباح القرآنُ  ،زسارق النصاب احملرَ 
   املرأة على عمتها أو خالتها. من تلك اإلباحة نكاحَ  ةُ السنّ  فأخرجتْ 
الصالة، والزكاة، والصيام، والوضوء، كبري من األحكام الشرعية اليت تتصل ب  عددٌ لدينا و 

يف القرآن،  واحلج، والذبائح والصيد، وما يؤكل مما ال يؤكل، والبيوع وأحكامها.. ، جاءت جمملةً 
ا يف ضوء األسس القرآنيةوتكفّ  القرآن بعبارات  فقد أوجب ،سبيل املثال فعلى ،لت السنة ببيا

ت القضايا اجلوهرية املتعلقة حددهي اليت  السنة ولكن، على املسلمني إقامة الصالةجمملة موجزة 
األخرى املتعلقة طريقة أدائها، وكل اجلزئيات و كل يوم،   الصالةأوقات أداء  ذه اإلقامة، مثل

  .ا
تند إىل القرآن، وتدخل يف لكن بشرط أن تس ؛يقبل الشاطيب حجية السنة بكل تأكيد

بل  ؛القرآن ليس مبعىن تقدميها عليه واطراح القرآنقضاء السنة على  وهو يرى أنّ  نطاقه بصورة ما،
 مبعىن أن املعربَّ 

ُ
السنة مبنزلة التفسري والشرح ملعاين أحكام  فكأنّ  ؛راد يف القرآن يف السنة هو امل

َ لِلنَّاِس َماعلى ذلك قوله تعاىل خماطبًا رسوله الكرمي { القرآن، ويدلّ  نـُزَِّل  َوأَنزَْلَنا إِلَْيَك الذِّْكَر لُِتبَـنيِّ
بأن  ؛ة ببيان عقوبة السارق املنصوص عليها يف القرآنفإذا قامت السنّ  ،): النحل( ِإلَْيِهْم}

يف  فذلك هو املعىن املراد رز مثله، فأكثر من حِ  صابٌ املسروق نِ  ، وأنّ رسغالقطع من ال قالت بأنّ 
رين املفسّ   لنا أحدُ إذا بّني  دون القرآن، كما أحكام حد السرقةالسنة أثبتت  إنّ  :، وال نقولالقرآن

                                                           
  1  المصدر السابق، 4/ 18ـ19. انظر أيضا، القرطيب، الجامع ألحكام القرآن، 33/1.
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ر دون أن إننا عملنا بقول هذا املفسّ  :نقول، فال يصح لنا أن تفسريه معىن آية، فعملنا مبقتضى
     . نته السنة من القرآنوهكذا سائر ما بيّ  ،تعاىل نقول عملنا بقول اهللا

عدة يستند إىل قا نبوي قرآين قطعي، مع حديث ويرى الشاطيب أنه إذا تعارض نصٌ 
ع يف ترجيح أحد الدليلني جَ فريُ حديث جزئي يدخل حتت معىن قرآين كلي، مع ا، أي  مقطوعٍ 

 ؛حىت لو مل يتم يف النهاية ترجيح النص القرآين ،القطعيني إىل قواعد الرتجيح بني األدلة املتساوية
ة القرآن عارضمن قبيل م ت، وليسمعارضة أصليني قرآنيني من قبيلذه املعارضة يف نظره هي ه ألنّ 

ألن احلديث النبوي  ؛الشاطيب ال يرى أية مشكلة فإنّ  ،ذه الطريقةو  ،القطعي مع السنة الظنية
اية  ،أو إعادة صياغة حلكم قرآين ،شرحاً  احلقيقةم يف يقدِّ  الرتجيح يف  قد متّ  املطافوألنه يف 

  .لنص القرآين نفسهيف داخل ا حقيقة األمر بني عبارتني خمتلفتني أو متناقضتني ظاهرياً 
القرآن يتضمن روح  أنّ بالضمين  هبوضوح إىل أمهية افرتاضكالم الشاطيب السابق شري  ي
حاشية على الكتاب املبني  أكثر من -يف نظره- لميثّ  ال آخر مصدر أيَّ  وأنّ  ،الشريعة وجوهر

  املكتفي بذاته. 
السنة النبوية  شري إىل أنّ من اآليات ت بعددٍ وقد استدل املخالفون للشاطيب يف موقفه هذا 

{يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأِطيُعوْا الّلَه َوَأِطيُعواْ للقرآن، مثل قوله تعاىل: مساوياً  شرعياً  ل مصدراً شكِّ تُ 
ُتْم تـُْؤِمُنوَن بِالّلِه الرَُّسوَل َوأُْوِيل اَألْمِر ِمنُكْم َفِإن تـََناَزْعُتْم ِيف َشْيٍء فـَُردُّوُه ِإَىل الّلِه َوالرَُّسوِل ِإن ُكن

{َوَأِطيُعوْا الّلَه َوَأِطيُعوْا الرَُّسوَل ، ويؤكد هذا املعىن قوله تعاىل:): النساء( َواْليَـْوِم اآلِخِر}
  .):  املائدة( َواْحَذُروْا}
الرسول وأوامره  أقوال لو أنّ  رسول يصبح ال قيمة لهمعىن األمر بطاعة ال نّ أ وذهبوا إىل 

 تشري بوضوح إىل أنّ  لرسولا لألمر بطاعةالداللة اخلاصة  وأنّ  ،ديد ملا مياثلها من القرآنتر  جمردُ 
اآليات الدالة على اخلضوع  وقالوا بأنّ  ،عليها القرآن مل ينصّ  اً ر أوامر وأحكامقرّ  قد الرسولَ 

 ) احلشر:(} فانتهوا َعْنهُ نـََهاُكْم  ُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَماَوَما آتَا {مثل قوله تعاىل: لسلطة الرسول
ى عنه، فهو الحقٌ  كلَّ   أنّ  على تدلّ  يف احلكم مبا جاء يف  ما جاء به الرسول، وكل ما أمر به و

                                                           
  1  الشاطيب، الموافقات، 4/ 7 ـ 8.

  2  المصدر السابق، 4/ 7، 8 (13/2ـ17).
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هؤالء العلماء بأحاديث كثرية تدل على ذم ترك  وقد استدلّ  ،القرآن، فال بّد أن يكون زائدا عليه
  .د يف التشريعجيعل من القرآن مصدره الوحي منْ  وإدانة كلّ السنة، 

م بأن سلَّ  حيثة املذكورة أعاله، خيار إال القبول باألدلة النصيّ  الشاطيب أيَّ  مل يرَ  
ا ال ميكن أن تكون موضع شك وجدال، غري أنه ال يرى كيف صالحية النصوص املستَ   دل 

 رعياً ش عندما تقوم السنة بتوضيح آية تتضمن حكماً ف ،تنقض موقفه اخلاصأن ذه األدلة ميكن هل
وألننا ـ كما يقول  ،وليس يف السنة ،ر بشكل كامل يف القرآنج هو حكم متجذّ فاحلكم املستنتَ 

فإذا عمل املسلم  ؛من النص القرآين رادد املحتدّ  امبعىن أ للقرآن، السنة بيانٌ  الشاطيب ـ إذا قررنا أنّ 
وله يف مقتضى بيانه، ولو عمل فيما أراد بكالمه، وأطاع رس تعاىل أطاع اهللا النبوي على وفق البيان

عصى اهللا تعاىل يف عمله على خالف ما أراد بكالمه، وعصى رسوله يف  النبوي على خمالفة البيان
طاع فيه بإطالق، وإذا مل يلزم ذلك مل يكن يف 

ُ
مقتضى بيانه، فلم يلزم من إفراد الطاعتني تباين  امل

بل قد جيتمعان يف املعىن، ويقع العصيانان  ؛ما يف السنة ليس يف القرآن على أنّ  اآليات دليلٌ 
اإلهلية  :التمييز بني السلطتني وهكذا فإنَّ  ،يف هذا األمر والطاعتان من جهتني، وال توجد استحالةٌ 

دفاع الشاطيب عن  فإنَّ  ،بكلمة أخرىو  ،والنبوية ال يعطي احلق يف التفريق بني حكمني خمتلفني
بالضرورة التمييز بني حكمني خمتلفني يتعلقان حبالة واحدة،  اليعين  السلطتنيالتفريق بني هاتني

  ال تدخل يف نطاق القرآن. السنة تتضمن أحكاماً  بأنَّ  وهكذا فإنه ال يوجد دليلٌ 
أولئك الذين اطّرحوا السنة،  ذمِّ  املعارضون على ا األحاديث اليت استدلَّ  الشاطيب سرد

نة له ال يؤدي إىل عقائد دون العودة إىل السنة املبيّ  إىل تأويل القرآناللجوء  وذكر كالمهم بأنّ 
 ؛عنه بنص القرآن نفسه منهيٌّ  هو أمر هذا النوع من املقاربة التأويلية للقرآن، إنّ  بل ؛هرطقية فقط

أنه جيب على  إىل نص يشري أيُّ يف كتاب اهللا  ال يوجدـ رضون ااملعهؤالء ألنه ـ كما يقول  

                                                           
)؛ " فليحذر الذين خيالفون عن 65فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم"  (النساء،أخرى، "أشار املخالفون إىل ثالث آيات  1

      .10ـ4/9، المصدر السابق). انظر،  80ء، (النسا من يطع الرسول فقد أطاع اهللا" )؛  "63سورةالنور: أمره أن تصيبهم فتنة" (
   .11ـ4/10، المصدر السابق  2 

  3  المصدر السابق، 4/ 13ـ 14. 
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طلق يُ  يوجد يف القرآن نصٌ بل  ؛يث رسول اهللا إال ما وافق كتاب اهللامن حد واقبلال ي أاملسلمني
   ر من املخالفة عن أمره مجلة على كل حال.، واألمر بطاعته، وحيذّ التأسي بالرسول

عمل يؤدي إىل هجر السنة  كلّ الذي يصف فيه   أما بالنسبة للشاطيب فإنه يف الوقت
ال تتوافق مع القرآن وال مع عموم وجمموع  قبول أحاديث اآلحاد اليت باهلرطقة، فإنه يرفض

ذا نفهم أنّ  .األحاديث النبوية ميكن أن تكون يف حال تناقض مع  ة الالسنّ الشاطيب يرى أن  و
مع هذا املصدر  ومنسجماً  متوافقاً  يكن ل بأي حديث آحاد إذا ملالقرآن، وأنه ال ميكن القبو 

فإنه ال ميكن لنا أن جند فيها شيئًا ال حيظى  ؛القرآنمع  السنة متوافقةً  توعليه فإذا كان ،الرئيس
  إال وجند أصله وجذره يف القرآن. ئاً يش بقبول القرآن وموافقته، ال ميكن أن جند فيها

، الشديد األدلة السابقة اليت تتسم بالطابع العمومي على زيادةً خصوم الشاطيب  شاروقد أ
تها ماح املرأة على عالقرآن، كتحرمي نك اينّص عليه ، ملحكام شرعية كثريةإىل أنه توجد يف السنة أ

    . يُقتل مسلم بكافر الّ السباع، وأذي ناب من  أو خالتها، وحترمي أكل احلمر األهلية، وكلّ 
القرآن على حكمني  بأنه قد ينصّ  السنة بالقوليف ل الشاطيب ورود هذه األحكام يعلّ 

عرف عن طريق االجتهاد إىل بشكل ال يُ   القرآنينيتقع بني هذين األصلني شرعيني، مث تأيت مسألةٌ 
، لحق هذه املسألة بأحد الطرفنيتُ األصلني هي أقرب حىت تأخذ حكمه، فهنا تأيت السنة فَـ  أيّ 

 صلني أشياءُ األالطيبات وحّرم اخلبائث، وبقي بني هذين  اهللا تعاىل قد أحلّ  أنّ  ومثال هذا األمر
ذي ناب من  ل يف ذلك ما اتضح به األمر، فنهى عن أكل كلّ  الرسو ميكن إحلاقها بأحدمها، فبّني 

ى عن أكل حلوم اُحلُمر األهلية.  السباع، وكلّ   أنّ  ومثال على ذلك أيضاً ذي خملب من الطري، و
روبات ملا فيها من شر كاللنب، وحّرم اخلمر من املسكِ ما ليس مبُ  ؛اهللا تعاىل قد أحّل من املشروبات

عداوة والبغضاء، والصّد عن ذكر اهللا وعن الصالة، فوقع فيما بني هذين إزالة العقل املوقع لل
 نبيذ التمر، وغريه من املشروبات ولكنه يوشك أن ُيسكر، وهو ،ليس مبسكر حقيقة ما األصلني

باألصل الذي يبيح  املشروبات أصناف هذهق لحِ لتُ لت السنة ، وهنا تدخّ غري املسكرة حقيقةً 
سواء أكانت حتتوي  املسكرة كل املشروبات  بأنّ  يف مقابل ذلكوقررت ، املشروبات غري املسكرة

                                                           
  1 المصدر السابق، 4/ 11ـ13، 14ـ16.

  2  المصدر السابق، 4/ 11. انظر أيضاً، القرطيب، الجامع ألحكام القرآن، 34/1.
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هلا باألصل الذي ينهى عن  مة إحلاقاً صغرية جدًا من الكحول فهي حمرّ  معلى نسبة كبرية أ
: ما أسكر لتاليةعلى هذه األرضية فقد صاغت السنة القاعدة املأثورة ا وبناءً  ،املسكرات بإطالق
بل  ؛دةشرعية حمدّ  أحكاماً تضمن السنة ت هكذا، فإنه على الرغم من أنّ و  ،قليُله فكثريُه حرام

 ال يعين ـ كما يؤكد الشاطيب ـ أنّ هذا  ، فإنّ أيضاً  الشرعية ئبعض القواعد واملباد تضمنميكن أن ت
تنغرس عميقًا يف  -يف احلقيقة-  جذورها إذ إنّ  ؛إىل القرآن استناداً  أقلُ هذه األحكام والقواعد 

  آين. النص القر 
إىل أن   من خالل صياغتها يقول الشاطيب: إنه يوجد يف القرآن أصول شرعية عامة تشري

ذه األصول  فإنّ  كل ما كان من قبيلها حكمه حكمها، فتقوم السنة بإحلاق بعض الفروع 
فيما إذا كان الرسول قد قال هذه األحكام  أن نعرف يف هذه احلالة يهمّ  ، والالشرتاكها يف املعىن

ا يف نظر اجملتهد عملية طريق الوحي أو باللجوء إىلعن   النظر العقلي واستخدام القياس، غري أ
ل احلكم الشرعي املتعلق بزواج عمة أو خالة الزوجة مثاال ميثّ  ،استداللية تقوم على آلية القياس

جلمع بني األم وابنتها يف النكاح، حىت لو ممتازا على هذا النوع من األحكام النبوية، فالقرآن حّرم ا
ي  ،م اجلمع بني األختنيوكذلك حرّ  ،أن الزوج طلق األم قبل إبرام عقد النكاح مع البنت فجاء 

ألن املعىن  ؛النيب عن اجلمع بني املرأة وعمتها أو خالتها من باب القياس على هذا التحرمي القرآين
نفسه يف حالة اجلمع بني الزوجة  نت وأمها أو أختها موجودٌ القرآن اجلمع بني الب الذي ألجله ذمّ 

هذا املعىن حيث جاء يف احلديث: وخالتها أو عمتها، وعبارة الرسول يف هذه املسألة تشري إىل 
وهذا التعليل يذكِّر ـ كما يقول الشاطيب ـ بنموذج  ،فإنكم إذا فعلتم ذلك قطّعتم أرحامكم""

   . القياس م يفاالستدالل الشرعي املستخدَ 
آخر على جلوء الرسول إىل  وقبول اليمني كدليل يف إجراءات اإلثبات القانونية هو دليلٌ 

إنه على الرغم من احنطاط رتبة القيمة  :حيث يقول الشاطيب ؛آلية القياس يف بعض أحكامه
ِهُدواْ َشِهيَدْيِن اْسَتشْ {وَ  ، جاء يف القرآن:يف الشهادة على األموال ملرأة عن الرجلاالقانونية لشهادة 

ن يف  ، فإنّ )البقرة:(} من رَِّجاِلُكْم َفِإن ملَّْ َيُكونَا َرُجَلْنيِ فـََرُجٌل َواْمَرأَتَانِ  القبول بشهاد
                                                           

  1  الشاطيب، الموافقات، 23/4ـ24. 
  2  المصدر السابق، 27،28/4 (16/2).
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 بديلة، أخرى بشهادةٍ ميكن القبول  رٍ كَ القرآن يشري بشكل واضح إىل أنه عند عدم وجود شاهد ذَ 
 ، فجرى الشاهد واليمني جمرى الشاهدينرالذكَ  هداليمني مع الشا ذا احلكمفأحلقت السنة 

عند عدم وجود  واحد ميكن أن يتمم شهادة رجل املرأتنيفاليمني مثل  واملرأتني،الرجل أو  رينالذكَ 
  .رجل آخر ميكن أن يقوم بالشهادة

عقوبة املسلم الذي  ةُ رت السنّ قد قرّ  -أي اللجوء إىل آلية القياس- هذا السياق هويف نفس
َوَلن َجيَْعَل الّلُه لِْلَكاِفرِيَن َعَلى اْلُمْؤِمِنَني {مما جاء يف القرآن:  انطالقاً  حيث قررت ؛غري املسلميقتل 

 {َال َيْسَتِوي َأْصَحاُب النَّاِر َوَأْصَحاُب اْجلَنَِّة }أقل:  ، وإىل حدٍ )النساء( َسِبيًال }
عقوبة املسلم يف حال قتله  ، وعليه فإنّ أعلى من مكانة غري املسلم مكانة املسلم أنّ  )احلشر(

   .غري املسلم جيب أن تكون أقل من املوت
ا قابلة لإلحلاق ر الشاطيب وعلّ بعد أن فسّ  ل املسائل اليت يطرحها خصومه، وأشار بأ

 يف هذا املستوى إىل تطويرمل يسَع و  ،بالقرآن واإلضافة إليه، انتقل إىل مستوى أعلى يف التحليل
ما يتعلق باألحكام  كلَّ   -باإلضافة إىل أشياء أخرى-القرآن يتضمن ته القائلة بأنّ أطروح ودعم

  إىل األسباب الكامنة خلف صياغته هلذه األطروحة. أيضاً  يلمِّحبل أخذ  ؛فقط الشرعية
الشرعية اليت ال جندها يف العبارة السنة ميكن أن تتضمن بعض األحكام   بأنّ الشاطيب يقرّ  

 األحكاممثل هذه  ة، وال حىت يف العبارة املشكلة، وال يف غري املباشرة. غري أنّ القرآنية اجململ
  الشرعية هلا أصل يف القرآن. 

كل آية أو عبارة قرآنية   إنّ  :ته الرئيسة اليت تقولضيَّ رَ ويضيف الشاطيب إىل األدلة السابقة فَـ 
ضمن  ما يةٍ يكون آل متتلك معاين ذات وجوه عديدة، بعضها مباشر، وبعضها غري مباشر. فقد

مع  يتطابقمعىن واضح ومباشر، وميكن أن يكون هلا يف الوقت نفسه معىن آخر سياقها اخلاص 
من أدلة القرآن املتفرقة  من عددٍ وبكلمة أخرى فقد يتألف  ،يات أخرىأخرى موجودة يف آ معانٍ 

األدلة قد تأيت  إنّ ، و امنها مبعىن خاص  على الرغم من انفراد كلٍ  بينها مجيعاً  معىن واحد مشرتك
فتصوغ هذا املعىن  ملها معىن واحد تشرتك فيه مجيعاً، فتأيت السنة ولكن يش ؛يف معان خمتلفة

                                                           
  1  المصدر السابق، 30/4ـ31.
  2  المصدر السابق، 35/4ـ36.
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 من جمموع تلك األدلة القرآنية املتفرقة، يف احلقيقة اً ،  فيكون ذلك املعىن مأخوذعليه وتنصّ 
املشرتك نوعاً  عطي هذا املعىنتوارد جمموعة من النصوص القرآنية حول معىن واحد ي وهكذا فإنّ 
 املعىن املشرتكهذا فيه  يبقى  ففي الوقت الذي ،ة اليت ميكن أن تصل إىل درجة اليقنيمن احلجيّ 

رجه يف شكل حديث السنة ختُ  ، فإنّ لألدلة القرآنية املتفرقةحبيس الصياغات اللغوية العديدة 
 حيث يعّرب  ؛واضح على هذا األمر ال ضرر وال ضرار " كمثالوميكن أن نذكر حديث: " ،نبوي

  .هذا احلديث عن معىن واحد جاء يف أعطاف أدلة قرآنية عديدة تضافرت على تأييده
األساس األكثر أمهية يف  رقرّ القرآن ي أنّ قضي بمبدأ عام يوميضي الشاطيب يف تقرير 

اية املطافاهلدف الكلي للشريعة يكم ألنّ  ؛م مصاحل العبادبدأ الذي ينظّ الشريعة، أي امل  ن يف 
    .يف احلفاظ على مصاحل املسلمني الدنيوية واألخروية على السواء

هي  ،أقسام من املصاحلثالثة  حفظالشريعة تسعى إىل  فإنّ  دفاهل اهذ قيقحتومن أجل 
األول اليت  القسم قيق مصاحلحتتحسينية. من دون الاجية، و احلضرورية، و ال صاحلامل :على التوايل

 :الدين، والنفس، والنسل، واملال، والعقل، فإنه ال ميكن أن يكون الوجودان حفطتقتضي 
 لقسمنيا ومن جهة أخرى فإنّ  ،مستحيالً أمراً  بل قد يكون انتظامهما ؛الدنيوي والديين منتظمني

بات الشديدة (الرخص ممكنا من خالل ختفيف املتطلّ  اآلخرين جيعالن تطبيق الشريعة أمراً 
  ل التوسعة، والتيسري، ورفع احلرج، والرفق. الشرعية)، ومن خال

، الكلية الثالثة األقسامهذه  أتت لتحقيقالشريعة  ويؤكد الشاطيب دون كلل أو ملل أنّ 
ا أصوالً  ؛لة يف السنةيف القرآن، واملفصّ  عليها املنصوص األقسام وهي يُرجع إليها،  فالقرآن أتى 

ا تفريعاً  جنده يف قد  تفصيليوأي حكم جزئي  ،ملا فيه منها اناً على القرآن، وبي والسنة  أتت 
                                                           

   On Inductiveملعرفة املزيد بشأن هذه النقطة، وأمهية االستقراء التام يف نظريات الشاطيب، وبقية األصوليني انظر مقاليت: " 1

Corroboration, probabilaty and certainty in Sunnī Legal Thought" N. Heer, ed., 
Islamic law and Jurisprudence:  Studies in Honor of Farhat J. Ziadeh  (Seattle). 

  .32/ 4 الموافقات،الشاطيب،  2 

  ؛ وانظر،10ـ3/9، المصدر السابقللوقوف على نقاش مفصل حول هذا احلديث، انظر،    3 
  M. H. keer, Islamic Reform (Berkeley and Los Angeles, 1966), pp. 97.                              

.482/ 4م)، 1972( بريوت، لسان العرب، وانظر أيضاً، مجال الدين بن منظور،   
  4  الشاطيب، الموافقات، 3/2ـ4.

  5  المصدر السابق، 4/2ـ6.
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 يف هو واالختالف هنا بني القرآن والسنة ،فهو ليس أكثر من بيان ملبدأ كلي قرآين فقط السنة
ل هذه احلقيقة اختالف بني التأصيل القرآين الذي يؤّصل األسس، وبني البيان النبوي الذي يفصّ 

  .خمصوصة جديدة لتنطبق على حاالتٍ  األسس، وذلك من خالل توسيع أحكامها
(حفظ الدين)  لت يف القرآن، تفّصلت يف السنة، فإنّ فالضروريات  اخلمس كما تأصّ 

ا يف السنة، و يف ثالثة معان، وهي  هُ لُ اصِ ح اإلسالم، واإلميان، واإلحسان، فأصلها يف القرآن، وبيا
 ئالطار  أو رام فساده، وتاليف النقصانعانده  نْ ، وجهاد مَ إليه عوةومكمله ثالثة أشياء: وهي الد

ا يف السنة على الكمال.  املعاين وأصل هذه ،يف أصله   يف القرآن، وبيا
، وحفظ بقائه بعد بتشريع الزواجإقامة أصله  :و(حفظ النفس) حاصله يف ثالثة معان: وهي

ياء، وذلك  واملسكن، ومكمله ثالثة أش ،، وامللبسواملشرب ،خروجه من العدم، من جهة املأكل
نكاح الصحيح، وما يلحق به من متعلقاته كالطالق واخللع واللعان،  وحفظ لكاجتناب الزىن، وا

ما يتغذى به أن يكون مما اليضر أو يقتل أو يفسد، وإقامة ما ال تقوم هذه األمور إال به من 
شرعية العامة ال ئالقرآن يقدم املباد وشبيه بذلك فإنّ  الذبائح والصيد، وشرعية احلد والقصاص.

دف إىل حفظ األمالك.  ، وهومبنع تناول ما يفسده مثل اخلمر(حفظ العقل) مثل ذلك و  اليت 
كول إىل اجتهاد و امل دراتعن سائر املخ زجرأو ال مرحد اخل تشريعيف القرآن، ومكمله  مذكور
السنة  كتْ القرآن ترك التنصيص على أحكام خاصة هلذه األمور املكملة، فرت  ذلك ألنّ و   ؛األمة

ا، و لع أيضا النصَّ  وقد وجد الشاطيب يف  ،جتهادالُترك احلكم فيها إىل ابالتايل ى حكم خاص 
  .نفسه ة ترتك كل ما يرتكه القرآنالسنّ  هذا األمر فرصة مناسبة لإلشارة إىل أنَّ 

 ـ وهو موقف م رتبته على السنةدُّ قَ وتَـ  ،ح إصرار الشاطيب على صدارة القرآنجيب أن ُيشرَ 
الشاطيب  غري أنّ  ،املرتتبة على نظريته عن النظرية األصولية املتوارثة ـ يف ضوء النتائج شكل خروجاً 
ومل يتكلم عن الداللة أو  ،يف سبيل استخالص أي نتيجة من أطروحته حول القرآن مل يبذل جهداً 

مث انتقل  ،إىل السنة بالنسبة لقد قّرر مكانة القرآن ، اقرتحهاالغاية املقصودة من وراء نظراته اليت
ا وإفاضة القول فيها  ؛ليعاجل قضايا أخرى ال تربطها عالقة مباشرة باألمور اليت انتهى للتو من بيا

                                                           
  1  المصدر السابق، 20/4 (4/2ـ7).

  2  المصدر السابق، 21/4ـ22.
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موجودة يف  ب الشاطيب الغريب ملصادر الشريعةلكن املفاتيح اليت تساعدنا على فهم داللة ترتي
  رفية والقانونية لنظريته.املع ئحيث قرر املباد ؛األقسام األوىل من كتابه املوافقات

مبدأ احلفاظ على املصلحة العامة، ومنهج االستقراء  مها العنصران األكثر أمهية يف نظريته 
واالستقراء وسيلة هذا  ،حفظ املصلحة العامة ميثل غاية مشروع الشاطيب النظري ؛املنطقي

  املشروع. 
هي ، كما اومكمال مسات اخلالضروري حفظغاية الشريعة بشكل رئيس هي  اعترب الشاطيب أنّ 

وهو العقد الذي يتضمن  - قبول عقد العرايا يف الفقهف ،تأيضا ترقية احلاجيات والتحسينا
وختفيف األوامر الشرعية يف ظروف احلرج واملرض مها مثاالن على مرونة الشريعة يف  - غرراً 

واحلرج عن املسلمني  ترفع الضيق هذه األحكام املخففة هي بال شك ،مواجهة الظروف الطارئة
م الشرعية   . أثناء تنفيذهم واجبا

كلها   ..قرب بنوافل اخلريات من الصدقات والقرباتالتو ، هالالطهارات كو التوصية بتحرير العبيد، و 
بأمر ضروري  ال خيلّ  اراجعة إىل حماسن زائدة على أصل املصاحل الضرورية واحلاجية، ففقدا أمور

   .ى التحسني والتزيني، ومن هنا جاء وصفها بالتحسيناتوال حاجي، وإمنا جرت جمر 
ولكنها  ؛نص قاطع يف القرآن وال يف السنة املصلحة العامة على أيّ  ئال تقوم حجية مباد

مثل اإلمجاع،  - من مصادر التشريع عدداً  فإنّ  ، ويف احلقيقةمن استقراء نصوص الوحي مستمدةٌ 
ال توجد أية  فعلى سبيل املثال ،من خالل االستقراء ّمت إثبات حجيتها -القياس، واالستحسانو 

وعلى الرغم  ،على عصمة األمة اإلسالمية بشكل مباشر انأي خرب متواتر ينصّ آية واضحة، أو 
آيات وأحاديث وأدلة  اإلمجاع وحجيته جاءت من خالل االستناد إىل مشروعية من ذلك فإنّ 
ا ؛على حجية اإلمجاع قطعياً  دليالً  دهمبفر  واحد منها ل كلُّ شكِّ ال يُ  ،ثانوية أخرى تتضمن  إال أ

  . بعمومها عن االجتماع على اخلطأ ثابتاً يشري إىل عصمة األمة اإلسالمية معىن مشرتكاً  مجيعاً 
                                                           

ال   أن الشريعة من ته احملسوبة من التمر اجلاف الصاحل لألكل. على الرغمقايض فيه التمر غري الناضج مقابل قيمعقد العرايا: هو العقد الذي يُ  1 
  الغرر" يف العقود واملعامالت، فقد ّمت جتويز بيع العرايا على الرغم من الغرر الذي يتضمنه. "تقبل بعنصر 

  2  المصدر السابق، 2/ 4ـ6.
  3  المصدر السابق، 1/ 15ـ16.

  W. B. Hallaq, "On the Authoritativeness of Sunni Consensus," IJmES, 18 (1986), 427- 454.     ،4  انظر  
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 فقط تهاكلية تستمد حجيّ   ئالشريعة حتتوي مباد الشاطيب يثبت أنّ  فإنّ  ،وبكلمة أخرى
فلم  ،لتصل إىل مرتبة اليقني املطلق ها بعضاً ليت يؤيد بعضُ من عدد من األمثلة الظنية أو اجلزئيات ا

رة يف القرآن على تجذّ املوالتحسينات  ،واحلاجيات ،الضرورياتحفظ  :الثالث لكلياتاتثبت 
بعضها إىل  ضافبل من خالل أدلة كلية وجزئية م ؛دباالستناد إىل نص قرآين حمدّ  الوجه األكمل

  .يه تلك األدلةعل اجتمعت واحد معىن مشرتكمن جمموعها  نتظمولكن ا ؛، خمتلفة األغراضبعض
ا تصل إىل مرتبة اليقني  ،ملعاين" بوصفها كلياتا" ئاملبادتم النظر إىل هذه يعندما و  فإ

ذا تصبحالذي حيول بينها وبني إمكانية إلغائها أو نسخها قوة تنظيمية يف  هذه الكليات ، و
هذا جيعل الشريعة متناقضة،  ألنّ  ؛متناقضة كلياتٍ   نّزلأن يُ كن ال مي تعاىل ألن اهللا نظراً  ؛الشريعة
وبني  قطعية بني كلية تعارض أيُّ  دثعندما حي املشكلة تظهر غري أنعن أن تكون عبثية،  فضالً 

ا اليت ولكن  ؛ظينجزئي  طاملا أنه ال ميكن الوصول إىل كلية قطعية من دون استقراء مجيع جزئيا
إنه ال ميكن أن يوجد جزئي واحد يندرج حتت هذه الكلية، ويكون تنتمي إىل موضوعها، ف

بعني االعتبار  يف عملية  إذا كان مندرجًا ومل يكن مأخوذاً  هألن ؛معها يف الوقت نفسه متناقضاً 
   .جمرد كلية ظنية، وبالتايل قابلة لإللغاء تتحول إىل الكلية االستقراء، ففي هذه احلالة فإنّ 

باالستناد إىل العديد من اجلزئيات  ما ةٍ كليّ   ثبوت بعد ختّلفت جزئيةما ولكن ما العمل إذا 
 إثباتيف املسائل الفقهية الفرعية  الداعمة األخرى؟ هنا ميكن أن ُحيتج بأنه من املقبول منطقياً 

. تاماً  الشرعي أن يكون االستقراءوليس من الضرورة  ،أكثر اجلزئيات باالستناد إىلقواعد كلية 
ل مجيع الشريعة طبقا جيب أن تؤوَّ  ، فإنه كلياتثابتة بوصفها   الضروريات اخلمس ىل أنّ بالنظر إو 

ذه الكليات، وإمهال كل جزئية  ختالفها نفم وعليه هلا، يف  ولكن ،الواجب اعتبار كل اجلزئيات 
تسويغ على  شديداً  حرصاً  حيرص ، فإنهبشكل عام هذا املنهج فيه يقبل الشاطيب الوقت الذي

ختالف  تأسيس عقد العرايا عليها املربرات اليت متّ  فإنّ  ،على سبيل املثالف ،ئيات املتخّلفةاجلز 
 عّد عقداً فإن هذا العقد يُ  ،ولكنه على الرغم من ذلك ؛قواعد العقود يف الشريعة بشكل حادّ 

                                                           
  1  الشاطيب، الموافقات، 243/3 ( 2/ 4ـ5).

  2  المصدر السابق، 11/1 (13/2ـ18).
  3  المصدر السابق، 5/3.
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ثاين ال الصنفهي أخرى،  ةً كليّ   مثله الكثرية حلاالتمن ا مع غريهل هذا االستثناء يشكّ  ،صحيحاً 
 يهيف حقيقة األمر الصنف الثاين من الكليات  وظيفة هذا ألنّ  ؛اتي احلاجيّ أ ؛من املصلحة

املسوَّغة  من االستثناءات كبري  نتيجة لوجود عددٍ هو  ةظهور كليّ ف ،ختفيف مشقة الصنف األول
 نوعي، على املستويني الاالستثناءاتتسويغ الفشل يف  لتكوين كلية أخرى. وعليه فإنّ والكافية 
الصنف الثالث من  إىل إلغاء أيضاً  وسوف يؤديإىل إلغاء الصنف الثاين،  ؤديسوف ي والكمي،
  . الكليات

وبشكل خاص  - ما إذا أمهلنا  اجلزئيات اليت ال تتطابق مع كليةٍ لكن جيب االنتباه إىل أننا و 
 ن يكون منسجماً لن خيدم مصاحل البشر، ولاألمر هذا  فإنّ  - تتعدد هذه اجلزئيات وتكثرعندما 

  على هذه اجلزئيات عبثاً. الشارع ال ميكن أن ينصّ  ألنّ  ؛مع مقصد التشريع
أي جزئية تتناقض  يلغي اعتبار فهو كلياتبوصفها  بول الشاطيب هذه اجلزئيات وبسبب ق

اجلزئيات  ضرورة تسويغفيه كالمه السابق الذي يرى لكن كيف يتفق هذا التأكيد مع   ؛امعه
 ل يف حقيقة األمر روح الشريعة، وبناءً الكليات الثالث متثّ  د الشاطيب من جديد أنّ املتخّلفة؟ يؤك
 فإنّ  تعارض كلية معينةما  جزئيةً  وإذا ظهر أنَّ  ،أي جزئية تعارضها ال ميكن وجود فإنه ؛على ذلك

 أو لكي تدعم جانباً  ،شرعية عامة أخرى كليةتحمي  ل إما قد أتتيف احلقيقة  هذه اجلزئية تكون
 والضرورية اليت تدع الكلية جزئية تتناقض بالتأكيد مع عقوبة القتلف ،نفسها ةالكليّ  هذهخر من آ

هذا  فإنّ  هلذه الكلية اً حبد ذاته انتهاك عدّ يُ  على الرغم من أن قتل القاتل اولكنه ؛إىل حفظ النفس
اتل يف الوقت نفسه ضروري حلفظ هذه الكلية الق اية نفس يف سبيل مح قتل نفسٌ حيث تُ  ؛ذا

  أخرى.
كليات الشريعة،   قرت على أنه ال ميكن ألي جزئية معزولة أن خت يلحّ الشاطيب  وهكذا فإنّ  

الغالب األكثري  فإنّ " يقول: حيث ؛وبشكل خاص الضروريات واحلاجيات والتحسينيات
ينتظم منها ألن املتخّلفات اجلزئية ال  ؛يف الشريعة اعتبار العام القطعي [الذي يكّون كلّية] معتربٌ 

                                                           
  1 المصدر السابق، 3/ 6ـ7.

  2  المصدر السابق، 2/ 43 ( 2/ 17ـ20)، 43ـ 44.
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 ؛فات اجلزئية ال تستطيع تشكيل كلية أخرىوهذه املتخلّ   ،كلّي يعارض هذا الكلي الثابت"
ا ا ليست أكثر من  استثناءات معزولة ال تقوى على تكوين كلية خاصة   عبارات فإنّ  ،اً ذإ ؛أل

عدم قدرة اجلزئيات إلغاء الكليات، و إمكانية وعدم  ،املتعلقة بالقطعية واملؤكدة الشاطيب املتكررة
  .ات، تشري بوضوح إىل أنه ال يأخذ بعني االعتبار إال الكليّ املتخّلفة على تغيريها

يصبح هدفه من  اطيب االبستمولوجية اآلنفة الذكربعد أن اتضحت لنا معامل نظرة الش
ا جمرد بيان وتفصيل له، أسْ   ،موأقرب للفه هلَ جعل السنة راجعة يف معانيها للقرآن، ومن كو

يعي الشامل للسور وبشكل خاص على الطابع التشر -  إحلاحه على مشولية القرآن ويتضح لنا أنّ 
ونظرًا ألن  ،ة بأن القرآن هو وحده مصدر كلّيات الشريعةكان مقصودًا للمحاجّ   -املكية املبكرة

فيها  كل شيء  ة يقتصر دورها على تفسري القرآن وتفصيل النصوص العامة واجململة فيه، فإنّ السنّ 
ذا نفهم بالضبط ملاذا ،تتوافق مع الكلّيات القرآنية ال ميكن إال أنل أكثر من جزئيات ال ميثّ    و
  . يرّد كل األحاديث اليت ال تنسجم وتتوافق مع القرآن كان

طعية الداللة بشكل واآليات الق-  ة النص القرآين التامة بشكل عاممن قطعيّ  اختذ وقد
ظنية أخبار اآلحاد، والغياب العملي لألحاديث  أشار إىل أنّ و  ،يتهتدعم نظر رئيسة  حجةً  -خاص
نه مل إلذلك فو  ؛يف رتبة أقل من القرآن -من الناحية االبستمولوجية- السنة  يضعان، املتواترة

، ويف املقابل مل تناقض مع كلية قرآنيةت جزئية لميثّ  يكن يرتدد يف رفض أي خرب آحاد إذا وجده
كان ، و يستند إىل أصل قرآين قطعي بأي صورة من الصور خرب آحادأي يكن يرتدد يف قبول 

   .وتفصيل للقرآن يتعامل معه على أنه بيانٌ 

                                                           
  1  المصدر السابق، 2/ 37 (6/2ـ7).

( الكليات... ال يرفعها ختّلف  2/36 ( الكلي إذا عارض اجلزئي فال أثر للجزئي )،  1/119، المصدر السابقانظر على سبيل املثال،  3 
  ( الكلي ال ينخرم باجلزئي).  3/7أحد اجلزئيات)، 

  3 المصدر السابق، 4/ 16(1ـ3).
)، أن األحاديث املتواترة نادرة الوجود، هذا إذا مل تكن غري 8/ 4؛ 11/34، الموافقات على األقل ( يالحظ الشاطيب يف موضعني منفصلني 2

      موجودة أصالً يف نظر بعض العلماء. 
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ذا فهو ميثّ  ،كليات الشريعة  يتضمنالقرآن املكي هو الذي  فإنّ  ،وهكذا ل يف احلقيقة حمور و
  . حوله االرتكاز يف التشريع اإلسالمي، وهو احملور الذي ال يقبل النزاع و اجلدل

اآليات املكية تدور بشكل حصري حول  أغلب نّ أبيف فصل مستقل  ثبت الشاطيبيو 
ذا  ،اهلداية الربانية، وحتقيق مصاحل البشر يف ضوء تعاىل عبادة اهللا :قضيتني  الشاطيب فقد قامو

ي يف والتنبيه إىل أمهية القرآن املك ،تشريعمن خالل إعطاء القرآن مركز الصدارة بني مصادر ال-
دة على الشريعة مشيَّ  أنّ  على داً مشدِّ النظرية األصولية املتوارثة خطوة إىل األمام  بدفع - التشريع

يف املنظومة اإلسالمية، وهو النص الذي يناصر يف اآلن  ووثوقيةً  النص التأسيسي األكثر صالبةً 
  .نفسها اىلنفسه مصاحل البشر بطريقة ال تقل عن دعوته إىل احملافظة على حقوق اهللا تع

أكثر أنواع النصوص قطعيًة [أي القرآن الصلة الوثيقة اليت يصوغها الشاطيب بني  إنّ  
فكرة " إنسانية" التشريع ـ املعّرب عنها يف نظريته حول املقاصد ـ تكتسب أمهية بالغة  الكرمي] وبني

 ،بات اإلنسانيةعلى املتطلَّ  تأكيده املدعوم باألدلة القطعية وإنّ  ،يف مشروعه الفكري العام
ل انطالقة ال ختلو من اجملازفة من إسار االجتاه السائد واعتبارها نظريًا كامًال للعبادة الدينية ميثّ 

ويف احلقيقة مل جيد املعارضون للشاطيب بُّدًا من التسليم له واملستقر يف النظرية األصولية السنّية. 
   أّن الوحي املكي  -مة يف االستقراء الشرعيبرهن مستنداً إىل نظريته املتماسكة والصار -عندما 

  يدعم ويناصر مصاحل البشر. -بشموله وكلياته اليت ال تقبل الدحض والنقض-
د على شدّ يف التشريع تُ  ه يف الوقت الذي كان فيه الشاطيب يتبّىن نظريةً فإنّ  على هذا عالوةً 

فيه، فإنه كان يسعى  الروحي ديعبّ على صلة قوية مع اجلانب الت مع احملافظةدنيوية مصاحل اجملتمع 
، وقد كان يناصر عرب مؤلفاته تبسيط التشريع ،ليواجه ما كان قد اعتربه قضية إشكالية يف عصره

دة للنظرية األصولية الشائعة يف ضد الصياغات والتجريدات املعقّ  وجياهد بال كلل وال ملل

                                                           
، ماالعتصا ؛ انظر أيضاً،201/ 4، المصدر السابقيعقد الشاطيب نقاشا طويًال إلثبات قطعية القرآن، وخلوه من التناقض الداخلي. انظر،  3 

    .267ـ 2/265
  2  الشاطيب، الموافقات، 4/ 153.

  1  المصدر السابق، 4/ 155، (15/2ـ16).
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بالتجريد  اليت تتسماألصولية  كان يعتقد بوجود صلة قوية بني سيادة هذه النظريةو  ،عصره
د والتنظري الكالمي وبني املشكلة اخلطرية اليت اجتاحت جمتمعه األندلسي. وهو ال يفتأ يؤكّ 

 ؛التشريعية هلذا اجملتمع ه الصلبة واحملكمة للممارساتباستمرار يف كتابيه اللذين وصال إلينا معارضتَ 
ج وشعور عب بشريعة اهللا دون أي حترّ يقوم بالتهرب والتال حيث كان يرى أّن هذا اجملتمع

احليل الشرعية، والتلفيق العشوائي بني املذاهب الفقهية األربعة،  ممارسةَ  أنّ  وكان يرى ،2بالذنب
 ؛فقط حصيلة الطابع التجريدي للنظرية التشريعية أموٌر ليستباإلضافة إىل اهلجر الفعلي للشريعة 

ظرية وطابعها الالتارخيي الذي يتجاهل املتطلبات لكن أيضا حصيلة النظرة الكالمية هلذه الن
فشل النظرية التشريعية السائدة يف تطوير فهم حلماية  فإنّ  . وبكلمة أخرى3اإلنسانية واالجتماعية

مّ  البشر واجملتمعات، واخلطاب التجريدي الذي استخدمه الفقهاء يف  الشريعة للقضايا اليت 
يعة. هذا بالضبط هو الذي محل الشاطيب على التشديد عرض فقههم قد نّفر املسلمني من الشر 

اإلسالم والشريعة اإلسالمية ال خيتلفان عن حامل الرسالة من حيث إنه كان  أنّ  مراراً وتكراراً على
الواجبات الشرعية األساسية الواجبة على مجيع املسلمني، وكذلك حقوقهم  نّ أأي  ،4"أمياً  "نبياً 

للفهم بالنسبة جلميع الناس من مجيع  قابلةٌ  املكية كلها السور األساسية كما ّمت تقريرها يف
  . 5املستويات

                                                           
، حيث أثبت الشاطيب أن الشريعة، والواجبات واحلقوق الشرعية، جيب أن تكون يف متناول 62، 2/59؛ 27ـ1/25 المصدر نفسه،انظر،   2

وأكثر من ذلك، فقد  ).2/55ان بلغة عربية واضحة يفهمها كل من يعرف اللغة العربية (إدراك عموم الناس، وأشار إىل أن القرآن والسنة مكتوب
)، حاول من خالهلا ختليص أصول الفقه من مجيع املناقشات األصولية اليت ال ينبين عليها فروع فقهية أو 1/17خصص الشاطيب فقرات طويلة (

ر منطقية أو كالمية أو فلسفية. وأشار بشكل واضح إىل أن النص القرآين حمّصن شرعية، لذلك فقد استبعد من دراسته للشريعة أي عناص بآدا
  من االخنراط يف مثل هذه السفسطة العقيمة. 

  2   الشاطيب، االعتصام، 9/1ـ10، 11ـ12، يف مواضع متعددة. وانظر أيضاً اهلامش التايل.
، يف مواضع متعددة. ويف احلقيقة، فقد 96، 94ـ93، 4/85، موافقاتالللوقوف على عبارات على مثل هذه املمارسات، انظر، الشاطيب،  3

امات اليت ـ على ما يبدو ـ قد ُوّجهت إليه من ِقبل مجاعة من علماء غرناطة يف زمنه،  صّنف الشاطيب كتابه " االعتصام"، من أجل أن يرد على اال
امات أنه قد التزم احلرج والتنطع يف الدين، وقد مح ام، برأي الشاطيب، أنه قد التزم يف األحكام الشرعية والفتاوى أحد هذه اال لهم على هذا اال

عون عليه، هؤالء العلماء الذين يتهمونه، ويشنّ  األخذ مبشهور املذهب الذي يعمل به املستفيت، ال يتعدى هذا املشهور إىل أمر آخر، يف حني أنّ 
  ون مبا يسهل على السائل ويوافق هواه.صة، ويفتايلون على الشريعة املنصو يتعدون هذا املشهور، ويتح

  4 المصدر السابق، 22/1، 25؛ 2/ 48.
  5 المصدر السابق، 153/4ـ 154.
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 -ه املشروع من احلقوق واملزايااليت تعطي الوجود الدنيوي نصيبَ -من خالل إسناده إىل تلك السورو 
إخوانه املسلمني إىل العودة إىل تطبيق الشريعة  الشاطيب كان حيثُّ  يف نظريته، فإنّ  رئيساً  دوراً 

  بشكل سليم، هذه الشريعة احلريصة على الناس ومصاحلهم.
ماك يف حفظ مصاحل الناس واجملتمعات]  "الدنيوية" لقد كانت شّكل اليت تُ [مبعىن اال

بل أكثر  ؛د حنو دور القرآن يف نظريته األصوليةأساس نظرية الشاطيب هي املسؤولة عن موقفه املتفرّ 
ا تبّني  ؛من ذلك األسد يف عملية االستالل  سند الشاطيب للقرآن نصيبَ  لنا ملاذا أحيث إ

   يف املرتبة الثانية يف هذه العملية. النبوية ةالفقهي، وأحّل السنّ 
على  -مكَ حمُ  ة مبنية بشكلٍ من خالل نظريّ -ثل هذه النظرة اجلديدة من أن تؤثروكان ال بّد مل

ت خروجًا واختالفًا عن آراء بقية من آراء الشاطيب اليت اتسمت باجلدة والتمّيز، وشكلّ  جمموعةٍ 
اية التحليل- فقد شّكلت حصيلة هذه اآلراء ويف الواقع ،الفقهاء نظريًة انفردت مبجموعة  -يف 

هو املسؤول عن تنظيم  ومن املنطلقات، وانفردت كذلك أيضًا بنظاٍم متمّيز رة من الدوافعمقرَّ 
ا اخلاص يف بناء اخلطاب من خالل طابعه النظري احملكم بإخفاء  حيث قام هذا اخلطاب ؛أسلو

 وهو الواقع الذي ميكن أن يتجّسد ،العالقة اليت تربط النظرية بالواقع التارخيي املتعّني الذي أنتجها
واجتماعي، أو ببساطة يف مستوى مادي  ،يف مستوى ابستيمولوجي، وعقدي بشكل جيد

  حمسوس.
شروعها الدنيوي التارخيي اخلاص إىل أي مدى ميكن للنظرية أن تكشف عن م، وأخرياً 

عن تعقيدات الصياغة الشكلية للخطاب  "الدنيوية" تكشفَ  إىل أي مدى ميكن أنأو  ،ا
   ؟الشرعي

ا  تكمن أسئلةٌ  من و بني النص وبني عامل املؤلف.  الرابطة العالقة اجلدلية عن يف البحثإجابا
هذه  ه ال ميكن معرفة وحتليلفإنّ  ،قيقص العلمي الدلتفحُّ الظرف التارخيي للمؤلف ل إخضاعدون 
  يف اإلسالم. فقهيةللنظرية ال مناسب أكثر تفهُّمٍ عن دراستها من أجل  مندوحةاليت ال  ،العالقة
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 العربية اللغة وتعليم اللسانية المدارس
  *وھابي الرحيم عبد

 فمن ھنا ومن النظري، الجانب حول تمحورھا ھو العربية الثقافة في اللسانيات يواجه مشكل أبرز إن

 وإخضاعھا الغربية، المفاھيم ونقل والترجمة التنظير من العربي اللساني البحث في االنتقال الالزم

 اللغوية الممارسة تطوير في ھمتس حيوية بمجاالت المرتبط الفعلي التطبيق إلى عربية،ال النحوية للقوالب

 التحديات مستوى في العربية اللغة في البحث بجعل المتعلق الطموح تحقيق على قادرة ھالِ وجعْ  العربية،

 النظريات تطبيق في به االھتمام يجب مجال أھم ولعل ,الراھن العصر في المعرفة مجتمع يفرضھا التي

  .   العربية اللغة بتعليم المرتبط ھو -عربي إنتاج من أم مستوردة أكانت سواء- اللغوية والمفاھيم

 العربي، الوطن في العربية اللغة بتدريس المتعلق الديداكتيكي الخطاب في بضعف إذن األمر يتعلق

 كاإلنجليزية أخرى اتلغ في اللغة تدريس ديداكتيك عن يكتب ما نقارن عندما واضحا ذلك ويتجلى

 اللغة ديداكتيك حول تؤلف التي الكتب مئات فمقابل العربية، اللغة ديداكتيك حول يكتب ماب والفرنسية

 كتب ندرة أمام مستغربا الباحث يقف -بھما الناطقين غير أو للناطقين سواء- مثال أوالفرنسية اإلنجليزية

 مرتبط مھم جانب مقاربة المداخلة ھذه ستحاول اھن ومن ,العربية اللغة لديداكتيك مخصصة  وبرامج

 عند والوقوف العربية، اللغة بديداكتيك اللساني البحث عالقة توضيح وھو العربية، اللغة بديداكتيك

 اللغة لتدريس مالئم ديداكتيكي خطاب إنتاج على قدرتھا مدى ورصد اللغوية، النظريات مختلف

  . العربية

 المعيارية، المقاربة: وھي اللغات ديداكتيك في تأسست التي اللسانية المقاربات أھم ھنا وسنتناول

  .الوظيفية والمقاربة التحويلية، والمقاربة البنيوية، والمقاربة

  المعيارية المقاربة - 1

 العربي النحو بأن حسان تمام حظ ال وقد ،اللغة وفقھاء النحاة اجتھادات من أصولھا المقاربة ھذه ستمدت

 عن اللغة قواعد وضع في المتبعة الطريقة ھو المعياري والمنھج 1«وصفيا نحوا ال عياريام نحوا» كان

 بعيدة ضيقة نظر وجھة يغتمد  بھذا وھو. االستعمال في والخطأ الصواب معيار ومراعاة القياس، طريق

 .2الخالصة المالحظة عن البعد كل

 أو  الكلمات، ألواخر ضبطا اعتبروه حين للنحو، خاطئا تعريفا القدامى العرب النحاة كرس لقد

 من كثير في النحاة اعتماد  ومرده  التدريس، في والنحو اللغة بين يفصل تعريف  وھو اإلعراب،

 لھا أساس ال أمثلة عن والبحث القواعد، صياغة في الخاصة واجتھاداتھم المنطقية قواعدھم على األحيان

ً مكَ حَ  المنطق اتخاذ إلى ذلك كل ردوم اللغة مستعملي بين والتخاطب االستعمال في  القواعد صياغة في ا

 المقوالت جانب :أولھا:  اثنين جانبين من يبدو» العربي النحو في األرسطي المنطق فأثر اللغوية،

                                                            
 .المغرب من باحث *
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 يساير ما مع الخاصة النحوية المسائل في والتعليالت األقيسة :وثانيھا .العام النحوي الفكر في وتطبيقھا

 عشر المقوالت أن القارئ ويعلم...دراساته في رسطوأ بھا جاء التي غويةلال تقسيماتال محاكاة من ذلك

 وھكذا.  3«والقابلية والفاعلية والملك والوضع واإلضافة والمكان والزمان والكيف والكم الجوھر:  ھي

 العقلية ةالفلسف ومن اللغة، من ال الذھن، من مادتھا تستقي نفسھا، حول النحوية الدراسات معظم دارت»

  . 4«والمتابعة االستقراء قوامھا ميدانية بحوث من ال المتجمدة الشواھد ومن الواقع، من ال

 ،...والتعليل والتقدير، الحذف واعتماد القياس، على القائم المنطقي المعيار تحكيم نتائج من كان وقد

 بوتقة في المختلفة العربية اللھجات عَ ضْ وَ  كرھا، أو طوعا فيھا ودمجه القاعدة، عن يشذ ما لمحاصرة

 متعددة عربية لھجات درسوا ھنا ومن العربية، للغة متعددة صور أنھا على إليھا والنظر واحدة،

 على تمتد نموھا من متعددة أطوار في اللھجات ھذه درسوا بل ؛موحدا نحويا نظاما منھا ليستخرجوا

  . 5قرون خمسة من أكثر

 نقلت والذين» ،النحوية الدراسة شملتھا التي اللھجات اختيار في يةاالنتقائ اعتماد سبق ما إلى ويضاف

 فإن وأسد، وتميم قيس:  ھم العرب، قبائل من العربي اللسان أخذ وعنھم اقتدي، وبھم العربية عنھم

 ھذيل ثم. والتعريف اإلعراب وفي الغريب في اتكل وعليه ومعظمه، أخذ ما أكثر عنھم الذين ھؤالء

 :النحوية الدراسة مجال من أخرى وقبائل مناطق استبعاد تم وبالمقابل. 6«الطائيين وبعض كنانة وبعض

 تجاور التي بالدھم أطراف يسكن كان ممن البراري سكان عن وال قط، حضري عن يؤخذ لم فإنه»

 .7«األخرى األمم سائر

  اللغة وتعلم المعيارية المقاربة -1

 موقع وإدراك الشكلي، نسقھا في التحكم طريف عن لغةال المتكلم يتعلم المعيارية المقاربة ھذه ووفق

 القواعد حفظ تعدو ال المسألة إن. النحوية األشكال من مستمدة وقواعد معايير وفق ووظيفتھا الكلمة

 مسموعة أو مكتوبة أخرى ظاھرة على ظاھرة قياس أي ؛القياس  ھي عامة قاعدة وفق عليھا والتطبيق

 على كالمه في ويقيس االستعمال، في يطبقھا معينة اجتماعية معايير لغةل استعماله في يراعي والمتكلم

 القياسي المنطق أن والمعلوم» ،القياسية الصياغة أو القياس، بظاھرة نشاطه يتسم ثم ومن المعايير، ھذه

  .8«مفردات من تحتھا يدخل أن يمكن مايف يفكر ثم أوالً  القاعدة ديوج ألنه ؛العلمية للدراسات صالح غير

 على إجماال تعتمد»:  والتي القدامى، عند التعليم في متبعة كانت التي الطريقة مع يتالءم سبق وما

 المسلمين عند العلم شروط أھم من الواقع في الحفظ وكان. القرآن تعليم في سيما وال والحفظ، التلقين

 كانوا وقد ،الكتابة على تماداالع من أكثر الذاكرة على االعتماد إلى حاجتھم إلى راجعا ذلك كان وربما

 المسلمين علماء بعض كان بل..«السطور حوته» الذي بالعلم ال «الصدور حوته» الذي بالعلم يفخرون

 والرابع الحفظ، والثالث االستماع، والثاني الصمت، العلم أول»:  يقال فكان الفھم، قبل بالحفظ البدء يرى

  . 9«النشر والخامس العقل،
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 االستعداد على ال القياس، على دوره يقتصر بحيث اللغة، تعلم في األخيرة المرحلة في العقل يأتي ھكذا

 لما باإلنصات يكتفي الذي المتعلم، دور يغيب كما اللغوية، الملكة اكتساب في الذاتي واالجتھاد الفطري،

 .معلمه يقوله

  التعليم ومناھج المعيارية، المقاربة  - 2

 تصورات ھيمنة سيالحظ ؛العربية المدارس في العربية اللغة قواعد يستدر طرق الباحث يتأمل عندما

 تساير الكتب ھذه نجد حيث ؛العربية للغة المخصصة المدرسية الكتب مناھج على التقليدي العربي النحو

 بين تمييز دون  والمنطقية، المعيارية عالتھا بمختلف النحوية األبواب عرض في القديمة النحوية الكتب

 تدريس طرائق في بحثه بعد-مدكور أحمد انتھى وقد ،يالئمھا ال وما الديداكتيكية الوضعيات ئميال ما

 – إليھا انتھينا التي النتيجة وھذه»:  يقول القديمة، والطرائق القواعد ھيمنة إلى - العربية بالمدارس النحو

 النحو قواعد بحفظ طالبونم - المختلفة التعليم مراحل في-  والطالب فالتالميذ النحو، بسبب – لألسف

  .10«وكتاباتھم كالمھم، في إليھا حاجاتھم عن النظر بصرف النحو، كتب في التقليدي بترتيبھا المختلفة،

 اللغة قواعد لتعليم المخصصة اإلعدادية المرحلة في المدرسية للكتب العربية النماذج مختلف أخذنا وإذا

 الذي العام والتصور القديم، النحو في تبويبه تم ما تامة مسايرة تساير النحو قواعد أن سنجد ؛العربية

 وتقديم شرح في المعيارية المفاھيم الزالت حيث ؛القديم التصور ھو النصوص ھذه تدريس يحكم

 إيجابية نسجل نعم. إلخ...الشاذ واعتماد والتقدير، والحذف، والتعليل، كالقياس، المھيمنة، ھي الدروس

 خضوعا فلكھا، في يدور ما أو المقررة، القرائية النصوص من اللغوية األمثلة استقاء محاولة في متمثلة

 نظرة....وإنشاء وقراءة، نحو، من العربية، اللغة مكونات إلى والنظر بالوحدات، العمل الستراتيجية

  . ةالحديث األمثلة ھذه على المعيارية النحاة قواعد تطبيق ينفي ال ھذا ولكن ؛ومتداخلة متكاملة نسقية

 والتقدير الحذف  منظور من معالجتھا تمت التي اللغوية الظواھر مختلف لرصد ھنا المجال يتسع وال

 مستترا ضميرا الفاعل تقدير يتم:  مثال الفاعل درس ففي القديم، النحو معايير من وغيرھا..والتعليل

 «سعيدا  خال ما المغتربون جاء»:  االستثناء جملة في وذلك الكالم، من المفھوم البعض إلى يعود وجوبا

 درس في الحذف قاعدة اعتماد يتم كما  ، 11«سعيد من خالين المغتربون جاء» ھو الجملة تقدير إذ

  : جمل في فيه المفعول

 .ھرقل مغارة أمام طويال السائح وقف -

 .يوم كل المغارة طنجة سكان يقصد -

 .نةس عشرين من أكثر دام غياب بعد وطنه إلى بطوطة ابن عاد -

 الصفة،:  التوالي على عنه نابت محذوفا، فيه مفعوال تضمنت الجمل ھذه أن إلى اإلشارة تتم حيث

  .12الظرف إلى المضاف والعدد كل، إلى واإلضافة
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 تأويالت، من القاعدة ھذه عليه تنطوي ما مع المحلي، واإلعراب اللفظي اإلعراب قاعدة تكريس ويتم

  .والوضوح الدقة من الديداكتيكي الخطاب يتطلبه ما مع وال للتلميذ، قليالع النمو مع تتالءم ال وتفسيرات

 القدامى النحاة إليه تنبه قد والتعليم التعلم يقتضيه ما مع النحوية والتقديرات التبريرات ھذه مثل تنافي إن

 : المعلمين إلى رسالته في جاء حيث للوقت، مضيعة النحو تدريس بأن الحظ الجاحظ فھذا أنفسھم،

 اللحن، فاحش من السالمة إلى يؤديه ما بقدر إال] المتعلم الصبي يقصد[ منه قلبه تشغل فال النحو وأما»

 فھو ذلك على زاد وما ،وصفه إن وشيء أنشده، إن وشعر كتبه، إن كتاب في العوام جھل مقدار ومن

 والتعبير الصادق، روالخب ل،ثَ المَ  رواية من منه، عليه أرد ھو عما ومذھل به، أولى ھو عما مشغلة

  .13«شيء منه يضطر وال المعامالت، في يجري ال النحو وعويص...البارع

 إلى داعيا النحاة، وتبريرات افتراضات بشدة انتقد الذي القرطبي مضاء ابن بثورة التذكير إلى داعي وال

 أن لإلنسان يمكن ما وكل.. والقياس ، التقدير فكرة وإبطال والثالث، الثواني والعلل العامل نظرية إلغاء

  .14العربية نطق معرفة في عنه يستغني

 بل  ؛ 15ضيف وشوقي الجارم وعلي حسين، طه نذكر الحديث، العصر في التقليدية الطرق انتقد وممن

 في جديدة طريقة تجريب  1937 عام «النحو إحياء»:  الشھير كتابه في حاول مصطفى إبراھيم إن

 المبتدأ بين والتوحيد العامل، نظرية إلغاء إلى والدعوة إليه، لمسندوا المسند على تقوم النحو تعليم

 شديدة مقاومة القت طريقة وھي. إلخ...التنوين ولح النحاة أثبته لما ورفضه الفاعل، ونائب والفاعل،

 إلى دعوة اعتبر مما  ، 17وعالماته اإلعراب إلغاء إلى الخولي أمين دعا بل ؛ 16األزھر طرف من

  .    الفصيحة العربية اللغة محل ميةعا لغة إحالل

 متصلة جوانب على ئهاحتوا غياب يعني ال القديم العربي النحو في المعيارية النزعة تحكم أن على

 النحاة فيھا وقف التي األبواب أكثر فما الحديثة، البنيوية الدراسات كرستھا كما للغة الوصفية بالدراسة

 العربية النحوية الدراسات بأن حسان تمام حظ ال وقد للغة، والتركيبي والصرفي الصوتي الوصف عند

  : ھي شعب، ثالث ضمت

 ...والھمس الجھروو اإلدغام، مثل العربية، األصوات دراسة   -

 الصيغ أشكال وتحديد والجامد، تقوالمش والزوائد، األصول خالله من بينوا التي الصرف دراسة  -

 .واإلبدال واإلعالل، ،زيادتھا وأماكن والزيادات، المختلفة،

 والمبني، المعرب عن والكشف اإلعراب، عالمات ببيان المھتم النحو، دراسة ھي الثالثة والشعبة  -

 والتثنية واإلفراد والتنكير والتعريف والتأنيث كالتذكير اللغوية، للعناصر الوظيفية المعاني بعض وإبراز

    .  18والغيبة والحضور والتكلم والجمع

 الوصفية اربةالمق - 2

  :  منھا مآخذ عدة تشوبھا المعيارية المقاربة أن الوصفيون الحظ لقد
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 الوصف حساب على والتأويل والتقدير بالتعليل االھتمام إلى أدى مما األرسطي، بالمنطق التأثر

  .والتحليل

 ....نحوي ھو وما صرفي ھو وما صوتي، ھو ما بين أي:   التحليل مستويات بين التمييز عدم -

 أنماط تھميش إلى أدى مما الكلمة، أقسام تحديد في منھا واالنطالق «الخبرية الجملة»بـ االھتمام -

 .للغة الموضوعية الوصفية الدراسة مع يتنافى مما منحرفة، أشكاال واعتبارھا أخرى،

  .19اللغة كلميمت بين الشائع االستعمال واستبعاد للدراسة، الخاضعة اللغة اختيار في االنتقائية اعتماد -

 اللغة أساسه قياسي،  لمنطق المتعلم تطبيق على اللغة تعليم في تركز التي المعيارية للمقاربة خالفاو

 نسقا اللغة اعتبار من الوصفية المقاربة تنطلق النحوية، األشكال تقرھا التي اللغوية والمعايير المكتوبة،

 اللسانيات مؤسس إلى للغة الوصفية المقاربات معظم وتستند ،محددة وقواعد عالقات تحكمھا بنية أو

 تعليم في اللسانية المفاھيم لتطبيق منطلقا تُعدَّ  مبادئ خمسة صاغ والذي ،20سوسير دي فردناند الحديثة

  : ھي المبادئ وھذه اللغات،

 د،التجري صفة عنھا ويبعد الدقيقة، العلوم من اللغة دراسة يقرب الذيو ،للغة الداخلي الوصف اعتماد -

 .  المختبر في العالم يفعل كما تماما ويختبرھا اللغة، يالحظ فاللساني

 تفرض» و ،اللغات سائر عن تميزھا ومتراصة معينة بنى يتضمن نسق من مكونة لغة  كل اعتبار -

 التي الخطوات وفق به يحيط ما تحليل له تتيح فكرية ھياكل المتكلم المرء على المميزة البنى ھذه

 . 21«رسمھا

 يمكننا ال لغة فكل  الدياكرونية، الدراسة واستبعاد السنكروني، أو السكوني، مستواھا في اللغة دراسة -

   . 22قارة معينة لحظة في إال دراستھا

 للغة، الشفھي الشكل أو المنطوقة، باللغة االھتمام ھو السوسيرية البنيوية رسخته الذي الرابع والمبدأ -

 La  والكالم  La  langue اللسان بين  سوسير يميز السياق ھذا وفي ،لغةال لدراسة األنسب ُيعدّ  الذي

parole 23 .  

 تعد بحيث ؛الشفھي الجانب وعلى المسموعة، اللغة على أساسا البنيوية الديداكتيك تركز ھنا ومن

 أكثر اأنھ كما...معالجتھا وتحاول اللغوية، الثغرات» عن تكشف ألنھا ؛ناجعة الشفھية البنيوية التمارين

 يساعد معروضة صور أو مسجلة بنيات اعتماد نإ حيث ؛البصرية السمعية الوسائل مع للتعامل قابلية

  .   24«والذاتي التلقائي التصحيح على

 نظاما اللغة اعتبار في يتجلى سوسير ياتنلسا من الوصفية المقاربة استمدته الذي الخامس والمبدأ -

 الدال عالقة في االعتباطية على النظام ھذا ويتأسس  خرى،األ اللغات أنظمة عن متميزا مستقال

  .  25بالمدلول
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 الوصفي المستوى اعتمادھم من انطالقا جديدة مقاربة اقتراح العرب اللغويين من مجموعة حاول لقد

 ألن قابلة العربية، للغة وصفية مقاربة تقديم حاول نْ مَ  أبرز نْ مِ  حسان تمام اللغوي الباحث ويعد ،للغة

 المعروف كتابه خالل من خاصة العربية، اللغة قواعد لتدريس مخصص مدرسي كتاب لتأليف تثمرتس

 الصوتي، النظام:  ھي الكتاب، ھذا في الوصف شملھا التي والعناصر  ،«ومبناھا معناھا العربية اللغة»

  .والداللة والمعجم، السياقية، والظواھر النحوي، والنظام الصرفي، والنظام

 ويةالعض الحركات أوصاف»  أي ؛صواتاأل علم معطيات دراسته في الصوتي النظام ستخدمي وھكذا -

 ھذا ويقوم ،الحركات لھذه المصاحبة السمعية اآلثار وكذلك النطق، أثناء النطقي الجھاز بھا يقوم التي

 من ئفةطا الصوتي النظام يستخدم كما  ،26«الباحث قبل من الخارجية أو الذاتية المالحظة على الوصف

  .وآخر صوت بين للتفريق «الخالفية القيم» من أخرى وطائفة اإليجابية، القيم

 التي الصرفية المعاني من مجموعة» وھي ھامة، دعائم ثالث من مكون فھو الصرفي النظام أما -

 كاإلفراد التصريف، إلى اآلخر بعضھا ويرجع -والحرفية والفعلية كاالسمية- التقسيم إلى بعضھا يرجع

 مقوالت إلى الثالث بعضھا ويرجع والتنكير، والتعريف ،والتأنيث وكالتذكير وفروعه، والتكلم روعهوف

 إلى أو واالضطراب والحركة واألدواء واأللوان والمطاوعة والصيرورة كالطلب، الصرفية الصياغة

 في تتمثل لمبانيا من طائفة الصرفي النظام يضم كما ،27«جرا وھلم والتأكيد كالتعدية النحوية العالقات

 القيم أو اإليجابية، العضوية العالقات من وطائفة واألدوات، واللواصق والزوائد الصرفية الصيغ

 الخطاب مقابل في والتكلم  األخرى، الصيغة مقابل في والصيغة الزيادة، مقابل في كالتجرد»:  الخالفية

   .28«...والغيبة

 والنفي واإلثبات ،واإلنشاء كالخبر العامة النحوية المعاني من طائفة:  من فيتكون النحوي النظام وأما -

 وكالشرط والتحضيض، والعرض رجيوالت والتمني والدعاء واالستفھام النھي فيه و وكالطلب ،والتأكيد

 كالفاعلية الخاصة النحوية المعاني من مجموعة النحوي النظام يضم كما ،والذم والمدح والتعجب لقسموا

 من ومجموعة ،والتبعية والنسبة والتخصيص كاإلسناد العالقات من ومجموعة ،اليةوالح والمفعولية

 العالقات حويالن النظام يضم كما العالقات، نع التعبير أو األبواب، معاني عن للتعبير الصالحة المباني

 في خبرال نرى كأن:  أفراده أحد بقية وبين سبق مما عنصر كل أفراد حدأ بين المقابالت أو  الخالفية

 .29إلخ...الذم مقابل في والمدح االمتناعي، الشرط مقابل في اإلمكاني والشرط اإلنشاء، مقابل

 متعالية كقواعد-النظام بين التمييز من وصفھا في حسان تمام انطلق فقد:  السياقية الظواھر وأما -

  .فيھا ينتظم التي ناصرالع بين والعالقة السياق، بتغير تتغير التي الفعلية تطبيقاته وبين - وثابتة

 يتطلبه وما النظام بين االختالف مشكل تحل التي السياقية الظواھر من حسان تمام أحصى وھكذا

 و واإلدغام، والتوصل، واإلبدال، اإلعالل ، والمناسبة، الوقف، وظاھرة التأليف، ظاھرة:  االستعمال

  .30والتنغيم لنبر،وا واإلضعاف، واإلشباع والكمية، واإلسكان، والحذف التخلص،
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 تقدمھا كما الكلمة بين ليميز ؛والكالم اللغة بين التمييز من حسان تمام ينطلق المعجم، دراسة وفي -

 إذاً  فالمتكلم»:  محددين ومقام سياق خالل من تتحدد والتي المتكلمين، عند استعماالتھا وبين المعاجم،

 ولكن ؛ومحتمل متعدد المعجم في الكلمة معنى...الفعل وادي إلى القوة وادي من ظموالن الكلمات يحول

 تشوبھا للكلمة العربية التعريفات بأن حسان تمام الحظ وقد ،31«يتعدد ال واحد السياق في اللفظ معنى

 المنطقية والمعاني اللغوية الوظيفة وبين والحرف، الصوت بين التفريق عدم:  منھا عيوب جملة

 وظيفة ذات صيغة»:  بأنھا الكلمة حسان تمام فيعرِّ  وھكذا ، 32وعدمھا الكلمة وجود وبين والوضعية،

 ،تحشى أو تحذف، أو تفرد ألن وتصلح المعجم، وحدات من وحدة بدور تقوم الجملة، تركيب في معينة

 تلحق وقد ثالثة، أصول إلى غالبا مادتھا في وترجع السياق؛ في غيرھا بھا يستبدل أو موضعھا يغير أو

  . 33«زوائد بھا

 لبناء نظريا أساسا ليكون -البالغة علم فروع من فرع وھو-البيان علم صالحية إلى حسان تمام رويشي

 االستعمالية بالدالالت الھتمامه نظرا ؛المعجم علم يسمى وعمليا، نظريا المعجم بدراسة خاص علم

 الطالب بأن  تيثب المعجمي المعنى في واالحتمال التعدد طبيعة إلى حسان، تمام يشير أن وبعد. للكلمة

  .34الشرح – الصرفي التحديد – الھجاء – النطق طريقة:  التالية المعلومات له يقدم أن المعجم من يتوقع

 حين أننا»  ھذا ومعنى االجتماعي، والسياق المقام على تحليلھا في حسان تمام ركز فقد الداللة، وأما -

 بين العرفية العالقات تحليل ومن نحو،وال والصرف الصوتيات مستوى على الوظائف تحليل من نفرغ

 ألن ؛الداللي المعنى فھم إلى وصلنا أننا ندعي أن نستطيع ال المعجم، مستوى على ومعانيھا المفردات

. 35«المقام ھو الذي االجتماعي العنصر مالحظة -تقدم ما كل فوق-  يتطلب المعنى ھذا إلى الوصول

 المتكلم،:  ھي الداللة، تحليل عند عناصر أربعة عتباراال في ندخل أن إلى حسان تمام دعا ھنا ومن

  .36والمقصود والرمز، والسامع،

 العربية للغة الوصفية دراسته إطار في حسان تمام قدمه ما توظيف إمكانية إلبراز ھنا المجال يتسع وال

 مشاكل بعض للح مفيدة نراھا ھامة مسألة بانتقاء الصدد ھذا في ونكتفي ،العربية اللغة تعليم مجال في

  .النحوي الزمن مسألة:  وھي المعياري، النحو

 الصيغة حسب الفعل العرب النحاة تقسيم في النظر حسان تمام أعاد ، النحوي النظام دراسة ففي

 والزمن الصرفي الزمن بين يميز جديد تصنيف اعتماد إلى داعيا ،وأمر ومضارع ماض:  إلى الصرفية

  .باألفعال المرتبطة الزمنية الدالالت لتحديد ؛السياق وظيفة االعتبار بعين ويأخذ النحوي،

 يتحدد العربية، اللغة في المثبتة الخبرية الجملة لزمن صورة عشرة ست حسان تمام يقدم وھكذا

 التي الجھات، أساس على ولكن واالستقبال، والحال المضي أساس على ليس أزمنتھا، بين االختالف

:  في كما نواسخ أم ،)سوف(و والسين )قد(  في كما حرفية األدوات ھذه نتأكا سواء:  األدوات من تأتي

 بعض في الواردين ويفعل فعل:  في كما الجھة بعدم مصحوبا الزمن يكون أو ،وطفق وظل كان

  .37»الحاالت
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 وبالجملة ،38المنفية الخبرية بالجملة المرتبطة األزمنة تقسيم حسان تمام يقترح السابقة المعايير ووفق

  :  التالي الشكل على األخيرة بھذه المرتبطة األزمنة تنتظم حيث ؛الستفھاميةا

 ،يفعل كان ھل:  المتجدد ،فعل قد كان ھل:  المنقطع القريب ،فعل كان ھل:  المنقطع البعيد:  الماضي -

 ھل : البسيط ،يفعل ظل ھل:  المستمر ،يفعل زال أما: بالحاضر المتصل. ،فعل أقد:   بالحاضر المنتھي

  .يفعل طفق ھل:  الشروعي ،علفي كاد ھل:  المقارب ،علف

 . يفعل ھل: االستمراري ،يفعل ھل:  التجددي ،يفعل ھل:  العادي:  الحال -

  .39يفعل أسيظل:  االستمراري ،يفعل أسوف:  البعيد ،أسيفعل:  القريب ،يفعل ھل:  البسيط:  االستقبال -

 للجملة تصنيفا حسان تمام يقترح الصفة، أو الفعل ؤديھاي التي النحوي الزمن وظيفة من وانطالقا

  .40ولفظية حالية، قرائن:  حسب زمنھا يتحدد التي وللصفة المنفية االستفھامية

 بتجاوز كفيلة -والجھة الزمن لتحديد-والصفة بالفعل حسان تمام ينيطھا التي القرائن ھذه أن شك ال

 الكتب كرسته الذي التقسيم وھو العرب، النحاة ندع للفعل المعھود التقسيم يكرسه الذي الغموض

 إلى زمانه باعتبار الفعل ينقسم»:  فيه جاء الذي العربية الدروس جامع:  الشھير الكتاب ومنھا التعليمية،

 والبعد القرب حيث من الفعل، جھات يحدد ال  التعريف ھذا أن ومعلوم ،41»وأمر ومضارع ماض

 يرتبط ما خالل ومن السياق خالل من تتحدد جھات وھي...واالنقطاع واالتصال واالستمرارية والتجدد

 اآلن،:  مثل أسماء بواسطة يتم الذي الزمني التخصيص ذلك إلى يضاف ،وروابط أدوات من بالفعل

  .42..وأيان ومتى وإذ إَذا:  مثل زمانية وظروف...وأمس وغدا،

 من بالفعل يرتبط بما يتحدد وصفي منظور من للفعل الزمنية االستعماالت تعليم اقتراح يمكن وبھذا

 الغنى كشف من فيه ما ھذا وفى ،والمقام السياق خالل من يتحدد وظيفي منظور ومن وأسماء، أدوات

 األزمنة لمقابالت اقتراح فيه كما الزمنية، الجھات على دالالتھا حيث من العربية، اللغة عليه تتوفر الذي

  . واإلنجليزية نسيةكالفر أخرى لغات إليھا تتصرف التي

 تصور إلى وانتقلنا الوصفية، المقاربة وفق النحو يأخذھا التي واألبواب المحاور مستوى تجاوزنا وإذا

 من استجابة شكل في يتم وصفيةال المقاربة وفق اللغة تعلم  إن:  القول أمكن التعلم لطريقة الوصفيين

 والمعجمية والتركيبية الصوتية،:  مظھراتھات مختلف في لغوية مثيرات من إليه يستمع لما المتعلم

:  طريق عن التعلم حدوث من السلوكي النفس علم يقره ما مع لوصفيةا النظرية بذلك لتتطابق ،والداللية

 المعياري، للنحو التقليدية األشكال نبذ إلى دعا من وھو - بياجي جان وجدنا وھكذا ،واالستجابة المثير

:   التعلم لعملية والسلوكي التقليدي الطابع على يؤكد  - 43التعليم في المعاصرة ةالبنيوي اللسانيات واعتماد

 الغرائز أي الوراثي، السلوك نظر وجھة من يكاد، أو األول، يومه منذ اجتماعي الطفل إن»

 عن بالبحث يكتفون ال - األول عامھم من الثاني النصف منذ- الصغار أن نجد جھة فمن...المجتمعية

 وھنا ،لإليحاء القابلية من قصوى درجة ذلك في ويظھرون باستمرار، يقلدونه بل الغير، عم االتصال
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 العلم في ويعادله التالؤم، عليه أطلقنا الذي التكيف من الجانب ذلك االجتماعي الصعيد على يتجلى

  .44»التجربة في الخارجية للجوانب الظاھراتي الخضوع الطبيعي

 فيما اللغة بتعليم المتعلقة البنائية المبادئ حصر يمكن ة،غالل لمتع عمليةل النفساني التصور ھذا ظل وفي

 :يلي

 االستجابة ومن المثير، إثارة من انطالقا كالمية عادات تكوين منھجية على اللغة تعليم عملية تبنى‐  

 .للمثير التلقائية

 .متواصلة بصورة وتدعيمھا تعزيزھا بواسطة اللغوية العادات تتم‐  

   .للتلميذ الكالمي األداء تنمية قصد سياقھا في الكالمية بالعناصر واالحتكاك التكرار على عتماداال‐  

  .45الخاطئة االستجابة مباشرة يتبع حين األخطاء، في الوقوع حال في فعالية، أكثر التصحيح يكون

  : ھما أساسيتين لغوتين ظاھرتين استحضار يمكن اللغة تعليم  في البنيوية المقاربة على وللتمثيل

 التقابلية الخالفية القيم -

 .واالختالف التشابه قيم -

:  منھا للتعلم، الموضوعية الشروط حسب متعددة صيغ اعتماد السابقتين الظاھرتين خالل من يمكن حيث

 التركيبي، المحور وتغيير وتبديل والتوسع، الربط على والتدرب والتغيير، والتبديل والتكرار، اإلعادة

 . 46التركيبي المحور وتغيير ديلوتب

 صلة»  ولدت فقد ، األدبي النص تحليل مجال في البنيوية اللسانيات قدمته ما على السياق ھذا في ونؤكد

 علم وھو ، Stylistics األسلوبيات اسم عليه أطلق جديدا مذھبا نصوصه، ممارسة في باألدب اللسانيات

 األدبية، الظاھرة علمنة إلى ويھدف والذوقية، لمعيارية،ا األحكام من األدبي النص تخليص إلى يرمي

 دونه، الحجب وھتك الذوق، عالم واقتحام المعلل، غير االنطباع عن أمكن ما النقدية باألحكام والنزوع

 الظاھرة في تبحث واألسلوبيات. متقبله في األدبي األثر يخلقھا التي االنفعال ضروب في السر واكتشاف

 اللسانية المتغيرات على بالتركيز وذلك اللساني، المنھج باصطناع األدبية النصوص لخال من األسلوبية

 الموضوعية، األسس عن والكشف وكليتھا، البنية، داخل الحريات نوعية لتحديد القاعدي؛ المعيار إزاء

  .  47«لألسلوب نظرية إلرساء ؛والمبدعين والكتاب المتكلمين، عند األسلوبية والسمات

 من بالرغم بالمعيارية، القديم النحو وصف في مغاالتھم للغة الوصفية المقاربة أنصار على ذأخ ومما

 العربي النحو معيارية بين والجمع ،العرب النحاة به جاء مما الكثير على اللغة وصف في  اعتمادھم

 منطق إلى فالمعار فلسفة صعيد على تنتميان ال مقولتان فھما مغلوطة، مصادرة من يخلو ال والوصفية

  ؛االنتقائية من بنوع النحوي التراث إلى نظروا العرب الوصفيين أن ذلك إلى يضاف ،48واحد مبدئي

 .49»عامة بأحكام التراث ھذا فرموا النحوي، التراث من محددة جوانب على نقدھم في ركزوا» حيث
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 أساسھا سلوكية، مقاربة اعتمادھا حيث من فتنتقد اللغة لتعليم  الوصفية المقاربة نظرة حيث من أما

 تفقد فإنھا الحيوان، سلوك دراسة في نجاعتھا أثبتت إن مقاربة وھي والتذكر، والحفظ واالستجابة، المثير

 مقاربة صياغة إلى بتشومسكي حدا ما ھذا ولعل ،اإلنساني السلوك دراسة إلى االنتقال عند مسوغاتھا

  .التوليدي النحو في نظريته خالل من وذلك بنيوية،ال الوصفية المقاربة نقائص تتجاوز بديلة، لسانية

  التحويلية التوليدية المقاربة - 3

 اھتمت لسانية مدرسة أبرز تبقى شومسكيتل التحويلية التوليدية النظرية بأن تردد دون التأكيد يمكن 

 التحويلية التوليدية المرحلة بأن القول إلى اللغة بتعليم المھتمين اللسانيين ببعض حدا ما وھذا اللغة، بتعلم

  .50«سوسير دي فرديناند» يد على األلسنية نشوء مرحلة -أھميتھا حيث من- تعادل

 امفھوم -اللغة وتعلم تعليم في واسع نطاق على واستثمرت-تشومسكي صاغھا التي المفاھيم أبرز ومن

 التي لغته، بقواعد المثالي لغةال لمتكلم الضمنية المعرفة تعني فالكفاية ؛الكالمي واإلنجاز اللغوية الكفاية

 تساعده شعورية ال فطرية قدرات يمتلك الطفل أن تشومسكي يعتقد ھنا ومن بواسطتھا، التواصل له تتيح

 عن الفطرية الملكة ھذه وتكتسب خاللھا، من اللغة بنى تكوين وعلى اللغوية، المعلومات تقبل على

  .بيئته مع وتفاعله ،االجتماعي وسطه في كالم من الطفل يسمعه ما طريق

 في التواصل بھدف اللغوية، للكفاية المتكلم استعمال طريقة:  تشومسكي به فيقصد الكالمي األداء أما

 في المتكلم يستعملھا التي المبادئ دراسة»  الكالمي األداء نظرية تتوخى ھنا ومن اآلنية، التكلم ظروف

 الذاكرة، من كالحد السيكولوجية، العوامل مختلف لدراسة النظرية ھذه وتتصدى وتفھمه، الكالم إنتاج

 إنتاج عملية في اللغوية العوامل مع تتداخل التي والسھو، واألغالط الدماغ، في المرضية واإلصابات

  . 51«الكالم

 النظرية تذھب كما-والتكرار التقليد طريق عن اللغوية مھاراته الطفل يكتسب ال التصور ھذا ووفق

 تقوده التي الفطرية اللغوية الكفاية على الطفل عند اللغة تعلم يقوم وإنما -السلوكية والنظريات البنائية،

 ،»للعقل األساسية الحالة" بـ تشومسكي يسميه ثقافي، لتنظيم امتالكه وإلى األم، لغته قواعد اكتشاف إلى

 اللغوية المعطيات على يطبقھا مجردة فرضيات مجموعة بالفطرة يملك الطفل إن»:  تشومسكي يقول

 لمعطيات استيعابه عبر امتالكھا يمكنه لقواعد مجردة أشكاال -بالفطرة-أيضا ويملك لھا، ضيتعر التي

 كيفية على تنص التي الفرضيات من محدود غير عددا يصوغ أن -شعورية ال بصورة- قادر وھو لغته،

 يعرف المبكرة المراحل منذ»  الطفل بأن تشومسكي يعتبر وھكذا.  52«وتكونھا وتفھمھا، الجمل إنتاج

 الكلمات وتفھم..بالساعة واحدة كلمة بمعدل الكلمات الطفل يكتسب..الخبرة له قدمته مما أكثر ھائل بشكل

 إنه عموما، األعضاء بنمو شبيھا اللغة اكتساب يبدو معجم، أي نطاق خارج تكون ومعقدة مرھفة بطرق

  .53«به يقوم الذي ھو الطفل وليس للطفل، يحدث ما شيء

 مستوى إلى الوصف مستوى من اللسان دراسة في انتقل قد كونه في تكمن التوليدي النحو أھمية إن

  . 54 التفسير



11 
 

 عامة، اللغات لھا تخضع وتركيبية، وصرفية، صوتية، ھيكلية، كلية قواعد وفق اللغوية الكفاية وتتشكل

 تفسير كيفية تحدد التي دئوالمبا اللغات، قواعد لصياغة توافرھا الواجب الشروط بموجبھا تتحدد

 تحدد حيث ؛السطحية والبنية العميقة، البنية بين اللغة دراسة في التوليدية النظرية تميز كما ،قوانينھا

 بنية وھي  الركنية، القواعد تولد التي األولية، والتتابعات األساسية البنى أو القواعد مختلف العميقة البنية

 عبر السطحية البنية تتعلق حين في ،عقلية حقيقة فھي المستمع، متكلمال اإلنسان ذھن في تتمثل ضمنية

  .  55المتكلم به يتلفظ الذي المنطوق الكالمي التتابع

 نفسه، اللساني بالدرس رھينا يظل العربية، اللغة تعليم في التوليدية النظرية مبادئ تطبيق أن شك وال

 النحو يزال ال والتي وقواعدھا، العربية، اللغة دراسة في التوليدية النظرية تطبيق على قدرته ومدى

 التي الرائدة، العربية الدراسات بعض غياب ھذا يعني أن دون ،عليھا المھيمن ھو والوصفي المعياري

 وتطويعھا العربي الديداكتيكي الخطاب إلى نتائجھا تحويل يتسنى أن دون التنظير، أسيرة نتائجھا ظلت

 مبادئ بإدخالھا األولى المرتبة من تطبيقا الدراسات ھذه قدمت أدق صيغةب أو. اللغة وتعلم تعليم في

 التطبيق، من والھامة الثانية المرتبة إلى بحاجة تزال ال لكنھا العربية، اللغة تحليل في التوليدي النحو

    . 56العربية اللغة قواعد تدريس في التطبيق ھذا  استثمار وھي

 المفاھيم اعتماد ضرورة إلى نبھوا الذين العرب اللسانيين ائلأو من «زكريا ميشال» الباحث وكان

 التقليد على القائمة السائدة، التقليدية والطرائق التصورات انتقد أن فبعد العربية، اللغة تعليم في التوليدية

 بية،العر اللغة قواعد تدريس في التوليدي النحو من مستمدا نموذجا اقترح واالنتقائية، السلوكية والنزعة

 قاعدة تطبيق و ،الصرفية القضايا لبعض الموجبة األسباب بعض تبيين على النموذج ھذا ويتأسس

 وضعو ،تركيبية بنية من أو كلمة من انطالقا جمل تركيبو ،أنواعھا وتحديد الجمل تصنيفو ،معينة

 ،الفئات توزيع دراسةو ،معين تحويل إجراءو ،النص في الزمن تغييرو ،المناسب المكان في كلمة

 . 57معين كالمي ركن توسيعو

 العامة بالتصورات أخذه من فبالرغم والبساطة، بالمحدودية النموذج ھذا اتسام ھو يالحظ ما لكن

 والسطحية العميقة، البنيات ھي ما بالمقابل يحدد ال فإنه ؛واإلبداع والتوليد كالتحويل ؛التوليدية للنظرية

  .  الوصفية اللسانيات تطبيقات مع اتهإجراء بعض تتداخل كما ،العربية للغة

 النماذج من -«العربية واللغة اللسانيات» كتابه في خاصة-الفھري الفاسي القادر عبد نموذج ويعد

 في الكامنة العميقة، البنيات عن والبحث التجريد، أساس على القائمة التوليدي، النحو أسس لتبني البارزة

 نماذج بناء بھدف آلية، دراسة وكذلك لسانية، نفسية دراسة العربية اللغة دراسة و للمتكلم، الباطنية الملكة

  .المعروفة اللغوية للقواعد جديدة خريطة رسم إعادة قصد وذلك وإدراكھا، الستعمالھا

 ينطلق حيث ؛العربية اللغة في الرتبة إشكالية الصدد ھذا في الفھري الفاسي تناولھا التي اإلشكاليات ومن

 جملة الصدد ھذا في مقدما ،)فعل.فاعل.مفعول به( نمط من ھي العربية اللغة في الرتبة أن افتراض من

 على تشتمل ال التي الجمل في الفاعل على المفعول تقديم استحالة منھا فرضيته، صحة على الدالئل من
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 فاعلال تقدم إذا وعددا جنسا الفاعل يطابق الفعل أن ومنھا ،)عيسى موسى ضرب(:  مثل بارز إعراب

 جاؤوا :نقول وال جاؤوا، األوالد و األوالد، جاء:  فنقول العدد، في يطابقه فال يتقدم لم إذا إما عليه،

 أحقية حول القدامى النحاة آراء بعض الفھري الفاسي يناقش النمطية، العميقة البنية لھذه وتبعا ،األوالد

 ھذا أن الفھري الفاسي يرى للنحاة فخالفا االستفھام، أسماء  في الشأن ھو كما بالصدارة األسماء بعض

 قد ظرفية أو حرفية أو اسمية مركبات عتبرھاا التي فاألسماء ،األحوال جميع في صحيح غير» التصور

 مثل[ ريالصد االستفھام:  االستفھام من نوعين في وذلك تتصدرھا، أن دون الجملة داخل مكان في تظل

[  المتعدد واالستفھام فيھا، الرتبة على محافظا الخبرية الجملة رريك استفھام وھو]  )من بنبر( من؟ جاء: 

  .58«مكون من أكثر على ينصب تصوري استفھام وھو] بماذا؟ من ضرب من:  مثل

 تصدر افتراض أساس على قائمة  العربية اللغة متعلم ذھن في الراسخة العميقة البنية تكون ھنا ومن

 والتأخير التقديم عن تنتج البنية، لھذه سطحية بنيات كونھا تعدو ال جمل من ذلك عدا وما للجملة، الفعل

 اللغة في الجملة تكون أن الفھري الفاسي ينفي ھنا ومن. الخفق أو بالتبئير الفھري الفاسي يسميه ما أم

 على للجملة، رأسا االسمية الجمل في االسم يكون  أن وينفي فعلية، وجملة اسمية جملة:  عيننو العربية

 مرتبط فعلي  رابط افتراض على تتأسس عميقة بنية عن متفرعة سطحية ببنية يتعلق األمر أن  باراعت

  .  59الصدارة يحتل الذي باالسم

 في النظر إلعادة الفھري الفاسي القادر عبد قدمھا التي االقتراحات مجمل لبسط ھنا المجال يتسع وال

 التعليق، وباب العامل، نظرية حول آرائه مثل القدامى، اةالنح قدمھا التي والوصفية المعيارية القواعد

 الخطاب في القبول يلق لم الفھري الفاسي قدمه ما أن ھو مالحظته يمكن ما ولكن. إلخ..والتطابق

  : أھمھا ،نوجزھا األسباب من لجملة ؛العربية اللغة بتعليم المتعلق الديداكتيكي

 تتخذھا أن يمكن التي الجديدة النحوية األشكال لتحديد ؛العربي العالم في موحدة لسانية دراسات غياب -أ 

 من تخلو ال التعليم ميدان في فرد رجل برأي المغامرة إذ ؛التوليدية النظرية اعتماد حال في العربية اللغة

 مؤسسات:  أخرى أطراف تدخل غياب في يتم أن يمكن ال مثال الفھري الفاسي نموذج فتطبيق مخاطر،

  .  إلخ الديداكتيك بشؤون ومھتمين مختصين، لسانيين لغوية، عياتجم جامعية،

 التعليم وشؤون اللغة، بتعليم والمھتمين المثقفين، لدى التقليدية والوصفية المعيارية القواعد ترسخ -ب 

  .  فردية اجتھادات وفق القواعد ھذه تغيير العسير من يظل بحيث العربي، الوطن في

 مستوى: مستويات عدة على العربي، الوطن في بارزة ظاھرة تعتبر التي اللغوية االزدواجية -  ج

 العربية اللھجات تداخل  ومستوى ،الفصيحة العربية واللغة العربية، العامية اللھجات بين االختالف

 حضور العربي المغرب في  ھذا إلى ويضاف ،واإلسبانية نجليزيةواإل كالفرنسية أخرى بلغات العامية

ُ  لغة دّ تع التي ازيغية،األم اللغة   .المحلية العربية اللھجات في مؤثرة ولغة المناطق، من كثير في امًّ أ

 أنحاء لبناء يصلح قد التجريد من مستوى وعلى االفتراضات، على التوليدية النظرية اعتماد -د 

 في وضوحوال الدقة من نوعا تقتضي التي التعليم ياتوضع يعقد ولكنه ؛للغة رياضية ونماذج ،صورية
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 تطبيقاته وبين - نظرية باعتباره- التحويلي النحو بين المفارقة شكلت وقد ،وتطبيقاتھا النماذج اختيار

  فبعد ؛الفرنسي اللساني والتوثيق األوتاماتيك مختبر جلي بشكل أبرزه الذي المشكل عمق البيداغوجية

 انتھى نحوية قاعدة 600 من يدأز على انتصب الفرنسية للغة توليدي نحو بناء محاوالت  من سنوات

 نموذج بناء محاولة أن «كروس موريس» المشروع رائد اعتبر حيث ؛لآلمال مخيبة نتائج إلى المختبر

 غريب نوع إلى» اللساني البحث يدفع-التعليل من تجريدي ومستوى ،باطني تأمل على اعتمادا-تجريبي

 على قادر توليدي نحو بناء محاولة فشلت لقد»:  قائال الفشل ھذا كروس ويلخص ،«الفلسفي التأمل من

 الدراسة ھذه في توصلنا فقد يكن ومھما ،التقليدي النحو غرار على شموليا وصفا الفرنسية اللغة وصف

 تطرح النتيجة وھذه نتوقع، كنا مما تعقيدا وأكثر األولى، بالدرجة تصنيفي أنه لنا تبين لغوي وصف إلى

   .  60«التوليدي النحو نظرية صالحية مدى مسألة

  الوظيفية المقاربة - 4

 للتراكيب عميقة بنيات عن البحث وال للغة، الشكلي الوصف ھو  الوظيفية اللسانيات في األساس ليس

 عدھابُ  في اللغة دراسة ھو الوظيفيين عند البحث جوھر بل ؛والفھم اإلدراك كيفية تفسير وال اللغوية،

أن الطفل ال يكتسب معرفة  األبحاث التجريبية المعنية باكتساب اللغةقد أثبتت بعض ف ،والتداولي التواصلي
داخل صنف الجمل النحوية  -بل معرفة تمكنه أيضا من التمييز ؛تمكنه من التمييز بين جمل نحوية وحسب

، وأنه يكتسب قدرة يتمكن بواسطتها من تحديد يتطلبها السياق، وجمل ال يتطلبها السياقبين جمل  -نفسها
تكلم، ومع من، وبماذا، وفي أي وقت، وأين، وبأية طريقة...فقد لوحظ أن أطفال الشيلي يعرفون أن متى ي

تكرار السؤال يعني الشتم، وأن أطفال المكسيك يعرفون أنه من غير المناسب اجتماعيا توجيه السؤال بطريقة 
وار يعني عدم الرغبة في الكالم، الح  مباشرة، وأن أطفال البرازيل يعرفون أن إجابة مباشرة عن أول سؤال في

اإلجابة المباشرة عن السؤال في المرحلة  دَ رِ وأن إجابة عامة تعني إمكان استمرار الحوار على أن تَ 
وتدل نتائج هذه األبحاث وغيرها أن األطفال يكتسبون المعلومات الداللية والتداولية قبل اكتسابهم ..الموالية.

أن لمتعلمي اللغات األجنبية القدرة على التعبير عن مضمون الكالم دون سبق المعلومات النحوية والصرفية، و 
  .61معرفتهم بكل القواعد النحوية والصرفية

  : يلي فيما الوظيفي النحو مبادئ المتوكل أحمد اللساني الباحث يلخصو

 .التواصل ھي «األساسية» الطبيعية اللغات وظيفة - 1»

 communicative)  المخاطب للمتكلم التواصلية درةقلا وصف ھو اللساني الدرس موضوع -  2

competence) المخاطب – للمتكلم. 

  .تداولية نظر وجھة من إليھما منظور والداللة للتركيب نظرية الوظيفي النحو - 3

 :الكفاية من ثالثة أنواع تحقيق إلى الكفاية إلى الطامح اللغوي الوصف يسعى أن يجب  - 2

 (Pschological adequacY)  النفسية الكفاية – أ
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  Pragmatic adequacy)  ( التداولية الكفاية – ب

   Typological adequacy) (  النمطية الكفاية - ج

 أولى، مفاھيم الوظيفي النحو حسب التداولية والوظائف التركيبية والوظائف الداللية الوظائف دّ عتُ  - 4

 .  62 «معينة مركبية بنيات من مشتقة غير

:  ھي طاقات، خمس في اللغة مستعمل لدى التواصلية القدرة تختزنھا التي الطاقات ديك سيمون ويحصر

 .63واالجتماعية واإلدراكية، والمنطقية، والمعرفية، اللغوية، الطاقة

 بتحليل المرتبطة والفلسفية اللغوية التداولية المقاربات مختلف من تستفيد الوظيفية اللسانيات أن وواضح

 للغة، والتمثيلي الوصفي االستعمال أولوية على القائمة السابقة المسلمات تضع فھي ھنا نوم اللغة،

 كل تضع. الكالم على اللغة وأسبقية اإلنجاز، على القدرة وأسبقية االستعمال، على والبنية النظام وأسبقية

 الوضعيات لخال ومن السياق، خالل من المحدد للغة الوظيفي البعد على لتركز ؛تساؤل موضع ھذا

 .  64التواصلية

 اإلنجازي البعد على تركز التي وسورل، ألوستين  الكالمية األفعال نظرية على الصدد بھذا ونحيل

 منجزين نكون ما شيء قول حال وفي...وإنجازه فعله ھو ما بشيء التكلم بأن أوستين يؤكد حيث ؛للغة

 عميقة ذھنية تفسيرات إعطاء على وال ذاتھا، في للغةا على ابًّ صَ نْ مُ  االھتمام يعد لم ھنا ومن.   65ما لشي

 ھنا ومن. محددة تواصلية سياقات في بواسطتھا المتكلم ينجزه ما على منصبا أصبح ما بقدر  لتراكيبھا،

 غير دالالت يفيد بل ؛للغة والتحويلية الوصفية الدراسات تقرھا التي المباشرة دالالته الكالم يفيد ال

  . للكالم والتداولي التواصلي السياق خارج حديدھات يمكن ال مباشرة،

 تحليلھم  في ركزوا الذين القدامى، العرب واألصوليين البالغيين عند غائبة تكن لم للغة النظرة ھذه مثل

 مختلفة دالالت لتفيد ؛الظاھر مقتضى عن األساليب ھذه خروج على واإلنشائية الخبرية لألساليب

 إلى أنفسھم والغربيون العرب الدارسون ينبه أن غريبا يكن لم ھنا ومن ،والمقام السياق من تستشف

  .  66اللغوية األساليب لمختلف اإلنجازي البعد عن الكشف في العربية البالغة ريادة

 اللغة على الوظيفي النحو مبادئ تطبيق حاول من أبرز من المتوكل أحمد المغربي اللساني دُّ ويع

 ،«العربية للغة التداولية الوظائف»:  منھا المجال ھذا في اإلصدارات من جملة خالل من وذلك العربية،

  ،«الجرجاني عند النظم لنظرية جديدة قراءة نحو» و ،«الوظيفي العربية اللغة نحو في دراسات» و

:  معجمية قضايا» و ،«الحواري االستلزام ظاھرة لوصف القديم العربي اللغوي الفكر من اقتراحات»و

  .إلخ...«نظري مدخل الوظيفية اللسانيات» ،«العربية اللغة في المشتقة الفعلية تالمحموال

 خاصة الوظيفي، النحو منظور من العربي والبالغي اللغوي الفكر قراءة إعادة المتوكل أحمد حاول لقد

 أن إلى المحاولة ھذه في توصلنا»:  المتوكل يقول ديك، سيمون الھولندي اللساني  أسسه الذي ذلك
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 قابلة بالتالي وأنھا )...اللغة فقه البالغة، اللغة، النحو،( اللغوية العلوم مختلف خلف الثاوية النظرية

     .67«الوظيفي النحو نظرية فيھا بما الحديثة التداولية النظريات مع )واالقتراض القرض بمعنى( للتحاور

 الوظائف:   وھي العربية، ألساليبوا للجمل دراسته في  الوظائف من أنواع ثالثة المتوكل حصر وھكذا

  . التداولية والوظائف التركيبية، والوظائف الداللية،

 والزمان، واألداة، والمستفيد، والمستقبل، والمتقبل، المنفذ:  على المتوكل حسب الداللية الوظائف وتحيل

 حين في ،والمفعول الفاعل على التركيبية الوظائف تحيل بينما ؛والمصاحب والعلة، والحال، والمكان،

  . والمبتدأ والمنادى البؤرة المحور:  في التداولية الوظائف يحصر

 اللغوية واألساليب الجمل قراءة في المتوكل قدمھا التي االقتراحات مختلف لبسط ھنا المجال يتسع وال

  .منھا بعض بذكر نكتفي وإنما ؛العربية

 الحاالت تسند حيث ؛الذكر اآلنفة الوظائف منظور من للكلمات اإلعرابية الحاالت إسناد االقتراحات فمن

  . التداولية وظيفتھا أو التركيبية، وظيفتھا أو الداللية وظيفتھا بمقتضى الجملة مكونات إلى اإلعرابية

 اإلعرابية الحالة أو «النصب» اإلعرابية الحالة إليه تسند فقط داللية لوظيفة حامال المكون كان فإذا  -

 نظرا النصب اإلعرابية الحالة يحمل مكون فشاي. المقھى في شايا زيد شرب:  لناقو مثل «الجر»

  وھي أيضا الداللية لوظيفته نظرا الجر اإلعرابية الحالة يحمل مكون والمقھى ،)متقبل( الداللية لوظيفته

  . )المكان(

 اإلعرابية الحالة إليه تسند الداللية، وظيفته إلى باإلضافة تركيبية لوظيفة حامال المكون كان وإذا  -

 الحالة ھذه في التركيبية الوظيفة أن يأ ؛مفعوال كان إن النصب اإلعرابية والحالة فاعال، كان إذا الرفع

 لكونه ؛الرفع حالة في زيد جاء السابق المثال ففي الداللية، الوظيفة تستوجبھا التي اإلعرابية الحالة تخفي

 وظيفته باعتبار النصب عالمة إليه أسندت شايا وكذلك ؛)منفذ( ةالداللي لوظيفته نظرا وليس ،)فاعال(

 .)متقبل( الداللية وظيفته باعتبار وليس ،)مفعول( التركيبية

 أي( داخليا مكونا إما:  يكون أن من يخلو ال فإنه تداولية لوظيفة حامال الداخلي المكون كان إذاو  -

 الحامل الداخلي المكون يأخذ حيث ؛)ذيال أو بتدأم أو منادى( خارجيا مكونا وإما ،)الحمل من جزءا

 وظيفته بمقتضى أو الداللية، وظيفته بمقتضى إما اإلعرابية حالته )المحور أو البؤرة( تداولية لوظيفة

 المبتدأ( الخارجي المكون ويأخذ ،الداللية وظيفته إلى باإلضافة تركيبية وظيفة له كانت إذا التركيبية

 يأخذ العربية في المبتدأ فالمكون ،نفسھا التداولية وظيفته بمقتضى اإلعرابية لتهحا )والمنادى والذيل

  .نفسھا التداولية وظيفته بمقتضى النصب اإلعرابية الحالة المنادى المكون ويأخذ الرفع، اإلعرابية الحالة

 ثم أوال، ةالتركيبي الوظائف حسب العربية اللغة في اإلعرابية الحاالت تحديد سلمية تتحدد وھكذا 

  . 68ثالثا التداولية الوظائف ثم ثانيا، الداللية الوظائف
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 ؛العربية اللغة تدريس مناھج في للغة الوظيفي التصور حضور مدى رصد ھو السياق ھذا في يھم والذي

 المستوى اعتماد إلى - تربوية أبحاث أم وزارية مذكرات عبر سواء -الدعوة تنامي نسجل أن يمكن إذ

 التعبير من التلميذ تمكين ضرورة على تؤكد جديدة، بيداغوجية مقاربات مع بتناغم وذلك غة،لل التواصلي

 وبيداغوجيا المشروع، وبيداغوجيا الكفايات، بيداغوجيا تتمحور حيث ؛مختلفة تواصلية ياتعوض في

 ليميةالتع العملية في ِھمةالمسْ  األطراف مختلف مع التواصل على التلميذ قدرة مدى حول اإلدماج،

 التعلم، سيرورة في المتحكم ھو األستاذ يعد لم بحيث المنھاج، تحقيق في إسھامه الفعلي ومدى التعلمية،

  .الذاتي بالتعلم يسمى ما تحقيق على التلميذ يساعد موجھا أصبح ما بقدر

 العربية اللغة مكونات مختلف في – المشروع مستوى على األقل على – يحضر التواصلي المستوى ھذا

 القناعة زالت فما المنجز، ھو ليس المشروع لكن. إلخ...قرائية ونصوص وبالغة، وإنشاء، قواعد، من ،

 التدريس في التقليدية المناھج بطغيان العربي الوطن في التربية بشؤون المھتمين من الكثير لدى راسخة

 توجيه في المدرس لطةس ھيمنة أمام ھزيلة الصفي التواصل عمليات في التلميذ إشراك الزال حيث ؛

  . وإنتاجھا المعرفة

 والتواصلي الوظيفي المستوى حضور مستوى على والمنجز المشروع بين التعارض ھذا فإن ذلك ومع

 إلى ننتقل عندما تتعمق التي المشكلة ھذه للمشكلة، والبسيط السطحي الوجه إال الحقيقة في يعكس ال للغة

 عدة من انطالقا فشلھا نؤكد أن يمكن والتي ،العربية للغة لوظيفيةا للمفاھيم األكاديمي التطبيق محاولة

 التكوين غيابو ،الديداكتيكي الخطاب يقتضيه ما مع يتنافى الذي التجريد في اإلغراق:  أھمھا مؤشرات،

 في واالنتقائية التجزيئية النظرةو ،للغة الوظيفية بالنظريات يتعلق فيما للمدرسين والمعرفي البيداغوجي

  .الوظيفية المدرسة مفاھيم بعض بيقتط
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  الحديثة العربية التاريخية الكتابة في  األمم تداول

  العثمانيين إلى المماليك من

  �مبيضين مھند

 القرون في المسلمين العرب المؤرخين مقدمات أن كاھن كلود يرى

 بطابع غلفت أنھا إال أحواله، وتغير تبدالته مدركة بالزمان حفلت األولى

 لم المالحظة ھذه ولكن ،1خالتاري ميدان في التأليف عند مسبق اعتذاري

 التاريخية، الكتابة في حديثة تاريخية نماذج خالل من يبدو ما على تستمر

 ،2«اآلثار عجائب» لكتاب مقدمته في الجبرتي منھا نذكر النماذج وھذه

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

 يتجاوز وإدراك بوعي للكتابة تقدموا 5وغيرھم وھؤالء ، 4«األقران

 عن إخباراً  التاريخ جعلت التي الوسطى العصور مؤرخي وفَْھمَ  تعريفات

ً  الماضي   .6الزمان أحوال في وبحثا

 الجبرتي حسن بن الرحمن عبد كتب م1797/ھـ1212 سنة

: نصه ما« الفرنسيس طائفة» وصول مفسراً ) م1825/ھـ1240:ت(

 الحوادث من فيھا يقع لم فوأل ومائتين عشرة واثنتي عشرة إحدى سنة»

 الطروس بطون في فتقيّد الخواطر إليھا تشتاق أو النفوس لھا تتشوف التي

 ترادف وموجبات النوازل نزول أسباب من اإلشارة إليه تقدمت ما سوى

 المخوفة واآليات الفلكية اإلنذارات ووقوع المتراسل البالء

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

                                                 
  .باحث وأكاديمي من األردن     ・
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 إقليم إليه المنسوب الجوزاء مشرق بطالع عشرة اثنتي سنة ختام الحجة

  .7..«ذلك إثر الفرنسيس طائفة وحضر مصر

 يؤكد لمصر الفرنسية الحملة ووصول طبيعي كوني حدث بين الربط ھذا

 أن ومع العربية، التاريخانية في للعقليات كنقيض الغيبيات حضور مدى

 أن إال الحديثة، المؤرخين أعمال بعض في العقلي لالحتكام نزوعا ثمة

 حاضرة ظلت التاريخ حركة في وعالقتھا الطبيعة وظواھر الغيب مسائل

 كيف: ھو المقال ھذا في عنه البحث يمكن الذي والسؤال التاريخ، حقل في

 دونوا وكيف الميالدي، عشر السادس القرن مفتتح العرب المؤرخون رأى

  .للمنطقة العثماني الوصول حدث

  أخرى ترث وسلطنةٌ  مقدسة حربٌ : جديد تاريخ

 كتابه في 1582/ھـ990عام المتوفي« النھراولي الدين قطب» دون حين

 واعيا كان الھجري، العاشر القرن في اليمن بالد تاريخ« اليماني البرق»

 كان أنه إال اليمن تاريخ يكتب كان أنه ومع للھند، البرتغال وصول لحدث

  :يقول إذ العربية؛ للمنطقة البرتغال ولوص معنى يعي

 الفوادح الحوادث من العاشر القرن أول في وقع»

 الفرنج طائفة من اللعين،) الفرتقال( النوادر،دخول

 من يركبون منھم طائفة وكانت الھند، لديار المالعين

 ويمرون الظلمات، في ويلجون الحبر في سبته زقاق

 أصل في دةما وھي القُمر جبال من قريب بموضع

 قريب بموضع ويمرون للمشرق، ويصلون النيل بحر
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 وال السفن فيه تتكسر مكان في.. مضيق الساحلفي من

  .8..«أحد منھم ينجو

 خبر مجرد إلى تحيله النھراولي لنص الموضوعية الصفات أن ومع

 المؤرخون امتلك ھل ھو النص يطرحه الذي السؤال أن إال تاريخي،

ً  -يالنھروال ومنھم- العرب  يعبروا لم لو حتى الحدث، لذلك تاريخيا وعيا

 نتج وھل نفسه، السرد نظام من تلمسه يمكن وھل وقصد، تصريحٍ  عن

 يكون ربما األمة؟ بھا تمر كانت التي اللحظة بزمنية وعيٌ  الحدث عن

 على الوقوف أن يبدو بالمجمل لكن الوعي؛ ذلك أشكال من شكال التدوين

 أخبار على الحفاظ في وقصد سعي إلى يلناتح العربي التاريخ مدونات

 الفوادح الحوادث» نوع من كان لو حتى المؤرخون عاشه الذي الزمان

  .مسبقا النھروالي عبر كما« النوادر

 جديد مشھد مع موعد على العربية البالد  كانت عشر السادس القرن في

 جةنتي ناھض غربي عالم تقدم يعكس كان تدافع وھو المحَدث؛ لتاريخھا

 االجتماعي والنظام اإلنتاج ونمط المؤسسات قوامھا فيودالية حركة

 بِبُْعدِ  ذلك عن« دوبي جورج» أجاب وقد العسكري، التنظيم في واألسلوب

  «.العقليات تاريخ عبر االقتصادي التاريخ تمدد» على ألح فقد نظر،

 الرأسمالي المجتمع الغرب؛ في جديد مجتمع نما عشر السادس القرن فمنذ

 نتاج أيضا وھو النقدي، لالقتصاد وإفراز جديد، إنتاج نمط ثمرة كان الذي

 لحضارة الحاكمة األسر طموح وحصيلة والنقد، العمل إزاء جديدة مواقف

 ستظل حضارة وھي الشرق، تجاه كبيرة أسطورية بخصوبة مشبعة كانت
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 القرن منتصف منذ وستشرع عليه، واإلطباق إليه بالوصول مسكونة

 جھة من عشر السادس القرن وستفتح المستكشفين بدفع عشر الخامس

 وطأة لتكون جديدة؛ أراضٍ  إلى أمرائھا قوارب وسترسل العربي، الجنوب

 إلى فيقسمھا للدنيا، فاصل لحد بداية عليھا والبحارة المكتشفين أقدام

  .9جديد وآخر قديم واحد: عالمين

 الميالدي، عشر خامسال القرن نھاية مفتوحة كانت الحضارية المواجھة

 مفتاحية دول ھناك وكان واثب، وغرب متھاوٍ  شرق بين مواجھة وھي

 واألقاليم أرغون -وقشتالة البرتغال: البحار وراء فيما التوسع راية حملت

 حقبة بداية 1499العام ووضع ،10وإنجلترا فرنسا ثم ومن) ھولندا( المتحدة

 Vkasco فاسكوداجاما عاد حين المسلم الشرق على الغربي التفوق من

da Gama الرجاء رأس عبر أن بعد الھند ببضائع محمال للبرتغال 

  .الصالح

 العربية البالد حكام الھند وسالطين أمراء استصراخُ  العبور ذلك أعقب

 ففي. المقدسة الغرب حرب في بالمساعدة  ليمدوھم واإلسالمية

 يوليوس باباال إلى األول« عمانويل» البرتغال ملك كتب م1505العام

ً  ليس إنه: »فيھا يقول رسالة الثاني  التجارة قتل في المضي على عازما

 مكة من يجعل حتى المسيحية سبيل في سيجاھد إنه بل فقط؛ المملوكية

 ً   .11«وجنوده لمدافعه ھدفا

 بين مقبلة بمواجھة تنذر كانت فإنھا الرسالة، ھذه أمر من يكن ومھما

 وقد والحجاز، والشام مصر في المماليك لةودو البرتغال: المتنافسة القوى
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 عدد في ذلك وتجلى ودفعھم، البرتغالي للخطر التصدي المماليك حاول

 رأس على» الكردي حسين حملة أشھرھا ومن العسكرية، الحمالت من

 قيادة تولى الذي 13«الريس سليمان كبيرھم 12اللوند من كبيرة طائفة

 البرتغاليين عند عرف والذي المشترك، الكجراتي – المملوكي األسطول

 موقعة في وھزم الھند، بحر في للبرتغال تصدى الذي  Mircem باسم

  .م1509 فبراير من الثالث في البحرية« ديو»

ً  تعرف التي_ ديو معركة وكانت  إحدى_ الثانية جاول معركة باسم أيضا

 حاسمة آثاراً  نتائجھا وتركت الحديث، التاريخ في الفاصلة المعارك أھم

 والمحيط العربي الخليج منطقة في والحكم النفوذ على الصراع في

 وبدأ ھرمز، لمضيق« البوكيرك الفونسو» وصل بقليل  فبعدھا 14الھندي

 في البرتغالي التفوق ينتهِ  ولم ،15مباشر بشكل العربية المنطقة يھدد

  .م1658 العام عمان سواحل من طردھم بعد إال العربي الخليج سواحل

 العربية، المنطقة في جديد نظام إلنشاء بداية البحرية« ديو» ةمعرك كانت

 وھيأت سمحت قد  -المملوكي البحري العسكري التفوق أنھت وإن- فھي

 وھي والحجاز، ومصر الشام في المماليك محل حلت جديدة قوة لدخول

 وستخوض حكمھا، تحت العربية المنطقة ستُدخل التي العثمانية السلطنة

 إذ م؛1538 عام الثانية ديو معركة في البرتغال مع ثانية بحرية مواجھة

 سليمان السلطان عھد في العثماني لألسطول قائدا باشا حسين وقتھا كان

 المنطقة في البرتغال حكم إلنھاء عدة بمحاوالت قام الذي القانوني،

  .16المسلم كامباي ملك ومنھم الھند حكام بعض بمعاونة
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 نحو العثماني التحول بداية مع تزامن قةالمنط في البرتغالي الدخول

 األناضول في ممتدة العثمانية الدولة أراضِ  كانت أن بعد العربية المنطقة

 العثماني، عن مختلفا كان وإن الدخول وھذا م،1516 العام قبل والبلقان

 حتى المغايرة أو والتمايز، الھوية بابي من التاريخي الحدث يطرح أنه إال

 والحكم األقوام في التبدل أو الحضور دالالت تباينوت تختلف عندما

  .والسالالت

 كان الجنوب، من العربية البالد يطرقون البرتغاليون كان حين وفي

 البرتغالي: الحضورين كال وكان الشمال، من يدخلونھا  العثمانيون

 لجديدٍ  قوتھا ضعف سمح التي المملوكي الضعف لحالة نتيجةً  والعثماني

  .السياسية القاھرة سلطة في الضعف أوجده الذي لفراغا يمأل قادم

 كانت الحجاز ثم  القاھرة ثم دمشق ثم حلب إلى العثمانيين وصول مع

 محلّ  كان العثماني الوجود أن مع أخرى، ساللة محل تحل مسلمة ساللة

 أن إال ،17غزاة يراھم من أو فاتحين يراھم من بين:المؤرخين بين خالف

 على بحكمھا البداية في تباينت وإن- الحقبة تلك من القريبة المصادر

 باعتبارھم بھم، والقبول باإلقرار انتھت قد -)العثمانيين( الجديد القادم

  .األولى بالدرجة مسلمين حكاًما

 فإن  خسائر؛ دون من أو يسيرا يكن لم عثمان آلل الحكم انتقال أن ومع

 الوقائع تقدم  مانيةالعث العربية المملوكية االنتقالية الحقبة مصادر

 الذي االنضباط وھذا الحكم، النتقال والمعاصرة الحدث بزمان المنضبطة

 مع مدوناتھم، في المؤرخين لدى التاريخية والميول المواقف فيه تختفي ال

 والرؤية المباشر النقلي التاريخ بين يمزج تاريخي بتركيب يمدنا أنه
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 الرعية إزاء العثماني كريالعس السلوك من الموقف نتيجة األيدلوجية،

 العام وموضوعه التاريخ وظيفة من جزءا النھاية في يظل أنه إال المسلمة،

  :بقوله مقدمته في للمؤرخين خلدون ابن قرره الذي

 يعرض وما العالم عمران ھو الذي اإلنساني االجتماع عن خبر إنه»

 توالعصبيا والتأنس التوحش مثل األحوال من العمران ذلك لطبيعة

 من ذلك عن ينشأ وما بعض، على بعضھم للبشر التغلبات أصنافو

  .18..«ومراتبھا والدول الملك

  السلطاني العدل عن والبحث الحضاري التمكين

 الشيخ نصيحة» رسائله في -«علوان ابن» الصوفي الشيخ تجربة تعد

 المملوكي االنتقال للحظة موثقة -«عثمان بن سليم السلطان إلى علوان

 التمكين لمفھوم بالدراسة جديرة رؤية إلى يشير المخطوط وھذا ي،العثمان

  .العادل الحكم لتحقيق دعوة وھي العدل، أساسه جعل الذي الحضاري

  ومواعظ شريفة نصائح» فھو محتواه، على دالٌ  المخطوط وعنوان

 الصوفي الشيخ يبدأ النص وفي ،19«عثمان ابن والخليفة للسلطان ظريفة

 علوان أسرة مؤسس -الحموي الحداد الحسن بن يةعط بن علي الحموي

 سنة والمتوفى -)م1468/ ھـ873( سنة والمولود حماه في

 العثماني للسلطان الدعاء على بالتأكيد الرسالة )م1530/ھـ936(

 في السلطان عدل وجوب يؤكد بما النبوية والسنة بالقرآن واالستشھاد

 الحق يقوم به رض،األ في هللا ظل» فالسلطان جوره؛ وعدم رعيته

  .20«الفاسقين ويھلك الظلم هللا يدفع وبه الدين، ويظھر
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 عن الحديث علوان ابن يبدأ والسنة، القرآن من المقتضب االستشھاد وبعد

 وإيتاء الصالة، إقامة: »منھا بشروط يحدده الذي األرض في التمكين

 لنھيوا بالمعروف واألمر ورعيته، نفسه: خاصته في فعال و قوال الزكاة

  .21«المنكر عن

 سليم السلطان مذّكرا برسالته السلطانية الفقھية ممارسته علوان ابن يبدأ

 صلى الرسول سلوك تذكر بضرورة إياه مخاطبا رعيته، تجاه بمسؤوليته

 األمر لمسألة فصالً  يفرد ثم أمته، أحوال رعاية في وسلم عليه هللا

ً  يبدو وھو المنكر، عن والنھي بالمعروف  في سائداً  كان ما لىع ساخطا

  :يقول وكما المنكرات من عصره

ً  الراعي كان لو السؤال وليت»  وإنما مستريحاً، مطمئنا

 وخالطه األھوال وأراعته األوجال به أحاطت وقد يقع

 حافيا المتعال الكبير الملك ھيبة من والزلزال الرعب

 ال وكيف مرتاعا، مذعورا وجال خائفا ماشيا عاريا

 من تعلق من وتعلق ُركبھا، على األمم جثت وقد يرتاع

 خضعت أي- الوجوه وعنت العرش، بساق األنبياء

  .22«ظلما حمل من خاب وقد القيوم، للحي -وذلت

 هللا إلى الناس أبغض أن سليم السلطان علوان ابن يذّكر الرسالة بداية في

 بالمعروف لألمر فصال ويعقد ،23«جائر إمامٌ » مجلسا وأبعدھم تعالى

 كفر» ذلك ألن الشرع؛ مخالفة عدم إلى ويدعو المنكر، عن والنھي

  .24«اإلسالم دين عن وخروج
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 المنكرات علوان ابن يحصر الشرع حكم وإقامة العدل تحقيق في وللرغبة

 وانتشار ،25«تعالى هللا حرم التي النفس قتل» ومنھا عصره، في السائدة

 يقطع بحيث ماإلسال ببالد الزنا إظھار العظام المصائب ومن» الزنا،

 بمرادھا وتجاھر القطيعة بتلك وتظھر..الزانية أعني البغية على األمير

 والٍ  لھن وينُصب والطرقات، الشوارع في أنفسھم عن والفساق الشباب

 وھو األمر ولي بإذن منھن عليھن المضروب ذلك ويتقاضى أمرھن، يلي

 الشرع بعرف المسمى المال ذلك ويؤخذ المال، بيت أمين أو البلدة أمير

  .26..«البغي بمھر العزيز

 وأكل حقوقھم الناس بخس منع سليم السلطان على الشيخ يتمنى  ذلك بعد

 المنكرات ومن: »قوله يتابع ثم ،27شرعي غير بطريق وأخذھا أموالھم

 نھي: وإزالتھا تغييرھا -السعادة له هللا أدام- األمر ولي على يتعين التي

 ألخذ التعرض عن الوالة، وھو ضرتهوح جنابه من المبعوثين الرسل

 في ال شتمھم أو ضربھم من منعھم أو وظلما، غصبا المسلمين دواب

  .28..«والعمران البنايات في وال الصحراء

 بين المتنقل وھو الجديدة، العثمانية للسلطة ممالئا علوان ابن يبدو وال

 الدولة بھا قدينت قصيدة نظم أنه عنه ورد فقد والعثمانية، المملوكية: دولتين

  :فيھا جاء المملوكية

  ظاھراً  كان لو العدل نود وكنا      مصــر مع الشام ولي من بدولـة

ً  زاد الظلم إال ھو فما      الغوري زمن في الشنعاء العداة على   مضاعفا
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 على يتمنى نجده رسالته في علوان ابن عرضه الذي الواقع على وبناء

 مراسيمه ويبرز رعيته حال في طفالل بعين ينظر» أن الجديد السلطان

  .29..«الرعية دعاء اغتنام مع المفاسد ھذه مثل من بالمنع الشريفة

 رجال وتعديات الظلم من موقفه يغير لم علوان ابن أن الواضح ومن

 األمر والة على فأنكر لحلب، العثمانيين ودخول الحكم انتقال بعد الدولة

 حقوقھم واغتصاب الناس، يذاءإ في وتعسفھم عنفھم) العثمانيين( الجدد

 الرعايا، تجاه العسكر سلوك وھاجم والنفسية، البدنية العقوبات وتوقيع

 وھو ،«ظلما والفالحين القرى من األخذ» المنكرات من أن يرى  وكان

 ال الجبابرة األمراء قانون على حوطة أو حماية» يسمى كان الذي المال

 الحماية ھذه واصل خيرا، مينالمسل عن جزاھم وال بصالحه هللا ذكرھم

 بلد كل نائب من يطلب السلطان وصار طغيانھم وعم ظلمھم كثر لما أنه

  .30..«التولية مدة وبعدھا التولية قبل من مستكثرا ماال

 ينتقد شعراً  أنشد فقد عاصرھا، التي بالمظالم شفاعات علوان ابن ويقدم

  :انيالعثم العسكر وصول مع الشام لبالد الجديدة اإلدارة

  قـيادة المؤمر الملك أيھا يـا     والقـرآن التنزيل عن حادوا

  بكاشف البالد عن كشفت ھال    عدوان ومن جور من حل ما

 السلطان فيه حث فصل في رسالته في علوان ابن عمقه الوصف وھذا

  :فيه وجاء المنكرات تغيير على
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 أموالھم وأكل حقوقھم الناس بخس المنكرات ومن»

 تعالى وهللا ظلم، ذلك فإن شرعي طريق بغير وأخذھا

 حرمت إني عبادي يا: (القدسي الحديث في   يقول

ً  بينكم وجعلته نفسي على الظلم ) تظالموا فال محرما

 َعلَى اْكتَالُواْ  إَِذا الَِّذينَ  لِّْلُمطَفِّفِينَ  َوْيلٌ : {تعالى وقال

َزنُوھُ  أَو َكالُوھُمْ  َوإَِذا يَْستَْوفُونَ  النَّاسِ  }. يُْخِسُرونَ  مْ وَّ

 له هللا أدام- األمر ولي على ينبغي التي المنكرات ومن

 من المبعوثين الرسل بنھي وإزالتھا تغييرھا -السعادة

 دواب ألخذ التعرض عن الوالة نھي:  وحضرته جنابة

ً  المسلمين ً  غصبا  ال وشتمھم ضربھم من ومنعھم وظلما

 ذلك فإن والعمران، البنيان في وال الصحراء في

  .31«هللا أمام عليه واجب

 أو عاصرھا التي المنكرات عن بالحديث رسالته في علوان ابن ويمضي

 بالضرب السجن إلى» اإلسالم أھل أخذ: ومنھا زمانه في يشھدھا كان

 انتشار ومنھا عصره، في شاھدھا التي المنكرات على ويقف ،«واإلھانة

 فيھا يباع التي قعةالب أعني الخمارة؛ على البغية مال» وتحصيل الزنا،

 السعيدة الخزانة إلى ذلك ويضاف األمير، إذن حيث من بطمأنينة الخمر

 هللا يرضي ال مما وذلك الجند، على ينفق أو المال بيت خزانة أعني

  .32«ورسوله
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 مخالف ألنه الناس؛ عن رفعه إلى ويدعو علوان، ابن إليه يشير ومما

 ھجم المنكرات ومن»...: قوله في جاء ما ومصادره اإلسالمي للشرع

 والنزول حريمھمُ  على والدخول الرعية، بيوت على العسكر من الطارقين

 الرعية حارت فقد...والسنة للكتاب المخالفة من ذلك فإن قھراً، ديارھم في

 عليھم يتعنتون ھذا مع..  الضرر منه حصل الجند ضيف أكرموا إن

 األمر وولي ذلك، وغير وحراستھا الدواب وسقي والبيض الدجاج بطلب

  .33..«ذلك من بشيء يشعر ال بالسعادة إلمداده هللا ضاعف

 الدولة انھيار أسباب تعكس كانت العامة بمضامينھا علوان ابن رسالة

 عن والحديث وزمانھا، عصرھا لحال ملخصة أفكاره في وھي المملوكية،

 وھي الشريعة، إقامة ووجوب الجائر، واإلمام العادل واإلمام العدل

 للعثمانيين، المماليك من السلطة انتقال لحظة في شاھده كان لما انعكاس

 وجوب عن مقدمة بعد فھو الشرع، بمضامين جديد حكم إلى توق وھو

 بإنفاذ» العثماني السلطان مطالبا األول فصله يعقد هللا أنزل بما الحكم

 أمرب البالد وأقطار الممالك أطراف إلى الكريمة وكتبه الشريفة مراسيمه

 من والمتبوع التابع والعبيد واألحرار واإلناث الذكور من والعام الخاص

 نظره يقتضيه ما على الصالة بإقامة الزكاة، وإيتاء الصالة بإقام المكلفين

  .34...«الدين في قلده الذي إمامنا مذھب من

 عن والنھي بالمعروف واألمر االحتساب ھو عنده الصالح الحكم وباب

 األمم» وفناء لھالك سبب من كان ما بأنه السلطان ذكريُ  وھو المنكر،

 المنكر تغيير عدم من إال خنازير و قردة ومسخوا لعنوا ما و الماضية

  .35«وإنكاره
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 غضب لحلول الموجبة» البدع تلك بإزالة السلطان  يطالب الشرح وبعد

 علوان ابن عصر منكرات ومن ،36«الناحية تلك أھل على وسخطه  هللا

 يتمنى جعله ما وھو ،37«شرعي غير بطريق» وحقوقھم لناسا مال أخذ

 عن الغمة ھذه ورفع األذى ھذا إماطة في موالنا صدر  هللا يشرح أن»

  .38«المسلمين

 ونصر بظفر مبشر أقدم إذ» ومنھا عصره، مظالم على علوان ابن ويقف

 المحلة في البلد  نائب يأمر ذلك نحو و ماله وغنيمة عدو وقتل بلدة وأَْخذِ 

  .39«ماال محلته من يجمع أن بالكحينا المسمى

 إنه بل ؛«عصره منكرات» عرض عند علوان ابن رسائل تقف وال

 ھذه مثل من بالمنع الشريفة مراسيمه» بإبراز العثماني السلطان يطالب

 ما عصره في للعسكر سلوك من علوان ابن يصفه ما ولعل ،«المفاسد

: يقول فھو حلب إلى لعثمانيا الجند دخول صاحبت التي  النظرة يوضح

 والدخول الرعية بيوت على العسكر من الطارقين ھجم المنكرات ومن»

 للكتاب المخالفة من ذلك فإن قھرا؛ ديارھم في والنزول حريمھم، على

 كثر لما أنه الحماية ھذه وأصل المظلمة ھذه تفاصيل وفي..« والسنة

 ماال  بلد كل بنائ من يطلب السلطان وصار طغيانھم، وعمّ  ظلمھم

 ألناس قرية كل وكانت النيابة، مدة وبعدھا التولية قبل مستكثرا

 وال لقوته يراعونه القوي فكان والقوي؛ الضعيف منھم مخصوصين

 ال والضعيف تعالى،  ال وسمعة رياءً  قريته أھل  ظلم في يبالغون

 من يعةقط لھم وجعلوا ،...فقراء قريته وأھل بناحتيه ويفتكون فيه يبالون

 إليه فيرسلون نائبه و البلد أمير مظالم من ليمنعوھم سنة؛ كل المال
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 جاء والظلم المظالم تلك ليل وسلخ الدول، تلك تعالى هللا نسخ فلما فيمتنع،

 ذلك فأضر الطاغية، العصابة أولئك مسلك فسلكوا الشريف المقام أمناء

 يخرون كما لظلما يستغيثون وصاروا ومساكينھا، البالد فقراء من كثيرا

 تعالى هللا خيانة عن اإلخاء وغفل المستعان، وهللا مرة أول الجور من

 هللا تخونوا ال آمنوا الذين أيھا يا: {تعالى قوله ونسوا رسوله وخيانة

 الملك دنيا صالح طلبوا....} تعلمون وأنتم أماناتكم وتخونوا والرسول

 بغير يؤخذ درھم لك ألن ذلك وآخرته؛ آخرتھم فأفسدوا آمنھم، الذي

  .40لمستحقه أدائه من البد شرعي طريق

 الذين{ الكريمة باآلية مشروط علوان ابن عند األرض في األمم وتمكين

 والتأييد بالنصر التمكين يشرح وھو} الصالة أقاموا األرض في مكناھم إن

 ألمره، المتمثلين لحدوده، الحافظين لدينه، للناصرين  والتسديد واإلمداد

 عن الناھين بالمعروف، اآلمرين الزكاة، المؤدين الصالة، مينالمقي

  .41المنكر

  األولى الصورة: العثمانيون

 مؤرخ من تأتي الشام لبالد  العثماني الوصول تاريخ في األولى الصورة

 األنصاري عمر بن محمد بن أحمد الدمشقي وھو به، الباحثون اھتم قلما

 من واحد وھو ،)م1527-1437/ھـ934-841( الحمصي بابن الشھير

 العربية للمنطقة العثماني الدخول حدث بتدوين اھتموا مؤرخين أربعة

: ت(الصالحي طولون بن محمد وھم ومصر، الشام بالد في وبخاصة

 زنبل وابن ،)م1523/ ھـ930: ت( إياس بن ومحمد ،42)م1546/ھـ953

  .مصر في) م1552 بعد: ت( الرمال
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 المؤرخين، قبل من الكافي االھتمام يلقيا لم الحمصي وابن زنبل ابن ولعل

 األول سليم السلطان جيش على عيان وشاھدا للحدث، معاصران أنھما مع

  .المملوكي الجيش مع حربه في

ً  الحمصي ابن يقدم ً  تاريخا  عن يميزه ما ولكن السنين، بأحداث منضبطا

 سبح وذلك ولمفھومھا، التاريخية للكتابة وعيا يمتلك كونه ھو زنبل ابن

 المقدار، جليل التاريخ فِعلم وبعد،: »بقوله التأريخية مقدمته في ظھر ما

  .43..«األخطار عظيم

 والسلطنة المملوكية السلطنة بين العالقة تطورات الحمصي ابن يروي

 إلى يصل أن إلى ،44بينھم والصلح السالطين بين والمراسالت العثمانية

 المملوكية طانيةالسل العساكر ووصول اآلخرة ربيع شھر أحداث

  .45لدمشق

 السلطان وصول مقصد أن ويوضح دابق مرج لواقعة الحمصي ابن ويمھد

 الديار إلى والتوجه لحلب، زيارته ثم ومن لدمشق، الغوري قانصوه

 إسماعيل والسلطان الروم وسلطان سليم السلطان بين للصلح الرومية

  .46العجم سلطان الصفوي

  إلى يشير الغوري السلطان سفر ألخبار الحمصي ابن تقصي وفي

 أن متضمناً  الغوري قانصوه األشرف الملك السلطان مرسوم» وصول

 الجمعين التقاء حادثة في مباشرة ويدخل ،47«علينا بغى الروم سلطان

 أسماء يذكر تفاصيل وبدون« دابق/ دابغ بمرج حلب مدينة ظاھر»

 ويتابع لغوري،ا قانصوه السلطان ثم ومن قتلوا، الذين المماليك األمراء

 موقف والالفت ،«حال أسوأ في» حلب إلى المصري العسكر ھروب
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 إليھم الدخول من يمكنوھم ولم..... »الغوري عسكر من حلب أھالي

 عراة، مشاة، غالبھم منھزمين واستمروا... جماعة العسكر من وقتلوا

 دمشق إلى فدخلوا والعطش، الجوع من الطريق في غالبھم ومات حفاة،

  .48...«حال أسوأ في شعبان، ثاني لسبتا يوم

 سرده في يقتضب فھو الحمصي، ابن لدى سريع بشكل السلطة تتغير

 وملك» حلب سليم السلطان يدخل إذ دابق؛ مرج بعد األحداث لمجريات

 السبت يوم في ويدخلھا دمشق إلى يتوجه ثم ،49..«القلعة وتسلم البلد

 سابع الجمعة يوم في ثم م،1516 أيلول 28/ھـ922 رمضان مستھل

 بمبلغ للخطيب ورسم به، الجمعة وصلى األموي الجامع إلى نزل رمضان

 وفرق الفرفور، ابن الدين ولي القضاة قاضي الخطيب وكان درھم، ألفي

ً  وذبح أمواالً  الناس على  عشر حادي في وثم... الجامع باب على أغناما

 نھاراً  وكان الخلق له ودعت األموي بالجامع الجمعة صلى رمضان

  .50..خيراً  إال منه الناس ير ولم والمشاجرات، المظالم ورفع مشھوداً،

ً  سريع بشكل الحمصي ابن يمر ً  الريدانية معركة على أيضا  ترتيب واصفا

 يسھب أن دونما باي، طومان بقيادة المصرية القوات وتراجع الجند،

 مفصل بشكل الرمال زنبل ابن رواه ما خالف على التاريخي بالسرد

  .51ومباشر

  إلھي تجديد أم عثماني وفتح غزو

 في يبدو ما على المؤرخين الشام وبالد لمصر العثماني الدخول أوقع

 يعدّ  الحموي علوان ابن كان فإذا التاريخ، مدونات في نجدھا قلما إشكالية

 جديدة، بدولة للمماليك 52«تعالى هللا نسخ» ھو لحلب العثمانيين وصول
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 األولى: صورتين وفي مفارق، بشكل إليه أُخذ لمصر وصولھم فإن

ً » باعتباره  في العثمانية اللحظة مؤرخ عند نجدھا الصورة وھذه ،«غازيا

 بعد توفي( زنبل بابن الشھير علي بن أحمد الرحال مصر

ً  لمصر العثماني الدخول ُعدّ  حين في ،)م1572/ھـ980 ً  فتحا  في مبينا

  .53)م16/ھـ10 القرن علماء من( اإلشبيلي اللخمي محمد بن على نظر

 واعتبار العثماني، سليم بالسلطان إعجابه اإلشبيلي تاريخ من ويتضح

 الزمان ملك ھو: »بقوله المملوكي والظلم للجور نھاية مصر لحكم مجيئه

 العلم مباني مؤسس باالستحقاق، الخالفة كرسي المرتقي اإلطالق، على

 باعتبار اإلشبيلي ويزيد. 54..«اإليمان لمعاني ممالك سائس واإليمان،

 إن: »-وسلم عليه هللا صلى- لقوله تحقيقا لمصر سليم السلطان وصول

  .55..«الدين ھذا ينصر من سنة مائة كل رأس على يبعث هللا

 من سلسلة كونه عن يخرج لم زنبل ابن عند العثماني السياسي الحدث

ً  كونه عن يخرج لم« العثماني العسكر» وصورة المروية، الوقائع  ،غازيا

: بنظره« القلم السيف صاحب األمم رقاب مالك» سليم فالسلطان ذلك ومع

  .56والعجم العرب ملوك مولى العالم، في تعالى هللا خليفة

 في للدخول شديد ميلٌ  وفيه وقائع، سرد زنبل ابن عند التاريخي النص

 أو رأسين بالتقاء تمثل واحداً  سياسيا حدثا يبدو والتاريخ التفاصيل،

 ويستشھد العثماني المملوكي الشقاق أسباب يذكر وھو متنافسين، سلطانيين

 والعاقبة عباده من يشاء من يورثھا  األرض إن{ الكريمة باآلية

  .زمانه في حصل ما لتبرير وذلك ؛)128: األعراف}(للمتقين
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 إذ العثماني؛ الوصول عشية بكثافة، اليومي التاريخ يحضر زنبل ابن لدى

 ومن. 57العربان ومشايخ وأصحاب الدولة أمراء عن الحديث في يتوسع

 فھو وآنية، لحظية للتاريخ زنبل ابن عند التدوين عقلية فإن الصفات، حيث

ً  يبدو  واألمم الدول زوال أسباب في العربي التاريخي الكتابي للتقليد وارثا

 العدل وغياب واالختالف التوتر أسباب رواية حيث من السالالت، وحكم

  :ذلك ومن الناس، بين

 بالغوري، واستجار مصر إلى) سليم السلطان أخو( قرقود أخوه فھرب»

 بين العداوة فاشتدت الغوري، فأبى يطلبه، سليم السلطان فأرسل فأجاره،

  .58«وبينه الغوري

 العثماني التوتر أسباب سر في التقليدية ممارسته زنبل ابن ويتابع

 السلطان غزا لما أنه العداوة ابينھم أوقع ومما: »بقوله العثماني المملوكي

 والثغور حلب بين قلعه- البيرة إلى بالعساكر وجاء العجم سلطان سليم

 عسكر على يبيعوا أال مرعش أھالي نائبھا الدين عالء أمر -الروبية

ً  شيئا سليم السلطان   .59...«مطلقا

 حاكمين ونظامين سلطنتين بين للعالقة زنبل ابن يمارسه الذي التوثيق ھذا

 أيضا، الصفوية العثمانية العالقات بذكر يتصل -والعثماني المملوكي -

 يوم الحرب يوم وكان» دابق مرج في الطرفين التقاء إلى بذلك ممھدا

 أغسطس 14/ھـ 921 سنه رجب من والعشرين الثالث المبارك األحد

  .60«م1515

 وسبب دابق، مرج في العثماني الجيش أمام المملوكية الجيوش تخسر

 في باختالفھم قھراً  كسروا» أنھم زنبل ابن برأي المصري العسكر ةخسار
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 ھالك في تسببوا فإنھم سلطانھم، على ألنفسھم ومماألتھم بعضھم

  .61«العناد ثمرة ذلك وكل أنفسھم وھالك سلطانھم،

 ابن ويظھر سليم، السلطان مع الرسائل 62باي طومان السلطان ويتبادل

 القتال؛ على وإصراره سليم طانللسل الخضوع باي طومان رفض زنبل

ً  بقوله العثماني الجند لقتال ودعوته  نقاتل أن أرى: »مصر أھل مخاطبا

  .63..«آخرنا عن نُقتل أو  وأرزاقنا وحريمنا بالدنا عن

 بين وصدام وعرب، روم بين صراع زنبل ابن عند مصر على والصراع

 الروم من بھم حلّ  ما العرب رأى فلما»، للتفوق منھما كل تتدافع ھويتين

  .64«العلوج ھؤالء إلى انتظروا: بعض إلى بعضھم وقال قلوبھم اغتاظت

 النعوت خالل من زنبل ابن تاريخ في جلية بدت الجديد للقادم النظرة ھذه

 يصر والذي العثماني، للجند يوجھونه المماليك قادة كان الذي والسباب

 يا كفرة يا مالرو علوج يا» مثل من وتدوينه تسجيله على زنبل ابن

  .65«فجرة

 مصر؛ في العثماني المملوكي االنتقال مشھد تفاصيل زنبل ابن يترك ال

 بقيادة المماليك بقايا بين للصراع روايته في والالفت بكثافة، يتابعھا بل

 العثمانيين، مواجھة في والبدو العرب من معه ومن باي طومان السلطان

 فلما الدول، انقضاء عنىلم مصر في والعرب البدو وعي و إدراك ھو

 وطلب باي طومان السلطان عن العرب وجوه البكارية قبيلة شيخ سأل

 الغوري زمن في وال أبداً  سوءاً  عنه سمعنا ما: »قالوا معه الوقوف إليھم

 وأوقاتھم وولت، زالت قد دولتھم الطائفة ھذه وإنما اآلن، ھذا في وال

 ذلك يفيد ال ونصرنا معه اقمن ولو ذلت، وأعزاؤھا ولت، وأيامھا مالت،
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 من نسلم ال واعتزلنا سليم السلطان نصر تركنا وإن دولته ولت أن بعد

  .66«ذلك بعد فيما علينا عتبته

 الخروج وھي واحدة نتيجة إلى لتقودنا األخبار وتتوارد األفعال تشترك

 النور إلى الظالم من أي العدل، دولة إلى« الجركسية» الظلم دولة من

 في الناس لكن واع؛ غير بشكل إظھاره على زنبل ابن حرص ما وھو

  .كذلك يرونه كانوا عصره

 أنھى ومنام برؤية تبريرھا وجدت 67باي لطومان االستشھادية النھاية

 في تتكرر رؤية وھي العثماني، والجيش المماليك فلول بين المواجھة

 من جزء وھي الكبرى، األحداث ومع الدول زوال وعند التاريخ مفاصل

 باي وطومان. العقل على وغلبتھا الغيبيات بحضور يقضي متوارث تقليد

 يبدو مصر أرض عروبة عن مدافعاً  زنبل ابن تاريخ في يظھر الذي

 ً ً  كان دولته زوال أن مدركا  الروح على اإلبقاء أراد لكنه راھناً؛ استحقاقا

 أن إال أظن ما إخواني يا وهللا: »قائال خاطبھم إذا جنده بقية لدى المعنوية

 المصلحة فيه تكون أن نريد شيئا فعلنا كلما أن أرى فإنني زالت، قد دولتنا

 زوال ظني على الغالب وأن نريد، ما بضد إال فيه أمرنا يكون فما

  .68«ملكنا

 جاء ومما تتكرر، ما غالبا وھي ھزيمة، إلى تمھد التي الرؤيا إلى بالعودة

 القبائل شيوخ أحد يريد كان وادٍ  على أطل لما- قال باي طومان أن فيھا

 مخبركم إني: »-سليم السلطان جيش في لحمايته فيه جنده مع وضعه

 جانب على وأني الوادي بھذا أني نفسي رأيت يومين؛ من رأيته بمنام

 مع أحد بقي وما الدنيا وأظلمت عظيمة، فتنة قامت وقد المالح، البحر
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 فجذبت فترسني،ت أن وأرادت بي أحاطت سود كالب بخمسة وإذا أحد،

 عمامتي وسقطت يدي بين طار قد به وإذا به أضربھم أن وأردت سيفي

 واحد كل لحم كقطعة بينھم  فصرت وقبضوني علي الكالب ودفعت

  .69«نفسي من فابتأست ناحية من ينھشني

 الرؤيا وھي باي، طومان السلطان حول كان من ھروب تتلو الثانية الرؤيا

 طومان خاطب فقد المملوكية، المصرية قاومةالم مسار تختم التي األخيرة

 بما أخبركم أن أريد إني: »البدو شيوخ عليه انقلب عندما أمراءه باي

 هللا صلى هللا رسول رأيت: لي يقول قائالً  أن رأيت: الليلة ھذه في رأيت

 جارنا وأنت فرغ، قد وعمركم زالت، قد دولتكم إن: لك يقول وسلم عليه

 قد وأنا فيه، لك فائدة فال القتال، عن ارجع يام؛أ أربعة بعد الجنة في

 واحد كل: لھم وقال ،70...«المالح البحر ھذا في نفسي رمي على عزمت

 ثم ،71واآلخرة الدنيا في اجتماعنا آخر وھذا أراد، حيث إلى يذھب منكم

 فلما عليه، القبض بعد باي طومان بين دار الذي الحوار زنبل ابن يدون

 عليه فرد الملوك بسالم عليه سلم خان سليم طانالسل على به دخلوا

  .72سالمه في مقامه ينقص يجب كما سليم السلطان

 بين مباشرة يصبح جيشين بين مواجھة كان ما بعد ينقلب اآلن والمشھد

 سليم للسلطان إيجابية تبدو زنبل ابن يرسمھا التي والعودة الفرقاء،

 بالشجاعة له يشھد ءشي كل فيه فوجد الفراسة بعين وتأمله فنظره»،

  .73...«العقل وكمال والفروسية

 مع حربه في منه المماليك بموقف لمصر غزوه سليم السلطان يبرر

 األعصار علماء بفتوى إال عليكم جئت ما أنا:» قال إذ الصفويين؛
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 والسبب ،..«والفجار الرافضة جھاد إلى متوجھاً  أكتب وأنا واألمصار،

 في به يخطب وأن سليم، السلطان باسم يكتب أن باي طومان رفض اآلخر

 من قدمه فيما سليم السلطان على يرد باي وطومان لرسله، وقتله الجمعة

 حضوري وبعد: »بقوله كفرة بأنھم للمماليك واتھامه مصر لغزوه أسباب

ً  عملت أنك سمعت الشام إلى  ال والسلطنة لھا، أھال لست وأنت...سلطانا

 لكم أين ومن... سالطين وأجداده آباؤه يكون لرجل إال تليق وال تكون

 سليم ويضيف. 74«نصارى أوالد وكلكم اإلمارة لكم أين ومن السلطنة

 أطعتني لو حلب حتى الرجوع ونويت أذيتك، قصدي كان ما وهللا: »خان

  «.أرضك دست وال جئت ما باسمي والخطبة السكة وجعلت األول من

 ال العز على تربت التي األنفس: »سليم السلطان على باي طومان ويرد

 وال منا أفرس أنتم ال للذئب، يخضع األسد أن سمعت وھل الذل، تقبل

 في أخروه ولكن يقتل ال الرجل ھذا مثل وهللا: سليم السلطان فقال...أشجع

  75«بأمره ننظر حتى الترسيم

 على باي طومان السلطان زال ما» يقترب المحتوم الموعد كان ولما

 وھم إليه جاء بالجاويشيه وإذا الوجوه تباينت مافل الصباح إلى سھرته

 سليم السلطان خيمة من اقترب أن إلى به وساروا معھم فقام مسرعون،

 قد: وقال السلطان عند من خرج قد اغاسي بقابوجي وإذا....  وأوقفوه

 وجاء.... ھناك وتصلبوه زويله باب إلى به تسيروا بأن السلطان أمر برز

 أھل على اليوم ذلك وكان..... القلعة تحت وقيدوه ھاعلي وأركبوه بالبغلة

 سليم السلطان وحضر....واأليتام األرامل عليه وبكت األيام، أشأم المملكة
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 به تصدقوا الفضة من أكياس ثالثة وأرسل باي، طومان على الصالة

  .76«عليه

 السلطان إن ثم» الحديث، التاريخ فصول من فصل رواية بذلك وينتھي

 اطمأنت بذلك الجراكسة سمعت فلما بالسفر، وأمر انصرف سليم

  .77«قلوبھم

  خاتمة

 االنتقال لحدث موازية مقدمة للمنطقة البرتغال دخول أخذنا أن بعد السؤال

 مجرد ھو للزمان المؤرخين تأريخ كان ھل والعثمانيين، المماليك بين

 الذاكرة أھميةَ  الدارس يالحظ وھنا... دولة؟ بعد تحكم دولة ترتيب

 لدى األخبار في اقتضاب فمن الحديث، العربي الزمان تدوين في لسياسيةا

  .طولون ابن ومعاصِره زنبل ابن توسع إلى الحمصي ابن

 ينقطع ال حتى الدولة ودوام الملك اتصال أھمية المؤرخين لدى فتبرز

  .األرض في واالستخالف التكليف

ً  ظھر وقد  دوام على اإلصرار في والدول الملك دوام أھمية واضحا

 من فبالرغم وبالتالي منفلتاً، الزمان كان مھما وأخرى، أمة بين االتصال

 زمانا كرست أنھا إال األمة بھا مرت التي التاريخية األحداث جسامة

  .األمم وتعاقب التداول زمن وھو تأريخه وجب بامتياز، سياسيا

  

                                                 
ahen,"Notes sur I’ historiographie danx la Claude C: انظر -    1

communauté musulmane médiéval," R. E.I. Geuthnier, no.13([s.d([.  
: ينعي عبد الرحمن الجبرتي واقع التاريخ في عصره ويطالب في مقدمته باالهتمام بالتاريخ بقوله -     2

ساني تعتني بتدوينه سلفا عن سلف وخلفا من ولم تزل األمم الماضية من حين أوجد اهللا هذا النوع اإلن»
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بعد خلف إلى أن نبذه أهل عصرنا وأغفلوه، وتركوه وأهملوه، وعدوه منشغل البطالين، وأساطير األولين، 
فإن الزمان انعكست أحواله وتقلصت ظالله وانخرمت قواعده .. ولعمري إنهم معذورون وباألهم مشتغلون

تاريخ عجائب اآلثار في ). م1821/هـ1236:ت(ن بن حسن الجبرتي، عبد الرحم..« في الحساب
  .3ص. ط، دار الجيل، بيروت.ج، د3التراجم واألخبار، 

علما مني بأن علم : »في مقدمته لسلك الدرر). م1791/هـ1206:ت(يقول محمد خليل المرادي  -    3
طالما صرف فيه التاريخ واألخبار ونقل المناقب وحفظ اآلثار أمر مهم عظيم، وشيء خطره جسيم 

   .6، ص1، ج2001، 1المرادي، سلك الدرر، تحقيق أكرم العلبي، دار صادر، ط..« المحدثون أوقاتهم
وبعد، فعلم التاريخ جليل المقدار، عظيم األخطار، أنواره على : »..يقول ابن الحمصي في مقدمته -    4

، حوادث الزمان و )م1527/هـ34:ت(ابن الحمصي، احمد بن محمد األنصاري ..« ممر الدهور ال تطفأ
  .38، ص2000وفيات الشيوخ واألقران، دار النفائس، بيروت، ط

ومن األمثلة على ذلك مؤرخ دمشق ابن كنان الصالحي والشوكاني في كتابه البدر الطالع  -    5
  .وغيرهما

ة محمد توفيق انظر فرانز روزنثال، علم التاريخ عند المسلمين، ترجمة صالح أحمد العلي، مراجع -    6
  .26، ص1963حسني، بغداد مكتبة المثنى، 

الجبرتي عبد الرحمن بن حسن، تاريخ عجائب اآلثار في التراجم واألخبار، دار الجيل،  -    7
  .176، 2ت، ج.بيروت، د

البرق اليماني في الفتح العثماني، عني بنشره ) م1582/هـ990:ت(قطب الدين النهروالي  -    8
  .18ص .1967، 1حمد الجاسر، ط

 مارس ) 4Infante D. Henrique من أمثلة ذلك إسهام كل من األمير البرتغالي هنري المالح -    9
بل حصل على  مالحًا؛االبن الثالث لملك البرتغال يوحنا األول الذي لم يكن ) م1460 نوفمبر 13 - 1394

مه للرحالت التي اكتشفت أراضي جديدة ومول رحالت الكشوف لثلث سواحل هذا اللقب بسبب تنظي
م وقع 1492 ابريل 30وفي . التوسع االستعماري األوروبيوينظر له على أنه الشخص الذي بدأ . إفريقيا الغربية
للجزر كمكتشٍف »األسبان، مع كريستوفر كولومبس اتفاقية جاء فيها أّن كولومبوس  الملوك الكاثوليك

وانطالقا مما سبق سُيمنح رتبة أمير البحار والمحيطات كقرار ملكي يسري « والقارات في البحر والمحيط
من الذهب والبضائع التي سُيحضرها معه  %10في جميع أنحاء البالد،و ُيضاف إلى ذلك أنه سُيمنح 

لبحث عن الطريق الغربي بدون أية ضرائب وشجع اإلمبراطور شارل الخامس الرحالة فرديناند ماجالن ل
عبد الحميد البطريق : انظر عن التاريخ األوروبي الحديث والكشوف الجغرافية في.م1519للهند العام 

؛ اريك وولف، 49،61- 48ت، ص.وعبد العزيز نوار، التاريخ األوربي الحديث، دار النهضة العربية، د
، 2004، 1بية للترجمة، بيروت، طأوروبا ومن ال تاريخ لهم، ترجمة فاضل جتكر، المنظمة العر 

  .161ص
  .185- 168إريك وولف، أوروبا ومن ال تاريخ لهم، ص -  10
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  .تماضر) المعرفة(انظر المزيد . م1612سوالي في العام 

  .53البطريق ونوار، التاريخ، ص -  15
وكانت مهمة إيذانا بأفول نجم البرتغاليين،  1738-1624/هـ1151-1034كان قيام دولة اليعاربه في عمان  -  16

. تحرير البالد من االحتالل البرتغاليين) م1649-1624\ه1059-1034(اإلمام ناصر بن مرشد بن سلطان 
  :انظر للمزيد
وانظر  1983ابن زريق، الفتح المبين في سيرة السادة البوسعيديين، وزارة التراث والثقافة، مسقط،   

جامعة الدول  –معهد الدراسات العربية العالية  ثمحمود علي الداود، محاضرات عن التطور السياسي الحدي
  .19-18، صالعربية

: لتدليل على ذلك يمكن للقارئ أن يستشف لموقف من العثمانيين من خالل بعض المدونات التاريخية من مثل -  17
تاريخ غزو ) م1572/هـ980توفي بعد (وأحمد بن علي بن زنبل . قطب الدين النهروالي في البرق اليماني

  .2004، 1سلطان سليم مع قانصوه الغوري، تحقيق أحمد المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت، طال
، 1المقدمة، منشورات دار الكتب العلمية بيروت، ط ) م1406/هـ808:ت(ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد  -  18

  .27، ص1993
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  :والمشروع واالنتماء األمة

  واألََمم باألديان والعالقات التاريخية األبعاد

 �السيد رضوان

I 

   ومشروعھا األمة ظھور

 األول، اإلسالم في األمة لمفرد  المفھومي البُْعد  إلى اللغوي البُْعد تجاوز نريد عندما

: والمصطلح للمفرد سينالرئي المستويين أو الرئيسين البُْعَدين  إلى مباشرةً  النظر يتّجه

 إنّ : {تعالى قوله في 92: األنبياء سورةُ  عنه أَعلنت الذي العامّ  الدعوي الديني المستوى

 أعلنت الذي التاريخي السياسي والمستوى}. فاعبدون ربُّكم وأنا واحدةً  أُمةً  أمتُكم ھذه

: » بالنصّ  – وسلم عليه هللا صلى - هللا رسـولُ  افتتحه والذي ،«المدينة صحيفةُ » عنه

 من والمسلمين المؤمنين بين ،-  وسلم عليه هللا صلى -  النبي محمد من كتابٌ  ھذا

 دون من واحدةٌ  اُّمةٌ  أنھم: معھم وجاھد بھم فلحق تبعھم وَمنْ  ويثرب، قُريش

  ...«.الناس

هُ  التي الجماعة فإنّ  ولذا مّكية، األنبياء سورةَ  أنّ  المالحظ إنّ   اإلعالن ھذا إليھا يتوجَّ

 محدَّدة، سياسيةٌ  أھدافٌ  لھا وليست بداٍر، تنفردُ  ال ومھدويةٌ، دعويةٌ  دينيةٌ  جماعةٌ  ھي

دُ  واحدٍ  بأمرٍ  إالّ  تطالبُھا ال بالفعل واآليةُ   أنّ  على ويدلُّ . وجلّ  عز هللا عبادة في ھوالتوحُّ

 األنبياء قِصص تذكر السورة أنّ  -  وسلم عليه هللا صلى - محمد أمة بھا المقصودَ 

لُ  ؛)وعبادته هللا وحدانية(  الواحدة ودعوتھم لمختلفةا  قصة في الخصوص على وتُفصِّ

 في التوحد إلى أمتنا بدعوة القَصص ذلك لتختم قومه، بني مع األنبياء أبي إبراھيم
                                                            

  .مفكر وأكاديمي من لبنان، ومستشار تحرير مجلة التسامح     ・
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 التوحيد؛ دعوة خصوم أي الُمشركين؛ مع جدالٌ  ھي األخيرة السورة وآياتُ  هللا، عبادة

 الدين ورثت التي األمة ھي وإنما مكاني، وال زمانيٍّ  غير) ھذه( األمة مفھوم فإنّ  ولذا

؛ مستقبليٌّ  أُفُقٌ  واألُفُقُ . عليه وتقوم وله فيه تُخلص أن عليھا ويكونُ  الواحد،  ومھدويٌّ

 التي السيئة األوضاع إلى وال آنذاك، بمكة الحاضر الضئيل العدد إلى ليس ھنا فالنظر

د ھذا إلى بل يثرب؛ ىإل ثم الحبشة إلى للھجرة اضطرتھم  ، الوجه إخالص في التوحُّ

ً  كبرى مھدويةٍ  بمفرادتٍ  مباشرةً  يقترن والذي  على ليُظھره: { اإلظھار: مثل  من أيضا

( والوعد ،)النور سورة في( والتمكين ،)والتوبة والفتح، الصف، ُسَور في} (ُكلّه الدين

ً  النور  ھذان ويستحقُّ ). النور وسورة ،األعراف سورة( التوريثو االستخالفو ،)أيضا

 من تُنفَّذُ  إنما اإللھية الخطّة أنّ  اعتبروا المسلمين ألنّ  أطول؛ نظرةً  األخيران المفردان

 -  وسلم عليه هللا صلى -  محمداً  ألنّ  النبوة؛ وتعالى سبحانه هللا أورثھم فقد خاللھم؛

 والدين والدعوة وةالنب على استخلفھم أنه كما إسماعيل، ولد من األنبياء أول ھو

 آِخر وأمته األنبياء، آِخر ومحمد األديان، آِخر محمد على أنزل الذي الدين أنّ  باعتبار

 لكنه إلھيان؛ واختيارٌ  اصطفاءٌ  ھو -واالستخالف التوريث أَْمر أي-  األمر وھذا. األُمم

 ً  من ُسلبت إنما فالنبوة. باالستحقاق َمنوطَين يُصبحان أنھما أي واختبار؛ ابتالءٌ  أيضا

 والذين بحقّھا، يقوموا لم أو بھا، استأثروا ألنھم أُخرى؛ أمةٍ  إلى بھا وُعھد قومٍ 

 ال يعبدونني: {النعمة يستحقُّوا أن عليھم يكونُ  باآلخرين استبدلھم أو هللا اصطفاھُم

د مقابل ففي). 55:النور سورة} (شيئا بي يشركون  الخالص والعمل اإليمان، في التوحُّ

 أو-  ذلك ومقتضى. وعال َجلَّ  هللا أُّمة وتكونون والتمكين، اإلظھارُ  يأتي ،هللا لوجه

 انحرفوا الذين نھج ُمخالفة -واالستخالف التوريث بعد والتمكين اإلظھار مقتضى

 بعُضنا يتخذ وال:{والتربُّب بالقوة االغترار عدم: أُمورٍ  ثالثة على باإلصرار وضلُّوا،

ً  بعضاً   فاستبِقوا{ للبشرية  العامّ  الخير إنجاز في والتنافُس ،}هللا دون من أربابا
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: اإلنسان بني من وجلَّ  عزَّ  طلبه الذي النھج على اإلصرار يجري وأن ،}الخيرات

ً  وجعْلناكم وأُنثى ذكرٍ  من خلْقناكم إنّا الناسُ  أيھا يا: {التعـاُرف وھو  وقبائل شعوبا

 يكونوا أن لھم يمكن -للتحقق اتجھت وأ تحققت إذا-  الثالثة األمور وبھذه}. لتَعارفوا

  .الموعودة لألمة القرآنية اآليات تقرر كما ،«الناس على شھداء»

 ،)والمستخلَفة الـداعية األمة مستوى( األول للمستوى العميق اإلدراك ھذا تجلَّى لقد

 ية،النبو السيـرة ُكتّاب أعمال في القرآنية الرسـالة وفھم تعقُّل عـن مبـاشرةً  والصـادر

 وابن ،)ھـ124( الُزھـري منذ النبوية السيرة فكتّاب اإلسـالمي؛ التاريخ وُكتّاب

. والمغازي والمبعث، المبتدأ،: أقسام ثالثة إلى« السيرة» يقسمون) ھـ151(إسحاق

 على يرّكزون ثم ونوح، آدم منذ والنبوات الدعوات يذكرون المبتدأ قسم وفي

 حيث األنبياء، أبي حياة في المكية التجربة لىوع اإلبراھيمية، الدعوة على الخصوص

 وارث ،-  وسلم عليه هللا صلى - محمد نبوة إلى إسماعيل نبوة طريق من يصلون

 -المبعث قسم-  الثاني القسمُ  ويعرضُ . العالَم في األنبياء وآِخر اإلبراھيمية، النبوة

-  الثالث القسم ّكزير حين في. ومقتضياته النموذج ذاك وجوھر الجديدة، النبوة لنموذج

 إنفاذ إليھا الموكول) المدينة صحيفة( الجديدة األمة قيام أحداث على -المغازي قسم

 للھجرة؛ والرابع الثالث القرنين منذ التاريخ ُكتّابُ  أّما. الزمان في اإللھي المشروع

 قَصص ُجزء على ويتفرع النبوية، السيرة من المبتدأ قسم باقتباس كتبھم يبدأون فإنھم

 صحَّ  إذا ُسْلطوي آخر قسمٌ  فالمحمدية، واإلسماعيلية اإلبراھيمية والنبوة األنبياء،

 أو دنيوية صبغة المسلمين المؤّرخين لدى يتخذ واالستخالفُ  فالتوريث. التعبير

 مقتضياتھما ورثت بل وحْسب؛ الدين أو الدعوةَ  ورثت ما محمدٍ  أمةَ  أنَّ  ذلك تاريخية؛

 واإلمبراطوريات األَُمم من - الُمْلك وھو للمشروع التاريخية المقتضيات أو-  الواقعية

 األمة تحقُّق معنى كان فإذا والفرس؛ الروم إمبراطوريتا اإلسالم قبل وآِخرھا السابقة،
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ً ( السيرة ُكتّاب لدى  أمة بين للتطابُق والسْعي والتبليغ الدعوة وراثةُ  ھو) للقرآن تبعا

 من التاريخ، في األمة بتحقُّق مھتمٌّ  المؤّرخ فإنّ  ان؛الزم مدى على الدعوة وأمة اإلجابة

 أي خالفة؛: اإلسالمية السلطة تسمية معنى وھذا االستخالف، مقتضيات إنفاذ طريق

 والسيطرة، والسطوة الطاغوت بأُمم استُبدلت والتي العالَم، ھذا في المستخلَفةُ  األمة أنھا

 بين الجامعُ  ھو« الناس دون من ألمةا» في تجلَّى والذي ،الخالفة: مصطلح أو فمفرد

  .الزماني واالستراتيجي السياسي والمستوى المھدوي، الدعوي المستوى: المستويين

II 

  والدولة األمة بين

 كانت للھجرة، عشر الحادي العام في عليه وسالُمهُ  هللا صلواتُ  هللا رسول توفّي عندما

 على القائمة اإلسالم، أمة جھة من ھناك والواقع؛ الوعي في حاضرةً  بمستوييھا األمة

 عليھا أُطلقت والتي ،«الناس دون من األمة» أُخرى جھةٍ  من وھناك والدعوة، القرآن

 بين بوضوحٍ  التمييزُ  أمكن وما. والخالفة المسلمين، ودولة اإلسالم، دار أسماء

 اإلسالم ردا أو المدينة جماعة في اجتمعا المستويين أو األمرين ألنّ  وقتَھا؛ المستويين

 له كانت الصحابة لدى األول بالمستوى الوعي أنّ  إلى يذھب من وھناك الخالفة، أو

 على بكرٍ  أبي حرصُ  ذلك على والدليلُ  الثاني، المستوى اعتبارات على العليا اليدُ 

 فال هللا، لرسول يؤّدونھا كانوا التي الزكاة منعوا ھؤالء بأنّ  لذلك وتعليلُهُ  الرّدة، إخماد

 على  ليس مؤتمنةٌ « الخالفة» ألن األمر؛ كلَّف مھما أدائھا إلى ليعودوا قتالھم من بُدَّ 

 فرائضه، من والزكاةُ  أيضاً، الدين على مؤتمنةٌ  ھي بل وحْسب؛ قام الذي الكيان

 أبي إجراء إنّ  بل: يقول من وھناك. وأُّمته دينه َصون تقتضي الرسول عن والخالفةُ 

ً ضرو بدا المَرتدين ضدّ  بكرٍ  ً  ريا  ويستدلُّ  والسواد، بالتبْلُور البادئ الكيان على خوفا

 أَطلق - المرتدين حرب من ينتھي أن وقبل- بكرٍ  أبا بأنَّ  أيضاً  األمر ھذا على أولئك
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 على اإلسالمية العربية السيطرة - عقودٍ  ثالثة من أقلّ  وفي-  نشرت التي الفتوح حركة

 مستقراً  كانت التي النواحي في الجديدة« لةالدو» تلك ظاللَ  ماّدةً  المشرق، أرجاء سائر

 وليس الدولة ضرورات من كانت فالفتوحات والروم، الفرس إلمبراطوريتي ومدىً 

  .الدين

   ألنّ  َعبٌَث؛ الزمان ذاك في« األمتين» بين التفرقة ھذه أنّ  يرى ثالثٌ  فريقٌ  وھناك

 ُكلُّ  الداخلية؛ طرةالسي في حتّى قيادته وحقّ  بل وفتوحاته، الكيان ذاك« مشروعية»

 ھم كانوا ما) ديني والتلقيب( الراشدون فالخلفاء الجديد، الدين على قائماً  كان ذلك

 قيادة في النبيَّ  خلفوا ألنھم الناس؛ أطاعھم وإنما اإلسالم، قبل العرب دنيا في السادة

 سعد يقل لم أَوَ  النحو، ھـذا على مھمتھـم يفھمون كانوا جانبھم من وھم الجديدة، األمة

 باستخالف جاء محمداً  إنّ : »القادسية قبل الفرس جيش لقائد رسولُهُ  أو وقّاص أبي بن

 العباد عبادة من شاء من لنُخرج بنا جاء وهللا ابتعثنا، فا.. األرض وتوريثھم العرب،

! ؟«اإلسالم عدل إلى األديان َجور ومن سعتھا، إلى الدنيا ضيق ومن هللا، عبادة إلى

َ  الذي ھو لجديدا فالدين « المشروعية» قيادتَھا أعطى أو أعطاھا الذي وھو الدولة، أنشأ

 الدعوة على قائمون وألنھم بل وحْسب؛ العامة اإللھية بالمشيئة وليس والَغلَبة، الفتح في

 ما ولذا الديني؛ شعارھم في األعلى مثالھم ومقتضياتھا األُّمةَ  باعتبارھم الدين، ونشر

 على« هللا خليفة» لقب أنفُسھم على الخلفاء إطالق على أحدٌ  المسلمين من اعترض

 والعامة، الجنود مع التخاطُب في كما الملوك، إلى الرسائل وفي والمسكوكات، النقود

 بغضِّ  إسالمية، أو دينيةٌ  -  ومشروعھا ووحدتھا  األمة اصطنعت التي -  فالمشروعيةُ 

ا النظر  واالستمرار فتوحاتھا، ويقتضي الدولة يقتضي الديني« المشروعُ » كان إذا عمَّ

 الصراعُ  ومشروعھا لألمة الدينية الطبيعة على األدلّة ومن. العالَم على السيطرة مدّ  في

 الذي ھو الدين إنّ : قبل من قلنا فقد والعباسيين؛ األُمويين بين السلطة على نشب الذي
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 بل الخالفة؛ كرسيّ  تسنُّم نم العرب أو قريش في سادةً  يكونوا لم الذين الراشدين، مكَّنَ 

 وكما. القَبَلية بالتواُزنات تتصل أُخرى عوامل جانب إلى لألُمويين، مكَّن الذي وھو

 بُحججٍ  بل سياسية؛ أو قَبَلية بحججٍ  لشرعيتھم احتجوا ما األُمويين فإنّ  القول؛  سبق

 المشروع على المستخلَفة األمة قادة أي« هللا ُخلفاء» أنفَُسھُم اعتبروا عندما دينية

ھُمْ  فقد أيضاً؛ زوالھم سبب ھي تلك ُحَجُجھُمْ  كانت وقد اإللھي،  الطالبيون حاجَّ

 حقّھم من فإنّ  ولذا ؛-  وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول إلى األقربُ  بأنھم والعباسيون

 الديني للمشروع الحارس الُسْلطوي المشروع أو والسلطوي الديني المشروع يقودوا أن

 أنّ  اعتبروا المسلمين جمھور ألنّ  األُمويين؛ ھزيمة في نجحوا وقد لمستخلفة،ا لألمة

  .األُموية الدعوى من أقوى المشروع قيادة في دعواھم

 فريقٌ  ھناك كان بحيث والتركيب؛ التعقيد من كانت لألُّمة التاريخية التجربة أنّ  على

 إلى بحاجةٍ  ليست« األمة» أنّ  رأى والثاني األول القرنين في والمتكلمين الثوار من

 كان فقد األول؛ طرفه من النقاش ولنستِعدْ . واالستخالفية الدينية وظائفھا لممارسة دولةٍ 

 في وحقّھا وجوِدھا مبّرر أنّ  أي مزدوجا؛ اإلسالمية السلطة لدى المشروعية مستند

 ومن ونْشره، اإلسالم لنُصرة االستخالف في األمة« مشروع» على قيامھا السيطرة

ً  تؤثّر األمة، في فتنةً  يُحدثُ  عليھا الخروجَ  أو ُمعارضتھا فإنّ  أُخرى؛ جھةٍ   على سلبا

 في الحاصل التفرق أنّ  فرأَوا -  إالّ  ُحْكم ال: شعار أصحاب- المحكِّمة أّما. الدين

 العباسي العصر وفي. انتشاره دون والحائلة الدين، ألحكام المعطِّلة السلطةُ  سببه األمة

 - «المعتزلة صوفية»و عمرو بن وضرار األصمّ  بكر أبي مثل-  متكلمون رظھ األول

 وإنه والسيطرة، والسطوة بالُمْلك لھا شأْن ال وسلّم عليه هللا صلَّى محمد نبوة إنّ : قالوا

هُ  وھذ ،«السلطان عن استغنوا التظالُم عن الناسُ  تكافّ  إذا»  وإن -  الالُسْلطوي التوجُّ
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ً  بقي ً  أقلّيا  احتساباً، لھما ويعملون يعيشون وبشرٌ  ودعوةٌ  دينٌ  األمة أنّ  يعتبر - وھامشيا

  !العالَم تجاه رسالته ألداء دولةٍ  إلى بحاجةٍ  ليس اإلسالم أنّ  ذلك ومؤدَّى

 خفّفت وعناصر عوامل لألمة التاريخية التجربة داخلت الھجري، الرابع القرن منذ إنما

 فمن والمشروع، والدولة األمة بين تُّرالتو درجة من وضاءلت واالشتباك، التشابك من

 بذلك وسلَّم بالتدريج، السلطوي السياسي المجال عن الديني المجالُ  استقلّ  جھة

 أو الخالفةُ  ضُعفت أُخرى جھةٍ  ومن. الدينية والمؤسسة السياسية، المؤسسة: الطرفان

 ادتع ما وبذلك السلطنات، أو الدويالت وظھرت الواحدة، اإلمبراطورية السلطة

 وصارت وحدھا، العالَم تُجاه اإلسالم تمثيل أو الدين حماية اّدعاء تستطيعُ  الخالفةُ 

 الداخلي، السلم حماية على والقدرة والشوكة القوة إلى مشروعيتھا في تستند السلطنات

 ھناك عادت ما أو أمة، ھناك تعد لم إنه: ذلك نتيجة أحدٌ  قال وما الخارج، ضدّ  والدفاع

 بالبشر ومرتبطة األطراف، مترامية« اإلسالمية األمة» صارت بذلكو إسالم، دار

 بالطبع الدويالت أو السلطنات حرص من ذلك يقلِّلَ  أن دون بالدولة، أو بالدار وليس

  .أمته في االنضواء أو لإلسالم االنتساب على

  

III 

  والداخل الخارج وعالقات والدولة األمة

 ونشره الدين على واستخلفھا اإلسالم، أنشأھا التي المھدوية األّمة إنّ : القول يمكن ال

ً  تقتضي كانت وتبليغه،  في قامت الدولة لكنّ  اإلسالمية؛ اإلمبراطورية نشأة ُحْكما

 من القرنين حوالَي مدى على منفردةً  المشروعَ  قادت التي وھي ،«الخالفة» صيغة
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 وضرورات مقتضياتو واالستخالف، التكليف ضرورات بين التوفيق ُمحاولِةً  الزمان،

  .الدولة

 ثم للعالئق، القرآنية الرؤية في النظر به البدءُ  ينبغي الذي فإنّ  كذلك؛ األمر دام وما

 والثقافية الدينية والعالقات الُدعاة، أعمال ثم الدولة عمل في اعتباُرھا تجلّى كيف

 ،«التعارف» على تقومُ  البشر بين للعالئق القرآنية فالرؤية التاريخ، عبر والحضارية

 بالمعروف؛ ُسّمي ما ھو كبيرٌ  إنسانيٌّ  مقياسٌ  وھناك لالعتراف، تباُدلٌ  ھو والتعاُرفُ 

 المشتركة والمصالح العقل إلى تستند التي والتعامل والسلوك التفكير طرائق أي

 عن البحث القرآني« التعاُرف» ضمن من يكونُ  وھكذا الناس، بين العامة واألعراف

 ،«المنكر عن والنھي بالمعروف األمر» مبدأ نفھم السياق اھذ وفي المشتركات،

 اُمةٍ  خير كنتم: { وخصائصھا اإلسالمية األمة صفات من جزًءا اعتباره ومعنى

 آل سورة} (با وتؤمنون المنكر عن وتنھون بالمعروف تأمرون للناس أُخرجت

 ،112 ،71: والتوبة ،157: واألعراف ،114: عمران بآل وقارن. 110: عمران

 والمنكر الناس، سائر من المقبول المشتركُ  ھو فالمعروفُ ). 17: ولقمان ،41: والحج

 ولكي والعمل، والقول التفكير وجوه من وإدانته رفضه في الجميعُ  يشترك الذي ھو

 شھداء لتكونوا: { هللا موعود وتحقيق واإلظھار واالستخالف للوراثة المسلمون يتأھَّل

ً - عليھم يكون ؛)143:البقرة سورة} (شھيدا عليكم رسولال ويكونَ  الناس على  وتأسيسا

 ؛«المعروف فضائل» أو والسلوك، الفضائل مسائل في يتقدموا أن -المشتركات على

 ؛)5:المائدة سورة} (الخيرات فاستبقوا: { المؤمنين أمر مجال في الكريم القرآن ففي

 من 28 رقم بالعدد مقالتي في استظھرتُ  كما - وھي محدَّدة، الخيرات أنّ  بمعنى

 والعدالة، والرحمة، والتعاُرف، والكرامة، المساواة،: قيم أو فضائل سبع - «التساُمح»

د جانب وإلى واالحتساب، العام، والخير  قيمھا، بمقتضى والعمل بالخيرات التفكير تقصُّ
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 الدين في الشركاء مع التعاُمل مسائل في المسلمين لتربية اإللھي الخطاب ھناك

 وال هللا إالّ  نعبد أالّ  وبينكم بيننا سواءٍ  كلمةٍ  إلى تعالوا الكتاب أھل يا: { اإلبراھيمي

ً  به نشرك ً  بعُضنا يتخذ وال شيئا ً  بعضا  بأنّا اشھدوا: فقولوا تولَّوا فإنْ  هللا؛ دون من أربابا

 الخطاب المھدية، األمة إلى خطابان فھناك وھكذا). 6: عمران آل سورة}(مسلمون

ه وضرورة البشرية، بوحدة المتعلّق مّ العا  الكتاب، بأھل المتعلّق إليھا،والخطاب التوجُّ

 تكونَ  أن قبل جدلية ھذه الثانيةُ  والعالقةُ . اإلبراھيمي الدين في األصيلة الشراكة أھل

 جھة من ھناك. الحوار أُسلوب إرشادات في ذلك ويبدو جدال، من تَْخلُ  لم وإن جدالية،

 بالتي وجادْلھم الحسنة والموعظة بالحكمة ربّك سبيل إلى ادعُ : { لعامّ ا الخطاب أُسلوب

 أھل مع الخاصّ  النقاش أُخرى جھةٍ  من وھناك). 125: النحل سورة} (أحسن ھي

 وذلك ؛)46: العنكبوت سورة} (أحَسن ھي بالتي إالّ  الكتاب أھل تجادلوا وال: { الكتاب

 الحياة بغائية المتعلقة والكبرى العاّمة لقيموا والتوحيد الدين في أكبر المشتركات ألنّ 

  .وعبادته وجلَّ  عزَّ  هللا إجالل ظلّ  في البشرية،

ً  ظاھراً  المھدويُّ  الدعويُّ  الخطابُ  ھذا كان لقد  النُْخبة رجاالت أذھان في وواضحا

 للدولة لكنّ . الراشدين عصر بعد وما الراشدين، عصر في وغيرھا قُريش من السياسية

ً  تُمكِّن لم لتيا ضروراتھا  بدأت فقد. نھاياته إلى العامّ  الدعويّ  الخطاب قَْودِ  من دائما

ً  صداماً  اقتضت التي الفتوحات  والفرس الروم: وُدَول أَُممٍ  بثالث المدى طويلَ  عسكريا

 وشامانيون ،)مجوس( زرادشتيون والتُرك والفُرس مسيحيون، والرومُ . والتُرك

. االُمم ھذه بين وأُسلوباً  فكرةً  فَرَّقَ  ما القتال أنّ  بيد ؛أُخرى دياناتٍ  وأتباع) بوذيون(

 األحرى بل بالسيف؛ انتشر ما اإلسالم فإنّ  األوائل؛ المستشرقون يزُعمُ  ما وبعكس

مھا، الدعوة حركة أعاقَ  السيف إن: القول  األَوساط قبل المسيحيين أوساط وفي وتقدُّ

 ينقلون يزالون ما المسلمون خونالمؤرّ  كان االُموي العصر أواسط وفي. االُخرى
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 الجزية أْخذ استمرار على الوالة أصرَّ  الذين الجدد، المسلمين من المتذّمرين أخبار

 تتأثر الدولة مالية أنّ  أو صحيح، غير إسالمھم أنّ  بحجة تارةً  إسالمھم، رغم منھم

 الدينية َخبُ النُ  تكن لم حيث المبّكرة؛ الحقبة ھذه في حتى إنما. عنھم التبعات بإسقاط

 ما وبالد وأذربيجان بخراسان)  الُمرجئة من( الدعوة أھل فإنّ  بعد؛ نضجت قد الدعوية

 بدمشق، المؤمنين أمير إلى الجدد المسلمين شكوى بنقل تكفلوا الذين ھم النھر؛ وراء

 فإنّ  األُموية؛ الدولة عھد أواخر في األُمور اضطراب عند أنه داللتُهُ  له ومما

د في التُرك جانب إلى أنفَُسھُمْ  وجدوا) ئةالمرج(ھؤالء  وما األُموية، السيطرة على التمرُّ

 عرب» انقسام إلى أعادوهُ  بل دعوي؛ موقفٌ  أنه على وقتَھا الموقف المؤّرخون فھم

 الصراع فإنّ  كذلك؛ األمر كان لو حتى أنه بيد والعبّاسيين؛ األُمويين بين« خراسان

رَ  الذي ھو اآلونة تلك في السلطة على  التركية، الشعوب بين اإلسالم باتجاه التحول أَخَّ

ً  أسھمت ما ،)مھدوية خالفةً  كانت عندما حتى( فالدولةُ  وھكذا  تقدم حركة في دائما

 بھا قال التي« العالَم وحدة» ضمن الدعوة، أمة مع اإلجابة أمة تالقي باتّجاه الدعوة

  .اإلسالم

 الحدود وحماية اإلمبراطورية السيطرة نشر لأج من -بالحرب الدولة الرتباط كان وقد

ً  بقي آخر أثرٌ  - واألمن  األزمنة مشارف وإلى الھجري األول القرن منذ وفاعالً  قويا

 وھي الكفر، أو الحرب ودار السالم أو اإلسالم دار مقولة وسادت ظھرت إذ الحديثة؛

ً  اجزاً ح لتُصبحَ  الحدود؛ وتأمين األرض على الصراع وقائع تتجاوزُ  مقولةٌ   نفسيا

 ً  له وُوضعت ،«الِسيَر كتب» في الثاني القرن في الفقھاءُ  له نظَّر قانونياً، وتنظيما

 دين في وخصوصيتھم الكتاب أھل مسألةَ  وتجاوزت تخليُدھا، جرى وأحكامٌ  أَنظمةٌ 

 في تفاصيلُهُ  صيغت الذي الذمة أھل نظام وحتّى العاّم، الدعوي والخطاب الدعوة

رٌ  له كان ما ،«عمر عھد»إلى ونُِسبت للھجرة، والثالث الثاني  القرنين  أو قويٌّ  مبرِّ
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 الفقھاء ظلَّ  وقد النبوي، األثر في جاء كما« علينا ما وعليھم لنا ما لھم» كان إذا دائم

 باعتبار الھجومية؛ الحرب أو الطَلَب، جھاد يرفضون الھجري الثاني القرن في الكبار

ً  محمداً  بعث سبحانه هللا وألنّ  يقتضيانھا، ال واألمة الدين عن الدفاع أنّ   يبعْثهُ  ولم ھاديا

 ً   .جابيا

 وازدادت الثاني، القرن في والفقھاء المتكلمون ظھر عندما أُخرى، جھةٍ  من إنما

 ؛«الدولة إدارة» عن كثيراً  ابتعدوا ما الدولة، ضرورات عن الثالث في استقالليتھم

 الردّ  في بل دعوتھم؛ في ليس كتب وتأليف دياناأل أرباب لمجادلة انصرفوا فالمتكلمون

 دينيةً  حريات تعطيھم تنظيمات الشتراع انصرفوا ،والفقھاء عقائدھم ودْحض عليھم

 من تضُعھا التي األسوار طريق من اإلسالم عن تُبعُدھُم لكنھا واجتماعيةً؛ وقانونية

 بالخارج الدولة اتعالق وألنّ  الكفر، وكذلك دائمةً  حالةً  ليست الحرب وألنّ  حولھم،

عت،  لالشتراع اضطروا الفقھاء فإنّ  الكفر؛ أو الحرب الدوام على ميزانھا كان وما تنوَّ

 الدوام على تنظيرھم في تابعين فبدوا ، والتوقُّف والُموادعة العھد مثل أُخرى لُدورٍ 

 الثالث القرنين  في المؤّرخين تنظير معنى وھذا. وضروراتھا وإجراءاتھا للدولة

 بل فحْسب؛ والدين النبوة يتناوالن ال باعتبارھما واالستخالف، للوراثة للھجرة لرابعوا

 تراجعت أن وبعد - العثمانيين إنّ  بحيث القوة؛ من الفكرة ھذه ظلّت وقد أيضا، والُمْلك

 سالطينھم تلقيب إلى عمدوا -  طريقھا عن المشروعية استمداد أو الخالفة فكرةُ 

غُ  ھو والقتال الغزو أنّ  أي بالُغزاة؛  الدعوة على القيام وليس المشروعية، مسوِّ

ْلنا وإذا ومقتضياتھا،  اإلسالم أنّ  نجدُ  والمغرب؛ بالمشرق والغزو الفتوح مواطن تأمَّ

 التجارة طريق من( اإلسالمية الدولة سيطرةُ  إليھا تصل لم التي البيئات في انتشر إنما

  .اإلسالم دولة لسيطرة الخاضعة النواحي في يسود أو ينتشر أن قبل ،)والدعوة

IV 
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 والمواطن البقاع عن أطرافُھا انحسرت وقد« اإلسالم دار» على الحديثةُ  األزمنة أطلّت

 الفقھية ونَُخبھا اإلسالمية الدولة وظلّت بالفتح، المسلمون عليھا استولى التي والمجاالت

 أو ذمةٍ  أھل ھم اإلسالم يعتنقوا لم الذين األصليين سّكانھا أنّ  باعتبار معھا تتعاملُ 

 سطوة إليھا وصلت ما شاسعةٍ  بقاعٍ  في انتشر قد كان اإلسالم أنّ  بيد استئمان؛

 فالسلطة الوحيد؛ البارز أوالمتغيّر الوحيد التغيير ليس ھذا أنّ  بيد وسيطرتھم؛ المسلمين

 ما ُسرعان بل وأعقابھا؛ األولى العربية النخبة أيدي في بقيت ما اإلسالم دار في

 السلطة على والغربية الشرقية واألَُمم الشعوب سائر من الجدد المسلمون سيطر

 الُمساواة فسادت واألدبية، اللغوية وحتّى والكالمية الفقھية اإلسالم وعلوم والثقافة

 اإلسالمية« المدرسة» وصارت وراءھا، وفيما اإلسالم، دار في اإلسالمية والسواسية

 تجاوزت وھكذا قرون، العشرة على يزيد لما العالَم علوم ردا  المتقّدم تعليمھا بنظام

: يقول من ھناك وظھر والعراقيل، العوائق كلَّ  -القوي وبالوْعي -الدعوية اإلسالم قوة

 تلك تشمل إنھا بل المسلمون؛ يحكمھا التي المواطن على تقتصر ال« اإلسالم دار» إنّ 

 يتقدم األوروبي االستعمار كان ماوعند اإلسالمية، الثقافة تسوُدھا التي المواطن

 الثقافة كانت اإلسالم؛ ديار سائر في عشر الثامن القرن بعد متسارعة بخطواتٍ 

 تأملنا ولو. وإفريقيا آسيا في جديدة أقاليم في تنتشر الدعوة بحركة المقترنة اإلسالمية

 استعصاء حول وأمريكا بأوروبا اليوم الُمْستِعر النقاش ظلّ  في -الدقّة من بشيء األمر

نة الجيوب ھذه أنّ  لوجْدنا -االندماج على المھاجر في المسلمين  جالياتٍ  من المكوَّ

 حوالي خالل الماليين، عشرات تَُعدُّ  شاسعة مجتمعاتٍ  إلى تحولت مھاجرة مسلمةٍ 

 الخمسة أوروبا وشرق البلقان في الباقين المسلمين عددُ  يبلُغُ  ال حين في القرن؛ نصف

 التاريخ فإنّ  وھكذا. األصقاع لتلك العثماني الفْتح على ونيِّفٍ  قرونٍ  تةس بعد ماليين

ً  يعطينا  بالدعوة ينتشر اإلسالم وھوأنّ  والفتوحات؛ الحروب عشراتُ  إياه تُعلُِّمنا ال درسا

 وقد الحدود، ورْسم بالتجھُّم ينتشر مما بكثير أكثر والَودود، الُمسالم والعيش والقُْدوة
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 والمؤلَّف« اإلسالم إلى الدعوة» كتابه في أرنولد، توماس بريطانيال المستشرق قال

 بأيّ  انتشاره يرتبط ال الذي الوحيد الدين يكون يكاد اإلسالم إنّ : القرن ُزھاء قبل

 فيھا انتشر التي المواطن من يزول ال الذي الوحيد الدين أنه كما نوع، أيّ  من ضغوطٍ 

  .القْسري التھجير أو باإلبادة إالّ 

 والدعوة للدين األول المعنى وتتّصل األھمية، بالغة أُخرى مسألةً  ھناك أنّ  دبي

 بقي إذا إالّ  إشعاُعهُ  وينتشر يمتدُّ  وال أمٍة، مشروعُ  فاإلسالم واالستخالف؛ والميراث

 حاجةً  كانت باسمه قامت التي فالدولُ  األساس؛ ھذا على معه التعاُملُ  جرى أو كذلك

 في كبيراً  تأثيراً  تؤثّر لم وھي العالَم، أنحاء سائر في كما اكذ أو الشعب لھذا طبيعيةً 

 إنما. مناسبات عدة في ذْكُرهُ  سبق كما ذلك في سلباً  تؤثّر لم إنّ  وھذا تثبيته؛ أو نشره

 وبالوعي بالدعوى دعوته أو رسالته على القائمةَ  الدينية المؤسَّسة أنّ  ذلك من األھمُّ 

ً  إسھاماً  أسھمت ما -  وبالوظيفة  على دوُرھا اقتصر وإنما وتسويده؛ نشره في أساسيا

 فظلَّ  ذاتِھا، اإلسالم دار في السياسية المؤسسة مع الفعلية و الرمزية السلطة تقاُسم

 بالسلوك الُمھّمة أنجزت التي والجماعات األفراد مساعي على قْصراً  اإلسالم انتشار

ً  اإلسالم دار ىإل« المملوك» يأتي. الودود والعيش وبالوعي وبالقدوة ً  رقيقا  ضعيفا

 في المتمثلة« المعروف» تعاليم ويتشرب المسلمين، جماعة في فيدخل مستعبَداً،

 ليس ثالثة أو عقدين خالل ھو فإذا العاّم؛ والخير والرحمة والكرامة والحرية المساواة

ً  ويُصبحُ  بل وحْسب؛ مثقَّفاً  وال حراً  ً  حاكما  ةالدامج اإلسالمية بالسواسية أيضا

 والتساُمح السماح روح وتنُشرُ  العوائق، كلَّ  وتُزيلُ  العقبات، تْكسر والتي والمستوعبة،

  .والعقول القلوب تُغيِّر التي

***  
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 القوية الدينية بالمؤسسة انتشر وال باسمه، قامت التي الدولة بقوة إذن اإلسالمُ  انتشر ما

 ُمصادفةً  ذلك كان وما لمسلمين،ا جماعة ضمن جليلةً  مھامّ  وتولّت بُسرعةٍ  تبْلورت التي

ً  وال  ھداية بمعنى-  المستخلَفَة االُمةُ  أنھم البداية منذ اعتقدوا المسلمين أنّ  ورغم. عبثا

 -وھلةٍ  ألول- ياُلحظُ  العامّ  القرآني الخطاب يتتبع الذي لكنّ  - اإلسالم إلى الناس سائر

 الندية أساس على الشراكات ةوإقام التعاُرف إلى ونھايةً  بدًءا ويدعو يُقرُّ  القرآن أنّ 

 لم أو الناس أْسلَمَ  سواءٌ  البشر، بني بين عليه الُمتعاَرف أو المشتََرك أو المعروف وقيم

 الدعوة ومنطق ومقتضى الخيرات، في االستباق ومنطق مقتضى وھذا يُْسلموا،

ً  وھو الُحسنى، وإلى بالُحسنى  ال إنكم: عليه وسالُمهُ  هللا صلواتُ  قوله مقتضى أيضا

 والتعاُملُ  عليه، ھو ما على اآلَخر فقَبولُ  بأخالقكم، فَسُعوھُم بأموالكم الناس تََسعون

 أنّ  وصحيحٌ . فيه األمة معنى وقوة اإلسالم، قوة ِسرُّ  ھو والشراكة، بالمعروف معه

ُ  تتدافعُ  -  القرآن ذكر كما -  واألَُمم والدول المجتمعات  المصالح لتثبيت القوة إلى وتلجأ

 باعتبارات لھا وثيقةً  عالقة ال - الخصوص على واإلسالم -الدين قوة لكنّ  تسابھا؛اك أو

 وتكشفُهُ  التاريخ، تجاربُ  تكشفُهُ  ما وھذا سياسة، أو حرباً  أو اقتصاداً  المادية السلطة

 الحديثة األزمنة في والمسلمون اإلسالم يواجھُھا التي التحديات الخصوص على

 الحداثة مشكالت من وكياناتھم دولھم في المسلمون يُعاني حين ففي والُمعاصرة،

 متجاوزةً  األربع، العالَم وجھات المعمورة، أنحاء في« األمة» تنتشر والتبعية؛ والھيمنة

لةً  أو« اإلسالم دار»  يعني وھذا. عليھا« األُمم تكالب» رغم لھا، دارٍ  إلى العالَم ُمحوِّ

 منا كثيرون ضاق وقد الدين، مقاييس غير ھي واألَُمم للدول بالنسبة التقدم مقاييس أنّ 

 متى: وقالوا عام، مائتي من أكثر منذ ديارنا في والحجر البشر له يتعرض بما َذْرعاً 

 إلى الوصول في تُفلح ولن والتاريخي، القيمي بالمعنيين قريبٌ  هللا ونصر هللا؟ نَْصرُ 

 ھي أُمتنا وتبقى الصبر، نفاد انتحارياتُ  وال األھوج، العنف دوراتُ  للمشكالت حلولٍ 

 والعدل  العقل: وبثاُلثية الخير، إلى وباالستباق المعروف، بأخالق المستخلَفة، األمة
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 ومبّشراً  شاھداً  أرسْلناك إنّا النبيُّ  أيھا يا: {الدعوي القرآني المفتتح ولدينا واألخالق،

ً . ونذيرا ً  بإذنه هللا إلى وداعيا  فضالً  هللا من لھم نَّ بأ المؤمنين وبشِّر. منيرا وسراجا

 جاءُكمْ  قد: {القرآني االكتمال خطاب لدينا أنّ  كما). 47- 45: األحزاب سورة}(كبيرا

 من ويخرُجھُم السالم ُسبُلَ  رضوانَهُ  اتّبع من هللاُ  به يھدي. ُمبين وكتابٌ  نورٌ  هللا من

 ألَْمرُ فا ،)- : المائدة}(مستقيم صراطٍ  إلى ويھديھم بإذنه النور إلى الظلُمات

 على العاملة المستخلَفة األمة مساعي تقعُ  األمرين ھذين وبين واستحقاق، حقٍ  أَْمرُ 
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  ومسألة العقل واإليمان (الرشدية)الديانات السماوية 

  عثمان أشقرا
  

حندد الديانات السماوية يف اليهودية واملسيحية واإلسالم باعتبارها تقوم على أساس شرائع منزلة  
ا لرسل وأنبياء بعينهم,ومتضمنة يف ك التأريخ هلذه األديان  -هنا–وليست مهمتنا  تب أوحي 
أن املهم هو طرح (أو إعادة طرح) سؤال جوهري مرتبط مبفهوم التنوير حتديدا: كيف  الثالثة بقدر ما

تستقيم فكرة إدراك الرشد العقلي اليت هي مضمون التنوير بامتياز مع واقعة الوحي اليت تفرتض نظريا 
  ومبدئيا حاجة اإلنسان إىل الوصاية والتوجيه؟

اشات بدأت الهوتية وانتهت نق مّ ضَ هنا إال يف خِ  وبالطبع، فاملسألة مل تطرح بالوضوح املقدمة به
وما نقرتحه يف هذا الصدد بالضبط هو فحص هذه املسألة كما اكتمل طرحها فلسفيا فيما فلسفية, 

  .)م1198-1126بالرشدية (نسبة إىل الفيلسوف املسلم ابن رشد  -عامة–ندعوه 
ما هو معروف ومشهور حول شخصية إعادة كتابة  -يف هذا املنظور-ومن جهة أخرى، فليس املهم  

إىل  م1904وفرح أنطون يف  م 1852ابن رشد وفلسفته اخلاصة منذ ما كتبه إرنست رينان يف 
فسنركز على ما نعتربه  وباملقابل ,1حممد عابد اجلابري الراهنةوقراءات  دو ليبريا املتقدمة أحباث آالن

تحول فلسفة ابن : »جذور التنوير«ـبندعوه إبراز ما الواقعة التارخيية والفكرية األبرز يف سياق حماولة 
تتجاذبها بل وتتماهى معها صيغ عقلية  ,رشد العقلية التأويلية ذاتها إلى صيغة عامة وفضفاضة

 .العقل واإليمان إسالميا ويهوديا ومسيحيا تطرح مسألة بعينها,تأويلية 

  و بالتايل، يلزم التمييز يف هذا الصدد بني ما يلي:
  شدية العربية.الر  -1
  الرشدية العربية. -2
  الرشدية الالتينية.           -3

                                                 
 . باحث من المغرب  
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  الرشدية العربية -1
تأويلية العقلية يف الفكر قمة النزعة ال -دون جدال–) م1198-1126ميثل ابن رشد (
 »مسألة التأويل العقلي«حدود القرن الثامن امليالدي) ويف فمنذ أوائل املتكلمني ( العريب/اإلسالمي,

ضايا دينية بعينها (اجلرب واالختيار،خلق القرآن وأزليته،الصفات اإلهلية...) تقع يف صميم النقاش لق
 )855-780حبيث بلغا حد املأساة واحملنة (حالة ابن حنبل ( ؛الديين والصراع السياسي امللتهبني

مسوى  الواقع والفالسفة املسلمون األوائل مل يفعلوا شيئا يف الشهرية وحالة املعتزلة األشهر), عززوا  أ
 على(إىل مستويات جمردة عليا  »الصراع«، ونقلوا )حد تعبري أعدائهم على( »دخيل«النقاش برتاث 

الفيلسوف و الفقيه و القاضي ابن رشد هو الوريث األبرز هلذه الصريورة العصيبة  ,)حد تعبري نقادهم
  واملعقدة.

ولكنه الشخصية الفكرية والتارخيية اليت اجتمعت يس آخر الفالسفة املسلمني الكبار فحسب؛ إنه ل
غري «داخلها تناقضات حادة (الفقه والفلسفة مثال)،واستوعب مبنطق القاضي املمارس واقعة التوفيقية 

اليت كانت هي املهيمنة على جممل املمارسة الفلسفية فيما خيص العالقة بني  -يف نظره- »الشرعية
حمكمة النظر «ميان)،فعقد بني العقل واإل أو ,الشريعةالفلسفة والدين (أو بني احلكمة و 

  ،وأصدر احلكم احلاسم واجلازم فيما خيص:»العقلي
  .(شريعة الفلسفة) »فصل املقال يف تقرير ما بني الشريعة واحلكمة من اتصال«  -1
 ).شرعية االجتهاد( »الكشف عن مناهج األدلة يف عقائد امللة«  -2

 .)على الغزايل الرد( »افت التهافت«  -3

  .الرشدية الشهيرة »النقدية«الثالثية هي  -ومبعىن من املعاين–وهذه 
ووضع كذلك  ، »الشارح األكرب«ألرسطو جعلته ينال لقب  »شروحا«ورغم أن ابن رشد أجنز 

–تبقى   »الثالثية النقدية«ـ... ف»الكليات يف الطب«وكتب  ,»خمتصر كتاب السياسة ألفالطون«
حد جعله هو  إىل ورفعه ,)الربهاين(فريدة يف موضوعها ومنهجها: تثبيت النظر العقلي  -على ما يبدو
والعالقة  )الشريعة(والعقيدة  )احلكمة(طلق فيما خيص مكانة و موضوعات الفلسفة ناألويل وامل

  بينهما.
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عة  الشرياملقال يف تقرير ما بني احلكمة و فصل «وعلى عكس ما يوحي به عنوان كتاب –إن ابن رشد 
وهو املطلب –ال يعيد طرح وتبين مطلب دمج الفلسفة يف الدين (أو التوفيق بينهما)  -»من اتصال

- 796الذي ساد وتواتر على امتداد تاريخ الفلسفة اإلسالمية منذ الكندي (حوايل 
وابن طفيل  )م1037-980إىل ابن سينا ( )م950-872و الفارايب ( )م873أو870حوايل

وهذا ال يعين ضرورة وجود حقيقتني  جماليهما، تمايز واستقالليقرر  ولكنه -)م1110-1185(
ختتلف فقط سبل النظر , و ولكن احلقيقة هي واحدة ؛واحلقيقة الفلسفية) ,منفصلتني (احلقيقة الدينية

 ,علماء الكالم/التأويل)( »اجلدل«أو سبيل  ,(العوام/الظاهر) »اخلطابة«إليها أو العالقة معها: سبيل 
الحقا  »الرشديني الالتني«هو قول  »ازدواجية احلقيقة«إن  الربهان (الفالسفة/احلكمة). أو سبيل

احلق ال يضاد «أما ابن رشد املسلم فهو يقرر قوله املشهور:  عتبار صراعهم املتميز ضد الكنيسة,با
عا هو باطل شر  -يف حكمه-فالتهجم على الفلسفة والفالسفة  وعليه ,»بل يوافقه ويشهد له ؛احلق

  وعقال:
م  -   .2فحسب النظر العقلي املنصوص عليه شرعا »واجب«ميارسون  )الفالسفة(باطل شرعا: أل
املؤهلون علما ودينا  »الراسخون يف العلم«بل هم  ؛الفالسفة هم العلماء حقا ألن باطل عقال:و  -

  .3وخلقا ملمارسة التأويل الصحيح
ولكن غرب اإلسالمي؛ يت نبتت نبتا طبيعيا يف بالد الال »الرشدية«ـوهنا يربز قوام ما ندعوه عامة ب

 »فساد العمران«ـواستشراء ما سيعرب عنه الحقا مؤرخ عريب مسلم بارز ب ,)السياسة(تناقضات الوقت 
إلسالمية مقابل حتقق يف تربتها العربية ا »الطبيعي«وال تؤيت أكلها  ,جعل النبتة الرشدية تذبل سريعا

  مسيحيا. /تينياوال ,يهودياذلك عربانيا/
  الرشدية العربية -2

  على تراثني: -كدين–تتأسس اليهودية 
وهو يضم أسفار موسى اخلمسة(التوراة): سفر  ,»التناخ«ـأو ما يعرف ب ,»الكتاب املقدس« -

 وسفر التثنية؛ أسفار األنبياء كبارا وصغارا؛ ,وسفر العدد ,وسفر الالويني ,وسفر اخلروج ,التكوين
  خيية وأسفار احلكمة الشعرية.األسفار التار 
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التلمود: يضم مجاع التقليد الشفوي العقائدي والتشريعي العرباين كما مت مجعه و تدوينه بني القرن   -
  ويتكون التلمود من املشناه (املنت) واجلمارة (التفسري).     قرنني اخلامس /السادس امليالديني,الثالث وال

ى أساس عالقة خاصة مع الرب (يهوه) تستند إىل قاعدة و كدين توحيدي خالص يدعي قيامه عل
ة  ، »الشعب املختار«و »العهد« من –اليونانية البارزة  »احلكمة«فقد طرحت منذ القدمي مسألة جما

  من جهة أخرى.التوحيديتني: املسيحية واإلسالم  ومنافسة الديانتني -جهة
رغم -ميالدية) الذي 54-ق.م12(حوايل  املسألة األوىل تبلورت بشكل أويل مع فيلون السكندري

خالصة بني املعتقد اليهودي  »تركيبة«يعد أول من أجنز  -لباهت يف تاريخ الفلسفة اليهوديةحضوره ا
إضافة إىل فكرته اهلامة املتمثلة يف ضرورة وضع الفلسفة يف خدمة  الرواقيني أساسا، »حكمة«و

  الدين.
قتصر عليها هنا لوحدها) فهي أدق وأعقد وأعمق إىل حد أما عالقة اليهودية باإلسالم خاصة (وسن

ذا العنوان البالغ الداللة: م  1857أنه صدر يف سنة  اختالط الفلسفة كتاب لسالومون مونك 
  .4اليهودية والعربية

عاش اليهود كذميني يف كنف الدولة اإلسالمية (وقد متكن بعضهم من شغل مناصب  فمن جهة،
- فلقد تأثروا  -وهذا هو الذي يهمنا هنا- ومن جهة أخرى هذه الدولة)،رفيعة وحساسة يف أجهزة 

إىل حد ليس فقط تبنيهم  ,اإلسالمية الفكري والثقايفاحلضارة العربية/ »مناخ«ـب -كنخبة فكرية ودينية
ولكن تغلغل إشكاالت وقضايا علم الكالم والفلسفة اإلسالميني العربية وسيلة للكتابة والتعبري؛ اللغة 

  قلب ما ميكن أن ندعوه بعلم كالم وفلسفة يهوديني.يف 
أول  يعدّ  »كتاب األمانات واالعتقادات«) يؤلف سفرا بعنوان 942-882فهذا سعديا بن غاون (

 .5نص كالمي/فلسفي  يهودي يربز فيه جليا تأثري املعتزلة و إخوان الصفا

كتاب الحجة والدليل ) م1141-1075وبتأثري بالغ من أيب حامد الغزايل كتب يهوذا هاليفي (
مقاصد «الدين مقابل  »نصية«يدافع فيه عن  كتاب الخزريأو  ,في نصر الدين الذليل

  (وهذا عنوان كتاب شهري للغزايل). ,»الفالسفة
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 - دون جدال–لكن التأثري احلقيقي والبالغ للفلسفة العربية اإلسالمية يف الفكر العرباين اليهودي هو 
ونصوص من ميكن نعتهم صراحة  ,خالل  شخصية موسى بن ميمون بن رشد منأليب الوليد 

  .6»الرشديني اليهود«ـب
  ):م1204-1138موسى بن ميمون ( -

  .7عامل دين وقاض و طبيب وفيلسوف ومفخرة يهودية وإنسانية بامتياز
ل  ,يف قرطبة من أسرة جمد ديين وعلمي -مثل ابن رشد-ولد من  -مثل أبناء جيله-وتعلم وتثقف و
 ,8»أنوارها«مركز  -ومبعىن من املعاين–عني الثقافة العربية اإلسالمية املهيمنة اليت كانت قرطبة آنذاك م

على قرطبة وعدم  »املوحدين«وحتت ضغط القالقل السياسية (سيطرة احلكام املسلمني اجلدد 
فكانت ة, إىل الفرار واهلجر  -مثل آخرين–عائلة ابن ميمون  ُدفعتتساحمهم الظاهر مع اليهود) 

عمق ابن ميمون  -يف جامعة القرويني العريقة-وهناك  ,م1165إىل 1160اإلقامة يف فاس من 
فابن ميمون هو نتاج  وعليه عربية اإلسالمية املزدهرة وقتذاك,تعليمه وتكوينه يف الطب وعموم املعرفة ال

  .9خالص هلذه املعرفة بالرغم من يهوديته األصلية واملتأصلة
حيث هاجر وأقام -بن ميمون وضع مصنفاته الرئيسة اليت لن تكتمل إال يف القاهرة فاس بدأ ا ويف

كنف السلطان صالح الدين األيويب ووزيره   معززا مكرما كطبيب وعامل دين وفيلسوف يهودي يف
ولقد اكتملت مصنفات ابن ميمون بكتاب داللة احلائرين الذي -وابن السلطان الحقا »الفاضل«

  موته. منر سنوات عش قبل انتهى منه
تكشف عن استيعابه  حبث يف مفاهيم املنطق لقد بدأ ابن ميمون بوضع رسالة يف املنطق بعنوان: 

 »التقليدية«مث جاءت املصنفات  تعلمه على أيدي أساتذته املسلمني،املبكر للمنطق األرسطي الذي 
مشناه ، السراجوراة والتلمود (يف دراسة وتدريس الت »التجديد«اليت بوأت ابن ميمون مكانة الريادة و

  ).كتاب األحكام  ،التوراة
 هو اإلجناز الفكري/الفلسفي األبرز ملوسى بن ميمون. داللة الحائرينويبقى كتاب 

 ,م1190و 1186بالعربية مستعمال األحرف العربية بني  داللة احلائرينلقد كتب ابن ميمون 
وهو -وأجنز حممد التربيزي ,م1204بن طبون سنة ترجم الكتاب كامال إىل العربية من قبل صموئيل و 
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 ,10ضافيا لفصول من اجلزء الثاين من داللة احلائرينإشرحا -من علماء القرن الثالث عشر املرموقني
وعليه،حتول الكتاب إىل بؤرة للمعارضة اجلذرية والقبول  الكتاب برتمجة التينية يف أوروبا،وعرف 
وتقرير  ،النصوص الدينية (التأويل العقلي واجملازي) »قراءة«فنمط جديد يف  ويف الواقع .11احلذر

) »الرشدية«على غرار ما حددناه كقوام  »انفصاهلما«وليس  »اتصاهلما«العالقة بني العقل واإلميان (
رشدية «هنا عن  وعليه فسنتكلم ره ابن ميمون من داخل سياق خمتلف,هو ما يعيد إنتاجه وإقرا

ولكن مبعىن تبلور سياق وإطار  ميمون وتبعيته املباشرة البن رشد؛ابن ليس مبعىن تتلمذ  »يهودية
وابن  عامني للفكر والتفكري وقتئذ برزت نصوص ابن رشد باعتبارها الصيغة الرائدة والتامة هلما،

كتاب حبصوله على هذه النصوص كاملة ما عدا م 1191ميمون يعرتف صراحة يف رسالة له سنة 
  هذا أوال. ,12اجملد عليهاواطالعه  احلس واحملسوس
مكون من ثالثة أجزاء ضخمة متضمنة لعشرات الفصول واملباحث  دليل الحائرينثانيا: إن كتاب 

ذه الصفة فهو كتاب معريف و ,13ا هائال من القضايا واإلشكاالت الدينية والفلسفيةاليت تطرح كمًّ 
قلقة  تخبط داخلها ذاتٌ ملتصق بوضعية عقلية وروحية ت »وجودي«ولكنه أيضا نص  موسوعي؛

مقدمة يف غرض املؤلف يف تأليفه داللة «. نقرأ بقلم ابن ميمون نفسه يف دليلحائرة تبحث عن 
معاين أمساء جاءت يف كتب النبوة؛ من تلك األمساء  هذه املقالة غرضها تبيني«ما يلي:  »احلائرين

ومنها مستعارة ذلك اسم املشرتك, ليها أمساء مشرتكة فحملها اجلهال على بعض املعاين اليت يقال ع
ا تقال بتواطؤ يضا على املعىن الذي استعريت منه،فحملوها أ ا أ وتارة  ,ومنها مشككة فتارة يظن 

ا مشرتكة ا أ تضمنت هذه املقالة غرضا ثانيا وهو تبيني أمثال خفية جدا جاءت « ,)5(ص » يظن 
ا مثل ,يف كتب األنبياء ا على ظاهرها و ال باطن هلا،بل يبدو  ؛ومل يصرح بأ  للجاهل و الذاهل أ

  ،حيرة شديدةفإذا تأملها العامل باحلقيقة ومحلها على ظاهرها حدثت له 
َ
أو  ,لثَ فإذا بينا له ذلك امل

 سميت هذه المقالة: داللة الحائرينولذلك  ؛وختلص من تلك احلرية ,نبهناه على كونه مثال اهتدى
   .» )6(ص

أما الذين مل يروا  « ميمون يف كتاب/نص دليل احلائرين طائفة من الناس بعينها:ثالثا: خياطب ابن 
 ،م ال يعلمون وال يفهمون: إفيهم وهم الذين قيل ,بل هم يف ليلهم خيبطون ؛ضوءا وهو ساقط
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م ال يرون النور الذي  سيكونون يف الظلمة وخفي عنهم احلق مجلة مع شدة ظهوره كما قيل فيهم: إ
أما هذه املقالة «؛ »)8(ص »فال مدخل لذكرهم يف هذه املقالة ,جمهور العامةالسماء وهم يلمع يف 

يف حائر وهو معتقد لألمور الشرعية  ,علوما حقيقة مَ لِ وعَ  ,كما ذكرت  تفلسففكالمي فيها مع من 
  .»)11(ص »معانيها اليت حريت فيها األمساء املشكلة واألمثال

إذا «كالتايل:   »مقدمة يف غرض املؤلف يف تأليفه داللة احلائرين« رابعا: يوصي ابن ميمون يف آخر
حىت ال يغادرك منها شيء فردد فصوهلا بعضها  )هذه املقالة(أردت أن حتصل على مجلة ما تضمنته 

على بعض وال يكون غرضك من الفصل فهم مجلة معناه فقط، أال وحتصيل كل لفظة جاءت فيه يف 
ألن هذه املقالة ما وقع فيها الكالم كيف اتفق،إال  فصل؛ض المعرض القول وإن مل تكن من غر 

وما من شيء قيل فيها يف غري  وحتفظ من اإلخالل بتبيني مشكل، ,وضبط زائد ,بتحرير فائض
بل ينبغي لك أن تتعلم كل ما ينبغي  ا بأوهامك فتؤذيين وال تنفع نفسك؛وال تتبعه ,موضعه

 » ...مشكالت الشريعة التي تشكل على كل عاقل معظم تبين لكفهي  ,تعلمه،وانظر فيها دائما
 وحدة يتضح أن وراء تعدد واختالف بل وتشتت موضوعات الكتاب/النص وعليه ).17-16(ص

  اإلشكال/الرؤية كالتايل:
  .دليلأهل العلم واملعرفة إزاء التباسات وتناقضات الشريعة وبالتايل ظهور احلاجة إىل  حيرةاإلشكال: 

  ).11(صالدليل و »املفتاح«هو  »مجيع ما قالته األنبياء عليهم السالم«ـل ل العقليالتأويالرؤية: 
رغم عدم اجلزم بالقول بتلمذة وتبعية  »الرشدية« ـوهنا حيضر اإلشكال/الرؤية يف منظور ما دعوناه ب

رشديني ال«ـمن ميكن نعتهم مباشرة وصراحة ب املباشرة والصرحية أليب الوليد بن رشد، مقابل ابن ميمون
  موسى النربوين. سحاق البالك، ليفي بن جرسون،وأبرزهم من دون جدال: إ ,»اليهود

  :14البالك إسحاق
له كتاب و  نه عاش يف حدود القرن الثالث عشر,ال يعرف عن حياته سوى النزر القليل مع العلم أ

 -و املهمه–للغزايل مع تعليق  الفلسفة مقاصداب عروف هو عبارة عن ترمجة ناقصة لكتواحد م
رسطو إال عرب تفاسري , وهو (أي الغزايل) مل يقرأ أينتقد فيه البالك نقد الغزايل للفالسفة والفلسفة
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يسعى إىل البالك إىل ابن ميمون، وبالتايل  حمددة ( ابن سينا)...وهذا هو ذات النقد الذي يوجهه
  جتاوزه معلنا رشديته الكاملة.

كما يربز متايزمها على   ,ى مستوى األغراض العامة (السامية)يربز البالك توافق الفلسفة والدين عل
الفلسفة  وعلى مستوى املخاَطب (الفرد يف حال ,مستوى اخلطاب (الفلسفة تربهن والدين يلقن)

  خالص. يوهو هنا رشد واجلمهور يف حال الدين),
   15)م1344-1288ليفي بن جرسون (

أن احلقيقة موجودة يف املشائية «د معتربا طبيب وفلكي وفيلسوف وضع شروحا على نصوص ابن رش
  .16»حىت ال يضاد احلق احلق ؛واملطلوب هو التوفيق بني هذه األخرية والديانة اليهودية ,العربية

حبيث إنه  ,داللة احلائرينالذي وضعه على غرار  حروب الربالبن جرسون هو  والكتاب الرئيس
اجلواهر -العناية الربانية-العلم اإلهلي-النبوة-حيتوي على ستة أجزاء هي: الطبيعة وخلود الروح

هو بال ريب واحد من املعامل األكثر أمهية «فهذا الكتاب  G.Wajdaوحسب  اخللق.-السماوية
يتضمن نظاما فلسفيا شبه   -داللة احلائرينمثل -ليس فقط ألنه ؛ )الديين اليهودي(للتفكري النظري 

 - كما هي املوضة  وقته–عوض أن يكون جمرد صدى  )البن جرسون(ولكن ألن هذا النظام  كامل؛
إعادة تشكيل وتصحيح  –أو على األقل حياول أن يكون كذلك -هو بالعكس  لنظام ابن ميمون،

وبالتايل قام بإجناز نوع من  بن جرسون هو حاسم وصريح يف احنيازه إىل ابن رشد،اف وعليه، ,17»له
  . 18اللقاء ممكنا بني أرسطو والتوراة وجعل ,الرتكيب العجيب بني الرشدية واملوساوية

  :19)م1362-1300موسى النربوين (
يس الفلسفة تدر  »حظر«درس الفلسفة مبكرا على يد أبيه (سليل عائلة عريقة يف العلم) بالرغم من 

إذ ينسب إليه القول التايل يف حق أيب الوليد ابن  ؛رشديته ثابتة وحامسة سنة, 25/30ملن هم دون 
أحسن تقومي كل آراء أولئك الذين حادوا عن طريق من وضع أس  مَ وَّ اإلنساين الذي قَـ احلكيم «رشد: 

ا إىل قمة كماهلا يف الفلسفة، العلوم (أرسطو)، والذي وفق بني حقيقة الدين  وعمل على أن يصل 
  .20»واحلقيقة نفسها
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فله تفسري نقدي  إضافة إىل نصوص موضوعها األساس تقدمي مؤلفات رشدية والتعليق إجيابيا عليها،
السينوي (نسبة إىل ابن سينا) املنفلت أحيانا لدى ابن  »امليل«يربز فيه  داللة احلائرينشامل لكتاب 

ميمون، ويؤكد على األطروحات الرشديية املعروفة والبارزة: الفيلسوف لوحده قادر على بلوغ املعاين 
-Mauriceواخلالصة كما يقررها  العميقة يف القول الديين (ما هو موحى به إىل األنبياء).

Ruben Hayoun  يف آخر كتابه املذكور أن مكانة يوسف النربوين يف التاريخ هي مكانة رشدي
إذ ال ميكن تصور إعادة تشكيل فكر ابن ميمون يف ؛ un averroïste déterminéحاسم 

  21.من دونهالعصر الوسيط 
  الرشدية الالتينية -3
الرمسي للدولة الرومانية مع إعالن اإلمرباطور قسطنطني اعتناقه للديانة  حتول املسيحية إىل الدين بدأ

  م.313اجلديدة يف سنة 
 ,وسر التجسد ,يف مبدأ التثليث ااسمت رمسيا تثبيت أركان العقيدة اجلديدة ممثلة أس 325ويف سنة 

  .22وكونية الكنيسة البابوية ,واقعة الصلبو 
ائيا تكريس النصوص ا 397ويف عام    :23ملسيحية املقدسة كالتايلمت 

  كتاب العهد القدمي املعروف. -
ا: إجنيل مرقص (حو  -  م)،70ايلكتاب العهد اجلديد ويضم األناجيل األربعة املقررة واملعرتف 
)، إضافة إىل النصوص املعروفة 100-90جنيل يوحنا (حوايلم)، إ90-80جنيال مىت ولوقا (حوايلإ
  . »الرسائل«و »أعمال الرسل«ـب

 »آباء الكنيسة«ـتتلوها املرحلة املرتبطة مبن يعرفون ب ،»املسيحية املبكرة«هي مرحلة  -عموما– وهذه
بني  »التوفيق«) الذي أجنز نوعا من م430-354القديس أوغسطني ( -دون جدال–وأشهرهم 

والوحي التورايت ظلت صيغته العامة مهيمنة مباشرة على  )األفالطوين باخلصوص(الرتاث اإلغريقي 
  هذا من جهة. الفكر الكنسي املسيحي حىت  حدود القرنني احلادي عشر والثاين عشر.

عن الديانة اجلديدة إزاء  »الدفاع«لقد واجهت املسيحية مبكرا حتديا كبريا متثل يف  ومن جهة أخرى،
  وهنا يربز موقفان: الفلسفي اليوناين, املنتشر والبارز: الفكر »الوثين«الفكر 
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 ،ذي التكوين الفلسفي املتني )م162/168-م100/114موقف القديس والشهيد جيستان ( -
رأى  -بالعكس–ولكن  ن يتنكر للرتاث الفلسفي اليوناين؛دون أمن م 130حوايل سنة  تـََنّصروالذي 

وتبوء  ,لقدماء هي إعالن عن مقدم املسيحيةفيه إغناء ومتتينا لعقيدته الدينية اجلديدة باعتباره حكمة ا
 املسيح مقام العقل األمسى أو اللوغوس. 

مؤسس الالهوت  الذي يُعدّ م) 230/240-مTertulien )150/160موقف ترتليان  -
الفلسفي  »التجريد«للمسيحية بعيدا عن  »تراثي«املسيحي التقليدي واملدافع الصلب عن فهم 

  الغنوصية. »البدعة«و
درسة اإلسكندرية (كليمانت، أورجيني، لوسيان األنطاكي) استمرارا يف هذا السياق، باعتبار م وتُعدّ 

ويف هذا العصر كانت  ملتقى للتفكري اليهودي واملسيحي واليوناين مجيعا،«هذه املدرسة كانت 
فكان لزاما على آباء  املسيحية قد انتشرت وإن مل تكن قد أصبحت بعد الديانة الرمسية للدولة،

مع استمرار  وتأسيس األخالق الدينية والرتبية املسيحية، الكنيسة االستمرار يف نشر الدعوة اجلديدة،
خاصة ضد الفرق اليت نشأت  البناء والتكوين العقلي للعقائد والدفاع عن املسيحية ضد مهامجيها،

ا حبيث هيمنا على  ؛األفلوطينية دورا مركزيا يف هذا الصددولعب أفالطون و  ,24»داخل املسيحية ذا
وهذا هو اجلو الذي  كانت تتكون فيه العقائد املسيحية,وغلفا اجلو العام الذي   ,التفكري املسيحي

وينجز من خالل  ،م386قبل أن يتحول إىل املسيحية سنة  25أوغسطني )القديس(سينشأ فيه 
بة بني معرفة اهللا عشرات النصوص اليت كتبها يف نوع من تدفق اإلهلام وصرامة التفكري تركيبة عجي

وبالتايل إقرار نوع من عدم التمايز  وإدراكه بالعقل (وهذا هو الالحق)، ،باإلميان (وهذا هو السابق)
عنوان كتاب شهري ( مدينة اهللافالفلسفة مل تطرد من  بني جمال الفلسفة وجمال الالهوت؛ الشكلي

الكاثوليكية يحي يف صيغته ولكنها ببساطة حتولت إىل خادم لالهوت املس للقديس أوغسطني)؛
كتجربة وجودية عميقة   دون أن ينقص هذا من قيمة األوغسطينية اليت انبثقت يف األصلالرمسية 

مع  »متصاحلة«واستوت هيكال نظريا يؤسس ملسيحية  ,للقديس أوغسطني) االعرتافات(كتاب 
  مثال). العقيدة املسيحيةحميطها الفكري العام (كتاب 
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ولكن األوغسطينية ستتحول إىل نوع من اإليديولوجية املسيحية  ؛م430 سنةمات القديس أوغسطني
التبدل إال مع ولن يبدأ هذا احلال يف التململ و  الوسيط األورويب, املهيمنة طيلة ما يسمى بالعصر
األوروبية (خاصة كلية الفنون يف باريس وجامعة بادو يف  الجامعاتتغلغل الفلسفة اإلسالمية يف 

 الرشديين«من خالل شروح ابن رشد أساسا وبروز مجاعة  )املعلم األول(واكتشاف أرسطو  ,إيطاليا)
  .»الالتين

  و الواقعة األخرية  هي اليت سنتوقف عندها ببعض التفصيل.
 ,26بن رشد والرشديةبانشر املستشرق الفرنسي إرنست رينان كتابه الرائد املعنون م 1852يف سنة 

قد لفت  -من جهة–ة والرؤية املنحازة اللتني حيددان هذا الكتاب فهو وعلى الرغم من النظرة الضيق
النظر إىل أمهية الرشدية والرشديني الالتني (التسمية األخرية منسوبة إىل رينان حتديدا) يف تكون 

) ومن la philosophie médiévaleالفلسفة األوروبية يف العصر الوسيط (الفلسفة الوسيطية
واسعا أمام سيل متدفق من الكتابات األوروبية والعربية حول ابن رشد فتح الباب  جهة أخرى
 .27والرشدية

  le moyen age العصر الوسيطويف هذا الصدد البد من التوقف عند مصطلح 

فالشائع هو أن هذا العصر ميتد من القرن اخلامس امليالدي (سقوط اإلمرباطورية الرومانية وتثبيت 
وبالتايل  النهضة األوروبية أو الرونيسانس),(ما يسمى ببداية  س عشراملسيحية) إىل القرن اخلام
والواقع أن هذه صورة  نا ألف عام من االحنطاط التارخيي والظالمية الفكرية,فالعصر الوسيط يرادف ه

قد تبدلت رأسا على عقب مع تقدم الدراسات اجلديدة واملختصة حول العصر , و غري دقيقة متاما
 Jacquesسينشر جاك لوعوف م 1957ففي سنة  اك لوغوف وآالن ليبريا,الوسيط خاصة مع ج

le Goff-  وهو مبعىن من املعاين  سليل املدرسة التارخيية الفرنسية الشهرية املعروفة مبدرسة احلوليات
Les annales -   :المثقفون في العصر الوسيطكتابه املتميزLes intellectuels au 

moyen age 
مستفزا وصادما لعموم املهتمني  -ألول وهلة-عن مثقفني يف العصر الوسيط يبدو فاحلديث  وبالطبع
باعتباره  حديث الظهور، هو -كواقعة ومفهوم-إذ املثقف  خ وسوسيولوجيا الثقافة واملثقفني؛بتاري
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ام الضابط الفرنسي اليهودي دريفوس باطال باخليانة القومية وحماكمته غري  ,يرتبط حتديدا حبادث ا
بيانا بعنوان  م1898يناير 14اب إىل جانبه نشروا يف جريدة لورور بتاريخ ووقوف علماء وكتّ  ,ادلةالع
ميالد املثقف  »بيان«يعترب هو le manifeste des intellectuels »بيان املثقفني«

لكن جاك لوغوف يتجاوز يف الواقع هذه التحديدات البنيوية ويتحدث عن املثقف  احلديث؛
l’intellectuel   الفرد املشتغل بالعمل الذهين/العقلي واملتعيش  -هو أساسا وحصرا-من حيث

ورجل الدولة واإلدارة (املوظف) أو رجل املال  le clercمنه أساسا، متميزا يف هذا عن رجل الدين 
باعتبارهم أولئك املعلمني المثقفون في العصر الوسيط والتجارة (البنكي والتاجر)... وعليه،يتقدم 

وهم  ساتذة واألدباء والفنانني املرتبط ظهورهم بنهضة املدن األوروبية ابتداء من القرن الثاين عشر،واأل
أساس ما  يسميه جاك  -سرعان ما وعت نفسها باعتبارها كذلك-بالتايل يشكلون كمجموعة 

  .28يف أوروبا »ضة القرن الثاين عشر«ـلوغوف ب
  :ثالث أوروبية نهضاتائد عن والواقع أن جاك لوغوف يتكلم يف كتابه الر 

ة ضة القرن الثامن/التاسع الكارولولينية (نسبة إىل اإلمرباطور الفرنسي/األملاين شارملان) املنصبّ  -
  حتديدا على حتسني شكل الكتابة واخلط وأحوال التعليم عامة.

ري الفلسفي والتأث ,ضة القرن الثاين عشر الناجتة عن التأثري احلضاري العريب اإلسالمي عموما -
 خصوصا يف أوروبا.

  ضة القرن اخلامس عشر/السادس عشر املشهورة.   -
  بل ومثة خالف بني املؤرخني يف اعتبارها كذلك. ,النهضة األوىل حمدودة

ا يرفض ولكنه حيسم أمرا أساسيا بصددها ملّ  ؛النهضة الثالثة تتجاوز نطاق اختصاص الباحث لوغوف
  لى واقعة االنعطاف املتبدل.ويؤكد ع ,مبدأ القطيعة اجلذرية
ضة القرن الثاين عشر وامتدادها داخل القرن الثالث عشر هي ما يدرسه جاك -وتبقى النهضة الثانية

واقعتني   -باقتدار منهجي صارم وجترد علمي فذ-لوغوف يف الفصلني األول والثاين من كتابه مربزا 
  حامستني:
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والدور الريادي فكريا وتعليميا وأدبيا وفنيا الذي  ,مهنية متميزة-كفئة سوسيو  »املثقفني«بروز  -
جامعات  لعبته يف النهضة األوروبية الوسيطية هذه عرب مؤسسات تعليمية بعينها (مدرسة شارتر،

 طوماس األكويين،  باريس وأكسفورد وبولونيا )، ومن خالل شخصيات فذة (ألبري الكبري، أبيالر،
  سيجري دي برابان...).

  في العريب اإلسالمي عامة والرشدي خاصة يف قلب هذه النهضة األوروبية املبكرة. احلضور الفلس -
خيصصه جاك لوغوف ملآل  -نوان: من اجلامعي إىل اإلنسانويحتت ع- والفصل الثالث واألخري

  ضة القرن الثاين عشر عرب مسارين:
  بنية النظام القائم. مسار حتول عموم املثقفني الوسيطيني أنفسهم إىل فئة مندجمة بالكامل يف -
ا  - وعقالنية جدلية مع  ,اليت بدأت تارخيية تقدمية مع مدرسة شارتر-حتول الفلسفة الوسيطية ذا

 - ورشدية خالصة مع سيجري دي برابان ,ألبري الكبري وتوفيقية مسيحية/رشدية مع توماس األكويين
  إىل سكوالئية فارغة وال عقالنية مرتدة.   

ضدها رمها فرتة تراجع وسقوط حقيقيني قرنني الرابع عشر واخلامس عشر باعتباوالنتيجة هي بروز ال
  حتديدا ستقوم النهضة األوروبية املعروفة واملشهور بالرونيسانس.

كتابا م  1991سنة Alain de liberaسينشر آالن دو ليبريا  -ويف نفس السياق- من جهته
  ما يلي: يدعو فيه أساسا إىل29التفكير في العصر الوسيطبعنون 

لتارخيي ومن حيث املضمون جذريا يف حتديد مفهوم العصر الوسيط من حيث الزمن ا إعادة النظر -
 ,الزمن اليوناين اإلغريقي ولكن برتكيب أزمنة متداخلة: ؛فاألمر ال يتعلق ها بزمن أورويب واحد املعريف؛

 لالتيين.والزمن األورويب ا ,والزمن اليهودي العربي ,والزمن العريب اإلسالمي

ضمن مسار  30»الرتاث املنسي«ـإعادة االعتبار للرتاث العريب اإلسالمي الذي ينعته دو ليبريا ب -
 تكون الفكر األورويب خاصة والفكر اإلنساين عامة.

أمهية ابن رشد والرشدية يف بروز وتكون خطاب ثقايف أورويب جديد محل لواءه باخلصوص  -
تبطني مبؤسسات بعينها، ولكنهم أفراد أحرار ميارسون وال مر  31غري حمرتفني »مثقفون فالسفة«

التفلسف كنمط حياة وعقيدة وسلوك متوخني إدراك حكمة عقلية توفر هلم لذة فكرية سامية وسكينة 
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الذين سيتحولون يف القرن الثالث عشر  »الرشديني الالتني«ـعقلية كاملة. وهؤالء هم من ينعتون ب
و  »اهلرطقة«ـفيتهمون ب »مثقفيها«لب ضدهم غضب الكنيسة وجي »منار إشعاعي«والرابع عشر إىل 

 »رشديني«ـوتصدر ضدهم ك )املنسوبة خطأ إىل ابن رشد »احلقيقية املزدوجة«ـالقول ب( »اإلحلاد«
  . 32»التكفري«قوانني املنع و

مل  ، فهو»الرشدية الشعبية«ـوالواقع أن هذا القمع الكنسي إن أفلح يف ردع ما يسميه آالن ليبريا ب
 Siger deسيجري دي باربان  »املتطرف«(حالة الرشدي  »الثورية«يفلح يف اسئصال روحها 

barbant جها (حالة طوماس األكويين املعارض للرشدية على أساس منهجها  »العقالين«) و
وهذا ما سيتطرق  إليه آالن ليبريا يف كتابه الالحق: طوماس األكويين ضد ابن  العقلي اجلديل ذاته).

املوضوع أصال ضد ابن رشد وحدة العقل حيث سيحقق ويقدم  النص الطوماوي الشهري  33رشد
ذه اخلالصة احلامسة:  ومل  وحدة العقللقد استمر تأثري كتاب طوماس األكويين «والرشدية، ليختم 

ا يف  القرن الثالث عش ر ختتف  الرشدية. بالعكس، ودون أن نتحدث عن املراحل الثالثة اليت مرت 
والحيوية العجيبة التي عرفتها في إيطاليا في القرن الخامس عشر والسادس  والرابع عشر،

طوماس  »تدخل«فهي استمرت تقريبا أكثر نشاطا يف السنوات التالية ل ،)التشديد مني،ع.أ(عشر
   34»األكويين

 
   

                                                 
1 -   . an: Averroès et l’averroïsme, Essai historiqueErnest Ren -  

  .م1904 فرح أنطون: ابن رشد وفلسفته، اإلسكندرية،
-Alain de libera : Penser au moyen age , Seuil, 1991 –Averroès 

et l’averroïsme, PUF, « Que sais-je ? »  1991م. 
ب واألندلس: مشروع قراءة جديدة لفلسفة ابن رشد" املدرسة الفلسفية يف املغر  »حممد عابد اجلابري:  -

ثقايف لطبعة مزيدة ومنقحة، املركز ا ،راءات معاصرة يف تراثنا الفلسفي"ضمن كتاب: حنن والثرات: ق
مركز دراسات الوحدة  ابن رشد: سرية وفكر/دراسة ونصوص ، -م1983املغرب، - العريب/الدار البيضاء

  م2001و م1998العربية،طبعتان: 
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 ،اعتبارهاو ، يف املوجودات لوإذا تقرر أن الشرع قد أوجب النظر بالعق»: «املقال فصل»نقرأ يف   -2

وكان االعتبار ليس شيئا أكثر من استنباط اجملهول من املعلوم،واستخراجه منه وهذا هو القياس،أو 
كذا، وكان كل ما وإذا كان األمر ه » -«بالقياس،فواجب أن جنعل نظرنا يف املوجودات بالقياس العقلي

القدماء أمت فحص، فقد ينبغي أن  نضرب  )عنه(حيتاج إليه من النظر يف أمر املقاييس العقلية قد فحص 
بأيدينا إىل كتبهم ،فننظر فيما قالوه من ذلك ،فإن كان كله صوابا قبلناه منهم،  وإن كان فيه ما ليس 

 «بصواب نبهنا عليه
  ثالثة أصناف:الناس يف الشريعة على  فإذن:»   - 3
صنف ليس هو من أهل التأويل أصال، وهو اخلطابيون الذين هم اجلمهور الغالب. وذلك أنه ليس    -

  يوجد أحد سليم العقل يعرى من هذا النوع من التصديق.
  وصنف هو من أهل التأويل اجلديل، وهؤالء هم اجلدليون بالطبع فقط أو بالطبع والعادة.    -
 «التأويل اليقيين، وهم هم الربهانيون بالطبع والصناعة، أعين صناعة احلكمةوصنف هو من أهل     -
 )فصل املقال(

4  - : Mélanges de philosophie juive et  Munk (Salomon) -

arabe ;Paris ,1857 ,1955,1989. . 
5 - : Petite histoire de la philosophie juive, Ed  Ruban Hayoun-Maurice -

Ellipses,Paris,2008,pp32-34. 
  .39نفسه،ص    - 6
 .)النيب(ال يتواىن الكثريون يف اعنباره موسى الثاين بعد موسى األول   - 7
؟ والراجح حسب ما عدنا إليه من م 1135م م أ1138مثة خالف حول سنة ميالده بالضبط:   - 8

 .م1138مراجع هو 
فاس حيوم حوهلا الكثري من شك وغري مستساغة مسألة اعتناقه لإلسالم ظاهريا أثناء اإلقامة يف   - 9

كما أن مثة مسألة أخرى جديرة باالنتباه: حماولة إحلاق ابن باملرة بالنظر إىل شخصية الرجل املتميزة.
ميمون بتاريخ الفلسفة اإلسالمية اخلاص واعتباره فيلسوفا إسالميا على غرار ما نادى به مثال مصطفى 

إنين ممن جيعلون ابن ميمون وإخوانه من » سالمية وشيخ األزهر سابقا:عبد الرزاق أستاذ الفلسفة اإل
فالسفة اإلسالم ألن املشتغلني يف ظل اإلسالم بذلك اللون اخلاص من ألوان البحث النظري مسلمني 
ا نبتت يف  وغري مسلمني يسمون منذ أزمان فالسفة اإلسالم وتسمى فلسفتهم فلسفة إسالمية مبعىن أ

ا وال جنسهم وال  بالد اإلسالم ويف ظل دولته ومتيزت ببعض اخلصائص من غري نظر إىل دين أصحا
 حلقة وصل بني الشرق»(مذكور يف مقال للباحث املغريب حممد بنشريفة منشور يف كتاب  «لغتهم
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، ندوات أكادميية اململكة املغربية، السفر الثاين عشر)هذا «والغرب: أبو حامد الغزايل وموسى بن ميمون
 والقليل من الدقة واملوضوعية.  «احلماس»ول يف تقديري فيه الكثري من ق

 داللةمل تتم إال حديثا ونشرت كالتايل: علميا العربية الكاملة واحملققة حتقيقا  «الرتمجة»  -10
صوله العربية والعربية عارضه بأ-ن القرطيب األندلسي،تأليف احلكيم الفيلسوف موسى بن ميمو الحائرين
نصوص اليت أوردها املؤلف بنصها العربي إىل العربية وقدم له الدكتور حسني آتاي،مكتبة الثقافة وترجم ال
 الدينية.

نشري يف هذا الصدد إىل واقعتني: مجع وحرق كل مصنفات ابن ميمون علنا يف الساحة العمومية   - 11
مبنع م) 1310-1235الريب راشبا ( «فتوى»و ،فرنسا ، يف مونبولييه يف جنوبم1223سنة 

 الفلسفة بالنسبة ملن عمرهم يقل عن ثالثني سنة.
 م.م. ، دليل احلائرين، النسخة العربية،«مقدمة الناشر»يف    مذكور   - 12
اليت وضعها الفيلسوف اليهودي ليو سرتاوس لدراسة   «اخلطاطة»حنيل هنا باخلصوص على    -13

 املعتمدة هنا.واملنشورة يف صدر النسخة العربية  داللة الحائرينكتاب 
14-,averroiste juif,traducteur et   Ishaac Albalag: Georges Vajda  

  commentateur d’alghazali .Paris.Vrin.1960. 
15-   Philosophie religieuse de levi ben Gerson:  Isidor Weil-

,Chez Ladrange, Librairie philosophique, Paris, 1868. 
  .9ابق،صاملرجع الس   -  16
 .20املرجع السابق ص    - 17

  .نفسه  - 18 

 La philosophie et la théologie deRuben Hayoun: -Maurice-19

Moise de Narbonne (1300-1362) ; Tubingen ,Mohr, 1989.   
دور العربية يف النقل »يف:  -املتخصص املغريب يف الفكر اليهودي- ذكره األستاذ أمحد شحالن  -  20

منشور يف السفر الثاين عشر من مطبوعات األكادميية املغربية: حلقة  ،«ثقافتني العربية والالتينيةبني ال
 حامد الغزايل وموسى بن ميمون. وصل بني الشرق والغرب: أبو

21- La philosophie et la théologie deRuben Hayoun: -Maurice 
Moise de Narbonne 255م.م ص. 

على غرار مثال  «املروق»و «اهلرطقة»جود نزعات مسيحية تنعت رمسيا بجتدر اإلشارة إىل و   -22
 م) الناكر أللوهية املسيح. 326-260/ 255تلك املرتبطة باسم آريوس ( 

ا الكنيسة الرمسية.  -23   من املعلوم وجود أناجيل تنعت باألبيكروفية وال تعرتف 
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م، ص 1981، دار التنوير، بريوت، وسيطمناذج من الفلسفة املسيحية يف العصر الحسن حنفي:  - 24
4. 
  .9نفسه، ص   -25

,Essai historique,  : Averroès et l’averroïsme Ernest Renan26 - الرتمجة
  .1937،ترمجة عادل زعيرت،القاهرة، دار إحياء الكتب،ابن رشد والرشديةالعربية:

 ؛ دار ما بعد احلداثة،فاس،املغرب،الكتابات األوروبية والعربية عزيز احلدادي: صورة ابن رشد يف -27
  ص (الكتاب هو عبارة عن حبث بيبليوغرايف مفصل وموثق) 275. 2000

 القرن نهضةهذا حييلنا على كتاب األمريكي شارلز هومري هاسكينز الذي يستحضره لوغوف: - 28
نظر يف التاريخ و الذي ميكن اعتباره أول من فتح الطريق حنو إعادة الم 1927عشر املنشور سنة  الثاني

نقرأ يف هذا الكتاب  الوسيط وجتاوز النظرة االختزالية اإلقصائية ملفكري النهضة األوروبية الكالسيكية.
إضافة إىل احلروب الصليبية  كان القرن الثاين عشر يف أوروبا حيويا ونشيطا يف أكثر من ميدان.»اهلام: 

األوىل،ففي هذا القرن  تألق الفن الروماين وبدأ الفن (؟) ومنو املدن وبروز الدول الغربية البريوقراطية 
الغوطي وبرزت اآلداب العامية وجتددت الكالسيكيات الالتينية والشعر الالتيين والقانون الروماين 
واكتشفت العلوم اليونانية والفلسفية وإغناء العرب هلا كما ظهرت اجلامعات األوروبية األوىل.لقد ترك 

ره على الرتبية والفلسفة السكوالئية واألنظمة التشريعية األوروبية واملعمار والنحت القرن الثاين عشر أث
(ترمجة النص عربيا منقولة عن كتاب حممد عابد اجلابري: . «والدراما الدينية والشعر الالتيين والعامي

 ).   26املثقفون يف احلضارة العربية، ص
29 -  ,Paris, ed Seuil, Penser au moyen age:  Alain de libera-  

1991. 
 عنوان الفصل الرابع من كتاب التفكري يف العصر الوسيط.   - 30
. وهنا la déprofessionnalisation de la philosophieما يسميه دو ليبريا ب - 31

إذا كانت قد  «مثقفي العصر الوسيط»خيتلف آالن دو ليبريا عن جاك لوغوف، باعتبار أن فئة/ظاهرة 
فقط داخل أسوار  -يالحظ دي ليبريا–نفسها باملعىن الذي يقرره لوغوف،فهذا حدث  انقلبت ضد

املؤسسات الرمسية وباعتبار الدور واملوقع االجتماعيني هلذه الفئة، أما من حيث منط الفكر واحلياة  و 
ت السلوك الفلسفي املتجذر يف الرتاث اليوناين العريب اإلسالمي فهو قد شاع وانتشر عرب ما ينع

 .     «الرشدية الشعبية»ب
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م 1269الذي أصدر سنة  Etienne Tempierباخلصوص إىل أسقف باريزنشري هنا    -32

م يتلقى تفويضا من البابا مبالحقة الرشديني 1277أطروحة رشدية، ويف سنة 13قانونا يدين 
  ومعاقبتهم. 

33 -  : Thomas d’Aquin contre Averroès,  Paris, Alain de libera

Flammarion, 1994. 
 . 59-58،صاملرجع السابق   - 34
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1 

 1900 عام قبل الطائف

  �غاوبه ھانز

   األولى العصور - 1

 لم ما:" قائلين عشر والتاسع عشر الثامن القرنين في واألدباء المفكرون رثاھا لطالما

 خلفته الذي روما خراب بسبب عميق حزن انتابھم".  بربريني آل فعله البرابرة يفعله

 يعاود وربما عشر، السابع لقرنا في روما في القوطيون واألمراء الجوثية بربريني عائلة

 نقلته الذي الدمار لھذا المرء نظر ما إذا األيام من يوم في أخرى مرة الكرة الحزن ھذا

 الشھادات تلك استحضار في والتقاعس اإلھمال انجلى ما إذا أو الماضي، شھود عدسات

 يقتصر ال لوضعا أن ولو العربية، البلدان في واقًعا كانت والتي استرجاعھا يمكن ال التي

  . وحدھا العربية البلدان على

 الثالث، مجلده في الحموي ياقوت العربي العالِم كتب عشر الثالث القرن مطلع مع

 والشھرة االسم أن والحقيقة ،"اسمھا عظم رغم صغيرة مدينة الطائف: " 496 صفحة

 فالطائف ة،مدين مسمى على تقتصر كونھا من أعظم دائًما كانا الطائف بھما وصفت التي

 البطولية الحقبة خالل األماكن أبرز أحد كانت - المنورة والمدينة مكة بجوار القابعة- 

 جوھري دور لھا كان التي الشخصيات أبرز رحمھا من ولدت التي اإلسالم، صدر لعصر

 قائًدا  اإلسالم يكن لم ذلك، ومع اإلسالم، فجر بزوغ في الحاسمة والمعارك البطوالت في

 مصيرھا بين واضًحا تمييًزا أضفى ما وھذا الطائف، في الدائمين والنماء اءالرخ لھذا

  . والمنورة والمدينة مكة: الشريفين الحرمين ومصير

 لشعوب بالنسبة تمثل الطائف كانت النبوية، البعثة وقبل الزمان من الحقبة تلك في

 األثرياء أن حتى فة،والجا القاحلة وديانھا في يفتقدونه الذي والجمال النضارة رمز مكة

 حولھا، بالتجوال أو بھا الحارة األشھر قضاء في الطائف يستغلون كانوا والقادرين منھم

 والثمار والكرم والنخيل الفاكھة بأشجار تعج األرض من مساحات يمتلك كان وبعضھم

                                                 
  .بروفيسور من ألمانيا، جامعة تيوبنغن     ・
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 عن عاجزين كانوا الذين مكة أھل أن بيد والمنازل؛ األكواخ بعض بھا مبنيًا األخرى

 تاقوا ما كثيًرا - منھم العظمى الغالبية وضع كان وتلك- الطائف في الصيف ءقضا

  . بمكة القاتم والشحوب الشديد الحر ظل في للطائف للذھاب واشتاقوا

 بصورة األبعاد لتتطور والطائف مكة بين العالقة لھذه الحقيقية األبعاد زادت وقد

 الغزوات في وانخرطوا بالدھم عن فوالطائ مكة أھالي ابتعد أن بمجرد ومتفاقمة مختلفة

 األكبر البشرية واعتباراتھم حساباتھم في مكة بدت اإلسالم، لنشر الرامية والمعارك

 له تسنى من وتحدث وثماًرا، واخضراًرا نضارة األكثر الطائف كانت حين في واألضخم،

 عن عجز َمنْ  فيه حلم الذي الوقت في ھناك، امتلكه الذي منزله عن للطائف االنتقال

 بعدھا وتحولت الطائف، حدائق وسط كوخ ببناء حولھا أو فيھا ھناك شيء أي امتالك

 سوريا في عظيمة مترامية أطراف إلى المحدودة بضياعھا الصغيرة الحجاز منطقة

 على يحصلوا أن والطائف مكة من هللا سبيل في الغزاة من الكثير ورغب والعراق،

 وھم بعضھم، -الحروب وإجھاد ويالت بعد ھناك يحواليستر حولھا أو الطائف  في أراض

 الطائف واسم مقام من رفع ما وھذا بذلك، القيام على قادًرا كان - العظماء المحاربين من

 حدائقه ونضارة النائية أطرافه بعذوبة المتميز الطائف، لمناخ وكان الحجاز، وراء فيما

 ناھيك النبي، رأس بمسقط الوطيدة القاتھاوع قربھا عن فَْضاًل  -فيھا القابعة والقرى الغناء

 كفيلة كافية مقومات-  اإلسالم صدر عصر في أبناؤھا حققھا التي البطولية اإلنجازات عن

 ما وھذا التاريخ، من الحقبة تلك في الواسعة الطيبة السمعة بھذه تحظى الطائف تجعل بأن

 الواقع بدنيا قورنت ما إذا التي"  الطائف أسطورة"  بـ سمي ما عن النھاية في تمخض

 والفقرة التالية، القرون في ذلك بعد لتتسع الثامن؛ القرن خالل نماءً  تعاظمت أنھا لوجدنا

  . والتھويل لإلسھاب جيدا مثاال تعد"  الحموي ياقوت" عن اقتبست التي

 بعث التي الفترة تلك في الحجاز مدن أھم أحد الصغيرة المدينة ھذه كانت ذلك، ومع

"  بعنوان الطائف عن كتابه في-  المنس ھنري الفرنسي المستشرق وصور نبي،ال فيھا

 حيث له، نظير ال ملھم شعري بأسلوب المدينة تلك - "الھجرة فجر في الطائف مدينة
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 اإلسالم، صدر وعصر اإلسالم قبل ما عصر في برمتھا للمدينة وصفًا المنس تناول

 ھذا الخارجي، الجوار بمناطق وعالقاتھا وأھلھا النائية وأطرافھا مناطقھا لوصف وتطرق

 بين الفترة في عام مائة منذ الطائف تاريخ سطره والذي ذروته، بلغ الذي الحظ من القدر

 من القدر بھذا يوصف أن يمكن ال األمويين، عصر ونھاية الرسالة ونزول النبوية البعثة

 يمسك أن حاول  لقد الجھل، بدافع البعض انتقده الذي كتابه في المنس أضفاه الذي الجمال

 األيام من يوًما تمثل كانت التي الصغيرة، المدينة بھذه نشأت التي الرومانسية بتالبيب

 في فيه أسھب وقت في العالمية، اإلمبراطورية ھذه في القرار صناع فطاحل لبعض موطنًا

 وھو ة،الجديد اإلمبراطورية تلك وصفوة نخبة يرتادھا كان التي المصايف وإبراز وصف

  .البھية الطلعة ھذه وراء الكامنة واالقتصادية والعرقية السياسية األسباب ينشد

 المحيطة والمنطقة الطائف مدينة في ملموسة معمارية أثرية أعمال أي ھناك يكن لم

 بكير، وقت في المدينة بتلك واستقروا حلّوا الرجال ھؤالء أن فيه شك ال مما أنه بيد بھا؛

 على أساسية بصفة نعتمد أن علينا كان وإحصائياتھا، األثرية لمعلوماتا تتوفر أن وإلى

 وتتضمن ميالدية، 1900و الميالد قبل 600 من الفترة عن تتحدث التي األدبية المصادر

 النھوض فيھا حمل التي الميالد، قبل 750و 600 بين للفترة شائقة مادة المصادر ھذه

 مكة بين واقًعا كانت التي الوطيدة االقتصادية قةوالعال عاليًا، الطائف اسم لمكة الكبير

 مقتصرة يوًما تكن لم الطائف إن حيث ذلك؛ وراء من األسباب أھم من كانت والطائف

 المركز - فمكة. لمكة غذاء سلة بمثابة كانت أيًضا وإنما بمكة، لألثرياء مصيفًا كونھا على

 مطعمھا على تحصل كانت -زالحجا وجبال األحمر البحر ضفاف بين المنحصر التجاري

 إلى ملموًسا الكريم الرسول قول نرى أن غريبًا ليس ولذا، الطائف، وأطراف قرى من

 العجيمي،( " مكة من جزء والطائف الطائف، من جزء مكة:"  فيه قال والذي اآلن،

 المحمدية، للحقبة تاريخه يعود الذي النبوي الحديث ھذا نرى أن غريبًا وليس ،)39

 ،496 صـ الثالث المجلد الحموي، ياقوت" ( الطائف" لمعنى تفسيًرا يحمل أن ضوالمفتر

 الحديث ھذا وفي والطائف، مكة بين الوطيدة العالقة إلى يشير) 39 العجيمي، بـ وشبيھه

 التي الكريم القرآن من عشر السادس بالجزء والثالثين السابعة السورة في ورد لما إشارة
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 ال التي القاحلة المنطقة تلك من شاكيًا لربه، السالم عليه براھيمإ النبي شكوى فيھا أبرزت

 الدعوى ھذه وبسبب بالثمار، مكة على يغدق أن مواله من ملتمًسا ماء، وال فيھا زرع

 تتزين جديد من خلقت وكأنھا الطائف وجعل لدعائه" وجل عز" هللا استجاب اإلبراھيمية،

 الكعبة، حول بالطواف فيھا قام االسم، بھذا طائفال تسمى أن قبل ولكن والثمار، باألشجار

  ". الطواف" و الطائف بين الربط جاء ھنا ومن

 وأھل مكة أھل بين الحميمة واالقتصادية األسرية العالقة عن النظر بغض أنه بيد

 المنس ؛ الطائف وأھل مكة أھل بين الزواج عالقات تعدد في انعكست والتي( الطائف

 نشأت -لذلك سببًا تكون ربما والتي - )140- 138 ،1979 وات ،135- 117 ،1922

 وبالتالي، بالطائف، ثقيف قبائل وبين بمكة قريش قبائل بين كانت ما كثيًرا والتي العداوات

 في رأسه مسقط في عداء لقي وقد وسلم، عليه هللا صلى النبي نرى أن غريبًا يكن لم

 والمساندة؛ الدعم أھلھا من طالبًا ليھاإ ويلجأ للطائف، يذھب الدعوة، من األولى السنوات

 ثقيف من أيٍّ  إقناع في صعوبة ليجد به، جاء لما باتًا ورفًضا ثقيف أھل من عناًدا لقي لكنه

  ).280-279 ھشام، ابن سيرة. ( السماوية بالرسالة باإليمان

 مدينة إلى بجيشه" وسلم عليه هللا صلى" النبي عاد للھجرة، الثامن العام وفى

 الحملة ھذه وصف إلى بالنظر ولكن الحظ، يحالفه لم الثانية للمرة ولكن لغزوھا، فالطائ

 عليه هللا صلى" النبي قاده الذي الجيش قبل من الطائف على فرض الذي والحصار

 بھا قام التي التدابير عن فضاًل  ،)59- 55 باالدھوري، ؛874- 870 ھشام، ابن"( وسلم

 ومحادثات مفاوضات من تالھا وما ، واليته تحت ئفالطا أصبحت مذ بعام ذلك بعد النبي

 الھامة المعلومات من الكثير على سنحصل إمرته، تحت تقع أن قبل الطائف أھل مع

 1980 كيستر،.( الفترة تلك في به تمتعت الذي واالقتصاد وھيئتھا الطائف، بمدينة المتعلقة

، 1 -18  (  

 والمدينة، مكة عن يميزھا كان ما وھذا قلعة، وبھا" بأسوار، محاطة" الطائف كانت

 بعد به وسميت االسم ھذا الطائف نالت وقد بھما، قالع أو أسوار وجود إلى تفتقران اللتين
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 حين في ،)عالِ  ارتفاع أو علو كلمة من المقتبسة الطائف( األسوار بتلك إحاطتھا تم أن

 صنم ثمة السور جبخار). 495 الثالث، ياقوت 56 باالدھوري،( واج ذلك قبل تسمى كانت

 بتحطيمه قام الصحابة أحد أن بيد الطائف، آلھة يمثل كان والذي ھناك، المستقر الالت

 ھشام، ابن سيرة( تزخرفه كانت التي والآللئ والحلي الذھب من وجرده بالمعول، الحقًا

918  .(  

 المدى واسعة تجارة -ويثرب اليمن من اليھود بينھم ومن - الطائف سكان قاد وقد

 ما سرعان طيف، رضوخ وبعد الفاحش، الربا أسلوب التباعھم السمعة سيئة كانت لكنھا؛و

 على الزكاة بفرض قام ذلك إلى وإضافةً  فيھا، الربا بمنع"وسلم عليه هللا صلى" النبي قام

 والرمان البرقوق ثمار على الواردة النصوص من أيًضا وتعرفنا والعنب، العسل

 الحبوب تردد دون ومن األصناف ھذه إلى نضيف أن مكنناي وكذا ،)59-56 باالدھوري،(

  .والخضراوات

 اثنان وإيران بالعراق الجديدة اإلسالمية الدولة وتشييد بناء في فّعال بشكل شارك       

 إلى نفتقر أننا ورغم يوسف، بن والحجاج سفيان، أبي بن زياد: ھما الطائف أبناء من

 الحدود، ألبعد ووارد مرجح ذلك أن إال الطائف، رضبأ العقارية ملكيتھما بشأن معلومات

  أخرى ھامة لشخصيات العقارية األمالك بشأن أتيحت أخرى بمعلومات ذلك عوض وقد

 هللا عبد أمثال للطائف، مجاورة بمناطق تقطن كانت والتي اإلسالم صدر عصر في بزغت

 والذي األموية، ةالخالف لسياسات المناھض الخليفة بعد فيما أصبح الذي الزبير بن

 متجھًا الطائف من يسيل واٍد بمثابة القناة وكانت والقناة، جرف مابين أمالكه خصصت

 المنطقة في أخرى عقارية ملكية موقع تحديد ويمكننا ،)13 باالدھوري،( الشمال نحو

 امتلك أنه ونعرف ،"معاوية"  األموي الخليفة ملكية وھي أال أكبر، بدقة للطائف المجاورة

 وكتابة نقش وجود بفضل موقعھا تحديد ويمكننا ،)56 باالدھوري،( للطائف مجاورة ًضاأر

 سًدا بنى قد معاوية أنّ  على شاھد بمثابة تعد والتي الطائف، شرق شمال السد فوق لمعاوية

 األصدقاء وأحد مصر فاتح-  العاص بن لعمرو وكانت ،)ميل1948( 58/678 عام
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 بعض بھا شدا والتي الطائف، غرب جنوب" واه" في شاسعة ملكية - لمعاوية المقربين

 الحياة حينذاك المجتمع سيدات اعتادت وقد ،)22 الفقيه، ابن: مثل(  طربًا الكتاب

 الشعراء أركانھا عرش على وتربع لھما، مثيل ال وترف رفاھية في صيفًا بالمنتجعات

  ).55- 51 ،1922 المنس. (الطائف حول والفنانون

 المركز ،وانتقل األموية الدولة سقوط مع التاريخ سماء عن والحجاز الطائف نجوم غارت

 وھى بغداد، إلى  الحجاز بالد وحتى المتوسط األبيض البحر من اإلسالمية للدولة السياسي

 الصلة وكانت ،"قطسيفون" اإليرانية، لإلمبراطورية المجاورة المنطقة في الواقعة المدينة

 كل  ففعلوا الجدد، الحكام أعين في جرًما بمثابة األمويين ةدول ونخبة الطائف بين الوثيقة

 كانت كما فقط إقليمية أھمية ذات صغيرة دويلة" بالحجاز سبا" عادت حتى لھم يحلو ما

  .قبل من

 عن مادة تحوي المصادرالتي أو( األموية الدولة بعد ما فترة في المصادر وكانت

 فيما الطائف بشأن القليل وتضمنت العراق،ب غالبيتھا كتبت قد) الفترة ھذه تخص مصادر

 طريقھم في وھم المدينة بزيارة واألخرى الفينة بين يقومون الناس كان األموي، العھد بعد

 من ثقله يزداد ساحقة إقليمية وشعبية شھرةل أبنائھا حدأ يصل كان ما وكثيًرا مكة، إلى

 النقدية واألوراق مالحظاتال من بالعديد )113-105 ،1978( زيريقلي أمدنا وقد خاللھا،

 الحج طريقو سفيان، أبي بن زيد من بدايةً  الطائف، من ھامة شخصية  38 تخص التي

 درب" بـ والمسمى ببنائه - )809- 786( الرشيد ھارون زوجة - زبيدة  قامت الذي

 ،للطائف المجاورة المنطقة تلك في البناء ألنشطة مھد ومكة، العراق بين الواقع "الزبيدة

 القديمة، للمدينة الخارجي الحد على أحدھما - الطائف بجوار الواقعان السدان يكون بماور

 سدود بين فنية تشابھات ھناك حيث المعمارية، األنشطة ھذه ضمن -ليا بوادي يقع واآلخر

 للطائف المجاورة المنطقة في كبيرة حدائق تمتلك كانت ذاتھا زبيدة أن نعلمو ،الفترة تلك

 بواسطة البناء ھيكل بوصف المتعلق النص نشر تم وقد بالمدينة، مسجد ناءبب قامت وأنھا

  ).فاسي من عجيمي، من ،94 ،1978( زيريقي
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 العباسي العصر في الطائف عن القليل سوى والجغرافيون المسافرون لنا ينقل لم

 واصفين الطائف عن الكتابو المؤلفون ھؤالء وكتب ،)4 أسفل انظر(له، التالية والعصور

 969 عام فيو ،باھرة نائية ومناطق طيبة، ومياه جيد، مناخ ذات صغيرة مدينة بأنھا إياھا

 تولوا الذين مصر في الفاطميين مع وتحالفت بغداد، في الخالفة عن الحجاز انفصلت

 جاء الفاطميين عھد بعدو ،قرون لعدة قبضتھم في الحجاز أصبحت بعدھا ومن الحكم،

 نوالعثماني بعدھم من الحكم خلف ثم ،)1250( المماليك ھمبعد ومن ،)1171( نواأليوبي

 الحكم ومسئوليات خصوصيات من - قصرت أو طالت -  المحلية السلطة كانت،)1516(

 نسل من وھؤالء مكة، أشراف قبضتھا على يحكم وكان ،إسطنبول أو بالقاھرة المركزي

 سنوك على االطالع كميمكن ،مكة حكام عن المزيد لقراءة. (وسلم عليه هللا صلى النبي

  ). 4-3 باب ،1888 ھورجرونجي

 القرن في اإلسالم قبل ما لفترة مماثلة والطائف مكة بين عالقة وجود افتراض يمكن

 حركة ظھرتو العالمي، للدين مركًزا بكونھا مكة تميز إلى ذلك يعزى أن ويمكن ،العاشر

 التاسع القرن تتجاوز ال فترة في الوھابيين حركة ظھور مع الحجاز، تاريخ في جديدة

 مرور بعدو ،وقتاًل  دماًرا فيھا وعاثوا الطائف بغزو الوھابيون قام 1803 عام وفي عشر،

 تغير ما وسرعان الطائف، من وأجالھم عليھم المصري الجيش انتصر سنوات، عشر

 ومد السويس قناة وبناء ،برمتھا المنطقة في البريطانيين تواجد زيادة مع الدولي الوضع

  .الوھابيين حركة وانتعاش للحجاز، الحديدية السكة طخ

 العلماء انجذب المنطقة، في الجم البريطاني التواجد وھذا الكبيرة الطفرة لھذه ونتيجة

 - الدراسة تلك في ھاًما مرجًعا تمثل التي األسماء بين ومن الحجاز، إلى الغرب والرحالة

 ـ واتش ،)1878(داوتي ام سي ،)1834(تاميسير.ام ،)1814/15(ھاردت بورك ال جي

 تعزيز في األكبر األثر للحجاز الحديدية السكة خط ومد إلنشاء وكان ،)1918/19(فيبي

 في القصور سكان من الحقبة تلك شھود ويعد جديد، من الحجاز على العثمانية السيطرة

  .نسبيًا ومترفة ھادئة حياة عاشوا الذين الطائف ضواحي
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 كانت أن بعد العثمانيين عصر تنھي أن مكة شريف بقيادة مندلعةال العربية الثورة كادت

 ملًكا مكة شريف إعالن تم ،1916 عام فيو ،العربية الجزيرة من بھم اإلطاحة من قريبة

 الحجاز مملكة تستمر لم .وجيزة بفترة ذلك بعد" خليفة" لقب على وحصل للحجاز،

 مكة وغزوا 1922 عام الحجاز على ومبالھج الوھابيون بدأ وقد السيما طوياًل، وخالفتھا

 مركزب المنوطة ھي "نجد" مدينة أصبحت العام، ھذا بدء مذو ،1924 عام والطائف

  . الحجاز في حكمال

  العشرين القرن ومطلع عشر التاسع القرن فترة في الغرب الرحالة وصف -  2

 فلطائل أتوا الذين يينوروباأل رحالةال أول ھو بورخاردت ال.جي سويس كان

 ،1814 لعام سبتمبر شھر من األول األيام في بزيارتھا قام حيث ،)124- 122 ،1830(

 وصفه كان المدينة، من الوھابية للحركة المصريين جالءإ من وجيزة فترة بعد وذلك

 الذي والخراب تدميرال من الوھابيين دولة خلفته بما متأثًرا ويبدو وغامًضا، ،امختصرً 

 كموضع لمكانتھا الطائف فقدان إلى المضطربة السنوات تلك قادت طردھم، في تسبب

 ليقب كانت الطائف :قال حين كتابه في ھاردت بورك هكتب ما وھو المدى، بعيد تجاري

 وبيع المالبس، لشراء الطائف إلى بعيدة مناطق من الناس أقبل". الوھابية الحركة

 إال  موجًزا، وصفه نهكو رغمو ،)124 ،1830 ھاردت بورك( اليمنية والقھوة الحبوب،

 سھل على تقع المدينة كانت. الطائف ظھور في البارزة العناصر ذكر ھاردت بورك أن

 أبراج أمامھا من بوابات ثالث له سور ويحميھا المستطيل، ھيئة تقريبا تأخذ رملي،

 إلى أيًضا يشيرو ،محدودة أبعاد ذات به، متصلة الجدار داخل قلعة وتترامى وخندق،

 خارجه، واألخرى الجدار، داخل بالمياه،إحداھما الطائف سكان تزويد شأنھما من بئرين

 التسوق مكان يصف وكذا ما نوًعا الواسعة الشوارع إلى مشيًرا بإيجاز المنازل ويصف

  . الوھابية الحركة دّمرته الذي العباس ابن ومسجد الھندي والمسجد ،صغيًرا متجًرا 50و

 النقطة تلك حول بظاللھا تلقي أن الحقين رحالة قبل من إضافية لمعلومات يمكن

 ستتضح والتي 1900 عام قبل للطائف صورة رسم يمكننا وبذلك الوصفية، المركزية



9 

9 

 السابع القرن إلى يرجع أحدھما. عربيين مصدرين من ألوان تضاف حين أكثر مالمحھا

 ھذه لنا تيسر ،)1978 زيريقي،( العشرين القرن مطلع من خرواآل  ،)العجيمي(عشر

 األساس ھذا وعلى الحديث، العصر قبل ما الفترة في الطائف عن صورة رسم المعلومات

 العصور في الطائف صورة نفھم ومنھا األولى، العصور مصادر على نظرة نلقي سوف

  .الوسطى

 الذي شبيھه عن تفصياًل  أكثر الوصفي) 305-271 ،1840(تاميسير إصدار كان

 بورك زيارة بعد الطائف زار قد تاميسير وكان ،1834 عام ھاردت بورك بواسطة أعد

  :أعوام بعدة لھا ھاردت

 حديثًا، الجدار ترميم تم وقد فرس، حدوة شكل على بجبال محاط رملي ساحل على المدينة تقع

 سطح مستوى فوق قدًما 20 ارتفاعه ويبلغ ياردات، 3657 محيطه يبلغ جيدة، بحالة وأصبح

 يبدو، مما أقوى والجدار الطوب، من والعلوية األحجار، من الدنيا طبقاته صنعت وقد الخندق،

 وتبنى قدم، 8 عمقه ويبلغ قدم، 10 الجاف الخندق اتساع يبلغ. يخترقه أن للمدفع يمكن فال

 ھيئة على أخرى 14و الشكل، دائرية أبراج 9 لھا الجدار، بناء طريقة غرار على األبراج

 بوابات ثالث وتقود سداسي، وواحد مستدير، صفن شكل على واحد وبرج الفرس، حدوة

 ،)الشريف وباب السيل باب: اسم أيًضا عليھا ويطلق(  الشرقي بالشمال مكة بوابة: للمدينة

 وفي واحد، برج ويحرسھا المنخفضة السالم بوابة نجد الغربي الجنوب وفي برجان، ويحرسھا

 ،عشر التاسع القرن قبل الطرب باب ھيو رابعة وبوابة العباس، ابن بوابة تقع الغربي الجنوب

 من مبنى عن عبارة والقلعة مربع، وحصن صغيرة، قلعة بالمدينة، محصنة أبنية ثالثة وتوجد

 القلعة مكانة لھا ولذا( الغربي، الجدار من جزء وھي الجرانيت، من صخرة على مقام الحجارة

. الحرب وقت الحاكم بھا ويقيم الحرب، ومخلفات للبارود كمخزن وتعمل ،)القديمة الكالسيكية

 ومتصل الطوب من مبنى والثالث بالشمال، ويقع الحجارة، من أيًضا فھو الثاني المبنى أّما

 كتب وقد أخرى، ناحية من والمدينة ناحية من الثالث والمبنى القلعة بين جدار يفصل بالقلعة،

. دمرته مثلما الوھابية ركةالح دمرتھا التي األخرى والمباني العباس ابن مسجد عن تاميسير
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 تحمله السقف، أسفل داخله معرض ويوجد ياردات، x 60 100 العباس ابن مسجد قياس يبلغ

 من جزًءا الغربي الجنوبي االتجاه في يقع الذي المسجد جدار يعتبر. الجدار حول تلتف أعمدة

 مبدع بشكل مزخرف يحضر ويقع الشكل، ثُمانيّة المئذنةب الواقية المسلة وتبدو المدينة، جدار

 ابن ھو وصاحبه المسجد، وبجوار المدينة، لوسط مواجه الشكل منتظم غير مربع ھيئة على

 ،وضريحه مسجده بجوار غيرھما صغيرة وخمسة كبيرين، ضريحين  بناء تم الذي العباس،

 ،)الكبير الھادي مسجد حاليا( الصغير"  الدي مسجد"  ذكر في يستفيض ذلك إلى باإلضافةو

 ساعد لقد تاميسير، لھوى وأسر اھتمام مثار السوق يكن لم. هزوايا من الثنين اإلشارةو

 طرح. وجدة مكة من البضائع قوافل تأتي كانت ما ونادًرا النائية، المناطق في والبدو الفالحين

 لھا الوحيدة الحماية وكانت للبيع، لعرضھا السماء عنان تحت اأرضً  بضاعتھم التجار معظم

 البسيطة األكشاك قائمة إلى تاميسير ويضيف الحصائر، من أغطية ھي والمطر سالشم ضد

 بحالة أنھا ذكر كما األناقة، وندرة الحجم بصغر إياھا واصفًا ومقاٍه، أخرى تجارية محالت تلك

 القديمة المنازل إحد رأى العباس ابن مسجد وبجوار طابقين، نحو ارتفاعھا ويبلغ جيدة،

 كانت. العصور أفضل من متبقية تحفة كأنھا وبدت بدھاء، وزينت تبني والتي الجميلة،

 خارجه، وبئرين الجدار داخل بئر من الشرب مياه على ونحصل نسبيًا، وواسعة نظيفة الشوارع

) 567- 552 ،1937( داوتي قضى ،1887 لعام  يوليو، شھر وفي عباس، ابن باب من بالقرب

 األتراك؛ والضباط  ُحسين الشريف مع أجراھا دثاتمحا عن كثيرا وكتب بالطائف، أيام أربعة

  .ذاتھا المدينة عن القليل سرد لكنه

 الشوارع على تغلب كانت السيل، باب داخل الشريف قصر عن باستفاضة لنا ويسرد

 بالسوق مقھى ورأى الجص، من بطبقة المغطاة المنازل أفضل من والحوائط البساطة،

 مبنى عن عبارة العباس ابن مسجد وكان بدائية، أكشاكو بسيطة، بمتاجر محاطًا كان الذي

 شبه بأسرھا المدينة حالة وكذا سيئة، المدينة جدار حالة وكانت قبتان، له اللون أبيض قديم

 داوتي يخبرنا ذلك إلى إضافة. اصيفً  فيھا بالسكن الناس اكتفاء إلى يعزى والسبب مدمرة،

 الالت وصنم المدينة، داخل وھُبل ىزّ العُ  ميصن أمثال عليه تُعرض كانت أحجار عن
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 فيلبي زار - 1918 عام آخرين، عاًما أربعين مرور بعد. بالجنوب المدينة سور خارج

  :التالية بالمعلومات وأمدنا الطائف،) 203- 185 ،1922(

 العصور وفي ياردة، 300 منھا جانب كل قياس يبلغ الشكل، مربعة المدينة كانت

 داخلھا، المنازل جمال مع غريبة مقارنة في تقف آثار هل بسور محاطة كانت األولى

 التي المساحة من بكثير أكبر إنھا. وسطھا في السوق ويقع منھا، الكثير وروعة واتساع

 من كثير يأتي عندما الصيفية التجارة لتوافق تھيئتھا يتم بھا، المقيمون السكان يحتاجھا

 للميدان كان. السوق في وانسجاًما اغًماتن يجد لم الطائف، إلى الحارة المدن من الناس

 والمحكمة الھادي، مسجد يقع نھايتيه إحدى وعند منتظم، غير شكل الرئيس المركزي

 من شريحة أفقر من سكنية مناطق نجد وشرقه جنوبه وفي اإلدارية، والمباني القانونية

 السور من ربيالغ الجنوبي الركن وفي األثرياء، منازل توجد وغربه شماله وفي السكان،

 أقيمت. السور خارج عباس ابن مسجد حول جديدة مقبرة ووضعت قديمة، مقبرة نجد

 الزوايا، ومستدير الشكل مربع قوي، مبنى إنه الغرب، في طبيعي ارتفاع على القلعة

 بالغرب، الريان وباب بالشمال، السيل باب: ھذا وقتنا حتى بوابات الثالث نرى أن ويمكن

 الذي الشريف، إقامة مقر أطالل توجد السيل باب بجوارو ،الجنوبب عباس ابن وباب

 التي التركية الثكنات أطالل الغربي بالشمال ونرى المدينة، من إجالئھم قبل األتراك دمره

 عبارة وھو مباشًرة، الجنوبية البوابة خارج العباس ابن مسجد ويقع الشريف، أتباع دمرھا

 ومتناسبتان، متناسقتان قبتان منھا كل منتصف ومثبت ء،الفنا في بأعمدة متدلية أروقة عن

 عليه هللا صلى"الرسول أبناء مقابر فوق واألخرى العباس، ابن مقبرة فوق إحداھما

  ".وسلم

 بزيارتھا قام وعندما الطائف،) 344- 323 ،1928( روتر زار ،1925 عام وفى

 من عدة شرائح .ودمرتھا ير،كب بشكل ونھبتھا سلبتھا، قد الوھابية الحركة كانت المدينة،

 روتر ھنا يمدنا. والجمود الكساد ويعتليه راكداً  االقتصادي الوضع وأصبح ،ُ◌قتلت السكان

 تمت قد أنه ويخبرنا عاصرھا، التي البؤس حالة يصف حيث بالجديدة، ليست بمعلومات
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 فوق الموجودة المدّمرة القباب عن وكتب الثالث، البوابات أسماء وذكر السور، إعادة

  .العباس ابن مسجد فناء في المقابر

  الشرقيين الُكتّاب عند الطائف - 1

 الشرقية المصادر أما غربية، مصادر على أعاله للطائف المميزة المواصفات اعتمدت

 العربية، المصادر عن واضح بشكل بنيتھا في تختلف- العربي المصدر عدا فيما- فھي

 إلى الشرقية المصادر من المعلومات نسج أصبح الغربية، المصادر وتحليل تقديم فبعد

 صورة على الحصول من سيمكننا ما وھذا ممكنًا، جمعھا تم التي المعلومات مخزون

  .الطائف تخص التي المعلومات عن كاملة

  زار األعالم عن عمل أكبر كاتب بأنه المعروف ،"الزركلي خيرالدين" دمشق بعالم فلنبدأ

 قبل ما"كتاب ذاكرة وفي ،"فيلبي" فيه زارھا ذيال العام نفس  الطائف   زريكلي

 وتناول ،1978 عام بالطائف كتب وبائع ناشر يد على نشرھم تم التي ،"العربية السعودية

 ،1978 الزركلي(بھا يحيط وما والتاريخية، الجغرافية: الناحيتين من الطائف معين حد إلى

 الفاسي، من معظمھا بستاقت التي األبنية، عن معلومات إلى باإلضافة). 161- 80

 ، موضًحا أرباع، ثالثة إلى المدينة تقسيم عن الزركلي ويخبرنا والعجيمي، والحضراوي،

  .والمنازل السكان وعدد االجتماعي، منھاووضعه كل أحجام

  

 أن موضًحا ،)115-113و 95-92( الطائف وآثار شكل إلى مشيًرا القسم ويبدأ

 إلى منتقاًل  العباس، ابن مسجد من بداية المساجد، فوص ثم ،" اآلثار من القليل للطائف"

 عليه هللا صلى" النبي ومسجد المطحنة، ضاحية في) السنوسي  الراية أو( عّداس مسجد

 الخليفة زوجة ،"زبيدة" يد على استعادته تم الذي العباس ابن مسجد عن وفصل ،"وسلم

 الطبعة من كبير لجزء ةتابع المعلومات ھذه تعد و ، 192/808 عام" الرشيد ھارون"

  ".العجيمي" من أساسي وبشكل الثانية،
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 وصورھا الصخر، ووصف الطائف، وحول داخل الجنازة مراسم بشأن كتب بعدما

 ذاع الذين الطائف وأبناء والعلماء، للعرب، القدامى واآللھة للطائف، المجاورة المنطقة في

 إلى انتقل وقد ،)113- 95(38 حوالي مجموع ،"سفيان أبي بن زياد" من بداية صيتھم،

 وأعطى ،1813 عام بتجديده غالب شريف وقام ،"قديم السور) "115- 113(ذاتھا المدينة

 أن بمعنى حول، يدور)= طاف>الطائف( به تشتھر والذي للكلمة األصلي االسم للطائف

:  عأربا ثالثة إلى المدينة وتنقسم بوابات، ثالث بالسور ويوجد بسور، يحاط ما=  الطائف

 وتعتبر بالجنوب، السليماني وحارة بھا ويعيش بالشمال، أسفل وحارة بالغرب، الفوق حارة

 1500 بالمدينة ويوجد الفوق، حارة الحجم في ويليھا مساحة، األكبر ھي األسفل حارة

 حوالي المنازل عدد كان بالطائف، وجوده أثناء وفي األتراك ضد الحرب بعد منزل،

 حوالي فعمرھا بقديمة، ليست المدينة إنّ . فٍرد 5000 السكاني دادالتع وبلغ منزل، 1000

 أثناء بشدة تدميرھا تم وقد طابقين، من وتتكون ،x 25 م 50 ومساحتھا عام، 100

 .                 متر x 250متر 300 مساحتھا وتبلغ االستخدام، قيد والقشلة الثكنات ومازالت الحرب،

 ھنا، بھم استعنا الذين الكتاب أول - 1701 عام ائفبالط توفي الذي-  العجيمي كان

 التسجيل من نقتبس ، 84- 59 الصفحات وفي عشر، التاسع القرن قبل كتابته بدأ وقد

 دينية مناطق العجيمي يصف". الطائف أخبار من اللطائف إھداء"  الصغير التاريخي

 مناطق من ھاوغير والمساجد واألضرحة المقابر يصف كما الطائف، وحول داخل ھامة

  .واآلبار واألشجار، الكھوف،: الجميع من تبجيل أو دينية، أھمية ذات

 ابن مقبرة ذلك بعد يصف ثم  ،"وسلم عليه هللا صلى"النبي بمسجد العجيمي يبدأ

 عليه هللا صلى"النبي أصحاب من وھو للطائف، الراعي القديس بمثابة تعدْ  التي العباس

 ابن مسجد قبلة من اليمين الركن في المقبرة توجد. ئفبالطا 686 عام توفي الذي" وسلم

 وبعد ،1152 عام هللا ألمر المقتفي الخليفة من بأمر فوقھا الذي الھيكل بناء وتم العباس،

 لعلي، وھوابن الحنيفية، بن محمد مقبرة بينھا من ، األخرى المقابر من عدد عن كتب ذلك

 ابن لمسجد وصف ذلك تال". وسلم عليه هللا لىص" للنبي ابنًا وھو الطيب، هللا عبد ومقبرة



14 

14 

 المصادر جلبتھا التي بالفعل المقتبسة والمعلومات معلوماته لنا وتسمح ،)78-73(العباس

 الوھابية، الحركة قبل ما فترة في المسجد عن غامضة كانت وإن فكرة على نحصل أن

 فوق نجد. أروقة مسةخ باتساع للصالة وصالة جوانب، ثالثة من أروقة به فناء وللمسجد

 منبر وللمسجد الطيب، هللا وعبد العباس، ابن مقبرتي فوق وكذا قباب، القبلة جدار زاويتي

 الموجود البئر من المياة تأتي. ومئذنة أبواب وثالثة الرخام، من مصنوع ومحراب خشبي،

 وقد.1196 عام" هللا لدين الناصر" العباسي الخليفة المسجد بنى وقد بجوارھا،

 إلى إضافًة العجيمي ويذكر ،1276 عام ترميمات بإجراء أوامر" المظفّر" درالخليفةأص

  .أخرى ترميمات عدة ذلك

  :المدينة وحول في آخرين مسجًدا عشر اثني تخص ملحوظات ذلك ويلي

  .شجرة وبجوار العباس ابن مسجد من بالقرب الراية،

  .بئر بجوار واج، بوادي  الحصن،

  .بئر بجوار ،ليا بوادي الرجا، بحرة

  .بالسالمة الريعان

  .مئذنة وبه الجمعة،

  .مئذنة وبه قديم المطايبة،

  .نبع بجوار الراحتين،

  .السالم باتجاه الحابة،

  و. 1680 عام بُني الحضرمي،

  .1680 عام بُني القديمة، بالمدينة الھادي
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 ،"وسلم عليه هللا صلى"بالنبي تتصل أماكن في بُني قد بعضھا المساجد تلك 

 لھا أخرى أماكن عن العجيمي ويكتب والينابيع، واآلبار، األشجار، من بالقرب بعضھاو

 جلس قد بأماكن وأشجار ،"وسلم عليه هللا صلى"النبي فيه مكث قد كھف بينھا من وقاُرھا،

 المياة بين طرق بعدة صلة وھناك وبئر، لالستراحة، بھا" وسلم عليه هللا صلى"النبي

  .أخرى ناحية من األماكن وھذه ناحية، من واألشجار ،)والينابيع اآلبار،(

 ھؤالء عن أذھاننا فلنصرف  المبجلة، واألماكن المساجد بين العجيمي ربط ما كثيًرا

 من ُكتّاب إلى وننتقل الطائف، بشأن قلّ  أو ھو كثُر  كتبوه، ما كتبوا الذين الُكتاب،

 أعمالھم في الطائف ذكروا قد لةوالرحا الجغرافيين من الُكتّاب فھؤالء الوسطى، العصور

 إلى قادتھم التي الطويلة الرحالت عن كتبوا أو بأكمله، اإلسالمي العالم سماء غطت التي

 القرن من كاتب طريق عن األعمال ھذه في الطائف عن المادة خصائص وتقدم الطائف،

 ما تلخيص ويمكن الطائف، زيارة له يسبق لم الذي ،"379 ،"الحيمياري"عشر الخامس

  :يلي كما كتبه

 بطقس وتتمتع عذبة، ومياھھا وجميلة، صغيرة مدينة وھي ثقيف، موطن الطائف أن

 غير منتجات وبھا بھا، مكة تمد والتي الزراعية المنتجات أنواع بجميع غنية إنھا معتدل،

 المدابغ، بمنتجات اشتھرت وقد  األثرياء، التجار بھا يعيش والزبيب، األعناب من عادية

 هللا عبد توفي. المعتدل بطقسه الطائف بجوار غزوان جبل يشتھر و ،)الصنادل( حذيةواأل

 اإلسالم، في دخولھم بعد ثقيف، بنته الذي بالمسجد ودفن ،688 عام بالطائف عباس ابن

  .فيه الصالة" وسلم عليه هللا صلى"النبي اعتاد الذي الموضع في وذلك

 مثل الجغرافية، العربية األعمال عجمي من المعلومات نفس على الحصول يمكننا

 ما تلخيص ويمكن والمقّدسي، ،)32(حوقل وابن ،)19( اإلصطخري". بالخي مدرسة"

  :يلي كما" بالخي مدرسة" كتبته

 ، األشجار من العديد بھا وتوجد قورا، بوادي توجد صغيرة مدينة ھي الطائف

 منھا الزراعية اتالمنتج أنواع كل على مكة تحصل العنب، بأشجار خاصة وتشتھر
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 اللطيف، طقسھا وراء السبب ھو وذلك غزوان، جبل فوق الطائف بنيت وقد الطائف،

 يضيف). 36 حوقل، ابن ؛24 ستاخري،( الزبيب من الطائف منتجات أيضا وذكروا

 إلى الرمان فاكھة ويضيف سوريا، طقس مع الطائف طقس يتشابه بأنه ،)79( المقّدسي

  .مكة ألھل صيفيا منتجعا تعتبر الطائف أن إلى ويشير المشھورة، األعناب قائمة

 النصف في كتبوا الذين الكتاب ھؤالء العرب الجغرافيين من آخران اثنان سبق

  :الطائف عن كتابتھم في العاشر القرن من الثاني

 العاص بن عمرو والية وعن المدينة اسم عن  ،)905 حوالي ،22( الفقيه ابن كتب

 حوالي ،260( اليمني والحمداني العربية، بالجزيرة المعني غرافيالج ويذكر بالواحات،

 المنطقة عن المعلومات بعض عن ونّوھا الطائف، بھا تشتھر التي الزبيب أنواع ،)945

  .وسكانھا بالطائف المحيطة

 الطائف بأن انطباًعا يعطي وھذا مبانيھا، عن أو ذاتھا، المدينة عن أحدھم يخبرنا لم

 مدرسة" أمثال من كتاب ألن ؛ الوسطى العصور في محدودة ةبأھمي تحظى كانت

 ونفس ،)1993 ليستن جوب(  األخرى اإلسالمية للبالد رائعة بأوصاف أمدونا قد ،"بالخي

 الذي ،)1229 عام حتى كتب" ( ياقوت" وھو الحق، عربي كاتب مع حدث قد الشيء

 كثيًرا كتب وفيه ،)III، 494-501(الطائف عن كبيًرا بابًا الجغرافية موسوعته في نجد

 كتب لكنه لعمله، األسمى الغرض ھو ھذا  وكان بھا، صلة لھم من أو الطائف أھل عن

  :يلي كما ملخص العمل ھذا من يعنينا وما ذاتھا، المدينة عن القليل

 ويعلق ،"الطائف"  كلمة أصل لتحديد والمختلفة المحتملة الطرق بالبداية تناول

  :قائاًل 

 ،"واج" اسمھا كان األولى العصور وفي ثقيف، ومدينة واج، وادي يأ ،"الطائف" 

 من وكثير والموز، العنب، ومنتجات البلح، لنخل ومزارع الحبوب، إلنتاج حقول بھا

 غزوان جبل فوق وتقع محيطھا، وقريش حمير قبيلتي من ثقيف أھل ويقطن الخضراوات،
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 على صغيرة مدينة أنھا إال ريقالع اسمھا رغم: أنه مضيفًا ويكتب جداول، عدة ولھا

 اسم ويحمل الوادي، جوانب أحد على أحداھا: جزأين من وتتكون الوادي، شاطىء

 اسم ويحمل الوادي، من اآلخر الجانب على يقع الثاني والجزء ثقيف، - الطائف

 كيلومترات ستة بعد على تقع الواحات ؛ألن النقطة ھذه في مخطىء وھو"( واحات"

 ممتازة أنواع تنمو. ضيقة والمنازل بالمدابغ، الوادي مياه تختلط). الطائف غرب جنوب

 جيًدا، المعروف الزبيب من الطائف زبيب ويعتبر المدينة، حول الحدائق في العنب من

  ."الطائف من منتجاتھا على مكة وتحصل سوريا، طقس طقسھا ويشبه

 جيًدا طابًعا اتھاطي بين تحمل ال" ياقوت" يسردھا التي المعلومات أن الواضح من

 بالوعات بين ضيقة ومنازل عريق، اسم لھا صغيرة، مدينة بأنھا يقول فھو الطائف؛ عن

 من إضافية معلومات عن الحصول من نتمكن لم إن. باھية بحدائق محاطة لكنھا المياه،

 حوقل، وابن اإلصطخري، من بلغتنا التي تلك غير - الوسطى العصور من آخر مصدر

 التاريخية المعلومات أعماق في الغوص عن لعجزنا -وحيمياري اقوت،وي والمقّدسي،

 والشاعر للعالم الفارسية الرحلة ھو المصدر". والعجيمي ، الزركلي" الغربي للرحالة

 عام صيف بداية في الطائف زار الذي ،)104- 103( خوسراو ناصر"  الشرقي اإليراني

  :ويكتب ،1051

 بارداً  جوھا يزال وال الجبال، من مجموعة من بيةرا أكبر من بالقرب الطائف تقع" 

) ويونية مايو( خورداد أشھر أسدلت وقد حتى الشمس، حرارة في المكوث إلى دعانا مما

 ھما؛ صغيران مسجدان وبھا حصينة، قلعة وبھا صغيرة، مدينة إنھا. المدينة على ستارھا

 وھناك والتين، الرمان شجارأ فيھا وتنمو ورقراقة، منعشة ومياھھا ،" وفرايداي بازار"

 كبيراً  مسجداً  بغداد خلفاء بنى وقد المسّورة، المدينة من بالقرب عباس بن هللا عبد مسجد

 زوايا إحدى ومئذنة محراب يمين عند عباس بن هللا عبد مقبرة وتقع المنطقة، بھذه

  .المسجد حول منازل الناس بنى وقد المسجد،
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 كان لطالما. قلياًل  جوھرية أكثر وسطىال العصور مدينة صورة اآلن أصبحت

 ابن مسجد وكان" سبق ما انظر" لإلسالم األولى العصور منذ مثبت وھذا سور، للطائف

 المسّورة المدينة إلى انضم ثم عشر، الحادي القرن في السور ذلك خارج ومقبرته العباس

 كان أنه المؤكد فمن صائب، الحيمياري رأي أن وباعتبار عشر، الخامس القرن قبل

 قبل بني قد ھذا المسجد وكان قبل، من العجيمي وصفه الذي التصميم نفس للمسجد

 قبل للمسجد خوسراو ناصر رؤية بسبب أنه عليھم اعتمد الذين الكتاب كتب وقد العجيمي،

  خوسراو ناصر يذكره ما أيضا الھام ومن هللا، لدين الناصر الخليفة كتابة من عاًما 145

 ألنھا قبل؛ من كانت كما بمكانھا القلعة. الھنود مسجد يكون ربما  ثاني يفريدا مسجد بأن

 رسمنا قد نكون بذلك. متوقع ھو كما صغير، السوق/ والبازار طبيعية، رابية على بنيت

 التاسع القرن مدينة معرفة خاللھا من يمكن التي الوسطى، العصور مدينة عن صورة

 الصورة في رئيس كمعلم لتظھر العباس ابن دومسج القلعة صورة وتنجلي بسھولة، عشر

 كما المدينة، عبر الوادي يجري حيث جامح، خيال من عالم إلى تنتمي وكأنھا بأكملھا،

 أن منذ لمسناه ما وھذا حولھا، لما بوصفه المدينة أربك قد أنه المؤكد من ياقوت، يقول

  .مباشر مصدر من المعلومات استخالص أھمل

  :الطائف خريطة شأنب الطبوغرافية نظرات

 والسؤال بغرضھا، الطائف لخطة الموجھة بالنظرات تلك المطروحة المادة تزخر

  :ھو

  اإلسالمي؟ العھد مدن:القريبة الشرق مدن بين الطائف خطة نضع أن يمكن أين

  :مصادرنا إلى المعلومات تلك ترجع

  .بالجبال محاط بساحل كائن موقع -

  .ما نوًعا مربع شكل -

  .والطوب الحجارة من بنيت أبراج، له سور  -
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  .السور أمام خندق  -

  .أخرى وحصون قلعة  -

  .ثكنات -

  .جيًدا مصانة بعد، فيما كبيرة صغيرة، بسيطة، منازل -

  .واسعة شوارع -

  .بالشمال للسوق مكان -

  .أرضين أو مفتوحة، أخرى فضاء، أرض -

  .بالسوق موجودة مقاهٍ  -

  .فقط عشر التاسع القرن حتى بدائي، سوق -

  .مساجد ثالثة -

  .للفقراء وأخرى أغنياء، يقطنھا ياءأح -

  .مقابر -

  

  .1979 عام حتى الطائف لمدينة مالزمة الخصائص تلك معظم وتبقى

  .ما نوًعا المربع الشكل ذو القديم المدينة حي -

  .البرج ومن السور، من أطالل -

  .للخندق آثار -

  .مختلفة بأحجام قديمة منازل -

  .واسعان شارعان -
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  .بالشمال السوق موضع -

  .عباس ابن مسجد من ببالقر ساحة -

  ".فيلبي" أبصره حيث السوق، مركز ھناك كان -

  .مساجد الثالثة -

  .بالجنوب المقبرة -

  

 للعھد التابعة األدنى الشرق مدن من" نموذجي" مثال تعتبر الصفات ھذه معظم

 أو السوق، تغيب  عدم ھو" نموذجيًا" يعتبر ماال لكن ،)28- 11 ،1979 جوب( اإلسالمي

 داخل المفتوحة الشاسعة الساحات وكذا العشرين، القرن بداية تىح صغير، سوق وجود

 اإلسالمية للعصور" ابتكار" بمثابة والخاص المعقد الوظيفي تنظيمھا ويعتبر المدينة،

 ملمح بمثابة المسّورة المدينة خارج وضواحيھا العالية، المباني كثافة وتعتبر الوسطى،

 تساؤل، إلى ذلك ويقودنا اإلسالمي، العھد في األدنى الشرق مدينة مالمح من آخر مميز

  :بھما األخذ يمكن جانتان  ھناك األشياء؟ تلك فقدان سبب ما: وھو أال

 قامت التي األدنى، الشرق من المدن تلك مع مقارنًة صغيرة، الطائف مساحة - 1

 ويرث-جوب(اإلسالمي العھد في األدنى الشرق لمدينة" نموذج"  تطوير كأساس بدورھا

  أو -)59-72 ،1985

 إن حيث إقليمية، أسباب إلى يعود" النموذجية" والمدن الطائف بين الفرق - 2

 مصر،: اإلسالمية" البالد قلب" عليھا نطلق والتي الدول، تلك من جزًءا ليست الطائف

 من المسلمون بھا استعان التي القديمة، الحضارات مھد  -  وإيران والعراق، الشام، وبالد

 أثناء مجابھتھم في العربية الجزيرة من أخرى مناطق ومن طائف،وال والمدينة، مكة،

  .األولى فتوحاتھم
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 تفرد ذلك معنى. واحد إجابة لمصدر فرعين اإلجابتين ھاتين اعتبار الممكن من

 كبيرة مدن تطوير يتم لم. وموقعھا حجمھا، ھو أساسه كان ربما" الطبوغرافية"بـ الطائف

 داخل الموجودة المفتوحة الشاسعة الساحات أن وتتضح قريب، عھد منذ العربية بالجزيرة

 كثافة تعد. الحديث العصر قبل للطائف مميزة صور ھي البدائي والسوق المسّورة، المدينة

 السوق، في نقاطھا أعلى إلى تصل التي المدينة، أسوار مع المتقطعة غير  المبنية المساحة

 من لمجموعات آثار عن الكشف يمكن الطائف خريطة في. الطائف في جدا قياسية

 بالد من المدن من غيرھا عن الطائف يميز وذلك مفتوحة، ساحات تفصلھا المباني،

 نفس من العربية الجزيرة وجنوب غرب في بمدن الطائف تربط لكنھا األدنى، الشرق

 عليه هللا صلى"النبي عھد في تحيطھا أسوار بال كونھا رغم-والمدينة مكة كانت. ھيئتھا

  والمضغوطة، المغلقة المباني من مجموعات ھيئة في باألفراد، مكدسة مناطق  - "وسلم

 محاطة أكانت سواء  وعمان، باليمن والكبيرة الصغيرة للمدن بالنسبة جيد الشيء ونفس

 في ،"الجمال أم"ھو المتحضر المفھوم ذلك بشأن المحفوظة النماذج أولى. ال أو بسور

 في زلزال دمرھا التي ،)1984 كنوف ؛1982 يزفر دى" (األردن" الحاضر وقتنا

  .الثامن القرن من األول النصف

 كبيرة ساحات وبھا اإلسالم، قبل ما فترة في عربية مستوطنة ھي" الجمال أم"

 المضغوطة المنازل مجموعات المفتوحة الساحات تلك تفصل المدينة، سور داخل واسعة،

 ربما ولكن ذلك، يشبه ما أو لسوق آثار توجد وال أقسام، ثالثة إلى البعض عن بعضھا

 ومكان للسوق، مكان بمثابة" الجمال أم" بمركز المفتوحة الكبيرة المساحة اعتبار يجوز

 لترتاح، الجمال وترقد بضائعھم، بتنزيل يقومون حيث مجيئھم عند القوافل تجارا إليه يتجه

 إلى ذلك ويدفع بالطائف، لسوقا ومكان والمفتوحة، الكبيرة الساحة بين التشابه ينجلي وھنا

 أم تعتبر. الجمال بأم السوق كنيسة ووظيفة بالطائف، الھادي مسجد وظيفة بين المقارنة

 في الكثيفة المباني من كبير قدر وينقص حجمھا، يكون ما بقدر صغيرة مدينة الجمال

  .بروتو سوق من نوًعا ،"الكياسة" عنصر والمتاجر المسّورة المدينة أنحاء جميع
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 المسيرة قادت التي العربي، للمجتمع االجتماعية المنظمة قبل من أيضا ذلك إيضاح ويمكن

 تتنافس أن بالمدينة األسواق تلك وعلى المستوطنات، خارج القبلية األسواق تطوير نحو

 في. المنافسة ھذه في المدينة من قلة أسواق نجحت وقد القبلية، األسواق من غيرھا مع

 القوة الھيمنة، على القدرة لھا مجموعة أو قوية، مركزية قوة تمثل الحاالت، ھذه مثل

  ).1997 دوستال ؛1987 بيتزلر( باليمن سنا: ذلك على مثال وخير الدافعة،

 الشرق مدن عن المختلف المدن من النوع ذلك تمثل كانت لو كما الطائف تبدو

 البالد بقلب" العادية اإلسالمية" لمدنا مع الكبير تشابھھا مع اإلسالم، عھد في األدنى
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بة   الحقائق المحجَّ
  صعود اإلسالم السياسي في الغرب

  
  مارك لينش

  
ن وصل طارق رمضان إلى الواليات المتحدة بعد عشر سنواتٍ  م2010في ربيع عام   ِم

وش ورج ب رئيس ج ب إدارة ال ن جان ا م دخول إليھ اً بال ه إذن ت  ،رفض إعطائ د علّل وق

رفضَ  ابقة ال ه أن اإلدارة الس بق ل ان س أّن رمض ا ب ٍة  وقتَھ ة خيري اعدةً لمنظم ّدم ُمس ق

ة حماس ،إسالميٍة تعمل في فرنسا اٌت بمنظم اير الماضي أعلنت  ،ولھا عالق ْن في ين لك

ى  انع من دخول طارق رمضان إل وزيرة الخارجية األميركية ھيالري كلنتون أنه ال م

دة ات المتح ى  ،الوالي رأت عل ي ط رات الت س المتغي ا يعك ى أميرك ه إل دو أّن مجيئ ويب

ام  ،خطاب السياسي تجاه اإلسالم والعالم اإلسالميال رئيس  2009ففي يونيو ع تحدث ال

ق  لمين من طري ام »أوباما في القاھرة عن جھٍد ينبغي أن يُبَذَل للتواصل مع المس االھتم

ر  دُّ تَُعولذا فإّن شخصياٍت إسالمية  ؛«المتباَدل واالحترام المتباَدل وزاً لإلسالمية غي رم

ة إقرار التطرف وال - العنيف ا ب ل التّھامھ ن قب ت م ي أُدين ر  –ت ن أن يُنظ ا اآلن يمك إليھ

ل وراً من قب ا متصَّ ان التقاؤھم ا ك ين ضفتين م ول  ؛بوصفھا جسراً للتواصل ب د أّن ب بي

ين ( روب المثقف ه: ھ ي كتاب ك. فف ن ذل يٍء م رف بش ان ال يعت س  - )2010بيرم والمتأسِّ

ٍة ( ٍة طويل ى مقال ة) 28عل بق ألف كلم ة  س ي مجل رھا ف ل  New Republicأن نش قب

د  -ثالث سنوات ات عھ ذّكر بخطاب لمين، ي دلين المس يشنُّ ھجوماً على َمْن يُسمَّون بالمعت

ففي نظر بيرمان يخوض كثيرون بالواليات المتحدة وأوروبا حروباً ضّد  ،الرئيس بوش

ر فاإلسالميون العنيفون ليسوا ھم الذين يشّكلون الخطر ،العدّو الخطأ اء  ؛األكب ل إّن أبن ب

ھ أنھم عمِّ روفين ب دلون»م المع ر « معت تطيعون التغري م يس اَعُف ألنھ ر المض م الخط ھ

د ُوّد الزائ ة وال م للمعانق ذَّج ودْفعھ الليبراليين الُس ذين يرفضون  ،ب ؤالء ال دلون ھ فالمعت
                                                 

  :147مراجعة لكتاب. -Foreign Affairs, July, August 2010. PP.138 Paul Berman, The Flight of the Intellectuals (2010); 
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وات األمي ،ألنه ال يشمل إسرائيل ؛على أّي حال مجتزأٌ وھو رفٌض –العنف  ة وال الق ركي

العراق تحقون التصديق -ب إّن  ؛ال يس ان ف ي نظر بيرم ى التضليل. وف ون إل م يتجھ ألنھ

اعي  ر االجتم الميين للتغيي روع اإلس ذريمش لمين  الج راد المس أة  تحتوضع األف وط

ةُ  ،العنف ألنه فرض عليھم العيش في بيئاٍت محدودٍة وُمحاصرة واإلجابةُ الوحيدةُ الممكن

ؤالء  ى ھ ان–عل د بيرم لِّلين  -عن دلين المض ن المعت لمين م اذ المس ة إنق تتضمن محاول

  والصراحة.ھؤالء، بواسطة ليبراليين حقيقيين يتمتعون بالصفاء 

واجس  ديھم ھ ذين ل ك ال ة أولئ ي الحقيق اعد ف ان ال يس هُ بيرم ُج ذي يؤجِّ دال ال ذا الج إّن ھ

اً بشأن عالقة فقد المس الكاتب موضوعاً مھم ،بشأن صعود اإلسالم السياسي في الغرب

اھراً للخروج من العواصف  ؛اإلسالم بالغرب اً م وَن قبطان داً عن أن يك ٌر ج ه مقصِّ لكن

ه للظاھرة اإلسالمية استندت ،الھائجة التي تحّدَث عنھا ى فقراءت ة  إل ة مراجع ثانوي قليل

ك الظاھرة بحوثُمترجمة، وال تشّكل أية أھميٍة تمثيليٍة في المجال األكاديمي ضمن   ،تل

ات ك األدبي ه تل دور في ذي ت و  ،ولذلك ما أمكن له أن يفھم السياق السياسي والفكري ال فھ

ال  ي المج ات ف ر والتوجھ ة العناص رة والمتنافس ة الكبي ن التعددي ى ع ل يعم ل ب يجھ

ا ات ذاتھ ى داخل بعض الجماع و ال يعرف الحروب  ،اإلسالمي، وحت ك، فھ وق ذل وف

لفية الصافية  ين الس دائرة ب ي  -ال ُد الت يٍّ يَْبُع دعو إلسالٍم نّص لمين عن ت باإلسالم والمس

رور» ب « ش ة والتغري ي  –الحداث ون ف ذين يبحث اتيين ال داثيين البراغم ك الح ين أولئ وب

ه  ،الطرائق التي تربط اإلسالم بالعالم المعاصر م إن ى « مھجوسٌ »ث ة والفاشية إل بالنازي

ى حدوٍد مَ  ه  ،َرضيةحدوٍد منفِّرة، ونافٌر من طارق رمضان إل ذلك أّن إدانيات ويُضاف ل

ل  ين مث أي شيٍء من  Timothy G. Ashو  Ian Burumaلمثقف عر ب زوع ال تُش الن

ه اَء إلي ّدعي االنتم ذي ي ي ال ٌف،  ،الليبرال ٌر مْؤِس ذا أم ٍة وھ اؤالٍت قوي ى تس دعو إل وي

اً  ،وُمزعجٍة بشأن بيرمان نفِسه وثقافته وأھدافه ى–لقد طرح اإلسالميون غالب ر  وحت غي

ة  -العنيفين منھم تحدياٍت على الليبراليين الغربيين، تُصادُم الشروط السياسية واالجتماعي
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ديني،  اد ال د حدود االعتق التاريخية لليبرالية: فما ھي ُوجوهُ التالؤم الممكنة التي تقف عن

ا  ع بھ ي تتمت ة الت وة االنتخابي عبية والق ع الش ل م اذا نفع وير؟ وم ادئ التن ون مب وال تخ

دون أن   لحركاُت اإلسالميةُ في العالم اإلسالمي اليوم؟ وھل يمكن أن ندعم الديمقراطيةا

ات؟ ومع  ندافع عن حقوق الحركيين اإلسالميين في المشاركة، وحتّى في كْسب االنتخاب

إنّ  ك ف ات ذل ك الحرك ال تل داول أعم رامج وج راليين  ب دى الليب ق ل ى القل ُث عل تبع

ى إن كا ديمقراطيين، وحت ك وال ت تل ول ن ي التح ور ف ات الجمھ دعم طموح ات ت الحرك

ة، فكيف  ة مع اإلسالم ھي المطلوب م تكن الحرب الثقافي الم. وإذا ل الديمقراطي َعْبَر الع

عبية  الميين ذوي الش ات اإلس تجيبوا لطموح ربيين أن يس راليين الغ ى الليب ون عل يك

ة؛ الكبيرة، والذين ال يمارسون العنف، ويقبلون العمل من خالل  المؤسسات الديمقراطي

  المتقدمة في الحرية والمساواة والتسامح؟لكنھم يدعون لقيٍم مخالفٍة لألعراف 

اء: اء واألبن ن خالل  إنّ  اآلب ا م ي التصدي لھ ائل ھ ذه المس ة ھ ان لمعالج ة بيرم طريق

ود بسويسرا  ارز مول لٌم ب ٌف مس شخصية طارق رمضان وفكره ونشاطه، ورمضان مثق

اّ  إسالميٍة عريقة.تحدر من أصوٍل مصريٍة وھو ي ،م1962عام  ه ھو حسن البن هُ ألُمِّ فجدُّ

ار  ،م1928مؤسِّس جماعة اإلخوان المسلمين بمصر عام  ووالُدهُ سعيد رمضان، أحد كب

ال عبدالناصر رئيس جم ة نظام ال وا من مصر ھرباً من ُمالحق  ،الجماعة، ومن الذين فرُّ

يته بتوسُّ ان أصول رمضان وشخص درس بيرم اّ ي ن البن يرة حس ع س الل تتبُّ ن خ ع (م

ه  أثير في ة ومصادر الت اً وسعيد رمضان)، كما يدرس بنيته الفكرية واأليديولوجي (متطلِّع

ر  إلى اإلسالمي المصري المقيم بالدوحة بقَطَر: يوسف القرضاوي)، وإلى أُطروحته غي

ه ة عن ة المتنامي ه، والبحوث النقدي دكتوراه، وكتب ه  لكنْ  ؛المنشورة لل دون أن يتحدث إلي

ى أي  ،مباشرةً فيما يبدو عوعل نواٍت من العمل والجْم د س ات الصفحات حال، فبع ، ومئ

ان ه وجد  :من التلخيصات والمالحظات، يقول بيرم و إن رمضان شخصيةً غامضة! فھ

ا استطاع أن  ؛يذھب إلى أّن رمضان يملك جدول أعماٍل سّرّي ھو ھويته الحقيقية لكنه م
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رى أّن رمضان  ،«!منھا الدخان دقيةً يتصاعدُ بن»يُريَنَا  يس»وھو ي ؤامرٍة  ل جزًءا من م

ول»، وأّن طموحه «ماھرٍة ... أو خطة سرية ا يق ه.. :إلى حٍد ما، ھو م ه يسعى إلي ، «إن

ذات وح بال ذا الطم ّن ھ ا - لك المي بأوروب وض اإلس زعج  - أي النھ ذي ي ر ال و األم ھ

  بيرمان إلى حٍد كبير.

كت اعب وش ن مص ات كم ي المجتمع دائرة ف ودة وال اھيم الموج ي المف ان ف وك بيرم

ي الغرب، و ة ف ة اإلسالمية ذاتالديمقراطي دان األكثري ي بل ائدة ف رى الس ة األُخ  األنظم

في كيفية فھم مسائل الھوية واالنتماء، وممارسة شعائر الدين، والمشاركة في  ؛الشمولية

ي ل السياس ث للم ،العم ، يبح يٌّ ٌل عمل ان رج ة ورمض ن طريق ين ع لمين األوروبي س

 ً ا لمين تمام وا مس اً، وأن يبق ين تمام وا أوروبي ه  ،يستطيعون من خاللھا أن يكون ففي كتاب

تقبل اإلسالم»م بعنوان: 2003الصادر عام  أنه  - «مسلمو الغرب ومس ول بش ذي يق وال

ع تأسيٌس لف -«يُخفي الحقيقة وراء حجاٍب من المجازيات»إنه  :بيرمان رٍة ھو في الواق ك

ا، بنّاءٍة مؤدَّاھا  يم بھ ي يق دول الت تمكين المسلم من أن يكون مواطناً كامالً ومندمجاً في ال

ن؟»وفي كتابه اآلخر:  ،ويبقى مسلماً محتفظاً بانتمائه الديني يصبح رمضان  «بماذا أؤم

وحاً:  ر وض ة »أكث ةً للھوي ددةً ومتحرك اً متع ك وجوھ ا نمتل ا أنن زٍم ھن ّرر بح ي أُق إنن

اً أو ،نتماءواال وَن الواح وإنني ال أرى مانعاً قانونياً أو ثقافي اً يحول دون أن يك ا ديني د من

اً  اً أو أوروبي ي الوقت نفسهأميركي لماً ف ده «. ومس ا يلبث أن يزي ، م ابيٌّ زاٌم إيج ذا الت وھ

ه:  داً بقول وا»تأكي راد أن يكون لمون األف تطيع المس ذلك يس زمين  ك واطنين ملت وا م ويبق

فھو يريد  ،لكّن ھذا الخيار بالذات ھو ما يرفضه بيرمان ؛«مسؤولياتھم وحقوقھمواعين ب

انيين، وال ي وا علم لمين أن يكون ن المس ه م ذي يقترح ر ال ك الجس ام ذل ةً لقي رى إمكاني

ة  ذلك أّن الفھم المجتزأ الذي يمتلكه ؛رمضان درك أھمي ه ال ي للسياسات اإلسالمية يجعل

لمين  ين المس وات األوروبي ة دع ع المواطن ن موق ي م ل السياس ي العم اركة ف للمش

اب؛ويقلّل بي ،والمساواة ة رمضان لإلرھ ه السلفي ال رمان من شأن إدان ل وللفق  ،ضيّقب
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ة) من اإلسالم،  فرمضان ال يملك أيَّ ميوٍل أو عواطف للِصيَغ البيوريتانية (= الطھوري

يََغ التوالتي وجدت مقتصراً في بعض المجتمعات اإلسالمية، وحاولت  وى أن تطرد ِص ق

وس وھي العملية  والتعبُّد والتديُّن األُخرى، ة ل التي سّماھا خالد أبو الفضل األستاذ بجامع

  أنجلوس: السرقة الكبرى!

ع  ةوالواق ورٍة معكوس ان بص ال رمض ر نض وِّ ان يُص ان  ،أّن بيرم وم رمض فخص

ول ؛الرئيسيون ليسوا الليبراليين في الغرب ل األحرى الق م :ب لفيون المتشددون،  إنھ الس

لفيون  ة. وھؤالء الس ا الغربي ي أوروب ى ف يج وحتّ ي مصر والخل الذين تزداُد حركتيھم ف

ل المؤسسات يََروَن أّن حركةً كحركة اإلخوان  يُّس، بحيث تتقب ديدة التس المسلمين ھي ش

ام دعو وي ،المدنية، وتبدو أكثر حماساً وإظھاراً لشعائر اإلسالم وأشكاله في المجال الع

ر إصغاًء  ن لالنفصال عن المجتمعات الغربيةالسلفيون المسلمي َزالت األكث لصالح المعتَ

ا من  ،للطھورية اإلسالمية لقد شّجع اإلخوان المسلمون النساء على ارتداء الحجاب، إنم

ات ان العمل والجامع ي السوق ومك ام ف ا أّم ،أجل أن يُظھروا تمسكھم بالشعائر واألحك

دو لفيون فيري ال. إّن الس ٍة عن الرج ي ُعزل ن ف وت، وأن يظلل ي البي اُء ف ى النس ن أن تبق

ة رمضان دعموا مقارب ي أن ي ين ينبغ راليين الحقيقي لمين  ؛الليب ى المس ه يعرض عل ألن

وَعلَنياً، بدالً من مقاربات القوى التي المھاجرين نموذجاً لالندماج باعتباره مواطناً كامالً 

  اعية النصوصية.تدعم نماذج لالنعزال واالتّب

ّرية دون وما أْخفى طارق رمضان تحّديَهُ للسلفية وراء  اء والس لغٍة تجريدية، أو في الخف

رأة  ،الخطاب العام ورث الم ي ت ات الت اعيون باآلي ّداه االتّب دما تح ال فعن وعلى سبيل المث

ل في  ادة تأوي ةً وإع ات تتطلب مراجع ذه اآلي ال رمضان إّن ھ نصف ما يرث الرجل؛ ق

ردين  ضوء ّن منف ة أوالدھ راٌت برعاي اٌء كثي وم نس ي بمقتضاھا تق دة والت ائع الجدي الوق

ائھم لمين فبحسب رمضان  ،ودونما مساعدٍة من آب ى المس وُن عل ى »يك أن يحرصوا عل

رآن، ب ينمثال العدالة وقيَمھا بدالً من االنحشار في تطبيق النصوص متظاھر ة للق األمان
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لفيينوھذه مواج«. ي األرضوالفساد فومتسببّين في الظلم  ال  ھةٌ صريحةٌ للتقليديين والس

طارق م فإّن 2005وفي حالٍة ُمشابھٍة تعود للعام  ،حقَّ قدرھا يھتمُّ لھا بيرمان وال يقدِّرھا

وقد  ،رمضان دعا إلعادة النظر في مسألة الحدود، بما في ذلك رجم مرتكبي كبيرة الزنا

رسخر بيرمان من محاولته ھذه معتبراً  الزم والضروري بكثي ا في  ؛أنھا أقّل من ال لكنھ

ً  الحقيقة والواقع لمن يعرف األجواء اإلسالمية اء السلف وجداول  تشّكل تحديا كبيراً لفقھ

  أعمالھم.

ى أّن رمضان  لعل راليين بالفع ه الليب ال ُمحاوري ُب آم ه  ؛يُخيِّ رھم مرجعيت ه ال يعتب ألن

ية تجعل من الجمھور اإلسالمي اته اإلستراتجذلك أّن حساب ؛األساسية أو مركز اھتمامه

ب ازعھم قل ك من ي ذل ا ف ه بم ه وأقصى غايات ھ اتھم توجُّ ية وطموح واطن  السياس ي م ف

إذا أراد لبرنامجه اإلصالحي  لھا فاألكثرية اإلسالمية ھي التي ينبغي أن يكتب ،ھجرتھم

ذا ،أن يجد استجابةً وطريقاً لإلصغاء والتحقُّق هُ ھ زوع  ومع أّن منزَع وُن ھو ن د ال يك ق

راليين ا ر؛الليب رَّ روٌع ومب ه مش يكيين، فإن بيل  لكالس ه الس لمين ألن د للمس ل  –الوحي وك

ؤمنين ي وديمقراطي. -الم اٍم ليبرال ي نظ اركة ف ارش للمش درو م ذھب أن ا ي و  - وكم وھ

ل ة يي تاذ بجامع ة السياسية في الغرب ينبغي أن تكون  -منظِّر سياسي وأس إّن الليبرالي ف

ّركھم ق ذين ال تح انون، وال ادرةً على استيعاب المواطنين المسالمين والخاضعين لحكم الق

التي تحُضُر فيھا جماعاٌت دينيةٌ كبرى،  -غير دوافع دينية. ويكون على الواليات المتحدة

الم م كيف  -وقوى أصولية سياسية، من بين كل المواطن في الع ى فھ ادرةً عل أن تكون ق

  يعمل ذلك ُكلُّه.

روع  ى مش اٌت عل ديھم تحفظ ون ل راليين أن تك ّق الليب ن ح يس م ه ل ي أن ذا ال يعن إّن ھ

ُف الشريعة  ؛رمضان ه اإلسالمي–فھو يَُعرِّ بالد؛  -منظومة الفق انون ال ا ق يس باعتبارھ ل

اذا يكون  نھم. لم ؤمنين ودي ادات الم بل باعتبارھا منظومةً أخالقيةً فردية، مدعومة باعتق

  قاد مزعجاً؟ھذا النوع من االعت
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ون  ذي يحاول بواسطته المؤمن اد والسلوك ھو ال وع من االعتق ذا الن ة، إّن ھ ففي النھاي

اعي  ؛التصالح مع الدولة المدنية –إنما في الواقع؛ فإّن المشروع اإلنجيلي للتغيير االجتم

الم  ر الع ان»تغيي ّل زم ي ك دةٌ ف ٌس واح ّل رؤى  -«نف ن ك اً م ةً وعمق ر راديكالي و أكث ھ

العنف ،رفينالمتط ه ب ْرض إرادت م فَ القوة، ث ة ب  ،فكل أحد يستطيع اغتصاب سلطة الدول

اس  ق الن اع، بحيث يعتن اه اإلجم دفع باتج ى ال ولذا فإّن القوة الحقيقية تكمن في القدرة عل

ام دون إرغ ار ب د ،األفك ا تري وا م د، ال أن يفعل ا تري دوا م ي أن يري ذا يعن ك  ،وھ ويمتل

ر  اإلسالميون غير العنيفين ك، نجحوا في تغيي ة، وبفعل ذل وة الناعم ھذه الدرجة من الق

وم ،الثقافة العامة عبر العالَم اإلسالمي ى سبيل  - وعندما تسير في شوارع القاھرة الي عل

ما كانت غير قلٍّة من النساء ترتدي  أن تُصدِّق أنه قبل عقوٍد قليلةٍ تجد من العسير  -المثال

  غطاَء رأس.

ق إذا  اقات:االفتراقات واالنشق يمكن أن نعتن دة، ف م النزعة اإلسالمية الجدي ا أن نفھ أردن

روٌع  :إحدى مقاربتين ه ف ٌد ل اٌر واح ى أّن النزعة اإلسالمية تي ذھب إل ى ت ة األول المقارب

ابھات  ددةٌ، والتش اتمتع ن االفتراق ر م ه أكث وان  ،بداخل إنَّ اإلخ رة ف ذه النظ وبحسب ھ

واالختالُف بينھما ھو في التكتيك  ،لنزعٍة أو تياٍر واحد المسلمين والقاعدة يمثاّلن فرعين

داف ي األھ ذا يجعل من الممكن  ،وليس ف ٌم كھ م يكن من الضروري–وفھ ة  -إن ل رؤي

حنة طارق رمضان! لُّ من وراء ِس ن الدن يُِط امة ب رى  أُس ة أو األُخ ة الثاني ا المقارب أم

ةك بين فترى افتراقاٍت وتمايُزاٍت في األَيديولوجيا والسلو  ،الجماعات اإلسالمية المختلف

ذ أحداث  د الماضي من دة تتحرك من المعسكر  11/9وخالل العق ات المتح ا الوالي رأين

راقيي ،األول إلى الثاني وطنيين الع ائرين فتجربة الواليات المتحدة في التعاُون مع ال ن الث

راق ي الع دة ف د القاع تراتي ض يل إس ي لتفض رار السياس نّاع الق ت ُص رف دفع جية تعت

ي  ّي ف ل الُمض ن أج ات م ذه االختالف تخدام ھ د الس الميين، وتعم ين اإلس ات ب باالختالف

ي  ،عملية تھميش القاعدة ى تبنّ رى إل اكن أُخ وقد عمد ُمراقبون في الواليات المتحدة وأم
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ويدافعون  ،في االنتخابات المقاربة نفسھا بعد أن الحظوا أّن اإلخوان المسلمين يشاركون

دافھا عن الدي ات المتحدة وأھ مقراطية في بلداٍن كمصر، رغم اختالف ھؤالء مع الوالي

ه يمزج  ى من حيث إن ة األُول في السياسة الخارجية. يتّخذ بيرمان بحماس سبيل المقارب

 ً ا الميين مع ائر اإلس احظي  ،س ن ج دد م المية تتع ة اإلس وه النزع إّن وج ه؛ ف بة ل وبالنس

وا الُمخرج الھو ذين قتل ون ال ال العي اليين األغف ى الراديك وخ، وإل ون ك دي تيوف ذين لن ال

ى رمضان المتظاھر «, الرھيب»ينشرون الُرعب في مجتمعاتھم, ومن القرضاوي  وإل

ف ة واللط ان انت ،بالوداع اب؛ صحيح أّن رمض ن الدن وأدان اإلرھ امة ب د أُس د أّن ق بي

 ،المشروع اإلسالمي ألنه يرى أّن العنف ھو مظھٌر لمشكلٍة أعمق في ؛بيرمان لم يتأثر

والليبراليون ال ينبغي أن ينخدعوا بالبيانات الليّنة أو الميول الديمقراطية لإلسالميين غير 

أّي شكل:  لمين ب دم المس تح يخ اٍش منف ي نق م ف دخول معھ بوا أّن ال ين أو يحس إّن »العنيف

نة من المراقبين الليبراليين إنما يستترون بھذه األمور ... لدى ذوي النوايا الحسالمسلمين 

ذين  المي، ال الم اإلس ارج الع ن خ ع م دون التضاُمن م ن يري ذَّبين والمضطَھَدين م المع

المسلمين، فيلجأون إلى أفكاٍر خاطئٍة عندما يعتبرون أّن ميراث حسن البنّا يمثّل الصوت 

ٌق في  ،«النبيل واألصيل واألكثر استحقاقاً لالحترام في اإلسالم المعاصر... أّن وھو ُمِح

ذه  ّن ھ انيين لك راليين والعلم اإلسالميين يثيرون الشكوك لدى العديدين من المسلمين الليب

ال تمثّل غير أقليٍة صغيرٍة في  -سواٌء أحببُت ذلك أو كرھتُه، وكذلك بيرمان–الجماعات 

وبالتركيُز عليھم فإّن بيرمان إنما يتجاھُل المعارك األكثر أھميةً  ،المسلمين اليومصفوف 

ةوا ذه األزمن ي ھ ة اإلسالمية ف ب األكثري ي قل دائرة ف ذه الصراعات  ،ل ةُ ھ ن رؤي ويمك

ان.  القرضاوي، الذي يلعُب دوراً رئيساوتطوراتھا في تجربة رجٍل مثل  اب بيرم في كت

ام»إّن  ي « اھتم ه ف دم غرض ون يخ م التلفزي ة ونج ه والداعي اوي الفقي ان بالقرض بيرم

ى  تدالل عل دلين « تطرف»االس ن اإلسالميينالمعت ھرة  ،م ال الش ا ن –فالقرضاوي إنم

ان دنيين  -بحسب بيرم ون الم ذين يقتل ه في دعم االنتحاريين الفلسطينيين ال بسبب فتاوي
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رائيليين! دِّرُ  ،اإلس دما يُق ً »رمضان  وعن ا ذا « وحش ً –كھ ا ره فظيع ه  -وال يعتب إّن رؤيت ف

هُ »على أّن بيرمان  ،للعالم تكون بالغةَ التْشويه ل، بحيث « يُشوِّ شخصية القرضاوي بالفع

  لن تعرفه في ھذه الصورة الكاريكاتورية غير قلٍة قليلٍة من المسلمين.

ل ب  وبالفع ي قل ُع ف و يق ور، وھ ة والحض ة األھمي يةٌ بالغ و شخص اوي ھ إّن القرض ف

د كب ،التطورات في العالم اإلسالمي ة، وناق ر وھو ُمدافٌع قويٌّ عن المشاركة الديمقراطي ي

د  ،للقاعدة ري، وموضوعاً للغضب والنق ار األكث دى التي وقد جعله ذلك مرجعيةً كبرى ل

لفية  دى الس ةل و ،الجھادي ة  وھ ين العلماني ة ب طية، الواقع ي الوس ه ف ھوٌر بنظريت مش

دى  ،واألصولية العنف ل رن ب وھو يرفض العقائديات المتشددة للسلفيين، والتطرف المقت

إلعالنھم الحرب »له أدان تصرفات القاعدة ووصفھم بالجنون  وفي كتاٍب أخيرٍ  ،القاعدة

ة، «! على العالم ة األميركي إنما وفي كثيٍر من األحيان؛ فإنه يختلف مع السياسة الخارجي

دعوة  المية، وال ر اإلس ة النظ ي وجھ ر ممثل د أكب رائيل، وأح اٍد إلس د ُمع و بالتأكي وھ

ذا العصر ي ھ ا يك ،اإلسالمية ف زيج ربم ذا الم ً ون وھ ا راً أحيان ار  ؛خطي ا ھي أفك لكنھ

وموأمزجة  لمين الي ين المس اثرة ب رة الك وة القرضاوي  ،الكث د مصادر ق كَّ أّن أح وال ش

إنومثل رمضان؛  ،قدرته على استقراء وجھات نظر المسلمين والتعبير عنھا وتمثيلھا  ف

هللرأْي العاّم اإلسالمي، بقدر ماھو جزٌء « بارومتراً »القرضاوي يُعتبر  ه ومن  ،أصيٌل في

ع مع المتشددين  ذي يحوُل دون القْط ويرى بيرمان أّن تقدير رمضان للقرضاوي ھو ال

رُء  وَن الم ً اإلسالميين؛ في حين أّن عملية القْطع ھذه ضروريةٌ لكي يك ا  ؛إصالحياً حقيقي

ع المتطرفين، لكّن بيرمان يف ةً م ا رمضان قطيع شل في التعرف على َمواطن أَحدث فيھ

ً وقد كلّ  راٍت في السنوات ختلف كلٌّ من وقد ا ،فه ذلك غاليا دة م رمضان والقرضاوي ع

أوروبا أن تظلَّ مرجعيتُھم الدينية  لمسلميفقد رفض رمضان دعوة القرضاوي  ،األخيرة

ي  المسلّحةكما أنه رفض العمليات  ،في بلدانھم األصلية دنيين اإلسرائيليين، والت ضد الم

اح دعمھا القرضاوي أحياناً، و ائل الكف رأى أنه على الفلسطينيين أن يتابعوا نضالھم بوس
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اح رمضان  ،ن المدنيمثل العصياالسلمي غير العنيف  ى انفت وھذه الجداالت ال تشير إل

ه ات القرضاوي وآرائ ي توجھ ذي حصل ف ر ال ى التغيي ل وإل ب؛ ب ه وحس د  ،ونقديت فق

ر  ة الحْظُت أنه في السنوات األخيرة؛ فإّن آراءه صارت أكث ة وتفكيري ُمحافظة وحروفي

 ً لفيون يكسبون  ،أحيانا اح في أوساط اإلسالميين. فالس ر الري ك بتغي ُم ذل وربما أمكن فھ

ق أيٍّ من  ك فشل اإلخوان في تحقي ي ذل المزيد من األرض في كّل األنحاء، يساعدھم ف

اول  ي متن ة ف درات المادي ود الق اعدھم وج ا يُس ية، كم اركة السياس ي المش اتھم ف طموح

راداً  اٍت وأف يھم مؤسَّس زال تصل إل ا ت ي م ديھم، وھ دم  ،أي لفيين تق ات الس م إّن طھوري ث

نھم  رةٌ م داٌد كبي هُ أع ذين تُواج ا، وال المية بأوروب ات اإلس اء الجالي طةً ألبن والً مبسَّ حل

االغتراب اس ب ة واإلحس ق بالھوي ةً تتعلّ كالٍت عميق ذه  ،مش اوي بھ ّس القرض د أح وق

ةالمتغيرات وحاول است ذه الطريق د  ،يعابھا بھ ع الماضي فق ه في الربي ا المعروف أن إنم

ع المعروف  ى الموق ن، باسمالرجل سيطرته عل ذي أَسَّسه: إسالم أون الي ان ھو ال  ،وك

املين  ن الع اٍت م ردوا مجموع ة، وط ات التحريري لفيون العملي ولَّى الس دما ت ك عن وذل

لمين دما حاول الق ،محسوبين على اإلخوان المس لروعن دخُّ هُ من  ضاوي الت جرى َعْزلُ

ريين ن القط ع م الكي الموق ب م ن جان س اإلدارة م ر ،مجل زل  ويُعتب ا ن ر م ك أكب ذل

ل القرضا تهبشخصيٍة رئيس اُد الناشطين اإلسالميينمث ة  وي ھي عم ود الثالث ر العق عب

ا والذين ينظرون إلى الظاھرة اإلسالمية باعتبار - األخيرة. أما المراقبون مثل بيرمان ھ

طَّح دهَ، مس ول اة وموحَّ تالف ح م االخ ةرغ اركة الديمقراطي ول المش ف وح إنھم  -لعن ف

مشتركات بين  ھناكيعجزون عن الوصول إلى تقديٍر صحيح لسائر المسائل. صحيح أّن 

ارزةٌ  - من مثل إقامة الدولة اإلسالمية - سائر األطراف إنما تبقى في الحقيقة اختالفاٌت ب

لفيين ل ة الس ين رؤي ر ب ّل شيء، والنظرة األكث ي ك د والخضوع ف ديد التوحُّ ع الش لمجتم

انوندحداثة والتي تتحدث عن الديمقراطية والمشاركة والمؤسسات الم م الق ة وحك في  ني

ذه  ،مجتمٍع مسلٍم ملتزم فاالختالفات كبيرةٌ وشاسعةٌ، بحيث ال يمكن بالفعل الحديث عن ھ
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دة في االستراتي والذي أراه أّن رمضان يقف  ،واألھدافجيات الجماعات باعتبارھا موحَّ

الم  لمين والع ات المس ب اھتمام ي قل ع ف ا يق ھد، كم ن المش حيح م ب الص ى الجان عل

ة و ،اإلسالمي دافع عن البراغماتي و ي ة، وھ اركة االجتماعي ة والمش وأن يصبح المرون

  في مجتمعاٍت ليبرالية. المسلمون مواطنين كاملين

ارك ن المش ان ع اع رمض ارضٍ إّن دف ٍع ُمع ي موق ُعهُ ف يين  ة يض اً للنصوص تمام

اليين م والراديك َعهُ معھ ان َوْض اوُل بيرم ذين يُح ددة ،ال ات المتش لفيين إّن الحلق ن الس  م

المية باعتبار ات اإلس ل المجتمع ى ك ر إل اديين تنظ االجھ د  ھ ى أبع ةً إل دةً ومنحرف فاس

د ي أن يبتع ي ينبغ ة، الت ن الجاھلي زٌء م ا ج دود، أو أنھ لمون  الح ا المس ا ويكافحھ عنھ

ا  ،الحقيقيون داخل. فخالي وتنظيمات اإلخوان وتنصبُّ دعوةُ رمضان على التغيير من ال

رى؛ في الوقت  دارس وخدمات أُخ ة وم اس مستوصفات طبي المسلمين تعرض على الن

دعوة  دمات لل ك الخ ه تل تخدم في ذي تس ه ال تقطابنفس ةً  ،واالس ور أليف ذه األُم تبدو ھ وس

ة، للقريبين من عبالنسبة  ؤدَّب، وبالنشرات مل الجماعات اإلنجيلية األميركي الحوار الم ب

ين  ،وتصوير أنفسھم بأنھم أطھاٌر ومستقيمون وشريفو الَغَرضالمتنوعة،  رٌق ب اك ف وھن

ي تضع الحجاب  رأة الت ا االم كب عليھ ن أن يُس اً م ُب خوف ي تتحجَّ رى الت يد، واألُخ ألَس

ام ،ألحكام هللا عّز وجلّ  طاعة ُر من اإلرغ اك أيضاً شكٌل آخ ا ھن ب،  :إنم ضغوط النَُخ

ادات غوط الع ن  وض ا م ُن إدراُكھ ي اليمك ية، والت ات المعيش ة، واالحتياج االجتماعي

 ً   وھذه مشكالٌت تحتاج على دراسٍة وتأمُّل. ،الخارج أحيانا

اول  ان ال يح د أّن بيرم ً بي ذلك أيضا ام ب و ؛القي رى  إذ ھ واّم مجموعات من العحْسب في

ة بين، وليس أفراداً يبحثون عن معنًى لحياتھم، في سياقاٍت معينٍة وتحدياٍت معين  ،المتعصِّ

راه  ا ي ان م بفبيرم تطيع  حس تالؤم وال تس ى ال ة عل عة مرغم اكنة وخاض وع س جم

ا!) ان بوروم ة إي عفْتھا مقال م أض ا ألّن إرادتھ ة (ربم ه أّن  ،المقاوم ى بال ر عل وال يخط

دن  ةاالء ربما يقّدمون معنًى آخر لحيؤاإلسالميين الجدد ھ أولئك الساكنين في صفيح الم
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ى األرض لتحسين  ة عل دة العامل ون الوحي ا تك ة، أو أّن الجماعات اإلسالمية ربم البائس

اةً  ،ظروف حياة أولئك الناس رين؛ يعرض اإلسالميون ھؤالء حي لمين كثي فبالنسبة لمس

ارات أفضل للناس في ھذا العالم، وليس فقط في ال عالَم اآلَخر؛ وبخاصٍة وسط غياب الخي

الً  ر أََم رى األكث ا ،األُخ اَء فھُمھ ي أن يُس ة ال ينبغ ذه النقط ى أّن ھ رغم  ،عل اوى ف دع

ه« الحديث»اإلخوان المسلمين؛ فإّن تنظيمھم ليس ذاك التنظيم   ،الذي يتحدث أنصاُرهُ عن

ن ن ن مجتوم ف م كله تختل يم وش ة التنظ إّن طبيع رى ف ٍة أُخ ٍع آلاحي ا أّن م ر، كم َخ

ارينجي  ،رمادية ُمْقلقةتعكُس أحياناً مناطق « خطاباته» ر مؤسسة ك ذلك تقري وقد أشار ل

ان عن إعطاء تصريحات ويُحجم رجاالت  ،م2006للسالم عام  الجماعة في أكثر األحي

في الدول اإلسالمية، والموقف من واضحة في قضايا حّساسة مثل موقع غير المسلمين 

لة باالجتھاد والقرار في المسائل الفقھيةالمسلمين  م  ،العلمانيين، ومن ھي السلطة المخوَّ ث

ف لمين للعن ة إّن رفض اإلخوان المس دُّ  داخل المجتمعات الوطني ى المجتمعات  ال يمت إل

ي  راقالت طين والع ل فلس تالل مث ت االح د ،تح ور ق ذه األم ن  وھ راً م رُّ كثي ال تُّس

ركيين ا  ؛األمي واء أزع–لكنھ ك أم الس ا ذل ف  -جن ل مواق الم تمثّ اء الع ي أنح ة ف األكثري

  اإلسالمي.

ي إّن كثيراً من نقاشات  ثعالب الصحراء: ين, والت ه: ھروب المثقف ان في كتاب ول بيرم ب

ربط  ٍب ي كان يمكن استقبالھا بجدية، قد غرقت في المساعي الحثيثة للرجل الصطناع نََس

ا ازيين األلم رين بالن الميين المعاص كِّل إ ،ناإلس راُرهُ ويش طلح  ص ى مص ية »عل الفاش

المية ده« اإلس افتھم - فوائ ويتھم وثق ةً لھ ك إھان رون ذل لمين يعتب م المس م أّن معظ   -رغ

ة ة المتالعب ة الفكري ع اإلسالمي لصالح النخبوي ه عن الواق ى غربت د  ،دليالً عل وھو يعق

وان: الدعاية النازية في العالم بالفعل فصالً طويالً في الكتاب مادتُهُ مأخوذةٌ من كتاٍب بعن

دعو  ر الم ي التفكي ه ف ي لزميل ل  Jeffrey Herbالعرب ي الفص تدالل ف طُّ االس ومح

ل بكانا شديَدي اإلعجاب  ين الحسينيالمذكور أّن حسن البنا والمفتي أم ان مث ادة األلم الق
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وبلز ر وجوزف غ ف ھتل ة  ،أدول الطبع بالھولوكوستوال عالق رب ب ان ؛للع ّن بيرم  لك

ازيين، يني بالن ي الحس ة المفت ن عالق ديث ع ويالً للح اً ط ا  يخّصص كالم اب البنّ وإعج

في الثالثينات من القرن الماضي، رأى الحسيني أّن األلمان ھم أفضل  بالحسيني وأفكاره

طين،  تعمرين لفلس انيين المس ه البريط ي وج اء ف اعد الحلف ھيوني الص روع الص والمش

اوين إسالمية لكْسب  ثم ،فلسطين والذي بدأ يرسل الالجئين إلى ى مشروعه بعن ه غطّ إن

ة ،تأييد الجمھور رة القائل ي الحسيني  :وھذه الوقائع أقّل جاذبيةً لبيرمان من الفك إّن المفت

دعم كانت لديه عقيدةٌ ما، وإنما  تحالف مع النازيين على أُُسٍس الھوتيٍة واضحة! ولكي ي

ن م اس م ارع لالقتب ذه يس ة ھ ه الغربي تون فكرت ة برتس تاذ بجامع وھين األس ارك ك

وكوھين يورُد رْأياً ثم يرفضه، وخالصتُهُ  ،والمختص بتاريخ اليھود في العالم اإلسالمي

دري في  رى! وال ن ةً أُخ أّن المفتي كان منغمساً في مشروٍع غريب لتوجيه اإلسالم وجھ

  ا!النھاية ماذا يريد بيرمان، ھل األَْخذ بالشائعة أم برْفض كوھين لھ

ه ي أسھمت في وباإلضافة لذلك كلِّ ة ھي الت ة جمَّ ان يتجاھل جوانب تاريخي إّن بيرم ؛ ف

رة المية الُمعاص ناعة اإلس ر  ،ص رئيس عبدالناص ام ال طھد نظ ينات اض ي الخمس فف

ران  , وانتشرت كتابات األيديولوجي البارز سيدّ اإلخوان المسلمين د أسھم األم قُطب، وق

ى مقاعد في  ،صعود اإلسالمية الجديدة إلىفي إحداث انشقاٍق أّدى  افس عل وكان البنّا ين

 البرلمان، ويحتفظ في الوقت نفِسه بتنظيم عسكري سري مثل معظم األحزاب المصرية

ذاك بآن يد قُط رة س ي فت ا ف د  ، أم ن مصر أو فق وا م ا أن يھرب ى اإلسالميين إّم ان عل ك

ان حسن ا ،في غياھب السجون رھابيقاسوا اإل د العمل من ضمن وھكذا فقد ك ا يري لبن

ُده–نظام الدولة  ده حفي ا -وھو األمر الذي يري ا ع ذا األمر م هوھ  ،د بوسع قطب أن يفعل

تبدلوا  ذين اس ّدين ال افقين والمرت يٌء بالمن وھكذا فقد رأى قطب أّن المجتمع المعاصر مل

ان م اإلنس م هللا حك ام  ،بحك د الع ب،  1970وبع يد قط وا رأي س وان رفض إّن اإلخ ف

يوت الم العرب ا  ،حمسوا للمشاركة في سائر أعمال الدولة ومؤسَّساتھا في كل أنحاء الع أم
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فأنصار قطب  ة العن د انصرفوا لممارس ك ،فق ع ذل ذا  وم ود ھ ر وج ان ينك إّن بيرم ف

ً  إنّ  :وفي الرّد على الرأي القائل ،االنقسام  بل إنه يعرفه ؛لم يعرف البنّا؛ قال بيرمان قطبا

ا.  ،يقيبالمعنى الميتافيز ألة بُرّمتِھ رفض المس دعو ل ه، وي دفاع عن وھذا الكالم ال يمكن ال

ازيين  ى الن ان إل وم الفاشية اإلسالميةأّما لجوء بيرم غ استعمال مفھ دعو  ،فلكي يسوِّ وي

وعندما يرفض  ،بيرمان رمضان إلى إدانة المفتي وحسن البنا بسبب قُربھما من النازيين

ألة رمضان ذلك فإنه يتھمه بإخفاء أ ذه المس ام رمضان بھ سرار أكثر إظالماً. وعدم اھتم

يئاً في الوقت الحاضر ؛موافقته عليھا إلى عدمال يعود  ه ش ي بالنسبة ل ا ال تعن ل ألنھ  ،ب

راليين  ين وسط ضجيج الجدال ومن المؤسف أن تضيع آراء الليب ر العنيف لمين غي المس

  المحتدم.

ع  ؛بيرمان يكشف عن موضوٍع ُمھمّ  ومع ذلك فإنّ  المكتََشفة:الحقائق المقبولة و إذ الواق

ق ال يطھم بطرائ كيل مح ادوا تش الميين أع ي أّن اإلس ين  تُرض ين األوروبي المثقف

ى  ،واألميركيين ون عل واإلسالميون بالفعل يضعون عقيدتھم في رأس األَولويات، ويعمل

ع ة والمجتم انون والسياس ي الق ا ف الھم  ،تطبيقھ وتھم وأعم كَّ أّن دع ة وال ش االجتماعي

ذور ن الج ع م ر المجتم ي تغيي اعد ف ك س لُّ ذل ة؛ ُك اتھم الحزبي ذا ،وسياس ف  وھ يخي

دون  ذين ال يري ك الليبراليين والعلمانيين والنِْسويين وغير المسلمين، ال أّن ذل راف ب االعت

ير  ةيش ر األكثري ى تغيُّ وى  ،إل الميين وأق اعد لإلس وذ المتص ذا النف ار ھ ج إلنك الحج

ا وض النقاش رى، وخ كالٍت كب ةً لمش والً مؤقت ون حل م يعرض م: أنھ ون ت معھ ويحّول

راطيين ،المشكالت باتجاھاٍت أسوأ د يكون اإلسالميون ديمق راليين ؛فق نھم ليسوا ليب  ،لك

ة  ر الليبرالي ات غي ى أّن التوجھ ير إل اح يش ة أو النج ذه الحقيق ي وھ وةً ف ر ق تكون أكث س

ى  اتھاالمجتمعات، وسيجعل ذلك األوضاع أصعب عل ات المتحدة وسياس د أّن  ؛الوالي بي

واع اإلسالميين  ً ھذه الوقائع بالذات تجعل من عدم تفرقة بيرمان بين أن ا أً فادح د  ،خط وق

ً ال يكون طارق رمضان  شاركة الجميع، وعلى اجتناب العنف على م لكنه ُمِصرٌّ  ؛ليبراليا
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رفين دماج، بعكس المتط ذ االن دم م ،وتحبي رى لع باٌب أُخ اك أس الميين وھن ة اإلس واجھ

دة ةٌ واح أنھم جماع ي الد :السبب األول :ك ل ف يةيتمث ات السياس ة والحري ي  ،يمقراطي فف

ر  ت ذات الغالبية اإلسالمية، تَُعدُّ كثيٍر من المجتمعا ين األكث بعُض األحزاب اإلسالمية ب

م في الغالب أّما  ،تنظيماً، وھي تُمثّل المعارضة ات والجھ ،من الشموليينخصوُمھُم فھ

اة لتي تواجه اإلسالميينا ا  تُواجهُ وتضطھد أيضاً ُدع دعو إليھ ي ي ات السياسية الت الحري

لكنھم يقبعون في السجون،  ؛وقد ال يكون اإلسالميون غير العنيفين ليبراليين ،الليبراليون

وق اإلنسان  ؛ويعانون من القمع اة حق ديمقراطيين ودع راليين وال ى الليب وُن عل وبذلك يك

رتفتأن يل ذا األم ي  ؛وا لھ ورلك اة والجمھ ون الُرع ي عي دقتيھم ف وا ص بب . يحفظ والس

اني ا :الث دة وإرھابھ اراً لتطرف القاع ر إنك م األكث ين ھ ر العنيف د  ،أّن اإلسالميين غي وق

العراق ضد وقف اإلسالميون المتحولون (= ْنفھمالمتطرفين  قوى الصحوة) ب د  ،وُع وق

ى عدم دخو اساعد اإلسالميون بمصر عل دة إليھ وفي غزة يتصارع إسالميو  ،ل القاع

ه الكفاي ا في ةً بم ا عنيف ذين ال يعتبرونھ إّن األحزاب  ،ةحماس مع المتطرفين، ال ذلك ف وب

ي  ر الفوضى ف اجد، ونش ى المس تيالء عل ع االس ي من دةٌ ف داً مفي ة جي المية المنظَّم اإلس

ة.  ثاألوساط المتدين زداد :والسبب الثال االً أن ي اك آم ين  أّن ھن ر العنيف اإلسالميون غي

بب ة، بس و الليبرالي اً نح ھ اً وتَوجُّ ة األفضل  انفتاح عبية والمعرف رة والش ة والخب التجرب

الم اٌح  ،بالع إن حدث انفت ذا ف ف، ول ى العن وا إل م يتجھ د مورست الضغوط ضدھم فل وق

روراته لمي وض ار الس اً بالمس يزدادون إيمان م س ّك أنھ ال ش اھھم، ف تخدام  ،باتج فاس

دال دلضغوط قد يا د من االعت اه المزي دفع باتج م بالمشاركة ي ليم لھ فع للراديكالية، والتس

ة.  عواإليجابي بب الراب ي أّن  :والس ة ف ارك جاري اك مع ھا ھن الميين يخوض الم اإلس ع

ابقة-العلمانيون  ة الس ة الھولندي ودة بالصومال، والمواِطن ي، المول ان ھرسي عل  -مثل أي

ة ھ ذه الطريق د أّن ھ يةبي ين اإل ،امش دور ب ة ت ارك الحقيقي ديين، والمع صالحيين والتقلي

و  رب ھ ي الغ لمين ف دماج المس ي الن دي الحقيق رفين. والتح الميين والمتط واإلس
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ات ة المجتمع ن جاھلي دثون ع ة، ويتح ون الديمقراطي ذين ال يقبل ون ال ا  ،المتطرف أم

ددالليبراليون الذي يعتمد عليھم بيرمان فھم فئةٌ بسيطةٌ وقلي ة الع اً من  ،ل أتون غالب م ي وھ

ات  رٍة في االنتخاب ى أصواٍت كثي ن يحصلوا عل ة الوسطى المرتاحة، ول أَُسر من الطبق

ات و ،التي تريدھا الواليات المتحدة« الشفّافة» ى الفئ دعم عل راد االقتصار في ال أو األف

راليين ال ويسيءُ يُضرُّ بمصالح أميركا،  الذين يدعمون إسرائيل ى الليب ذ إل وا من ذين عمل

  زمٍن لنشر القيم التي يُنكرونھا على اإلسالميين.

لمين  قّين المس ا من المنش ي يعتبرھ ي، الت في النھاية يعمد بيرمان للدفاع عن ھيرسي عل

ا م  ،القُدامى، والتي يُعجب بھا الغرب لتمثيلھا قيمه وممارساته التي يحبُّھ ان ال يفھ وبيرم

شدة  ل أّن بين أسباب ثوران القاعدة المسلمون؟ وھو يتجاھ لماذا ال يتبنّاھا الديمقراطيون

ب الغرب, ن جان ا م ي يجري تبنّيھ ة الصغيرة الت ذه المجموع ة ھ ا يجري  ليبرالي لكأنم

داً عن  ،رْفُض األكثريات التي يتماسُّ معھا اإلخوان ى الوسط بعي ويمكن أن يجتذبوھم إل

زاز ه  ،التطرف واالبت ر أن يختفوإن ن المنتظ يس م ود، وال أن ل ن الوج لمون م ي المس

رب ادروا الغ ؤالء  ،يغ ُرق إلشراك ھ ة أو طُ اد طريق ه إيج ن المنصوح ب ه م ذلك فإن ول

و  ،المواطنين الجدد في حضارة الغرب وازدھاره يئاً فھ ي ش ة تعن وإذا كانت الديمقراطي

ة ة بحري رف والحرك ا بالتص ليم لمواطنيھ ي  ،التس اآلراء الت ان ب رد رمض ا ينف وربم

اذكر ا ؛ناھ ار ُدعاتھ ن كب داً م زال واح ا ي ان وم ه ك ى  ،لكن ْخط عل ديد الُس ان ش وبيرم

لكنه يعترف أخيراً أّن ھؤالء قد ال يجدون طريقةً أفضل  ؛الغربيين الذين دعموا رمضان

  لدعم الديمقراطية في العالم العربي!



  اإلسالم في عيون متى الباريسي
 1د.محمد فوزي رحيل

القرن الثالث عشر أوربا في من كبار كتاب  متى الباريسي يعد
 إنجليزي، ومن معرفته باللغة الفرنسية، كان علي الرغم من لقبهو  ،الميالدي

المولد، لكنه ربما درس في باريس في شبابه بعد دراسته المبكرة في مدرسة 
وبالرغم من ذلك ال نعرف شيئًا عن تاريخ ميالده أو عن  ن،دير القديس ألبا

، وكل م 1202م و1200 عاميلكن يرجح أنه ولد بين سني حياته األولي 
في دير القديس  الرهبانِسلك لك م ، سَ 1217في عام ما نعرفه عنه أنه 

إصالح نظم الرهبنة والديرية وكلف بالذهاب إلي النرويج للعمل علي ، ألبان
األصدقاء شبكة واسعة من متى وقد كون م، 1259عام  متى توفىو  ،هناك

في مدوناته وهو ما ساعده  ،رجال الدين والبارونات وغيرهممابين الملوك و 
التي استقى  ، حيث وفروا له الوثائق الرسمية وشهادات شهود العيانالتاريخية

فقد  Chronica Majora أما عن التاريخ الكبير .منها مادة تاريخه الكبير
نشر الكتاب بلغته و  .م)1240هـ (638ه عام دأ متي الباريسي في تأليفب

ضمن موسوعة  الميالديمن القرن التاسع عشر  الثانيفي النصف  ةالالتيني
  . Rolls series سلسة الفائف أو المصادر اإلنجليزية المعروفة باسم

، والحكيومن أهم سمات متى المؤرخ قدرته العالية على الوصف 
و ما مكنه من تصوير معاصريه تصويرًا قريبا من الحقيقة سواء في وه

غير أنه افتقد النظرة الكلية لألحداث، كما امتلك روحًا أفكارهم أو أهدافهم، 
، فعلى سبيل المثال تعاطف نقدية عالية لم تمنعه من نقد من أعجب بهم

صف يتورع عن و  لكنه لمم) 1272- 1207الثالث (مع الملك هنري كثيرًا 
ه في د، فهو ربما يعجب بالرجل في جانب وينقالملك برجل الدولة غير القدير
 أنوسنت الرابعولم يخش مكانة وال سطوة البابا  .جوانب وال يمنع هذا من ذاك
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فردريك اإلمبراطور األلماني تقد موقف البابا من نفا م)1234-1254(
، إذ قرر فردريكها أكد رفض البابا لمساعي الصلح التي بذل، حين الثاني

فال يتجرأ أحد علي تحطيم مكانته ونفوذه حتى يكون عبرة لكل ملوك الغرب 
وقال متى في هذا الصدد: " إن جشعه وحبه الشديد للمال سلطانه بعد ذلك، 

إن  –هما السبب في كل هذه الكوارث.... لقد أغشى المال على بصيرته 
الحادث في العالم، ولم ال البابا هو المسؤول عن كل هذا القلق واالضطراب 

  .؟ لقد سار على ُخطي قسطنطين، وترك درب القديسين"
من خالل المطالعة سالم، فا عن مصادر الصورة التي رسمها لإلأم

أما  :نتبين أنه استقى هذه الصورة من اربعة مصادر قة لهذه الصورة،الدقي
إلي  التقارير التي كان يرسلها المبشرونخالل من  األول لمصدراعن 

وبالتالي كان البابا يرسل بفحواها  ،البابا في روما عن المسلمين وعقائدهم
ذوي  الكاثوليكرجال الدين  الثانيالمصدر أما كما يهوا إلي بقاع أوربا، 

الذين كانوا يرحلون  ،الشاميالمناصب في المغتصبات الصليبية في الساحل 
لحملة صليبية أو طلب  بصورة متوالية ألغراض شتى سواء الدعوة أورباإلي 

أما  .معلم رهبان كنيسة القديس توماس في عكاالعون المادي ومن بينهم 
 التيفلم يصرح به متى لكنه ظهر من خالل الصورة  الثالث مصدرال

انتشرت في  التي األسطوريرسمها لإلسالم وهى الرؤية الشعبية ذات الطابع 
المصدر ، أما شر الميالديع الثانيأوربا على نطاق واسع في بداية القرن 

الالهوتيين أيضًا وهو كتابات  لم يصرح به متىفهو مصدر  الرابع
السراكنة، وهو  ةالكاثوليك عن المسلمين، وقد ظهر ذلك في تفسيره للفظ

  . م)663(ت  Isidore of Seville تفسير أخذ عن إيذدور اإلشبيلي
بدايــة  فــي عنــهأعــرب أمــا عــن غــرض متــى مــن رســم هــذه الصــورة، فقــد 

العقيــدة الزائفــة عــن جنــون روايتــه حــين قــال :" حــين نشــرت إلــي العــالم وحــوت 
أى أن هــذه الصــورة قــد رســمت  "محمــد نبــي اإلســالم فإنهــا أثــارت حقــد الجميــع
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الغربيـة خيـر مـن  اإلعـالملشحذ همم األوربيين ضد المسلمين ولم تجد وسائل 
فـــال يبخلـــون علـــى ، اإلســـالم حتـــى يكـــره الجميـــع اإلســـالم نبـــيســـمعة  نشـــوية

فــى وقــت اهتــزت فيــه ثقــة األوربيــين  .الحركــة الصــليبية ال بــالنفس وال بالمــال
  .يولوجية الحرب الصليبيةدمما أدى إلي تراجع أيبالبابوية 

بالدالالت حول لقب المسلمين حيث بدأ متى الصورة بعبارة مليئة 
ة لكن والحق " يصر السراكنة على أنهم عرفوا بهذا االسم نسبة إلي سار  يقول

 يقال ينبغي أن يقال لهم الهاجرين نسبة إلي هاجر، وٕاسماعيليين نسبة إلي
يبدو أن متى أو المبشرين الذين نقل عنهم ، قد أرادوا أن يظهروا و إسماعيل" 

المسلمين بمظهر التحلل من نسبهم إلي السيدة هاجر ذات األصول غير 
الخليل عليه السالم التي كانت الحرة، وينتسبون إلي السيدة الحرة سارة زوجة 

وغرض متى من هذا االستهالل هو التنويه بشعور  في األصل سيدة لهاجر،
المسلمين بالنقص نتيجة أصولهم البعيدة غير الحرة كما يتخيل، مما يكون 
نزوعا سلبيًا تجاه المسلمين لدى األوربيين حين  يطلعون على كتاب التاريخ 

هو مصطلح شائع في الكتابات الغربية في أما لقب السراكنة فالكبير. 
تفسير ، ويبدو أن متى في هذا ال- للداللة على المسلمينالعصور الوسطى 

، الذي تواتر إليه هذا التفسير الذي يعزىشبيلي والشرح قد تأثر بإيذدور اإل
ومهما يكن من أمر فاإلسالم . لدى المؤرخين األوربيين ولم يشذ عنهم متى

بنص القرآن  ، وذلكل على العملوال نسب، ولكن يعو  يعول على عرق ال
بل  ، كما أن معظم المسلمين في ذلك العصر لم يكونوا عربا فقطوالسنة

دخلت في  التيمن سائر أجناس األرض أيضا فرس وهنود وبربر وقبط و 
  . اعتنق أهلها اإلسالم بنسب متفاوتةو  حوزة المسلمين

النقل االنتقائي من ومن أبرز سمات الصورة التي رسمها متى 
المصادر اإلسالمية بما يحقق الغرض الذي من أجله رسم الصورة وهو إثارة 

محمد (  نسب الرسول يأتيوفي هذا اإلطار  حقد األوربيين ضد اإلسالم،
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مما ذكره متى أن " إسماعيل ، الذي أنجبه إبراهيم ، فصلى اهللا عليه وسلم) 
: قيذار، ويشجب، يعرب، تيرح، من أمته هاجر، ومن إسماعيل ولد أبنائه

تاحور، مقوم، أدد، عدنان، معد، نزار، مضر، إلياس، مدركة، خزيمة، 
كنانة، النضر، مالك، فهر، غالب، لؤي، كعب، مرة، كالب، قصي، وعبد 
 ،مناف، وهاشم، وعبد المطلب، والذي أنجب، عبد اهللا، والد سيدنا محمد

الرسول محمد مطابق تمامًا لما والحقيقة أن كل ما قاله متى عن شجرة نسب 
 الثانيأما الدليل  ورد في كتب السيرة النبوية وفي مقدمتها سيرة ابن هشام،

فهو خبر  لألوربيينقدمها  التيمتى أو من أخذ عنه الصورة  إطالععلى 
السفينة، فهذه لسؤاله عن  عليه السالم وٕاحيائه يافث بن نوح عن عيسى

ونقله عنه ابن كثير وعلق عليه  خ الطبريالرواية مأخوذة بنصها من تاري
على هذا النقل خبر هجرته والدليل الثالث . بغرابة سندها وعدم الوثوق به

 حين المنورة فقد وصفها متى وصفًا دقيقًا، صلى اهللا عليه وسلم إلي المدينة
وصفها أنها مدينة في الصحراء، شطر سكانها من اليهود واآلخر من الكفار 

صف جل سكان المدينة بالجهل والبساطة وهو ما وفر التربة الوثنيين، وو 
ى وهو وصف طالما وصف به الخصبة لنشر اإلسالم من وجهة نظر مت

، وهناك بنى معبدًا لنشر عقائده المزيفة بين البسطاء. والحقيقة أن المسلمون
إطالق اسم المعبد علي دار عبادة المسلمين التي عرفها العالم أجمع باسم 

يوحي بإصرار متى ومصادره التي اعتمد عليها علي وصف اإلسالم  المسجد
بالوثنية تأكيدًا لزيف االسم في اعتقاده أو كما أراد أن يراه الغربيين ممن 
سوف يطلعون على كتابه، في وقت ال ينكر فيه أن أوربا صار لديها 

ف بين العالم يكثبها عن اإلسالم في ظل االتصال المعارف ال بأس 
ناهيك عن التواجد  ،مي والغرب األوربي في ظل الحركة الصليبيةاإلسال

  اإلسالمي في األندلس منذ أواخر القرن األول الهجري.
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أما الجانب الثالث من الصورة التي رسمها متى لإلسالم فتهدف إلي   
وشمل هذا الجانب التشكيك بل نكران نبوة محمد صلى اهللا عليه وسلم، 

ى اهللا عليه وسلم إظهار محمد صل :أولهابها غايته الكثير من النقاط ليحقق 
الباحث عن الثروة الذي ألقى حبائله وتزوج من واحدة  االنتهازيفي صورة 

طيل بمالها على أهل مكة، بل ودفعه غنى زوجته إلي تمن ثريات قريش ليس
غير أنه لم يفعل بسبب معارضة من هم أكثر نبالة  لطلب الملك، التسامي

  الشخصية، وعند ذلك قال أنه نبي ويجب علي الناس أن تتبعه.منه وقوة في 
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 ال لشيء سوي لتشويه سيرة رجل ذهبوا ليحولوا 

اس عن دينه، ومن ثم جافوا الحقيقة وقالوا ما قالوه بدال من أن يكررا ما الن
رأوا، أو روي لهم عن الدعوة اإلسالمية وما عانه الرسول في سبيل نشر 
دعوته وما القاه من قومه، وبدال من ذكر حقيقة عرض قريش الملك عليه 

أراد  ليتخلى عن دينه، ورفضه القاطع لذلك، كما ذكرت كتب السيرة ومن
 اجئت بهذ تي ذكرت أنه قد قالوا له " أن كنتفليرجع إلي كتب السيرة ال

يث تطلب به ماال جمعنا لك م أموالنا، حتى تكون أكثرنا ماًال، وٕان كنت دالح
إنما تطلب به الشرف فينا، سودناك علينا، وٕان كنت تريد به ملكا، ملكناك 

ك لكنه خشي بسبب للمل سما،علينا" بدال من ذكر كل ذلك ذكروا أنه 
لم يكن  ،وهو ما يجافي الحقيقة فحين نزل القرآن علي النبي ،وضاعة نسبه

الذي ذكر متى نفسه أن جده كان رعيا  ،ينقصه الشرف فهو حفيد سيد قريش
  .للكعبة

ومهما يكن من أمر فقد كان متى في صورته أقل أسطورية من 
د مأل عقل محمد مهرطقًا مسيحيًا قالذي ادعى أن  جيوبرت أوف نوجنت

لكنه كان قليل المال مما (صلى اهللا عليه وسلم) بالسموم والعقائد الفاسدة، 
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المهرطق أن  أرادثم فبدأ يجمع المال من كل مقصد،  أفكارهأعاقه عن نشر 
في نظرها  اهللا عنها وزين محمد  رضييزيد من قوته فاستغل ترمل خديجة 

الثروة والرفعة، فادعى الوحي ، وبهذا الزوج حاز حتى اقتنعت به زوجًا 
 ويرجح أن يكون هذا المهرطق هو ورقة بن نوفل والنبوة واجتمع الناس حوله.

  خديجة. السيدة ابن عم 
به أن يشكك في نبوة محمد صلى اهللا  أرادالذي  الثانياألمر أما 
أن من آمن بالرسول هم الجاهلين  ، فهو نوعية المؤمنين به، فذكرعليه وسلم

الذين لم يروا من قبل نبيًا بجانب المحرومين كنسيًا، باإلضافة إلي الفقراء 
قطاع الطرق واللصوص بدًال من أن يشيروا إلي من اعتنق اإلسالم من 
كبار سادة قريش وعقالئهم مثل أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان وعمر بن 

يثرب كذلك وصفهم بالجهل  ، وحين تحدث عن المؤمنين بالنبي فيالخطاب
من وجهة نظر متى  -البساطة وهو ما وفر التربة الخصبة لنشر اإلسالم و 
ولم يهتم الناقل بخبر أعيان  وهو وصف طالما وصف به المسلمون.  -

  .، قبل وبعد الهجرةاإلسالميثرب وعلماء اليهود الذين اعتنقوا 
الذي أراد به متى أن يشكك في نبوة محمد صلى  األمر الثالثأما 
باللصوصية واالعتداء على التجار قبل  النبياتهام م، فهو اهللا عليه وسل

، بسرقة أبى جهل، وفي المدينة النبيالهجرة من مكة وبعدها، ففي مكة اتهم 
، نوع من اللصوصية الهادفة إلى نهب التجار النبيوغزوات  اعتبر السرايا 

فشل فيها  التي ة أمثلة على هذه اللصوصيةأعطى ستوفي هذا السياق 
د متى أو من نقل صوالحقيقة أن هذا األمر يوضح سوء مقًا جميعا. محمد

صلى اهللا عليه وسلم قد لقب بالصادق  نه ، فلم يهتم بأن يذكر أن محمداً ع
الكافر منهم قبل المؤمن كانت في  ،أهل مكة أماناتاألمين في مكة، وأن 

د بعد وكان يستطيع أن يفر ببعضها، ولو فعل ما المه أحبيته ليلة هجرته، 
أن جرد أصحابه حال هجرتهم من أموالهم ومن بين من جردوهم أناس كان 
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(رضي اهللا لهم أمانات لدى الرسول، لكنه لم يخنهم وترك على بن أي طالب 
أما في شأن الغزوات والسرايا  فقد خلط متى خلطًا ليرد ذلك إليهم، عنه) 

القارىء فال يخرج  بكالها ومواضعها ونتائجها بشكل ير رهيبًا بين أحداثها ورج
بشيء منها، إال أن يزداد حقدًا على صاحب هذه السيرة وعلى الدين الذي 

  يدعو إليه.
نبوة محمد صلى اهللا  فيأراد بها متى أن يشكك  التياألمور  ورابع

 أمر، وهذا لدى متى ه بما يمكن أن يقع له من السوءوسلم هو عدم تنبأعليه 
 ويصاب في نبيلمعارك، وكيف يكون ويهزم في ا نبيعظيم فكيف يكون 

، وكيف يكون نبى -لي ما وقع في غزوة أحد إشارة إ – وفكه أسنانهوتكسر 
كان معه  النبيوال تساعده المالئكة، وعلى حد زعمه أن المسلمين يدعون أن 

. والحقيقة أن االعتماد على لماذا ال يمنعونه فيسائلعشرة مالئكة لخدمته 
 -ة وال كبيرة في حياة الرسول إال وأحصتها رك صغير لم تت التيكتب السيرة 

عن سيرة رجل في التاريخ إذا ما قورنت  وأصدقهامن أوثق المصادر  هي
في كل غزواته كان يتصرف  النبيأن توضح  -بغيرها من سير المشاهير

وٕان لم يمنع ذلك حدوث بعض  –ببشريته وليس بمساعدة من السماء 
ينتصر وحين  باألسبابفحين يأخذ  -لمينالمعجزات كانت في خدمة المس

ن، كما حدث في مسلميوا بهذه األسباب يهزم الذيتخاذل المحيطون به وال يأخ
أنه  النبيكسروا في غيرها، ولو قال  انتصروا فيها أو التيسائر الغزوات، 

لصار مناقضًا للكتاب الذي أرسله اهللا به والذي نص على ذلك، يعلم الغيب 
رآن أنه ال في الق ه، فأوضح لهم كما جاءدعوتبه رافضو تهمه وهذا االتهام ا

ما مسه السوء، إذن هذا السوء الذي تعرض له هو يعلم الغيب ولو علمه 
  دليل صدق رسالته.

شهوانية محمد صلى اهللا عليه وسلم وزناه  فهى األمور خامس أما
الطمع في الشهوانية، بل و بو  ىحتى تزداد الصورة قتامة اتهموا النبي بالزنف
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نساء أتباعه، ظلمًا وزورا، وحتى تسبك الصورة اتجهوا إلي الخلط بين حدثين 
بعيدين عن بعضهما تمامًا، األول هو زواج الرسول بالسيدة زينب بنت 
جحش والثاني حديث اإلفك الذي تعرضت له السيدة عائشة،فالرواية تصور 

انوا يخفون عنه النبي بالشهواني وعلم أصحاب النبي بذلك لدرجة أنهم ك
زوجته باالختفاء عن  بن حارثة يأمرزيد  ذافه ،زوجاتهم حتى ال يطمع فيهن

تنازل عنها زيدًا على  رآهاحين  النبيعين النبي حتى ال يأخذها منه ، لكن 
الفور فأخذها النبي وتزجها زاعمًا أنه أمر من السماء، وحتى تبقى الرواية 

يد هذه هي ابنة عمة النبي وهو الذي في ظاهرها سليمة لم تذكر أن زوجة ز 
زوجها من تابعة وأن القرآن قد أمر النبي بالزواج منها لحكمة إلغاء عرف 
التبني عند العرب التي كانت شائعة منذ زمن بعيد، وحبكًا للرواية أظهر متى 

رافض لفعل نبيه موضحًا له أنه يسيء إلي بمظهر الطالب  أبيعلي بن 
وهكذا يخلط متى بين عناصر السيرة لتصوير   .لسيدةسمعته بارتباطه بهذه ا

اإلسالم في صورة مشوهة. أما زوجات النبي فقد اختلط األمر لدى الراوي أو 
أن النبي و سة عشرة زوجة، هكذا أراد، فقد ادعى أن زوجات النبي كن خم
ثم أخذ في الرواية لذكر  ،كان له زوجتان من الحرائر والباقي من اإلماء

    بخلط واضح بين األسماء واألحداث. ينساء النب
شهوانيًا كما يقول متى أو من نقل عنه لتزوج قبل  النبيولو كان 

بيوت صويحبات الرايات عمره، أو لصار من رواد  الخامسة والعشرين من
صلى اهللا -كانت تجارة رائجة في مجتمع الجاهلية حتى أن الرسول  التي

ولم يولد من سفاح  شرعيزواج  أي يفتخر أنه ولد من نكاح -  عليه وسلم
شي هذا الداء في مجتمع ما ، وهو ما يوضح مدى تفشرعيبشكل غير  أي

ألقبل على زواج البكر بدل من الثيب  شهواني النبيولو كان سالم، قبل اإل
وحين توفيت كان قد صار ذات األوالد، كما أنه لم يتزوج عليها في حياتها، 

وحين تزوج هذه للشهوة الجامحة نصيب، في الخمسين من عمره ولم يعد 
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، ليؤنس وحدتها ويرعى المرة لم يتزوج ببكر بل ثيب وهى السيدة زمعة 
جمال أو نسب أو  ذاتهذه  زمعةأم المؤمنين ، ولم تكن وترعى عيالهعيالها 

بكرن  أبىكما أنه لم يتزوج ببكر خال عائشة بنت مال، بل فقيرة ذات عيال، 
رر، إما لتشريع مثل دة منهن مبحان لكل لزواجه بكل وانسائه فقد ك باقيأما 

ومبررات زواجه بهن  زينب بنت جحش، والحديث يطول عن زوجات النبي
  األجمال.وهذا ليس مقام التفصيل بل 

في صحة واألخير الذي أراد متى أن يشكك به  السادسأما األمر 
قد ذكر أنه قد ودفنه، ف(صلى اهللا عليه وسلم)  النبيت نبوة الرسول فهو مو 
بأنه تسمى زينب، وعند األكل نطق الزراع  امرأةعلى يد  سم في فخذ شاه

، كما تقول الرواية مات الرسول مسوماً  عشر عاماً مسموم، وبعد ثمانية 
وبادىء ذى بدء  .وتكمل الرواية وتقول لو كان نبيًا حقًا ألنقذ نفسه من السم

قدت الشاه المسمومة  التيراة هذه الرواية بها بعض من الحقيقية فاسم الم
قطعة منه في  النبيبعد أن الك  بالفعل ونطق الزراع بنت الحارث زينب 

ع في األكل فقضى نحبه بسبب شدة ر سبشر بن البراء فقد أفمه أما تابعه 
أربع سنوات كن بعد ثمانية عشر عامًا كما ذكر بل بعد أما وفاته فلم تالسم، 

هـ وتوفى الرسول 7حدثت فيها الحادثة عام  التيفقط، فقد فتحت خيبر 
  .بسبب الحمى هـ11(صلى اهللا عليه وسلم ) عام 

والغريب أن متى قد أدعى أدعاء غاية في الغرابة عن وفاة الرسول 
الوفاة وتيقن أنه مرض  وهو أنه حين حضرتهمحمد صلى اهللا عليه وسلم، 

تفع إلي السماء، ولما طلب من أصحابه أن يتركوه وال يدفنوه ألنه ير  الموت،
وهذا  ،بقى أيام مكانه ولم يصعد إلي السماء دفنه المسلمون بعدما تبينوا كذبه

كذب واضح فلم يصح أن النبي أدعى أنه سوف يرتفع إلي السماء لكنه 
ويبدو أن متى قد أراد أن يزيد أوصى أن يدفن في مكان وفاته ليس أكثر. 

موضع رواية الشاة المسمومة أنه الصورة قتامة، فأكد في موضع أخر غير 
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قد أصابه الصرع قبل وفاته ووقع على األرض وحيدًا صلى اهللا عليه وسلم 
غارها صلحياة ولم يكتشفه سوى خنزيرة مع الموت وا بين بعيد عن أصحابه،

. ومن عة فتكالبوا عليه فخنقوهن ومن يومها يكره المسلمين الخنازيرئالجا
اعتمد عليها  التيعادت للتأثر بالرواية الشعبية الواضح هنا أن هذه الرواية 

اة الرسول بشيء مشابه لكنها والتي حكت خبر وفجيوبرت أوف نوجنت 
زادت على ذلك أن الخنازير قد أكلته ولم يبقى منه سوى نعليه فكتب 

  .ة لهذين النعلينيجيوبرت مرث
لإلسالم فقد ركزت  رسمها متى التيأما الجانب الرابع من الصورة 

، يعبدون إلهًا واحداً فقد أقر متى بأن المسلمين وشرائعه،  سالمعلى تعاليم اإل
وفى هذا غير أنهم ال يؤمنون بالثالوث المسيحي، وال يعبدون األصنام، 

االعتقاد يتفق متى مع عدد من كتاب الغرب ومؤرخيهم مثل راؤل جربت 
، ية المسلمين، وأوتو الفريزي، الذين أقروا بعدم وثنوجيوبرت أوف نوجانت

متى رئيس دير القديس توماس في وبالرغم من ذلك قبل متى خبر نقله إليه 
، وهذا وال عكا، بان برقًا نزل من السماء واحرق معبد محمد وأحرق تمثاله

وا ريب انتكاسة في فهم عقائد المسلمين عن قصد يتفق فيها مع من اتهم
ه الشارتري، ووليم وفوشي شودة روالنالمسلمين بالوثنية مثل مؤلف أن

، ولم يكلف متى نفسه عناء نقد ذلك فلماذا يعترف بكراهية المسلمين الصوري
عندي أنه ال بأس لدى متى للوثنية ثم يسكت عن وجود صنم لمحمد، واألمر 

من أجلها كتب ودون  التيأي خبر ولو كان مكذوبًا مادام يحقق الغاية  بذكر
  .وربيين ضدهمى إثارة أحقاد األأخبار المسلمين وه

أكد متى أن نبي اإلسالم كان مدع للنبوة ، وأنه لم يكن نبيًا حقًا، فقد 
ومن ثم عاقبه الرب بإصابته بالصرع ، وحين سئل عن ذلك قال ألتباعه أن 
ذلك هو الوحي ينزل عليه من السماء علي يد جبريل كبير المالئكة، وما 

تحمل عظمة الملك  يحدث من صرع يأتي نتيجة عجز البنية البشرية عن
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ال يبعد كثيرًا عن تفسير جيوبرت  الوحي، وهذا التفسير لنزول جبريل
أدعى جيوبرت أن (محمد صلى اهللا عليه  الوحيحادث نزول  ففي، الشعبي

ى قبوله زوجًا ، خديجة تتحسر علوسلم) قد أصيب بالصرع وهو ما جعل 
تلومه على وجًا، إلي الناسك المهرطق، الذي زين لها محمد ز ومن ثم هرعت 

عالمات النبوة،  هيأن يقنعها أن هذه  قالمهرطهذه الزيجة، فتمكن هذا 
ومن ، بالوحين الجسد البشري من تحمل وطأة الملك الموكل نتيجة عدم تمك

وهذه كله عار من  .نبيبكونها زوجة لي سرور هنا تحول غضب خديجة إ
 أصابه، وما لوحياصرع في أي من مرات نزول  النبيالصحة فلم يؤثر أن 

لكن للمرة األولى، ة لرؤية جبريل دمن رع أكثرلم يكن  الوحيعند نزول 
  ولم يصرع. الوعيالنبى لم يغب عن 

، فقد نظر بحكم كونه كتاب المسلمين المقدس القرآنأما في شأن 
 -صلى اهللا عليه وسلم  -مد كتبه محمتى إليه على أنه وحى من الشيطان 

القليل وأضاف  واإلنجيللباطل، بان اخذ من التوراة بين الحق وا وخلط فيه
، بالرغم من إليهما الكثير ليكون كمن يدس السم في العسل على حد زعمه
وهى التوراة إقرار متى بضرورة إيمان المسلم بالكتب المقدسة السابقة 

يوضح أن المسلمين ال  اإلقرار، لكنه متى فهم خطأ أن هذا واإلنجيل
ثة أنبياء وهم موسى وعيسى ومحمد، وهذا عار من الصحة يعترفون إال بثال

  . ى خطأهللي تأكيد عج إوال يحتا
متى عقيدة  نتقد متى بشدةاإلسالمية فقد ا اتالعبادأما في شأن 

المسلم في الصيام الذي يبدأ من مطلع الفجر حتى غروب الشمس، لكنه  
المسلمين أن ذلك يستنكر امتناع الرجال عن النساء فى حال الصيام واعتبار 

مرضاة هللا، 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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الوضوء م سوى صالة المسل في، ولم يلفت نظره شيء اإلفطار خال الخمر
، وهو لديه اإلنجيلففيما يخص األول فقد اعتبره من تأثيرات اتجاه القبلة، و 

وأن يوم إلي الجنوب  أنهاضرب من ضروب المعمودية، أما القبلة فقد ذكر 
الجمعة فهو لدى المسلمين يوم مقدس أكثر من أي يوم آخر كما ذكر 

الجغرافي نحو الكعبة.  ولم يلتفت إلي اختالف القبلة باختالف الموضع،متى
  وفيما عدا فريضتا الصيام والصالة فلم يعر باقي الفروض اهتمامًا. 

كما أقر متى باعتقاد المسلم بيوم أخر يجمع فيه الناس لفصل   
قد رواها عن  النبي أنالخطاب، ويستشهد على ذلك برواية غريبة يقال 

نقلت بنصها من  ،آخرةعيسى عليه السالم ليؤمن المسلمون بأن هناك حياة 
وانعدام مصدرها، وهى  واتهار بضعف  وعلق عليها ابن كثير الطبريتاريخ 

قصة استدعاء يافث ابن نوح عليه السالم من عالم األموات، وهو الذي مات 
وال في شبابه فقام بناء علي الرواية وقد شاب من اتقاده بأن القيامة قد قامت 

دمة على العمل، وأن النية الطيبة يعجب متى أن يؤمن المسلم بأن النية مق
    ربما تصل بصاحبها إلي أعلى الدرجات.

كما عرض لشريعة تعدد الزوجات لدى المسلمين موضحًا أن من   
حق المسلم القادر على الجمع بين ثالث أو أربع نساء، بجانب عدد ال 
محدود من الجواري قدر استطاعته، عاقدًا مقارنة بين عقيدة الزواج عند 

سلمين وعقيدة الزواج عند المسيحيين موردًا أية من سفر التكوين وهى الم
"هناك سيكون اثنان في جسد واحد" مواصًال المقارنة بالتأكيد على عقاب 
الرب لمن بدأ بتعدد الزوجات. كما ينكر على المسلمين أمر الطالق في 

وقد  .حالة استحالة العشرة، كما ينكر عدم وجود قاعدة للمهور في اإلسالم
استهجن متى هذا التعدد ألنه يحقق غاية وهدف سعى من ورائه نبي اإلسالم 
وهو كثرة وزيادة عدد المسلمين، ووصل به األمر إلي االدعاء بأن من يكون 
قادرًا  وال يتخذ عدد من الزوجات تعاقبه حكومة المسلمين، ويقدم متى مبررًا 
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أن المسلم يعتقد كما أمره أدعى أنه سبب عدم وجود رهبنة في اإلسالم وهو 
نبيه أن اهللا لم يخلق أدم وحده لكنه خلق معه حواء لعمران األرض، وتعدد 
الزوجات يحقق هذه الغاية، ثم يعود، للكتاب المقدس ويوضح أن الرب قد 
عاقب من َفعل ِفعل المسلمين في الزمن الغابر بتعدد الزوجات، بإغراق 

  شهير.  األرض في طوفان نوح عليه السالم ال
وقد أبت نفس متى أو من أخذ عنه أن يوضح أنه بالرغم من وجود 

قيود منها العدالة بين  هذا التشريع الذي يحل الزواج بأكثر من واحدة له
معظم رجاله يكتفون بزوجة واحدة كما اقر  اإلسالميالزوجات، وأن المجتمع 

  .بالط صالح الدينعندما زار  بورشاردأرنولد 
ر على اعتقاد المسلمين برفعة نبيهم عند رب شدد النكيكما 

العالمين، وأن من يتمسك بدين اإلسالم ويلتزم به سوف ينجو في اآلخرة 
كثير اللبن  ، بشفاعة محمد صلى اهللا عليه وسلم، والجنةويدخل الجنة

والعسل والخمر حيث ينعم كل مسلم بالنعيم المقيم ويحصل كل مسلم على 
أنهم ال يحزنون فيها بل نعيم مقيم ومسرات غير ، و ما حرم منه في الدنيا

محدودة، وختم هذه النقطة بتوضيح أن المسلمين يؤمنون أن الثراء والغنى 
وصفه  والحقيقة أن كل ما .ومتع الحياة األرضية لن تمنع سعادتهم األخروية

متى في هذا الجانب في محله كما ورد في القرآن والسنة غير انه لم يشر 
 وأداءفي محلها  األموال بإنفاقاألخيرة أن هذا األمر مشروط في عبارته 

  زكاتها.
وفيما يتعلق بصورة العقوبات في اإلسالم لدى متى فقد عرض 

عقوبة القتل لمن يقتل بعد سماع الشهود وتأكد ارتكابه  اأولوهملجريمتين 
لهذه الجريمة، أما الجريمة الثانية فهي جريمة االرتداد ومن يفعل يستتاب 

ولم يبتعد متى كثيرًا ويعطى فرصة ثالثة أيام لمراجعة نفسه فإن أصر يقتل. 
عن حقيقة عقاب هاتين الجريمتين، التين لو تفشيتا دون رادع أو مانع 
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غير أن متى لم يدرك قانون  لعرضا استقرار المجتمع اإلسالمي لالستقرار،
 أنكما  اص،الدية الذي يعطى صاحب الدم حق العفو  مقابل الدية او القص

لتحقيق  باإلسالمظاهر ذاتها رادعًا لكل من يريد أن يت عقوبة المرتد في حد
بعد أن يكون قد  غرض بعينه من اعتناق اإلسالم ثم يعود إلي دينه األصلي

  .اطلع على عورات المسلمين
متى يستهجن  عيسى عليه السالم  فيالمسلمين باعتقاد وفيما يتعلق 

 هو لدى المسلمين من حملت به أمه ، و وأنه قد يته في بشر  اعتقاد المسلمين
حيًا إلي السماء ويتوقع أن يعود إلي  رفع، كما يؤمنون بأنه  األنبياءأعظم 

وأن األناجيل الموجودة  وٕانما صلب غيره  األرض مرة أخرى، وأنه لم يصلب،
وهذه الرواية في مجملها تتفق بالفعل مع ما يعتقده في يد النصارى محرفة.  

، وما ورد في القرآن والسنة، كما يعتقد كل المسلمون في عيسى عليه السالم
 وٕابراهيمنوح الذين هم  مسلم أن عيسى عليه السالم من أولو العزم من الرسل

  .وموسى وعيسى ومحمد
أمام سرعة انتشار ه بكل نقيصة حار متى يبعد وصف اإلسالم ونبو 

أسباب وقفت وراء انتشار  عدة ماإلسالم فاختلق الحجج والمزاعم ، وقد
اإلسالم أولها، تملق خلفاء النبي وتلونهم حتى خدعوا الناس بعقيدة النبي ، 
ثانيها القوة لرد المرتدين إلي اإلسالم ، ثالثها متع الدنيا التي قدمها الخلفاء 
للناس، ويشدد متى على أن الترف والمتعة كانتا سببًا أساسيًا في انتشار 

، فكان التقشفيالعالم البعيد حتى ال يلتزموا بشرع المسيحية سالم في بقاع اإل
خيرا لهم أن يتحولوا إلي الوثنية اإلسالمية في زعمه بعد أن أعمتهم متع 
الدنيا وزينتها، أما السبب الرابع فهو أحد رجال الدين المسيحي المحرومين 

لي الذي حقد علي المسيحية بعد حرمانه فقرر عقاب المسيحيين فانتقل إ
وعلمه العهدين  - ال ندري اي عم هو  –ديار اإلسالم وتعاون مع عم النبي 

القديم ومنه أخذ كثر من الكتب المقدسة السابقة وأدمجها في اإلسالم، بل 
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كثير من العرب بالسالم وٕاذا كان متى في السابق  إقناعبأفكاره استطاع 
يختلق األفكار  يصور صورًا مشوهة مستقاة من خلط السيرة ببعضها فهو هنا

اختالقًا ويستكثر علي المسلمين أن يتمكنوا من تلقاء أنفسهم من جراء تطوير 
اإلسالم لهم أن يؤسسوا حضارة مستقرة وبالتالي اعتمدوا علي غيرهم من أهل 

  الذمة وهو حط من شأن العرب وٕان لم يصرح.
مشكلة الخالفة اإلسالمية  كما لم يفت متى في صورته أن يلمح إلي

طالب وهو زوج ابنة محمد صلى اهللا عليه وسلم  أبيلي أن على بن شار إفأ
لكن أبى بكر حرمه من مسعاه ال قد سمت نفسه إلي الملك من بعد حماه، 

لشيء سوى المكسب والشرف الدنيوي. وهنا يأبى متى أال يدع شيئًا في 
ه، سيرة الرسول أبى إال أن يشوه سمعة خلفائاإلسالم إال شوهه، فكما شوه 
للمكسب، وفاته أو تعمد أن يخبر أن هذا  فاتهم أبي بكر بالسعي للخالفة

مثل راتب عامة المسلمين وعطائهم من دودًا، ن يتقاضى مرتبًا محالخليفة كا
وال درهم، ولم يترك بيت المال، فلما حضرته الوفاة لم يكن في بيته دينارًا 

أتعب اهللا أبا بكر لقد ة وٕاناء للحليب حتى قال عمر : يرحم سوى خادم وناق
  من جاء بعده.

ومهما يكن من أمر فقد كانت هذه هي الصورة التي رسمها متى 
إلسالم نبيًا وعقيدة ، وكما ذكرنا فقد قامت هذه الصورة على النقل المشوه ل

من المصادر اإلسالمية لتحقيق الغرض األساسي الذي كتبت من اجله أال 
عه فينطلقون أفواجًا إلي قتالهم. الدين وأتباوهو إثارة حقد األوربيين ضد هذا 

ولم يرد متى أن يظهر شيئًا من حسن اإلسالم إال بقدر ما يحقق غرضه 
اإلسالم، حتى أنكر رحمته  نبيوهو دس السم في العسل كما ادعى هو ضد 

 التيبناء على أوامر اهللا ورفقه بالناس وما تركه من تعاليم للحرية الدينية 
، وال ما تركه من تعاليم لتنظيم حياة " ال أكراه في الدين" وردت في القرآن
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الحياة مكنت  مناحيالمسلمين فيما بينهم، وال ما تركه من تعاليم في شتى 
  لقرون عديدة. المسلمين من إقامة حضارة زاهرة نهلت أوربا منها

ومهما يكن من أمر فهذه الصورة تعبر عن منحى جديد في التعامل 
مى، تمثل هذا التحول في االتجاه إلي نشر المسيحية مع الشرق اإلسال

الكاثوليكية بين المسلمين، وهذا األمر لم يكن مطروحا في بداية الغزو 
الصليبي للمنطقة العربية ذلك أن اإلبادة وٕاحالل الكاثوليك الغربيين محل 
الشرقيين مسلمين كانوا أم مسيحيين شرقيين، غير أن هذه األيديولوجية 

لم تفلح، واستطاع صالح الدين عقب حطين االطاحة بمملكة بيت  الدموية
وانتهت بتوقيع صلح الرملة مع  المقدس، كما لم تفلح الحملة الصليبية الثالثة

بالرغم من ضخامة االعداد والتموين ونوع  م)1192هـ (588صالح الدين 
ة عن القادة من تغيير الواقع كثيرًا، كما انحرفت الحملة الصليبية الرابع

ولم تغير الحملة الصليبية  ،1204وجهتها مصر وتحولت للقسطنطينية عام 
أما الحملة السادسة بقيادة م شيء من الواقع، 1219 على مصر الخامسة

االمبراطور فردريك الثاني فلم توصف بالصليبية في نظر المعاصريين نظرا 
ظالال من الشك لحرمان االمبراطور ومنافسته للبابوية، كل هذه األمور ألقت 

حول مستقبل الحروب الصليبية، التى تحولت إلي قلب أوربا ببداية 
بالقسطنطينية ثم الهراطقة األلبجنيسيين ثم إلي اإلمبراطور فردريك الثانى 
أقوي ملوك أوربا، ومن هنا شجعت الباباوية الحركة التبشيرية ومنحت 

  كة.لتشجيع هذه الحر  كثير من المزايا،ال عليهاالقائمين 
بشكل واضح فعاودت  المحاوالت لم يكتب لها النجاحغير أن هذه 

ك الدعاية للحرب الصليبية داخل أوربا من خالل نشر تقارير يالبابوية تحر 
عن االسالم ومبادئة إلثارة أحقاد األوربيين ضدهم ومن هذه التقارير رسم 

 متى هذه الصورة التي قدمنا لها. 
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  :الحكمة العقلية والشريعة السماويةمطارحات في مسألة الصلة بين 
  «الفلسفي الموقف الديني والموقف»ظرة بين اتأويلية للمن قراءة

  العياشي ادراوي

تعد العالقة بين الفلسفة والشريعة؛ أوالعقل والوحي؛ من أقدم وأعقد اإلشكاالت في  
فكر الحديث، بالنظر إلى حجم تاريخ الفكر العربي اإلسالمي، بل وحتى في ال

من  أهل التفلسف العقالني أوسواء من قبل  -ويبذل -الجهد المعرفي الذي بذل 
اآلخر،  «فرعية»كل منهما و «أصلية»لدن أصحاب التدين اإليماني للدفاع عن 

إلى منطق إقصائي ونظر وثوقي استنادا الثاني  «هامشية»أحدهما و «مركزية»أو 
وال متفلسف  ،ع؛ وال يمكن أن يتصف بهما متدين موجه بالشرعشر  أوال يقرهماعقل 

  .موسوم بالعقالنية
محال استحالة وٕاذا صح هذا؛ صح معه أيضا أن إبعاد الحكمة عن الشريعة 

من التدين، بحكم أن في الدين قدرا من العقل كما أن في  «التعقل»تخليص 
تعارض  «شريعة» قيمة لالحكمة العقلية نصيبا من الدين؛ وتبعا لهذه الدعوى فال

كما يقول ابن  –ألنهما كما  الشرع مع ، كما ال أهمية لحكمة ال تتوافق«العقالنية»
، والحق ال يضاد الحق بل يوافقه «الحق»أختان ترضعان من منبع واحد هو -رشد

  ويشهد له.
فلسفة »ضمن إطار «وحدة بين الفكرين الديني والفلسفي»تأسيسوتبعا لهذا فإن 

 أن يفتح آفاقا جديدة للتفكير في النص الدينى تحديدا، -ربما-لمن شأنه «الدين
تتيح له الجمع بين األصالة والمعاصرة، والثابت والمتحول فكرا وسلوكا، على نحو 

عرفة الدينية التراثية موذجا للمنالذي يعد  «علم الكالم الجديد»ما هو الحال في 
لعلم ذا هوية واسطية تسعى إلى على حد سواء، من حيث إن هذا ا ،والحداثية
عاة ما يتميزون به بما هو أمر ثابت، إلى مخاطبيه مع مرا «تعاليم الوحي»إيصال 

،واستنادا إلى االنفتاح والتحاور بمن تحول وتبدل، بعيدا عن االنغالق والتعص
      .  اعل إنساني راق وتواصل آدمي ناجحوالتناظر؛ كشروط ألي تف

                                                 
 . باحث من المغرب  
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التي عرفتها الثقافة  ل نموذج من أبرز نماذج المناظراتتحليفي  نمضيبعد هذا 
العربية خالل القرن الرابع الهجري، بالنظر إلى أهمية موضوعها وخطورته باعتباره 

  1.، وهو العالقة بين الحكمة والشريعةانأحد مآزق مثقفي ذلك الزم
ي وقبل التوقف عند مقاربة النص المقصود تلزم اإلشارة إلى جملة أمور ينبغ

إدخالها في االعتبار، بوصفها منطلقا أساسا لقراءته ضمن سياقه العام والخاص 
  المحيطين به، على نحو ما يقضي به المنهج التداولي المتبنى.

أوال، إن الشعور بالنزوع إلى التوفيق بين ما يدعو إليه الدين من معتقدات وأفكار، 
اطع فيه الفيلسوف المتدين وما تدعو إليه الفلسفة (الحكمة) هو أمر طبيعي يتق

والمؤمن المفكر. ومحاولة هذا التوفيق تعتبر أمرا ضروريا لتحقيق االنسجام 
الداخلي بين القلب والعقل، أي اإليمان القائم على الوحي اإللهي، واالعتقاد القائم 

  .2على العقل البشري
الدين اإلسالمي  ، والمقارنة بين«الفلسفة»و «اإليمان»ثانيا، إن إشكال العالقة بين 

والحكمة اليونانية ومحاولة التقريب بينهما ظهرت مع البدايات األولى للفلسفة 
اليونانية في الشرق اإلسالمي، وخاصة في القرن الثالث الهجري، إال أن تلك 
المحاوالت لم تثر من قبل بالحدة نفسها التي أثيرت بها خالل القرن الرابع الهجري. 

ثارتها على هذه الطريقة هم جماعة إخوان الصفا. فقد جاء كان السبب في إ«وقد 
الكالم نتيجة تسرب روح استطالع جديدة في العالم اإلسالمي، انبثقت  علم نشوء

أن قد عرفوا الفلسفة اليونانية. إال عن االحتكاك بأبناء الديانات األخرى الذين كانوا 
وهو  تعارض التدريجي بينهما.التفاعل بين الفلسفة والعقيدة اإلسالمية أدى إلى ال

ما تبلور بشكل نهائي في القرن الخامس الهجري، وذلك بالتراجع النهائي للفلسفة. 
وقد حاول الفالسفة التخفيف من هذا التعارض عن طريق المقارنة بين الفلسفة 

  .3»والعقيدة. في محاولة منهم إلبراز جوانب االتفاق، واالهتمامات المشتركة بينهما
إن أول من بادر إلى التوفيق بين العقيدة والفلسفة هم الفالسفة المسلمون  ثالثا،

النزعاجهم الشديد من التعارض الصارخ بين الفلسفة اليونانية التي اعتقدوها فكرا، 
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وبين العقيدة اإلسالمية التي كانت توفي بمطالب النفس والقلب الروحية، والتي 
  نشأوا في ظلها.

عدائي الذي كان يبديه الكثير من الفقهاء والمحدثين من أضف إلى ذلك الموقف ال
فلسفي ال يوائم ما تقضي به العقيدة الدينية  -السنة المتشددين تجاه كل بحث عقلي

اإلسالمية، سواء أكان أصحابه من فرق دينية أخرى كالمعتزلة مثال، أم غيرهم، 
م. ووضعت على ممن كشفوا مناطق وميادين للتفكير ما كان ليهتدي إليها غيره

بساط البحث مشاكل ومعضالت على قدر كبير من التعقيد، من مثل اإللهيات 
والطبيعيات ومسألة قدم العالم والجبر واالختيار وغيرها من األمور الدينية 

  .4والفلسفية
  بين دعاوى إخوان الصفا الفلسفية واعتراضات العقلية الدينية: -1

يل المناظرة يتعين التوقف أوال، عند أهم قبل أن نندفع في الكشف عن بعض تفاص
الدعاوى المبسوطة فيها، رفعا للتداخل المحتمل بينها من جهة، وتمييزا لكل منها 

  في عالقة بمعتقدها من جهة ثانية. وهي في مجملها ال تعدو ثالثا: 
  .«إخوان الصفا» مثلم دعوى المزج بين الدين والفلسفة.يدافع عنها المقدسي -أ
ويمثلها أبو سليمان  تبني الدين والفلسفة معا دون الخلط بينهما.دعوى  -ب

  المنطقي.
دعوى رفض المقارنة بين الدين والفلسفة. يدافع عنها كل من الحريري  -ج

  والبخاري.
تتضمن داخلها أكثر من  «المناظرة اإلطار»وتبعا لهذه الدعاوى الثالث فإن 

بين البخاري وأبي سليمان المنطقي،  مناظرة، أو لنقل إنها مناظرة مركبة، األولى
  أما الثالثة فبين الحريري والمقدسي. ،والثانية بين السجستاني والحريري

إن المناظرة اإلطار بين التوحيدي والوزير ابن سعدان ال تبدأ بالطرح المباشر 
للموضوع، بل تنطلق من مسألة لغوية يستفسر عنها الوزير محاوره، يقوده ذلك إلى 

. وفي معرض رد أبي 5ار عن شخص يدعى زيد بن رفاعة وعن مذهبهاالستفس
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حيان يشير إلى عالقة هذه الشخصية بجماعة إخوان الصفا ومذهبهم. وذكر هؤالء 
يستدعي ذكر أشهر رجالهم وعلى رأسهم المقدسي، كما يستدعي اإلشارة إلى 

يونانية مشروعهم الفكري ومذهبهم االعتقادي القائم على الجمع بين الحكمة ال
وقد أقام ابن رفاعة بالبصرة زمنا طويال، »والشريعة اإلسالمية. يقول التوحيدي: 

وصادف جماعة جامعة ألصناف العلم وأنواع الصناعة...فوضعوا بينهم مذهبا، 
زعموا أنهم قربوا به الطريق إلى الفوز برضوان اهللا والمصير إلى جنته، وذلك أنهم 

االت واختلطت بالضالالت وال سبيل إال غسلها قالوا: الشريعة قد دنست بالجه
  .6«وتطهيرها إال بالفلسفة، ألنها حاوية للحكمة االعتقادية والمصلحة االجتهادية

  بين أبي سليمان المنطقي والبخاري أبي العباس: -1-1

تستهل المناظرة بين الرجلين بمدخل نقدي يتحامل فيه أبو سليمان على مشروع 
ا أن محاولتهم ضم الشريعة للفلسفة مآلها الفشل المحتوم، معتبر  «إخوان الصفا»

ألن هناك مفكرين آخرين سبقوا إلى ذلك ولم تؤد جهودهم إلى أية نتائج مرضية، 
وأكثرهم علما وأوسعهم  «إخوان الصفا»على الرغم من كونهم أقدر من جماعة 

  معرفة.
م كانوا أحد أنيابا، توفر على هذا قبل هؤالء قو  دهذا مرام دونه حدد، وق» يقول:

وأحضر أسبابا، وأعظم أقدارا، وأرفع أخطارا، وأوسع قوى، وأوثق عرى، فلم يتم لهم 
  .7 «ما أرادوه، وال بلغوا منه ما أملوه

ويقاطع البخاري سائال عن علة استحالة هذا التوفيق وصعوبة التحقيق، فيرد عليه 
 األدلة النظرية والواقعية، مؤكداردا مسنودا بما يكفي من الحجج العقلية والنقلية، و 

على أن الدين إنما هو مأخوذ عن اهللا بواسطة الوحي الذي نزل  ،في المقام األول
 - عز وجل-إن الشريعة مأخوذة عن اهللا »على النبي مؤيدا بالمعجزات. يقول: 

بواسطة السفير بينه وبين الخلق عن طريق الوحي، وباب المناجاة، وشهادة اآليات 
لمعجزات على ما يوجبه العقل تارة، ويجوزه تارة، لمصالح عامة متقنة، وظهور ا

فال بد »وهذا أمر مسلم به، ال يمكن أن تثار حوله الشكوك، .8«ومراشد تامة مبينة
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من التسليم للداعي إليه، والمنبه عليه، وهناك يسقط (لم) ويبطل (كيف) ويزول 
  .9«(هال) ويذهب(لو) و(ليت) في الريح

جستاني، تقوم على التسليم المؤدي إلى اليقين باهللا يذن في اعتقاد السالشريعة إ
والثقة بإرادته، وعليه فطرح األسئلة وٕاثارة الشك في نطاق الشريعة يقود إلى 

عن علوم المناطقة قيمتها النفعية. لذلك فهي تختلف  االنتقاص منها ونفي
البحث والنظر اإلنسانيين  والفالسفة والمنجمين والرياضيين وغيرها مما تعتمد على
  .10لما فيهما من اضطراب وتغير يؤديان إلى الشك والقلق

ثم إنه لو كانت أصناف هذه العلوم متوقفا عليها أمر الدين لنبه إليها القرآن وأكد 
عليها، وألتم الدين بها أو لحث من طريق آخر المتفلسفين على تفسيره بها، ولكنه 

لو كانت هذه جائزة »لخوض فيها وقبح ذكرها، فـلم يفعل ذلك، وٕانما حذر من ا
وممكنة لكان اهللا نبه عليها، وكان صاحب الشريعة يقوم شريعته بها، ويكملها 
باستعمالها ويتالفى نقصها بهذه الزيادة التي يجدها فيغيرها، أو يحث المتفلسفين 

وكله إلى على إيضاحها بها، ويتقدم إليهم بإتمامها... ولم يفعل ذلك بنفسه، وال 
غيره من خلفائه والقائمين بدينه، بل نهى عن الخوض في هذه األشياء وكره إلى 

  .11«الناس ذكرها، وتوعدهم عليها
ويجد هذا األمر تأكيده واقعيا، في أنه على الرغم مما لحق األمة اإلسالمية من 
خالفات ونزاعات في الفروع واألصول، لم يتجه أي من أرباب الفرق الكالمية، 

أهل المذاهب الفقهية إلى الفلسفة في حل المشاكل المستشرية، ومثلما حدث في و 
  .12األمة اإلسالمية كذلك وقع في النصارى والمجوس

مؤدى هذا إذن، أن الفرق كبير بين الفلسفة والدين على اعتبار أن ما هو مأخوذ 
بالرأي بالوحي النازل ال يمكن أن يماثل، بأي حال من األحوال، الشيء المأخوذ 

الزائل، وال يمكن أيضا وضع الوحي في مقابل العقل، ألن العقل موهبة من اهللا 
تعالى لكل عبد باختالف في المرتبة والقدر، وقد وهبه له ليكون عونا له على أمور 
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، يخاطب به اهللا جمع 13حياته، في حين أن الوحي خاص باألنبياء دون سواهم
  البشر، وفي جملتهم الفالسفة.

ان الوحي فوق العقل، فكذلك الفيلسوف دون النبي، لذلك فاألول تابع والثاني وٕاذا ك
النبي فوق الفيلسوف، والفيلسوف دون النبي، وعلى الفيلسوف أن يتبع »متبوع، ف

النبي، وليس على النبي أن يتبع الفيلسوف، ألن النبي مبعوث والفيلسوف مبعوث 
قادرا على بلوغ الحق وحده، لم يكن ولو كان العقل يكتفى به، باعتباره  .14«إليه

للوحي فائدة. إال 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.
بوة وقد اختلفت أيضا درجات الن» ويعترض البخاري على هذا الكالم بقوله:

بالوحي، وٕاذا ساغ هذا االختالف في الوحي ولم يكن ذلك ثالما له، ساغ أيضا في 
  .15«العقل ولم يكن مؤثرا فيه

ألن  فيرد أبو سليمان مدعيا أن األمر األساس ليس وجود االختالف بل طبيعته،
االختالف في درجات أصحاب الوحي من األنبياء لم يخرج مجمل الوحي عن الثقة 

، لتغير الفكر 16في حين أنهما مفقودتان في الناظرين بالعقول المختلفة والطمأنينة،
  .17من شخص إلى آخر ومن زمن إلى زمن

بعد أن  -وتتواصل المناظرة بين الطرفين في موضع آخر من اإلمتاع والمؤانسة
أفسح التوحيدي المجال لمناظرة فرعية أخرى بين الحريري والمقدسي سنرجع إليها 

تح أبو سليمان بالقول إن اهللا قد بين للناس طريقين يقودان إلى حيث يفا -الحقا
الفوز برضوانه، ليصلوا بسلوكهما أو سلوك أحدهما إلى المقصود، وهما طريق 
العقل وطريق الوحي. إال أن خصمه يعترض طالبا الدليل على ذلك من القرآن، 

. ثم 18«كن عمإن الشرع دل وبين ول»جستاني عليه ردا عنيفا بقوله: يفيرد الس
يحتج بجملة من النصوص القرآنية التي تدعو إلى استخدام العقل وٕاعمال النظر 

كل ذلك جعل البخاري يميل  .19الكتشاف الكون ومكنوناته والتعرف على عوالمه
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إلى الظن بأن خصمه يدعو إلى المزج بين الدين والفلسفة والظاهر والباطن، ومن 
ان الصفا الذين جمعوا بين الدين والفلسفة. ثمة فإنه ال يختلف عن مجموعة إخو 

فما الذي تركت بهذا الوصف للذين جمعوا بين الفلسفة والديانة، ووصلوا » يقول:
  .20«هذه بهذه على طريق الظاهر والباطن والبادي والمكتوم؟

والموقفان معا  فال فرق إذن بين موقف الجماعة وما يطرحه السيجستاني،
وٕان كان محاوره يرى أن التمايز واضح بين رأيه ورأي  مرفوضان من قبل البخاري،

أن الشريعة ذات مصدر  -على نقيض ما يتصورون-، ألنه يعتقد «إخوان الصفا»
إلهي، موثوق بها، مطمأن إليها، بينما الفلسفة ذات مصدر بشري، وهي لذلك 

فة أن الشريعة إلهية والفلس»مشكوك في أمرها غير مطمأن إليها. وعليه فمنطلقه 
أن تلك بالوحي وهذه بالعقل، وأن تلك موثوق بها ومطمأن إليها،  )أي(بشرية؛ 

  .21«وهذه مشكوك فيها، مضطرب عليها
وفي سياق اعتراض آخر يتدخل البخاري بانيا حجته على موقف أهل السنة 

مؤكدا على أنه لو كانت الفلسفة (العقل) ضرورية محتاجا إليها على  المعروف،
جانب الشريعة (الوحي)، لكان الرسول عليه السالم من أول من وجه الوجوب إلى 

.وعلى اعتبار أنه لم 22نهجوا هذا السبيل، فلزال بذلك هذا الخصام وانتفى هذا الظن
  يفعل فمعنى هذا أنه غير موافق على ذلك، وال قاصد إلى مثل هذه المسالك.

واألفكار المتفرقة وعلى سبيل إسكات الخصم وٕافحامه، وتجميعا لآلراء المتناثرة 
بخصوص المقارنة بين الدين والفلسفة، وضرورة تبنيهما معا دون خلط أو إحداث 

إن صاحب الشريعة » تداخل بينهما. يرد أبو سليمان المنطقي ردا قويا صيغته:
مستغرق بالنور اإللهي، فهو محبوس على ما يراه ويبصره، ويجده وينظره، ألنه 

وأدركه بالحس، وناله بوديعة الصبر عن كل ما مأخوذ على ما شهده بالعيان 
عداه، فلهذا يدعو إلى اقتباس كماله الذي حصل له، وال يسعد بدعوته إال من وفق 
إلجابته، وأذعن لطاعته واهتدى بكلمته. والفلسفة كمال بشري والدين كمال إلهي. 
ل والكمال اإللهي غني عن الكمال البشري، والكمال البشري فقير إلى الكما

اإللهي... وما أمر اهللا عز وجل باالعتبار، وال حث على التدبر، وال حرك القلوب 
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إلى االستنباط، وال حبب إلى القلوب البحث في طلب المكنونات إال ليكون عباده 
حكماء ألباء أتقياء أذكياء، وال أمر بالتسليم وال حظر الغلو واإلفراط في التعمق، 

  . 23«متوكلين عليهإال ليكون عباده الجئين إليه 

  بين المقدسي والحريري: -1-2

إن ما دار بين أبي سليمان المنطقي والبخاري أوصل إلى نتيجة أساسية وهي 
إخوان »التدليل على فشل التوفيق بين الشريعة والفلسفة، ومن ثمة نقض فكر 

من أساسه بخصوص موضوع النزاع الفكري، الختالف كل من الدين  «الصفا
ا، أي اختال ف التسليم بالوحي النازل عن االعتداد بالعقل والرأي، والحكمة منهج

  مع اإلعالء من شأن الشريعة والوحي واالنتقاص من قيمة الفلسفة والعقل.
وألجل استكمال التصور العام حول الموضوع من خالل عرض الرأي والرأي 

هة النظر إلى عرض وج -ناقل المناظرة-المخالف يلجأ صاحب االمتناع والمؤانسة
األخرى (رأي إخوان الصفا) بالتفصيل، على لسان المقدسي، فبعد االنتهاء من 

 -محددة تجستاني، المقدم من خالل اعتراضات واستيضاحايعرض موقف الس
أي (أفما سمع شيئا من هذا المقدسي؟ قلت » يسأل (التوحيدي) الوزير: -كما تبين
هه بالزيادة والنقصان، والتقديم : بلى قد ألقيت إليه هذا، وما أشب)التوحيدي

، فسكت وما رآني 24والتأخير، في أوقات كثيرة بحضرة حمزة الوراق في الوراقين
أهال للجواب، لكن الحريري، غالم ابن طراوة، هيجه يوما في الوراقين بمثل هذا 

  .25«الكالم فاندفع فقال... 
دسي ودفعه إلبداء ال شك أن هذا الكالم يدل على أن التوحيدي حاول إثارة المق

رأيه في موضوع العالقة بين الشريعة والفلسفة، بوصفه واحدا من مؤسسي جماعة 
إال أنه لم يفلح في ذلك، ربما لكون المقدسي لم يكن يرى فيه ندا  «إخوان الصفا»

  مناسبا في الحوار، ولكن الحريري نجح في ذلك واستدرجه لمناظرته في الموضوع.
لم يدون كامال، ألنها تبدأ رأسا بتدوين موقف المقدسي، ويظهر أن نص المحاورة 

مع العلم أن سياق الحديث يقتضي أن يكون الحريري هو المبادر إلى عرض 
دعواه بوصفه هو من أثار الحوار، باإلضافة إلى أن الحيز الذي شغله رأي ممثل 
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ال يتجاوز صفحة واحدة يعرض فيها دعواه (في مقابل  «إخوان الصفا»جماعة 
  سبع صفحات خصصت للرد واالعتراض).

الشريعة طب المرضى، والفلسفة طب »يتلخص موقف المقدسي فيما يأتي: 
األصحاء، واألنبياء يطبون للمرضى حتى ال يتزايد مرضهم، وحتى يزول المرض 
بالعافية فقط، فأما الفالسفة فإنهم يحفظون الصحة على أصحابها حتى ال يعتريهم 

المريض ومدبر الصحيح فرق ظاهر، وأمر مكشوف،  مرض أصال، فبين مدبر
ألن غاية مدبر المريض أن ينتقل به إلى الصحة، هذا إن كان الدواء ناجعا 
والطبع قابال، والطبيب ناصحا، وغاية مدبر الصحيح أن يحفظ الصحة، وٕاذا حفظ 
الصحة فقد أفاده كسب الفضائل وفرغه بها، وعرضه القتنائها. وصاحب هذه 

ئز بالسعادة العظمى، ومتبوئ الدرجة العليا، وقد صار مستحقا للحياة الحال فا
  اإللهية، والحياة اإللهية من الخلود والسرمدية والديمومة.

فإن كسب من يبرئ من المرض بطب صاحبه الفضائل أيضا، فليست تلك 
الفضائل من جنس هذه الفضائل، ألن إحداهما تقليدية واألخرى برهانية، وهذه 

  .26«وهذه مستيقنة، وهذه روحانية وهذه جسمية، وهذه دهرية وهذه زمانيةمظنونة 
إن صاحب هذا الكالم إذن، يعتقد أن االختالف بين الشريعة والفلسفة كبير، سواء 
من حيث الطبيعة أو الهدف، وأن فضائل هذه ليست إطالقا فضائل تلك، لذلك 

يعة (الوحي) تكمل فتحقيق السعادة يقتضي الجمع بينهما، ألن عمومية الشر 
في  «إخوان الصفا»خصوصية الفلسفة (العقل)، وهو عين الموقف الذي يعبر عنه 

  رسائلهم.
وبعد أن يفرغ المقدسي من بسط وجهة نظره تلك، يتناول خصمه الكالم داحضا 
معترضا عبر طورين متتاليين متوافقين، أحدهما خصص لنقض حجج مخالفه، 

  اإلرباك واإلفحام.فيما الثاني للهجوم عليه قصد 
في الطور األول من مدافعته الفكرية يفند الحريري حجج خصمه واحدة تلو 
األخرى. وٕاذا كان المقدسي قد وظف مصطلحات طبية على سبيل الرمز توضيحا 
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على سبيل المدخل للدعوة إلى المزج  لرأيه في التمييز بين الفلسفة والشريعة،
 ، فيؤكد قائال:)27(مال الرمزي على وجه الحقيقةبينهما، فإن نظيره يأخذ هذا االستع

أما قولك طب المرضى وطب األصحاء، وما نسقت عليه كالمك فمثل ال يعبر »
به غيرك، ومن كان في مشكل، ألن الطبيب عندنا، الحاذق في طبه، هو الذي 
يجمع بين األمرين، أعني أنه يبرئ المريض من مرضه، ويحفظ الصحيح على 

 يكون هناك طبيبان يعالج أحدهما الصحيح واآلخر يعالجصحته، فأما أن 
  .28«المريض، فهذا ما لم نعهده نحن وال أنت

أما بخصوص فضائل كل من الشريعة والفلسفة فإن الحريري ال يتفق مع التقسيم 
الذي قدمه مناظره لها، ذلك أنه إذا كان األخير يرى أن أهم فضائل الشريعة أنها 

قل والتقليد وترفض النظر العقلي، في مقابل أن أولى فضائل تقليدية تعتمد على الن
الفلسفة كونها برهانية تنبذ التقليد وتؤيد البحث والنظر العقلي، فإن الحريري على 
العكس من ذلك يعتقد أن الشريعة هي البرهانية، وليست الفلسفة، ألن البرهان 

ذلك كذلك، لزم أن هو ما حمله الوحي الرباني، وٕاذا كان  -في نظره-الحقيقي
ألنها مأخوذة من المقدمة والنتيجة. ويبدي بعض استغرابه من  «تقليدية»الفلسفة 

ـ جعل الشريعة ظنية يقينية، على خالف ما يوحي به مصدر كل منهما، ف
البرهانية هي الواردة بالوحي، الناظمة للرشد، الداعية إلى التميز، والواعدة بحسن »

المأخوذة من المقدمة والنتيجة، والدعوى التي يرجع فيها  المآب، وأن التقليدية هي
إلى من ليس بحجة، وٕانما هو رجل قال فوافقه آخر، فال الموافق له يرجع إلى 

  .29«الوحي، وال المخالف له يستند إلى حق
يستنتج مخالفه أن  «الفلسفة عامة والشريعة خاصة»وانطالقا من دعوى المقدسي 
على نقيض الفلسفة التي هي  «معتقدا للعامة» الشريعة إنما وجدت لتكون

للخاصة، ومن هنا فهما مختلفتان من حيث الطبيعة والوظيفة. وتبعا لذلك 
إخوان »فالمقدسي يعبر عن تعارض بين ما يدعو إليه، وما تدعو إليه جماعة 

. ففي رسائلهم توجيه للناس إلى الشريعة، وأن الشريعة مدلول عليها «الصفا
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وعلى هذا يتساءل الحريري لماذا الجمع بين الفلسفة والشريعة  .30لحكمة)بالمعرفة (ا
  على الرغم من تباين طبيعة كل منهما؟
ونقضها واحدة واحدة، يدخل  «إخوان الصفا»بعد التدقيق في مختلف حجج ممثل 

معارضه في الطور الثاني من مدافعته الفكرية في شكل هجوم قوي، القصد منه 
ن أساسه، واالستزادة من جلب ما يدل على فساده على سبيل تقويض فكر الرجل م

حدثني أيها الشيخ على أي شيء » الحسم والتأكيد. يقول الحريري مخاطبا نده:
دلت الفلسفة؟ أعلى اليهودية أم على النصرانية أم على المجوسية أم على اإلسالم؟ 

ها هنا من أم ما عليه الصائبون؟ فإن ها هنا من يتفلسف وهو نصراني... و 
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 األول من الفلسفة؟ وأين كان التابعون منها؟ ولم خفي هذا األمر 

على الجماعة األولى والثانية والثالثة إلى  -مع ما فيه من الفوز والنعيم -العظيم
يومنا هذا، وفيهم الفقهاء والزهاد والعباد، وأصحاب الورع والتقى، والناظرون في 

  .31«الدقيق ودقيق الدقيق؟
غيرخاف إذن، أن القضية األساس المبسوطة من خالل تفريع كل هذه اإلشكاالت 

أو  في كل دين من األديان، هي نفي أصالة الفلسفة وٕابطال وجودها كأساس عقلي
وبناء عليه فالفكر الفلسفي ليس إال بدعة وأمرا مستحدثا داخل  ملة من الملل.

  الثقافة الدينية (الفكر الديني)، غير المحتاجة إليه، المستغنية عنه.
المعادي للفلسفة، من قبل الحريري وأمثاله، -وال شك أن وراء هذا الموقف الرافض

  ولوجية يشار إلى أبرزها في السياق المناسب.أسبابا فكرية وٕايدي
المتمثل في قولهم  «إخوان الصفا»وبعد هذا كله ينصرف الحريري إلى هدم موقف 

معتبرا أن أحدا من أئمة الفالسفة اليونانيين لم يذكر . 32إن للدين ظاهرا وباطنا
، حديث الظاهر والباطن، ولذلك فهو أمر من إيجاد الحاقدين على ملة اإلسالم
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المعادين للشريعة، يلجأون إلى مثل هذه الدعاوى إلخفاء اعتقاداتهم الباطلة 
  .33ونواياهم الخبيثة

النقد »لكونه رأى فيه ما يشبه  «الجماعة»هذا الكالم فيما يبدوا، استفز كثيرا ممثل 
مقتضيات العقالنية ثانيا، وكالهما أوال، وخروجا عن  «األخالقي التجريحي
ية) من ثوابت الفكر الذي يدافع عنه، والعقيدة التي يروم نصرها. (األخالق والعقالن

الناس أعداء ما جهلوا، ونشر الحكمة في غير أهلها يورث » لذلك ينقطع قائال:
  .34«العداوة ويطرح الشحناء، ويقدح زند الفتنة
الداعي إلى المزج والتوفيق  «إخوان الصفا»وعليه ينكشف مدى التعارض بين فكر 

عة والفلسفة، وموقف غيرهم الرافض ألي تقريب أو تداخل بين ما هو بين الشري
 «المدرسة التوفيقية»ديني وما هو فلسفي. كما أنه اعتراف صريح من أحد أئمة 

بصعوبة تمرير فكرهم إلى الناس، والتواصل معهم على أساسه. لذا فدعوة التوفيق 
  انقلبت عودة إلى التفريق.

بكونهم يجحدون ما أتى به  «إخوان الصفا»ما جماعة وينهي الحريري المناظرة مته
األنبياء والرسل من معجزات وخوارق، داعيا إياهم إلى ضرورة تصديق هذه األشياء 

من » إن هم حقيقة يعتقدون في شريعة من الشرائع السماوية، ويدعون إليها. يقول:
أن يدا هذا منكم الذي يقول إن عصى موسى انقلبت حية، وأن البحر انفلق، و 

خرجت بيضاء من غير سوء، وأن بشرا خلق من تراب، وأن آخر ولدته أمه من 
غير ذكر. وأن نارا مؤججة طرح فيها إنسان، فصارت بردا وسالما، وأن رجال 
مات مائة عام ثم بعث ونظر إلى طعامه وشرابه على حاليهما لم يتغيرا... وعلى 

فيها هذه الخوارق والبدائع،  هذا إن كنتم تدعون إلى شريعة من الشرائع التي
فاعترفوا بأن هذه كلها صحيحة ثابتة، كائنة ال ريب فيها وال مرية، من غير تأويل 
وال تدليس، وال تعليل وال تلبيس، واعطونا خطكم بأن الطبائع تفعل هذا كله، والمواد 

والظاهر  )الخديعة(تواتي له، واهللا تعالى يقدر عليه، ودعوا التورية والحيلة والغيلة 
  .35«والباطن، فإن الفلسفة ليست من جنس الشريعة وال الشريعة من فن الفلسفة
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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 

ة، وانتصار هاته على تلك، في شكل آخر مؤشر على انهزام الفلسفة أمام الشريع
  ووضعه.  «الوافد»ورفعه، وحط  «الموروث»من أشكال إعالء 

  التقويم الداخلي للمناظرة: -2

سبقت اإلشارة إلى أن المناظرة لم تنطلق من الموضوع المحدد لها بطريقة مباشرة، 
بهم. وبذلك ومذه «إخوان الصفا»وٕانما من إشكال لغوي قاد إلى االنفتاح على فكر 

كان سؤال الوزير بمثابة استدراج للكالم عن هذه الجماعة وفكرها وبسطه للنقاش، 
إخوان »ذلك أن ابن سعدان يسأل التوحيدي عما إذا كان اطلع فعال على رسائل 

أم ال؟ فيرد أبو حيان معلنا عن موقفه بخصوص الجماعة ورأيه فيها،  «الصفا
  بين أبي سليمان المنطقي والبخاري. -ر العامداخل هذا اإلطا-لتقحم مناظرة أخرى

وكما تبين فإن شخصية أبي سليمان المنطقي تطغى على شخصية الخصم في 
هذه المناظرة، لدرجة أن دور البخاري إنما اقتصر فقط على طرح األسئلة وٕاثارة 
اإلشكاالت التي وجهت كالم نظيره، األمر الذي لم يسمح إال بتكوين تصور عام 

أبي سليمان حول الموضوع المتحاور فيه. فهل كان ذلك مقصودا من  عن موقف
  د بحقيقة النص والتزام بواقعيته؟قبل التوحيدي (راوي المناظرة) أم هو تقي

إخوان »إنما انصب على نقض وٕافشال محاولة  «المنطقي»لقد علم أن مجهود 
طوي عليه رد التوفيق بين الدين والفلسفة، جملة وتفصيال، فضال عما ين «الصفا

فعله تجاه رسائل الجماعة، من هجوم على فكرها، معليا من قيمة الوحي (الدين)، 
  ومنتقصا من قيمة العقل (الحكمة).

واستكماال لعرض اآلراء المتباينة تنفتح المناظرة اإلطار أيضا، على مناظرة أخرى 
تفصيل بال «إخوان الصفا»بين المقدسي والحريري، ليتم من خاللها عرض موقف 

على لسان ممثلهم المقدسي، وٕان بدا موقفا محاصرا بشكل عنيف داخل النص، 
  ظهوره أم من حيث الردود التي اعترضت عليه. «مساحة»سواء من حيث 
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وبالجملة فإن بنية هذه المناظرة بنية مركبة لكونها تتضمن أكثر من مناظرة فرعية، 
، مما سمح بتعدد «المؤانسةاإلمتاع و »موجهة بأسئلة محددة من الوزير لصاحب 

األدلة والحجج  «تكوثر»األطراف المتحاورة وتنوع المواقف والدعاوى المتصارعة، و
المتدافعة، في صورة من صور اإليهام بعدم تملك الحقيقة الواحدة وفرضها على 

تبرئة »، أو «حاجة الشريعة إلى الفلسفة»أو دفع  «تهوين»اآلخر، وهي دون شك 
الداعين إلى  «إخوان الصفا»، بوصفها دعوى مناقضة لموقف «ةالوحي من الحكم

  التوفيق، القائلين بالتداخل بينهما.
وال شك أن تأسيس المناظرة على هذا التحايل في التركيب، وذلك النهج في ترتيب 
المواقف وتنظيم الدعاوى واالعتراضات، تثوي وراءه حقيقة هامة، وهي نقض فكر 

ههم بشكل أساس. وال يخفى هنا البعد السياسي الكامن ونقض توج «إخوان الصفا»
خلف نبذ فكر هذه الجماعة التي كانت تحرص على جذب العامة وتثقيفهم 
بالمعارف العلمية، وتزويدهم بمعارف جديدة مغـايرة للمعارف الثابتة. ويتجلى هذا 

م البعد السياسي في اإلدانة المباشرة التي ترد على لسان الحريري (أحد خصو 
إخوان الصفا في المناظرة)، في رده على المقدسي لبعض العلماء المتفلسفين ممن 
كان لهم صلة ببعض القرامطة. كما يتجلى أيضا في احتواء المناظرة وحشدها 

القائم على المزج بين الشريعة والفلسفة.  «إخوان الصفا»آلراء المهاجمين لفكر 
ارضة للخالفة العباسية، ولمفهوم ذلك أن هؤالء كانوا ينطلقون من موقع المع

الرسمية لدولة الخالفة، وكان العقل هو  ةالشريعة الذي تتأسس عليه اإليديولوجي
  .36موجههم ورئيسهم، من هنا كان إنكارهم المعجزات ورفضهم التقليد في الدين

إن كون رسائل جماعة إخوان الصفا كانت بمثابة برنامج تثقيفي لجماعة القرامطة 
ت أقوى تيار سياسي معارض في تاريخ الدولة العباسية، ليعلل الطابع التي مثل

الهجومي العدائي للمناظرة على فكر الجماعة، من خالل مبدإ استحالة الجمع بين 
  الدين والفلسفة، كما يدعم البعد السياسي فيها على جهة التحديد.
احد واالنتصار له، وعلى هذا فإنه على الرغم من قيام المناظرة على تبني الرأي الو 

وامتالكها 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 الخالف في 
األفكار واآلراء ووجهات النظر. دونما اعتبار لالقتصار على الرأي الواحد أو 

  .37التعصب له
ة إلى هذا فإن اشتمال المناظرة على تلك اآلراء المختلفة والمتعارضة باإلضاف

جعلها أقرب إلى أن تكون أداة معرفة كاشفة عن التحوالت االجتماعية والفكرية »
والثقافية التي كان يمر بها المجتمع العربي في تلك الفترة، حيث كان يشهد انفتاحا 

لمذاهب والفلسفات. واجتماعيا على عقليا ومعرفيا على كل المعارف واألديان وا
  .38«أجناس وشعوب مختلفة، وعليه كان االختالف في هذا المجتمع أساسيا

  ك.دعوى إخوان الصفا بين مقتضى التصديق ومقتضى التشكي -3

  عن حقيقة جماعة إخوان الصفا: -3-1

ثمة حقيقة أساسية تؤكدها مختلف المصادر التي تعرضت للحديث عن جماعة 
لم يعرف عنها، على سبيل  «المجموعة»وفكرها، وهي أن هذه  «لصفاإخوان ا»

اليقين، إال اسمها وبعض العناصر المنتمين إليها، وهم قالئل ال يتجاوز عددهم 
بالنظر إلى السرية  .39بأسمائهم «اإلمتاع والمؤانسة»خمسة، ذكرهم التوحيدي في 

التي ميزت منهج اشتغالهم، من جهة، والشبهات التي أحاطت بهم من جهة ثانية. 
الخالفة العباسية). معاديا للنظام السياسي القائم ( «متطرفا»وباعتبارهم شكلوا تيارا 

لذا نظر إلى توجههم الفكري على أنه توجه منبوذ سياسيا وثقافيا، فما حقيقة هذه 
  ا فكرها؟ وما حقيقة التصور المقدم عنها في المناظرة المشتغل عليها؟الجماعة وم

أن جل ما انتهى إلينا  «رسائل إخوان الصفا»ـيؤكد بطرس البستاني في تقديمه ل
من أخبار عن هؤالء اإلخوان وأحوالهم قليل جدا، ال يفي بمقصود الباحث عن 

القرامطة وهم  حقيقتهم، مع ما حام حولهم من الشبهات. فقد نسبوا إلى
اإلسماعيليون أصال، وزعم ابن تيمية في فتواه عن طائفة النصيرية أن اإلخوان من 

إلى أن آراء إخوان الصفا ظهرت في جملتها  «دي بور»أئمتهم. وذهب المستشرق 
من جديد عند فرق كثيرة في العالم اإلسالمي كالباطنية واإلسماعيلية والدروز 
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اليونانية في أن تستوطن الشرق وذلك عن طريق هذه وغيرهم. وقد أفلحت الحكمة 
  .40الجماعة

ويضيف أن تلك الجماعة تألفت في القرن الرابع الهجري، وكان موطنها البصرة، 
ولها فرع ببغداد. ولم يعرف من أشخاصها سوى خمسة يتغشاهم الغموض والشك، 

ه الصدر، لما وال يسفر اليقين عن حقيقة أمرهم بما يطمئن إليه الخاطر وينشرح ل
كانوا عليه من التستر واالكتتام. فقد ذكرت أسماؤهم وكأنها لم تذكر لجهلنا أخبارهم 

  .41وأحوالهم
وتبعا لهذا جاء تكتمهم في اجتماعاتهم باعثا على الريبة والشك فيهم، فقيل إنهم 
جماعة ترمي إلى غاية سياسية، يقصدون بها قلب السلطان والدين معا. إال أنه لم 

إثبات هذه التهمة عليهم، ألن سلوكهم بين الناس لم ينم على اشتغالهم يتم 
بالسياسة. لما تحلوا به من فضائل الزهد في الدنيا، وٕان أخذت على بعضهم أقوال 

  .42يلمح فيها أنهم يؤثرون الفلسفة على الشريعة
وقد كان عصرهم بحالتيه السياسية والفكرية يساعد على بث آرائهم في المجتمع 

سالمي، وكانت الظروف مواتية عندما حمل إخوان الصفا أنفسهم على تقويم اإل
العقول وتهذيب النفوس الستثارتها عند الحاجة، محاولين توفيق الحكمة اليونانية 
التقليدية وظاهر العقيدة اإلسالمية في تأويل اآليات واألحاديث وفق ما يناسب 

، ويستترون في دعواهم شأن الفرق ميال ظاهرا «العلوية»عقائدهم، ويميلون إلى 
إال أن ما يميزهم أنهم لم يتعصبوا لمذهب على آخر، وٕانما قبلوا جميع . 43الباطنية

  المذاهب واألديان، ورجعوا بها إلى مبدأ واحد وعلة واحدة.
وبالجملة » فمذهبهم، كما يدعون، يستغرق المذاهب كلها. فقد جاء في الرسائل:

هللا تعالى، أال يعادوا علما من العلوم، أو يهجروا كتابا من ينبغي إلخواننا، أيدهم ا
الكتب، وال يتعصبوا على مذهب من المذاهب، ألن رأينا ومذهبنا يستغرق المذاهب 

  .44«كلها، ويجمع العلوم جميعها
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وباإلضافة إلى هذا كله، ثمة أمر هام يساعد على فهم توجه الجماعة الفكري 
خصوما للنظام السياسي القائم ببغداد يومئذ، كما لم  واإليديولوجي، وهو أنهم كانوا

يكونوا أنصارا مخلصين للسلطة القائمة في القاهرة، لذا كانت لهم أغراض سياسية 
. فتكوينهم جماعة سرية، وعملهم في نطاق تكتم 45متطرفة مسرفة في التطرف

قلب . فقد أرادوا «سياسي وعقلي»شديد، كل ذلك يدل على أن قوام حركتهم تلك 
النظام السياسي المسيطر على حياة لمسلمين، وتوسلوا إلى ذلك بقلب النظام 

  .46العقلي المسيطر على حياة المسلمين أيضا
وقد قادتهم هذه الغاية إلى القول بصحة األديان جميعها، مشيرين برموز لم يطمئن 

ألنهم إليها رجال الدين، بل وجدوا فيها إلحادا وخروجا عن العقيدة اإلسالمية، 
ال لكي ينتحلوه دينا خالصا قائما برأسه، »اإلسالم لتأليف مذهبهم الشامل  أخذوا

مزجوه بغيره مزجا غريبا أبعده عن أصوله، وصبغوه بألوان غيرت لونه  )وٕانما(
  47.«الخالص

  التداخل بين الدين والسياسة في فكر إخوان الصفا: - 3-2
بد من اإلشارة إليها لوضع  التي كان ال-إذا صحت هذه المعطيات التاريخية

التدافع الفكري في المناظرة التي نحن بصددها في سياقه العام المؤطر والموجه 
تبين منها أن تقديم المناظرة على نحو ما قدمت عليه (من قبل التوحيدي)،  -لها

من تجميع لمواقف عديدة وحجج متكاثرة بلغت الغاية في التعدد والتنوع، لم يكن 
إال محاصرة رأي إخوان الصفا (ممثال في المقدسي)، وٕاظهار ضعفه القصد منها 

وعدم وجاهته االجتماعية، ويقوم دليال على هذا اختيار إنهاء المناظرة بإفحام 
المقدسي وانقطاعه مستسلما بسوق الوراقين، بكل ما يحمله من دالالت اجتماعية. 

جه مرفوض رفضا مجمعا جمعية (نخبوية وشعبية) وفكرية وثقافية. وكأن هذا التو 
  عليه من لدن الخاصة والعامة، متوافقا في شأنه ثقافيا واجتماعيا.

 «إخوان الصفا»وٕاذا أضيف إلى ما سبق، مدى اهتمام الوزير ابن سعدان بجماعة 
وفكرهم في المناظرة، وتوجيهه لها بأسئلته، التي هي بمثابة تحقيق في أمرهم، 
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ير مباشرة)، إذا أضيف هذا إلى ذاك، صح وتحامل على توجههم (ولو بطريقة غ
  القول إن موقف الجماعة منبوذ ثقافيا واجتماعيا وسياسيا أيضا.

الفلسفة في تاريخ  «محنة»وعلى هذا فإن المناظرة تعكس صورة من صور 
الحضارة العربية اإلسالمية، وشكال من أبرز أشكال مواجهة الحكمة فكرا وسياسة. 

لحضارة العربية اإلسالمية مظهران: مظهر سياسي لتاريخ الفلسفة في ا» فـ
وٕايديولوجي، ومظهر فكري نظري، فالحاجة إلى الفلسفة كالحاجة إلى محاربتها 
وتضييق الخناق على أهلها، كانت تمليها دوما اعتبارات سياسية مباشرة أو غير 

  .48«مباشرة
ن األحوال، ال يمكن فصله، بأي حال م «اإليديولوجي-السياسي»وعلى اعتبار أن 

، فإن القول بأن وقائع المناظرة إنما تعكس مأزق الفلسفة بين الدين «الديني»عن 
كما -والسياسة، يغدو قوال مبررا معقوال. وال أدل على ذلك أن جل االعتراضات

على دعوى إخوان الصفا، عائدة إلى الدين، مؤصلة في الشريعة، لدرجة  - تبين
  منسجما لمواجهتها. «فاتحال»أنهما شكال موقفا واحدا، و

-دخلت من مدخل ديني -على نحو ما وقع-وغني عن البيان أن الجماعة نفسها 
عقالني القتحام ما هو سياسي، أو بتعبير آخر اختارت استراتيجية المعارضة 
الثقافية، بمعناها الواسع، منهجا أساسيا في التغيير، لذا لم يكن غريبا أن تجابه 

  . 49بأسلحة مماثلة
زمة الحكمة هاته، كما تعرضها المناظرة، وٕاضافة الفكر السياسي إلى الفكر إن أ

الديني لمحاصرتها وتقويضها، تماثل بشكل قد يكون مطابقا لما حدث في األندلس 
(في القرن السادس الهجري) يوم نفي فيلسوف قرطبة ابن رشد إلى خارجها، وأذاع 

ينهى فيه الناس  -ء فيه رغم طولهنورد أبرز ما جا -خليفة األندلس منشورا رسميا
قد كان في سالف الدهر قوم » عن االشتغال بالفلسفة والتعامل مع أهلها. يقول:

[الفالسفة] خاضوا في بحور األوهام، وأقر لهم عوامهم بشفوف عليهم في اإلفهام، 
حيث ال داعي يدعو إلى الحي القيوم، وال حاكم يفصل بين المشكوك فيه والمعلوم، 
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ا في العالم صحفا ما لها من خالق، مسدودة المعاني واألوراق، بعدها من فخلدو 
الشريعة بعد المشرقين، وتباينها تباين الثقلين، يؤمنون أن العقل ميزانها، والحق 
برهانها، وهم يتشعبون في القضية الواحدة فرقا، ويسيرون فيها شواكل وطرقا، ذلكم 

يعملون... ونشأ منهم في هذه السمحة  أن اهللا خلقهم للنار، وبعمل أهل النار
يخادعون اهللا وهو  )فالسفة مسلمون ومنهم طبعا ابن رشد(البيضاء شياطين إنس 

خادعهم، وما يخادعون إال أنفسهم وما يشعرون، فإنهم يوافقون األمة في ظاهرهم، 
 وزيهم ولسانهم، ويخالفونها بباطنهم وغيهم وبهتانهم... فاحذروا، وفقكم اهللا، هذه
الشردمة على اإليمان حذركم من السموم السارية في األبدان. ومن عثر له على 
كتاب من كتبهم فجزاؤه النار التي بها يعذب أربابه. وٕاليها يكون مآل مؤلفه وقارئه، 
ومآبه... وال تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون اهللا أولياء ثم 

  .50«ال تنصرون
ى التداخل بين الدين والسياسة في خطاب الخليفة، ومدى استناده واضح إذن، مد

إلى النص القرآني (أو الفكر الديني) لفظا ومعنى في صياغة قراره السياسي 
القاضي بتحريم الحكمة ومنع النظر الفلسفي وتداول أفكار المتفلسفين من الناس، 

ان العباد بإفسادها على العقيدة وأذه -وفق ما يبدو من ظاهر النص-لخطورة ذلك 
وبلبلتها. وٕان كان الخطر األعظم (غير المصرح به) على السلطة التي يمثلها 

  الخليفة، القائمة على إيديولوجية الدين.
وعليه فالمسألة (األزمة) واحدة فيما حدث هنا (األندلس) وما حدث هناك (بغداد)، 

  ٕان تباين حاملوه. وٕان اختلفت التفاصيل، كما أن الموقف من الفلسفة واحد، و 
  تقارب النظر بين ابن رشد وإخوان الصفا: -4

  ضرورة النظر الفلسفي في الدين: - 4-1
على نحو ما -من الدين «الموقف العقالني»مثلما شكلت جماعة إخوان الصفا 

في المشرق اإلسالمي يومئذ، كذلك كان أبو الوليد بن  -ظهر من آ راء المقدسي
م إن كال من الموقفين توحدهما قضية جوهرية هي رشد في الغرب اإلسالمي. ث

بين الحكمة والشريعة، ونفي االستقالل المطلق لكل طرف عن  «التوفيق»قضية 
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ظيم العالقة بين الدين ناآلخر. ومؤدى هذه المسألة في عمقها ليس إال إعادة ت
  والمجتمع، فيما يرى البعض.

طبة ال يرتفع إلى درجة التماثل بيد أن تقارب النظر بين إخوان الصفا وفيلسوف قر 
والتطابق المطلقين، فذاك مما ال يمكن وال يتوقع حصوله في مجال الفكر الفلسفي 

  على األقل، لكونه يقوم أساسا على المغايرة واالختالف والتمايز.
وٕاذا كان هؤالء يرون ضرورة إدخال الفلسفة في الدين والمزج بينهما، ألن الشريعة 

ت واختلطت بالضالالت، ومن ثمة ال مسلك لتطهيرها من ذلك قد دنست بالجهاال
فإن  .51«المصلحة االجتهادية»و «الحكمة االعتقادية»إال بالفلسفة الشتمالهاعلى 

الذي ال ينسجم مع مقتضيات  «التفكير التوفيقي»ابن رشد ال يسقط في هذا 
يؤكد » نه:ام الوعي لكو ـان واعيا بذلك تمـلألشياء. وقد ك «المنطق الخصوصي»

وهذا غير - دم تعارض الشريعة اإلسالمية مع الفلسفةـق وعـفعال على تواف
ويركز على قضية أساسية عنده، وهي أن التعارض قائم فعال بين -التوفيق

الخطاب البرهاني الذي تعتمده الفلسفة، والخطاب الجدلي السفسطائي الذي 
لحقيقة، وٕانما التأثير في الخصم اعتمدته الفرق الكالمية التي لم يكن هدفها بناء ا

وهدم آرائه ومعتقداته.وهذا ما أدى إلى تشتيت شمل األمة والملة، وٕالحاق األذى 
   . 52«بالشريعة والحكمة

وبذلك يعيد ترتيب العالقة بين الدين والفلسفة على أساس أن لكل منهما أصوال 
، وهو البحث وطريقة في االستدالل خاصة، وٕان كانا يلتقيان عند الهدف نفسه

  .53على الفضيلة
فصل المقال في »كل هذا وذاك هو المقصد األعمق من تأليف كتابه المشهور 

. الذي اشتهر به أكثر من اشتهار «تقرير ما بين الشريعة والحكمة من االتصال
. ومقتضى الجمع بين المؤلفين «المنقذ من الضالل»أبي حامد الغزالي بكتابه 
اهما راجعة إلى كونهما يدوران على بيان مكانة الحكمة تدعمه حجتان اثنان، إحد

من الشريعة، أما الثانية فعائدة إلى كون قاضي قضاة قرطبة في مؤلفه هذا يرد ردا 
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اعتراضاته على الفالسفة، في  «تهافت»،ببيان «المنقذ»قويا ومباشرا على صاحب 
تالف أصنافها، ثم وتحذيره من تعاطي العلوم الفلسفية على اخ-شكل مناظرة بعيدة 

  على نحو ما يتم بيانه بعد هذا.  .54تحريمه النظر في كتب القدماء جملة
إن مشروع ابن رشد إذن، ليس إال إنصافا للفلسفة، والوقوف في وجه الغزالي ومن 
جرى مجراه في معاداته للحكمة من منطلق ديني، وعقيدة إيمانية. كما أنه، من 

بين الدين والفلسفة،لذا نجده يمهد إلى هذا  «قالتواف»جهة أخرى، إثبات إمكان 
باالستدالل بالقرآن على وجوب النظر العقلي، ومتى صح هذا وجب االنتفاع بتراث 
اليونان (علوم األوائل)، ومحاولة التوفيق بين حرفية النص وتراث العقل القديم، 

  بتأويل ظاهر النصوص وجعلها متمشية مع منطق العقل السليم.
إن كان فعل الفلسفة ليس شيئا أكثر من النظر في الموجودات » رشد:يقول ابن 

واعتبارها من جهة داللتها على الصانع...فإن الموجودات إنما تدل على الصانع 
بمعرفة صنعتها، وٕانه لما كانت المعرفة بصنعتها أتم، كانت المعرفة بالصانع 

وتطلب معرفتها به، فذلك  أتم... فأما أن الشرع دعا إلى اعتبار الموجودات بالعقل
فـاعتبروا يا أولي   {بين في غير ما آية من آيات كتاب اهللا تعالى، مثل قوله:

. وهذا نص على وجوب استعمال القياس العقلي [أو العقلي] والشرعي }األبصار
أو لم ينظروا في ملكوت السماوات واألرض وما خلق اهللا من  {معا، ومثل قوله تعالى: 

  .55«الحث على النظر في جميع الموجودات. وهذا نص ب}شيء
فدعوة الشرع صريحة إلى وجوب استخدام القياس  -حسب ابن رشد-إذا تأكد هذا 

العقلي في أمور الدين، إال أنه من هذه الجهة، الواجب أن نجعل نظرنا في 
والقياس البرهاني ال . 56الموجودات بأفضل أنواع القياس وأتمها وهو المسمى برهانا

يستعمله اإلنسان االستعمال الحسن إال إذا كان عارفا بأنواع القياس، يصح أن 
وأنواع البراهين وشروطها، وتميز القياس البرهاني عن القياس الجدلي... ومما 

ومجموع هذه العلوم والمعارف أو هذه الطرق في االستدالل واإلقناع  .57يتكون، إلخ
  وجودات يستلزم تعلم المنطق. ، وعليه فوجوب اعتبار الم«المنطق»هو ما يسمى ب
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ومن هنا، بعد دفع الرجل دعوى التعارض بين الوحي والعقل يمضي بطريقته 
البرهانية في االستدالل على ضرورة النظر في كتب القدماء واالستفادة من 

أن نضرب بأيدينا في كتب القدماء، فننظر فيما قالوه »علومهم. لذا يؤكد أنه يجب 
با قبلناه منهم، وٕان كان فيه ما ليس بصواب نبهنا عليه، عن ذلك، فإن كان صوا

العتقاده أن . 58«سواء كانوا مشاركين لنا في الملة أو غير مشاركين لنا فيها
المعرفة تراكم، ومتى أصر على االكتفاء بالذات، وعدم النظر في مجهود 

 .ستعين في ذلك المتأخر بالمتقدمواجب أن ي» المتقدمين حصل المحال. لذلك:
فإنه عسير، أو غير ممكن، أن يقف واحد من الناس من تلقائه وابتدائه على جميع 

  .59«ما يحتاج إليه من ذلك
وبإضافة هذا إلى ذاك يتضح على جهة اإلجمال، أن بين الحكمة والشريعة عالقة 

على حد تعبير أبي -. والحق«الحق»أخوة، لكونهما ترضعان من منبع واحد هو 
شاهد »مضادا للحق، وٕانما هو  -يكون، بأي حال من األحوال ال يمكن أن -الوليد
الحكمة هي »ـف «الفضيلة». كما أنهما توصالن إلى مقصد مشترك هو «له

مفكروا اإلسالم (صاحبة الشريعة واألخت الرضيعة، فاإلذاية ممن ينسب إليها 
غضاء هي أشد اإلذاية. مع ما يوقع بينهما من العداوة والب )وعلى رأسهم الغزالي

  .60«والمشاجرة. وهما المصطحبتان بالطبع، المتحابتان بالجوهر والغريزة
ومن هنا فالتقارب في النظر مكشوف بين ابن رشد وٕاخوان الصفا (ممثلين في 
المقدسي الحامل لتصورهم في المناظرة). بخصوص العالقة بين الدين والعقل، وٕان 

ديد تلك العالقة. فهي في كان مركز التمايز في النظر موجودا في طبيعة تح
الممكن من الجمع والمزج  «التكامل»اعتقاد المقدسي وجماعته ترقى إلى مستوى 

 «التقليد والبرهان»بينهما ضمن دائرة العام (الشريعة) والخاص (الفلسفة)، أو 
. ومن ثمة فإن الفكر الديني محتاج إلى الفكر الفلسفي مقدار «الظن واليقين»و

  اك، وعليه فالتوفيق واجب بينهما من هذه الجهة.احتياج هذا إلى ذ
أما ابن رشد فال يدخل إلى تأسيس هذه العالقة من باب التوفيق وٕانما من مدخل 

الذي يحفظ لكل من الدين والفلسفة خصوصياتهما، ويبعد  «التوافق»الدعوة إلى 
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ة التعارض عنهما أشد ما يكون اإلبعاد. فال الدين يعارض الحكمة، وال الحكم
  تعادي الشريعة، كما أنه ليست هذه راجعة إلى تلك، وال تلك قابلة أن ترد إلى هذه.

وبناء عليه، حاول أن يوافق بين الوحي والعقل، فصرح بأن للعقل ميدانا يحسن 
ومن هنا أضحت الحاجة إلى الوحي ماسة،  التفكير فيه، فإن تجاوزه ظل سبيال.

ة الخالق، والسعادة والشقاء في الدين لكونه جاء متمما للعقل.  فمن ذلك معرف
واآلخرة وأسبابها ووسائلها. واتصال اإلنسان بالعقل الفعال يقود إلى هذه السعادة 

  .61ويلهم العقل الحقائق
ال يعارضون الدين  -في نظر ابن رشد-من هذا المنطلق فإن المتفلسفة من الناس

عندهم التكلم والجدال في الحكماء من الفالسفة ال يجوز » :ـكما قال الغزالي، ف
مبادئ الشريعة، وذلك أنه لما كانت كل صناعة لها مبادئ، وواجب على الناظر 
في تلك الصناعة أن يسلم بمبادئها، ال يتعرض لها ال بنفي وال إبطال، كانت 

  .62«الصناعة العملية الشرعية أحرى بذلك
من جهة أن خطابه  والذي يقوم شاهدا على هذا متأصل استقرائيا في كتاب اهللا، 

مدلول عليه  «بياني»يحدد مسلكين اثنين للوصول إلى الحق وتقريره، أحدهما 
مؤشر عليه تلميحا، يقول  «قصد الشرع»مأصول في  «برهاني»لفظا، فيما الثاني 

إذا استقرئ الكتاب العزيز وجدت (الطريقة التي نجد القرآن عليها في » ابن رشد:
العناية لصانع) تنحصر في جنسين: أحدهما طريق إثبات حدوث العالم ووجود ا
. والطريقة «دليل العناية»هذه الطريقة  ولنسمِّ  من أجله، باإلنسان وخلق الموجودات

 الثانية ما يظهر من اختراع الحياة في الجماد واإلدراكات الحسية والعقل، ولنسمِّ 
  .63«دليل االختراع»هذه الطريقة

قائم  -الفلسفي- «البرهان»، فيما مسلك «لعنايةبدليل ا»مقترن  «البيان»فمسلك 
 بين العقل والنقل، «لتوافق». ومن اجتماع المسلكين يكمل «دليل االختراع»على 

االنتفاع العاجل »ويزول التناقض بين الحكمة والشريعة، فتتحقق بذلك غاية 
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راؤه عند كل من الفيلسوف والمتدين، على خالف اعتقاد الحريري القريبة آ «واآلجل
  واعتقاداته من اعتقادات أبي حامد الغزالي خصم ابن رشد.

  تقاطع النظر بين الحريري والغزالي: -5

  ضرورة إبعاد التفلسف عن التدين: -5-1

لقد توضح من جملة ما تقدم أن ردود ابن رشد إنما أتت في جزء كبير منها دفاعا 
ومحاولة لرفع التنازع  عن كل من الحكمة والشريعة، على سبيل التقريب والتوافق،

- والتعارض، فاستدل بذلك على قرب تصوره من تصور جماعة إخوان الصفا
  من هذا الجانب (نصرة الفلسفة). -الماثل في المناظرة

وٕاذا كان ذلك كذلك، فإن هناك تقابال أخر بين موقفين متباعدين زمنا، متوحدين 
لهما يمثله الحريري خصم هدفا (مواجهة الفلسفة وٕاظهار تعارضها مع الدين). أو 

المقدسي في المناظرة. وثانيهما يجسده أبو حامد الغزالي في تاريخ الحضارة العربية 
اإلسالمية، باعتباره علما من أعالم هذا التوجه، وذلك بالنظر إلى المؤلفات العديدة 

  التي صنفها بدافع من هذا األمر.
، تعارض كل منهما ظر الحريريالحكمة والشريعة، في نإن مناط عدم التوفيق بين 

منهجا وأصوال وهدفا، لذا فالكثير مما يقول به الفالسفة خارج عن نطاق الدين، 
  .64بعيد عن الملة. قصدهم األساس اإلساءة إلى الشريعة، وٕايجاد الحقد عليها

فرقوا »وال يبعد عن هذا موقف الغزالي، فهو الذي كفر الفالسفة المسلمين لكونهم 
. وهو من نهى عن النظر في علوم األوائل وفي صدارتها «التأويلاإلجماع في 

  .65المنطق والفلسفة
أولها إنكار الفالسفة بعث األجساد،  أما داعي التكفير فراجع إلى ثالث مسائل،

ال  «روحانية»فهي في رأيهم ال تحشر، والمعاقب هي األرواح المجردة، والعقوبات 
اهللا على الكليات دون الجزئيات. وثالثها  . وثانيها قولهم بقصر علم«جسمانية»

  .66ادعاؤهم قدم العالم وأزليته
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وأما مبرر تحذيره من تعاطي العلوم الفلسفية جملة، وحثه على اإلعراض عن كتب 
الفالسفة. فتركها  «كفريات»القدماء فقائم أساسا على صيانة عقيدة اإلسالم من 

آفة عظيمة، »رياضيات، في نظره، مثال ليس لذاتها وٕانما اتقاء لشرها. لذا فعلوم ال
، ألن المقبل عليها قد يأخذه «ألجلها يجب زجر كل من يخوض في تلك العلوم

فيحسن بذلك اعتقاده في الفالسفة، ويحسب »منهجها ودقة استدالالتها وبراهينها 
أن جميع علومهم في الوضوح ووثاقة البرهان كهذا العلم، فينقاد بذلك إلى حسن 

  .67«فيما يدعوه في اإللهيات االعتقاد
علم الرياضيات عن المنطق، من جهة  -حسب التصور نفسه-وال يختلف في ذلك 

ربما ينظر في المنطق أيضا من يستحسنه ويراه واضحا، »وجود آفة مشابهة. فـ
من الكفريات مؤيد بمثل تلك البراهين، فيعجل  )الفالسفة(فيظن أن ما ينقل عنهم 

  .67«إلى العلوم اإللهية بالكفر قبل االنتهاء
قصدا واحدا ينحصر في  -وغيره كثير في كتابات الغزالي-إن وراء كل هذا إذن 

دحض ما يبدو في الفلسفة منافيا للدين، وتقرير عدم توافق الحكمة مع الشريعة 
-ألجل صرف الناس عن أهلها، وزجر من يخوض في علومها وفروعها،إذ قل 

. فإذا فرغ من ذلك قرر «ا إال وينخلع عن الدينمن يخوض فيه» -على حد تعبيره
أن التصوف هو البديل العملي للفلسفة، لكونه يلي الوحي طريقا إلى اكتشاف 
الحقيقة، وأنه يفضل العقل البشري الذي يتشبث به الفالسفة مع قصوره عن 

علمت يقينا أن الصوفية هم السالكون لطريق اهللا تعالى خاصة، »يقول:  . 68إدراكه
ن سيرتهم أحسن السير، وطريقهم أصوب طريق، وأخالقهم أزكى األخالق. بل وأ

لو جمع عقل العقالء، وحكمة الحكماء، وعلم الواقفين على أسرار الشرع من 
العلماء، ليغيروا شيئا من سيرتهم، وأخالقهم ويبدلوه بما هو خير منهم لم يجدوا إلى 

  .69«ذلك سبيال
لقان من اعتقاد مشترك، ويلتقيان عند قصد محدد ينط -كما تبين-الموقفان كالهما 

الدين من الفلسفة وتخليصه منها، على  «تطهير»محوره األساس المدافعة ألجل 
اعتبار أن ما يلحقه منها من إيذاء أكثر مما يصيبه عن طريق غيرها. لذا ال بد 



 

26 
 

رق، من فك الترابط وفض التشابك بينهما، صونا لإليمان العميق من التفلسف الما
فصل »وعلى هذا فأولى األوصاف لجامع دعاوى كل من المقدسي والغزالي هو: 

، بحكم أن مبتغاهما «الكالم في تقرير ما بين الشريعة والحكمة من انفصال
  دحضا. «الوصل»تأييدا، وٕابطال  «الفصل»محصور ضمن دائرة تقرير 

  خالصـــة:  
مسلك  الحكمة مسلكين اثنين؛ة و لقد سلك المتناظرون في مسألة العالقة بين الشريع

الرد ومسلك المقابلة. أما الرد فمبتغاه رد الفلسفة إلى الشريعة على سبيل رد الفرع 
(الفلسفة) إلى األصل (الشريعة). وقد مثل المقدسي هذا التوجه، بحكم اعتقاده 
توحد الطرفين منهجا وهدفا، وما يؤكد تأطير تفكيره ضمن ثنائية األصل والفرع، 

القائم على كون الشريعة أصل  -م خروجه عن نسق الثقافة العربية اإلسالميةوعد
في تشييد تصوره، تجنبه الضرب الثاني من مسلك الرد الممكن، أي  -األصول

بما هو  «إلهي»القول برد الشريعة إلى الفلسفة، الستلزام ذلك إلحاق ما هو 
  بعا، من جهة أخرى. من جهة، وجعل الحكمة أصال والشريعة فرعا تا «إنساني»

وهذا ما يدل على أن الرجل (ومعه جماعة إخوان الصفا) لم يكن يرمي إلى إيذاء 
وٕانما على العكس من ذلك، وجهه هاجس الدفاع  -كما اتهم-العقيدة اإلسالمية 

عن الشريعة من منظور عقالني، أو ليقل تأسيس التيار العقالني، داخل الثقافة 
  .70در على مواجهة خصوم الدين والوقوف في وجههمالعربية اإلسالمية، القا

المؤدي إلى أن الشريعة  فيتفرع إلى فرعين أساسيين؛ التكامل «قابلةالم»وأما مسلك 
محتاجة إلى الحكمة مقدار احتياج هذه إلى تلك، ومن ثمة ضرورة تبنيهما معا 

وب دون الخلط بينهما، وقد حمل هذا التصور أبو سليمان المنطقي، مؤكدا وج
  حفظ لكل من الفلسفة والشريعة ناموسهما الخاص وقانونهما المتميز.

الذي اقترن في  «المعارضة»الفرعي ثمة مسلك  «التكامل»وفي مقابل مسلك 
وهو مسلك يقضي بجعل الوحي (الشريعة)  المناظرة بكل من البخاري والحريري،
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الثاني نقيض  والعقل (الحكمة) أصلين مستقلين في بابهما، مع اعتبار أوصاف
  أوصاف األول.

مجملها تعكس مختلف الصور الممكنة، تصريحا وتلميحا، وهكذا فالمناظرة في 
من حيث وصلهما أو فصلهما، تقاربهما أو لطبيعة العالقة بين الفلسفة والشريعة، 

تباعدهما، وتبعا لذلك فهي تجميع ألبرز اآلراء والتصورات التي أنتجت في سياق 
  مقاربة المسألة.

أن تجتمع هذه المعطيات على ذلك النحو، وأن  -لربما -فليس من قبيل الصدفة
في التنظيم والتفاعل والمآل. وتأسيسا عليه، هل ما نقله تسير وفق ذلك المنحى 

التوحيدي في هذه المناظرة حدث فعال. وٕاذا كان كذلك فهل وقع بالطريقة نفسها 
ى نتائجها ويأخذ بحقائقها، أم ليس واألسلوب عينه، لدرجة تجعل الباحث يطمئن إل

إلمتاع  »ـل، اتبعه أو حيان، وطريق في التفكير انتهجه ذلك إال منهج في التأليف
  ألن مقام إنتاج النص يقتضي ذلك؟ «والمؤانسة

الفكري  «الصراع»سليم بما حدث، إلى أي حد عكست المناظرة تثم على سبيل ال
صراعا » هبالحكمة؟ أال يمكن اعتبار واإليديولوجي حول مسألة عالقة الشريعة 

داخال ضمن دائرة الترف الفكري الذي كان عالمة مميزة للقرن الرابع  «مفتعال
  .الهجري؟.
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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   

 
 
 
 
 



 
 

12

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 
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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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xxii Barry A. Kosmin, Ph.D, Ariela Keysar, Ph.D. (2001). "American Religious Identification Survey(Key Findings)". The City University of New 
York. p.35 http://www.gc.cuny.edu/faculty/research_briefs/aris/key_findings.htm.  I understand from other data sources that Muslims are now 
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xxiii Incidentally it is this section of the NYS Constitution that protects the rights of Imam Feisal Abdul Rauf and his Sufi congregation to 
construct a Mosque in lower New York City.  
 
xxiv It is this clause of Florida’s constitution that would have supported law suits and legal battles against Terry Jones had he illegally and 
offensively pursued his horrendous act against God and against the values of America by burning the Holy Quran.  His foolish and hurtful plan 
was not in any way representative of the sentiments of the great majority of Americans, nor was it supported by any Christian denomination in 
America.  



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 con-

sists of. As a matter of fact, we somewhat instinctively attribute morphologically 

completely diverse entities with this term, notwithstanding their often utterly un-

like 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 cir-

cumstances 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, so-

ciology 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 me-

dieval 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 coun-

tryside 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 equiva-

lence 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 ap-

proach towards the task, taking up a whole chapter in one volume of his consid-

erations on economy and society. He notices that the lowest common denomina-

tor 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 de-

rive 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 sub-

division 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 rela-

tively closed and bulky building development, and a physical and/or administra-

tive 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 as-

signed 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, respec-

tively 2,500 residents (Lichtenberger 1986: 32). In addition we find many differ-

ent classificatory approaches towards the city, distinguishing them due to size 

(population and/or surface – quantitative classification), or due to the predomi-

nant function (qualitative classification – monothetic taxonomy). Yet, the num-

bers 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 com-

prehensive 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 phenom-

enon city, yet none of them comes to a true universal but still applicable state-

ment. 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 profession-

ally 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 equiv-

alent to a piece of music or a stage plan (Delfante 1997: 7f.). The growing un-

certainty of how to plan and design cities today eventually aggravates the as-

signment; 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 approach-

es 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 fea-

tures: We recognize cities by taking a look at their layout from an airplane win-

dow 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 fur-

ther 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 appear-

ances ultimately correspond to an original idea. This is still most tellingly illus-

trated 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 environ-

ment only represent shades and projections of their true being, which them-

selves 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 man-

made 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 com-

monly acknowledged but inchoate concept of the city, necessarily including one 

but seemingly similarly inchoate idea of urban form. Only such an epistemologi-

cal understanding allows us to conceive urban form also as an abstractum, a uni-

versally 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 Ar-

gan (1909-92), who adopted from his art historian viewpoint that the key to-

wards 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 limi-

tations 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. Be-

yond 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 interrela-

tion 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 sup-

port with Argan and his assessment of the shortcoming of mere empirical meth-

ods 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 regu-

lative 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 val-

ue-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 arti-

facts, 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 exist-

ence of urban form, qualities correspond to the abstract relevancy of these vo-

luminal characteristics. Yet, even though function and form show the same divi-

sion into intangibility and tangibility, for our purpose it is seemingly inappropriate 

juxtaposing or confusing both dichotomies: When urban forms as results of cer-

tain 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, fur-

thermore, 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 de-

scribes an approach that bases on urban form and therefore can be named mor-

phological without focusing a concrete urban physis (for instance by means of 

town plan analysis). Still, moreover this phenomenological approach also imme-

diately 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 inter-

relation 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 struc-

tures 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 phe-

nomenal urban forms. On one side this particular system, as we have seen earli-

er, results from the inherence of quality in quantity, that is the response to vari-

ous (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 sys-

tem 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 me-

chanical 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 sta-

tistical 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 sys-

tems 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 tradi-

tional scientific principle, namely the supposed parity of prediction and retrodic-

tion, that induces reversibility and consequently seduces to suggest a determina-

tion 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 contin-

uous 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 dynam-

ic 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 al-

together 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 inconceiva-

ble many results without the possibility of an effectual empirical verification 

(Foerster 1985: 62 ff.). With both it is evident that even after identifying all pos-

sible 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 multi-

complex and repeatedly ambiguous, still the system city is not chaotic! On the 

contrary it does underlie a contingency that, as stated by Niklas Luhmann (1927-

98), does not result in arbitrariness due to 'conditioning formulas', which are in-

herent 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 sys-

tems 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 value-

qualities, which work as parameters or factors of urban form. 

 These parameters of urban form interrelate in a systemic context that is mul-

ti-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 re-

sulting 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 possi-

ble urbanistic approach towards the task of comprehending this grand achieve-

ment 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 repre-

sent 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 doc-

toral 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 : 
1, Architektur und Planung; 2), 2009; ISBN 978-3-936971-25-5; ISSN 1436-7904; 344 pg. - 85 
illustrations 
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  األّمة في الخطاب القومي العربي
  نقد أطروحات ساطع الحصري

  عبداإلله بلقزيز
الفكرة القومية العربية في العقدين الثاني والثالث من القرن العشرين من فكرة  تحولتِ 

خاص، إلى  ا بالعثمانيين، وبسياسات التتريك على وجهٍ مً ا متبرِّ وجدانً  بُ ھِ لْ عاطفية تُ 
 جمھور ناقمٍ  مثالية لتعبئةِ  في فكرة العروبة مادةً  وجدتْ  نخبٍ  إيديولوجيا سياسية لدى
إلى المستقبل قوامھا توحيد  برؤيةٍ  الية في البالد العربية وتزويدهِ نيعلى السياسات الكولو

في النصف الثاني من العقد الثاني –ھا التجزئة واالحتالل. كان حدثان كبيران مزقتْ  ةٍ أمّ 
 والجمھور األوسع إلى مآالتٍ  العربيّ  ھا الوعيَ بَّ قد نَ  –ولىوفي ذروة الحرب العالمية األ

سوداوية لفكرة االنفصال القومي العربي عن السلطنة العثمانية التي انتعشت منذ أيام 
ا بعد صعود السلطان عبد الحميد الثاني، في العھد المتأخر من حكمه، وزادت انتعاشً 

وانفالت النزعة الطورانية وسياسات  إلى السلطة في تركيا «حزب االتحاد والترقي»
ي بالثورة العربية في بناء الكيان القومي ل الحدثين فشل ما سمّ قال. أوَّ التتريك من كل عِ 

مت المشرق العربي بين التي قسَّ  «بيكو- معاھدة سايكس»للعرب. وثانيھما اإلعالن عن 
 «وطن قومي»نح بم «وعد بلفور»ا إلى جنب مع إعالن األولى بريطانيا وفرنسا جنبً 

  لليھود في فلسطين.
فكرة العروبة، حينھا، األقدر على تعبئة الجمھور االجتماعي. وھي، منذ  تْ دَ بَ 

ك بوصفھا ماھية مستقلة في وجه األتراك رَ دْ تُ  عشرينيات القرن العشرين، ما عادتْ 
ھا في العثمانيين ودعوى الرابطة اإلسالمية المزعومة، على نحو ما كان عليه أمرُ 

 ضا لعملية تمزيقٍ الماضي، وإنما من حيث ھي تعبير عن شخصية قومية ووطن تعرَّ 
 مشتبكة مع التتريك إلى عروبةٍ  االنتقال من عروبةٍ  وشرذمة من االستعمار. ولم يكنِ 

 هُ فحسب، ذلك أن نتائجَ  إلى زمنٍ  ا من زمنٍ عاديًّ  ة مع التجزئة االستعمارية انتقاالً شتبكم
رھم من الشعور ن والقوميين على أكثر من صعيد. فإلى أنه حرَّ ت مفيدة للعروبييدَ بَ 

ا ا سياسيًّ بالحرج في وضع العروبة مقابل اإلسالم (=الرابطة العثمانية)، أضاف طعمً 
ا وْ لھا من مطلب االنفصال القومي إلى مطلب التوحيد القومي، فبدَ ا لقضيتھم فنقَ خاصًّ 

كانفصاليين. ومع أن  –ير الدعاية التركيةتحت تأث–ر إليھم ظِ نُ  بذلك وحدويين بعد إذْ 
أنه من دونه ما كان  ا (=التجزئة)، إالّ ھم كان فادحً ن صورتَ ثمن ذلك االنتقال الذي حسَّ 

  بون.زومحا العروبية أن تنتشر أكثر ويصبح لھا جمھورٌ  الفكرةَ  عُ سَ يَ 
ة أن وقد يكون مما ساعد على صيرورة الفكرة القومية العروبية إيديولوجيا سياسي

الحرب اك السياسي بدأت في المشرق العربي، في أعقاب رَ جديدة من الحَ  مرحلةً 
ا يفرضه ذلك مبراطورية العثمانية، وأن ممَّ ألولى وتجزئة المنطقة وانھيار االالعالمية ا

الحراك ويقود إليه تبلور إيديولوجيات سياسية تمتنع فرص التعبئة من دونھا. ولم تكن 
ر في ھذه الفترة بالذات (عشرينيات القرن العشرين) وَ بلْ تَ أن تَ  -بھذا المقتضى-صدفة 

والقومية،  ،اإليديولوجيات السياسية األربع الكبرى في الوعي العربي: الوطنية
في الفاعلية والقدرة  كبيرٍ  تٍ في التواريخ وتفاوُ  قليلٍ  دٍ واإلسالمية، والماركسية مع تباعُ 

                                                 
 . باحث وكاتب من المغرب 
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للحركات السياسية والحزبية التي ستصبح ذات شأن  التحشيدية، وأن تنشأ األنوية األولى
  تمثيلي بين الثالثينيات والخمسينيات.

ة، كالعروبة واألمة العربية ومعنى لَ صِ  ذاتِ  ولقد كتب القوميون الكثير في موضوعاتٍ 
لتأسيس رؤية. وما  القومية، منذ نجيب عازوري وإلى سنوات الثالثينيات في محاولةٍ 

حركات سياسية، على األقل في المراحل األولى التي بدأوا كان ھؤالء مرتبطين ب
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 

ا حتى ا محدودً دَ عليه بَ طالعھم ااألوروبي كما انتھت إليھم بعض خالصاته؛ غير أن 
ما أمكننا أن نلتمس األعذار لمحدودية به. ربّ  لدى عازوري الذي كان أكثرھم اتصاالً 

 ك النظري في ما كتبوه، إنْ طالعھم على مصادر الفكر القومي ذاك، أو لغياب التماسُ ا
نه من روا عا، وأن ما عبّ ا ولم يكن نظريًّ نا في الحسبان أن شاغلھم كان سياسيًّ نحن أخذْ 

خاضوا معركة التبشير  نْ من األثر والفعالية لدى مَ  في شأن القومية كان له نصيبٌ  أفكارٍ 
السياسي بالفكرة العربية؛ غير أن افتقار الفكر القومي، في ذلك الحين، إلى الرؤية 

لم يكن يصيُب الفكر بالنقص والقصور فحسب، وإنما أصاب العمل  1النظرية الشاملة
يضا. وربما كان ھذا سببًا آخر يفّسر لماذا استمّر الطابع اإليديولوجي السياسّي بذلك أ

غالبًا على الفكر القومي لفترة طويلة حتى لدى من حاولوا التفكير في الشأن القومي من 
  مواقع مستقلة عن المؤسسات الحزبية القومية.

ن له أثٌر كبير وقد ال يكون ھناك مجال للشك في أن مثقفًا كبيًرا مثل زكي األرسوزي كا
في تجريد الفكرة القومية (وال نقول تنظيرھا) نَھَلَهُ من تأمالته الفلسفية فارتفع بالفكرة 
تلك فوق معّدل الخطاب الحزبي (وإْن ھو كان حزبيًّا)؛ وقد يْصدق الحكُم على مثقٍف 
آخر واسع اإلطالع في التاريخ والحضارة والعلوم الدينية مثل محمد عزة دروزة. بل 
ليس يََسُع أحًدا أن يَْجَحَد حقيقة العمق الفكرّي الذي تمتّع به رُجٌل مثل ميشيل عفلق 
مقرونًا باّطالع واسٍع على نظريات الفكر السياسي األوروبي الحديث، والفكر القومي 

لم يصل تفكيره إلى  –على كبير مساھمتھم –ونظرياته خاصة، إالّ أّن أيّا من ھؤالء 
  ظري للفكرة القومية العربية.التأسيس النلحظة  

البدَّ، ھنا، من استدراٍك منھجّي للقول إن الفارَق كبيٌر بين بناء رؤية قومية وبناء نظرية 
في القومية. قد يكون في باب المسلَّم به أن ھؤالء صاغوا رؤيةً قومية ربما بدْت أكثر 

ٍر عاّم لمعنى القومية تماُسًكا عند ميشيل عفلق من غيره. والرؤيةُ ھنا كناية عن تصوُّ 
وكيف يقع التوسُّل بالسياسة والثقافة وسواھما من الوسائط لتحقيقھا. لكن الرؤية تنتمي 
ا إذا كانت تتمتع باالتساق المنطقي. إن  إلى حاجات السياسة، تجيب عنھا بمعزل عمَّ

ختلف؛ إنھا كثافةَ الفاعلية فيھا تكون أعلى منسوبًا من كثافة النظر. أما النظرية، فشأٌن م
تُھا مكتسبات الفكر ووقائُع التاريخ،  بناٌء منظومّي ومعرفة تجريدية بالموضوع، مادَّ
وھاجُسھا الوقوف على القوانين الحاكمة للظواھر االجتماعية، والقوميةُ جزٌء من ھذه 
الظواھر. بھذا المعنى لم ينجح ھؤالء الذين ذكرنا في االرتفاع بكتاباتھم إلى مستوى 

رية في القومية على الرغم من أن كثيرين منھم (عفلق مثال) قّدموا مادةً أوليةً بناء نظ
  للبناء النظري في المسألة.
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حين نقول نظريةً في القومية، ال نقصد المسألةَ القوميةَ بإطالق، أي بما قد يعني أن 
أن المطلوب منھم كان بناء نظرية عامة تنطبق على الظاھرة القومية في العالم. فإلى 

ع تجارب التوحيد القومي  مّما يعني أن ھناك –مثل ھذه النظرية غيُر ممكٍن بسبب تنوُّ
فإن الذي كان في حكم المطلوب منھم، ولم  –ظريات في القومية ال نظرية واحدةن

يستطيعوه ألسباب عديدة، أن ينتجوا نظريةً في القومية العربية بالذات مستفيدين من 
لفكر السياسّي الحديث ومتوسلين وقائع التاريخ والحاضر التراكم الفكري في مجال ا

  العربي (حاضرھم) في ذلك البناء.

  الحصري وھاجس التنظير-2
يكتشف مقدار غنى  –وھي كثيرة–من يُْمعن في قراءة كتب ودراسات ساطع الحصري 

ية بين مدارس الفكر السياسي األوروبي  الرجل فكريًّا وموسوعية ثقافته. يتنقَّل بحرِّ
الحديث: الليبرالية والقومية واالشتراكية؛ ثم بين الفكر السياسي واالجتماعي والفلسفة 
والتربية والتاريخ؛ يستعير روسو وھردر وشلنغ وفيخته، يساجل إرنست رينان 
ٍة  وستالين؛ يجادل في دور العامل االقتصادي والعامل الديني في تكوين األمم بعدَّ

وقائع ُمْبِھر؛ يستعرض نظريات األمة والقومية في منطقية َرزينة وبمخزون من ال
أوروبا واحدة واحدةً، يَْعرض على قارئِه معطياتھا ثم يناقشھا فيدحض بعَضھا 
(الفرنسية، اإلنكليزية...) وينحاز إلى نظريات األلمان؛ يستعرض باستفاضٍة تجارب 

في النصف الثاني من التوحيد القومي طيلة القرن التاسع عشر بل منذ الوحدة األمريكية 
القرن الثامن عشر على نحٍو يضعك أمام حالٍة من الفيض في التمثل الَحِذق لتجارب 
األمم الحديثة في التوحيد عزَّ لھا نظير في عصره وبين معاصريه من المثقفين القوميين 

  العرب.
)، قضى الشطر األعظم من 1968) ووفاته في بغداد (1879بين والدته في صنعاء (

تسعين عاًما ھذه في الدفاع عن الفكرة القومية العربية. مع الزمن، نضجت كتاباتُه ال
أكثر، وأرقاھا كان ما كتبَهُ بعد أن تجاَوَز الستين وإلى ما قبل وفاته ببضعة أعوام، أي 
بين مطالع األربعينيات والنصف األول من ستينيات القرن العشرين. لم يَْھَدأ ولم يََمّل؛ 

ر في سورية (بلده األصل) والعراق، شغل مناصب ع دة في الدولة العثمانية، وتَوزَّ
وعمل مستشاًرا للجنة الثقافية في جامعة الدول العربية؛ لكن قربه من السلطة لم يغيّر 
رأيه يوًما في ما آمن به وظل يدافع عنه حتى رحيله. مثقٌف ملتزٌم ھو، في ھذه المسألة، 

غيره من المثقفين القوميين من جيله، ال يكاد يُشبھه في لكنه أقّل أْدلَجةَ لخطابه من 
–الرزانة الفكرية منھم سوى قسطنطين ْزَرْيق. لكنه مساِجل عنيد لكل الذين وقفوا 

في وجه الفكرة العربية أو ھاجموھا أو اتھموھا بالمثالية من  –بصورٍة أو بأخرى
ما تََساھََل مع مثقفين قوميين  . غير أنه، في الوقت ذاته،2المتمسكين بالوطنيات القائمة

 يشاطرونَه اإليمان بالقضية عينِھا لكنه يخالفھم الرأي في أطروحاتھم، فساَجلَھُم بحّدةٍ 
ٍة في الوقت عينِه . وھي عينُھا المساجلة التي ما توقَّف عن خوضھا في 3ووجاھِة حجَّ

لقومية المساحة أو أحزاب سياسية ال تُْفِرد للعروبة والمسألة ا 4وجه أحزاب قومية
  .5المناسبة في دساتيرھا وبرامجھا السياسية
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ظل يؤاخذ المثقفين القوميين على قصورھم الفكري الذي أورثوه ألحزابھم؛ ولم يبرح 
ينظر إليه بما ھو ثمرة عالقٍة غيِر رشيدة بمصادر الفكر الغربي الحديث. فالمثقفون 

سبٍب من أثر أوضاع التبعية الثقافية العرب حين انفتحوا على الفكر الغربي الحديث،  وي
للمستعِمر، انفتحوا على مدارس فرنسا وبريطانيا الفكرية، وأخذوا عنھا نظرياتھا 

لم يكونوا ممن ينظرون إلى »السياسية من دون أن ينتبھوا إلى أن الفرنسيين واإلنكليز 
ومطامعھم  الحركات القومية بعين الرضا واالرتياح، ألسباب تتعلق بمصالحھم الخاصة

، وفي جملتھا الرغبة في التوسع واصطدام تلك الرغبة بصعود حركات «السياسية
؛ ولذلك أتى موقفھم من المسألة القومية إما سلبيًّا، كما في حالة 6القوميات في أوروبا

المثقفين غير القوميين، وإما ضبابيا وغير متماسك كما في حالة القوميين. أما ھو، 
أن ينفتح على فكر المجتمعات التي عانت، مثل المجتمع العربي،  –يةمنذ البدا–فاختار 

من وطأة التجزئة على حاضرھا ومستقبلھا مثل ألمانيا وإيطاليا، فكان تأثُّرهُ بالفكر 
  القومي األلماني شديًدا. ولعلّه، ھو نفُسه، ما يفسِّر َمنِزعه النظري وتماسك أطروحاته.

ْت فكرة النظرية في المسأ لة القومية كثيًرا على ساطع الحصري، وَسَعى فيھا طويالً ألَحَّ
أو من االبتذال السياسي إلى  7محاوالً أن يُْخِرج الفكرة القومية من الخطاب الصوفي

حيث نبني في شأنھا معرفة منظومية متماسكة مستفيدين من تجارب التاريخ الحديث 
النظري لم يكتمل ألن  ومن مكتسبات الفكر القومي الحديث. غير أن ھذا الطموح

د نظرية  الحصري شاء أن يختزل النظرية القومية (أو النظرية في القومية) إلى مجرَّ
في تكوين األمة. أما الدولة القومية، وديناميات التوحيد القومي فنكاد ال نجد لھا مساحةً 

د ثمرة  في ما كتب؛ بل إن بعض حديثه عن جدلية األمة والدولة يوحي وكأن الدولة مجرَّ
من ثمرات األمة ال تتوقف األمةُ وجوًدا عليھا كما ال يتوقف وجود الشجرة على ما إذا 
أثمرت أو لم تثمر. وسنكّرس وْقفات نقدية لھذه الفرضية ولغيرھا من الفرضيات 

 الحاكمة لتفكير الحصري.

  في تكوين األمة-3
لفة في كتبه يدور معظم ما كتبه ساطع الحصري حول أسئلٍة تردَّدت بصيٍغ مخت

ما ھي األمة؟ ما الصفات األساسية التي تميز األمم بعضھا عن بعض؟ ما »ودراساته: 
ھي العوامل التي تجعل بعض الجماعات البشرية تشعر بأنھا أمة واحدة، ومن ثم تنزع 

. من البيّن أن ھذا النوع من األسئلة 8«إلى تقوية كيانھا الخاص بتكوين دولة خاصة بھا؟
أمام ضربْين من المقاربة: نظرية، وتاريخية. قد تتداخل المقاربتان وقد يضع صاحبه 

تنفصالن عن الدارس تبًعا لالختصاص أو لمستوى الُعدَّة الفكرية والمنھجية. وھما عند 
ساطع الحصري تتداخالن ألنه يجمع إلى إحاطته الدقيقة بالتاريخ السياسي والقومي 

ا وسويسرا وبلجيكا والواليات المتحدة والبرازيل أللمانيا وإيطاليا واليونان وبلغاري
تسمح له  10...معرفة رصينة بنظريات الفكر القومي الحديث في أوروبا9واألرجنتين

باستثمار المادة التاريخية الوفيرة التي تحت تصرفه في بناء أطروحات نظرية في 
عليھا من سوابق المسألة القومية من وْجٍه، وإسناد أطروحاته تلك بما يقيم الشواھد 

  التاريخ من وْجٍه 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 مداَر القول في أعمال 

عظم ما فكَّر الحصري ينتظمھا ناظم واحد: مسألة األمة فال تكاد تَحيد عن ذلك، في م
  فيه، إالَّ لماًما.

  ھل لألمة عالقة بالِعرق والنسب أم بالدين؟
ة، كما  –من قِبلنا–وْضُع السؤال على ھذا النحو  أمٌر مشروٌع لسببْين: ألن مفھوم األمَّ

ھو ُمْدَرك عند كثيرين، يرادف مفھوم العرق واألصل الدموي المشتَرك. وھو مفھوم 
تاريخ أوروبا آخُرھا عھًدا في حقبة ما بين الحربين، ازدھر في مراحل مختلفة من 

. ثم «التطھير العرقي»وعليه قامت النَّْزعات النازية والعنصرية والصھيونية ودعوات 
ألن مفھوم األمة في المخيال العربي العاّم مّما يتماھى فيه معنى الجماعة القومية مع 

الدينية التي يحملھا المفھوم والعائدة معنى الجماعة الدينية بأثٍر من الشحنة الداللية 
  على نحو ما كان متداوالً في الماضي. «األمة اإلسالمية»تاريخيًّا إلى مفھوم 

السؤال ھذا ال معنى له عند الحصري، ليس ألنه ال يفرض نفَسه في الوعي العام وإنما 
ن األمم والتي سنأتي  بيانھا أو بيان  على –معه–ألنه يتجاھل العوامل الحقيقية التي تكوِّ

ه على  ِة كما في حال ردِّ دَّ نظرته إليھا. وھو افتراٌض أتى عليه بنقٍد تَفَاَوت بين الشِّ
فرضية األصل الواحد لألّمة، والتھذيب: كما في حال رّده على فرضية دوِر الدين في 

  تكوين األمة.

  عوامل التكوين -  أ
ٍة في التاريخ انحدرْت من أصٍل واحد ومن را بطٍة دموية خالصة في رأي ما من أمَّ

جميع األمم التي نعرفھا اآلن قد تكونت من تداُخل عشرات العروق »الحصري، إذ 
. فاألمة الفرنسية، مثال، متكّونة من ستين من 11«واألجناس في مختلف أدوار التاريخ

على الرغم من أن وحدتھا السياسية توحي بانحدارھا من أصل واحد، وھو ما  12األقوام
لى غيرھا من األمم الحديثة في العالم. األمة بھذا الحسبان أشبه ما تكون، في ينطبق ع

وصٍف دقيٍق للحصري، باألنھر العظيمة التي تصب فيھا روافد عدة من منابع 
، يمتنع افتراُض المجرى الواحد في عروقھا. ال معنًى، إذن، إلقامة فكرة األمة 13مختلفة

األوھام التي استولت على »احد، فھذه في جملة على فرضية الِعرق والّدم واألصل الو
. رابطةُ األمة شيٌء آخر ال 14«العقول واألذھان، من غير أن تستند إلى دليٍل أو برھان
عّما إذا كان بينه وبين  –مثال–يُْسأَل فيه عن األصل والدم؛ ال يَْسأَل المثقف اإلنجليزي 
نسي ال يسأل عما إذا كانت بينه شكسبير أو نيوتن عالقة أصٍل أو نسب؛ والمثقف الفر

وبين راسين أو فولتير نفس الرابطة؛ لكن ھذا وذاك يعتبر ھؤالء أجداًدا له. ونحن 
قد ال نعرف ما إذا كان يربطنا شيء من أواصر القرابة »العرب ال نشذ عن القاعدة؛ 

الء والنسب بسعد بن أبي وقاص مثال، أو خالد بن الوليد، أو ابن الھيثم، أو أبي الع
  لكننا نحسبھم أجداًدا وأسالفًا. 15«المعري

ر ابن خلدون، فإن  االعتقاد بوحدة األصل »على أن النسب وإن كان وھميًّا، كما قرَّ
ا في النفوس، ولو كان مخالفًا للواقع والحقيقة، والشعور بالقرابة يؤثر  يعمل عمالً ھاّمً

، ألن القرابة في األمم 16«قيقيةفي النفوس تأثيًرا شديًدا ولو كانت ھذه القرابة غير ح
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إّن المھم في القرابة والنسب ليس رابطة الدم في حد »، إْذ 17معنوية وليست جسمانية
  .18«ذاتھا، بل ھو االعتقاد بھا والنشوء عليھا

لكن االعتقاد بھذه القرابة ال يصنع أّمةً في التاريخ دائًما إن لم تصنعھا العوامل الفعلية 
ن األمم،  كما سنرى مع الحصري. فقد تكون ھذه القرابة الرمزية قرابة روحية التي تكوِّ

ليس في  –كما لم ينفّك الحصري يؤّكد–من قبيل االشتراك في الدين، والحال إن الدين 
وإْن لم يكن ذلك  19جملة عوامل تكوين األمم إنه يسلّم بأن للدين دوراً في توليد الوحدة

في نظر –. وھذه 20«ال تكفي لتكوين القوميةالرابطة الدينية وحدھا »دائًما؛ لكن 
تتبيَّن أكثر في حالة الديانات العالمية، مثل اإلسالم والمسيحية، حيث  –الحصري

  .21تتجاوز األطَر القومية وأحيانًا تعارضھا ألن َمْنِزَعھا أممي
ما العوامل األساس في تكوين األمم، إذن، إن لم يكن األصل الواحد والدين، الرابطة 

  موية والرابطة الدينية؟الد
؛ وما التمايُز واالختالف بين األمم سوى التمايز 22اللغة والتاريخ –عند الحصري–إنھا 

واالختالف بين اللغات بما ھي الرابطة التي تنتسج بھا وحدة كل أّمة ويقوم عليه 
محور القومية وعمودھا »، وھي «ھي روح األمة وحياتھا». إِذ اللغةُ 23اجتماعھا
ةٌ إالّ بالجامع 25«شعور األّمة وذاكرتھا»؛ أما التاريخ، فھو 24«الفقري . وكما ال تقوم أمَّ

تندمج في  –حينھا–اللغوي بين أفرادھا، فھي ال تفقد وجودھا إالّ بإضاعتھا لغتَھا ألنھا 
. 27تماًما كما يكون نسيانُھا لتاريخھا فقدانًا لشعورھا 26األمَّة التي فرضْت عليھا لسانَھا

ُسط ساطع الحصري حجج الذين يعترضون على فكرة االرتباط بين اللغة وإذ يَبْ 
، ال يُخفي مرجعيته الفكرية في نظرته إلى ذلك االرتباط: الفكر 28والقومية وينتقدھا

، مثل ِھْرِدر 29القومي األلماني. وفي وْقفات مع بعض رموز ھذا الفكر وأطروحاتھم
تلك خاصة ما تعلّق منھا بالدور المؤّسس  وفِْخته، نتبيّن مقدار استلھامه ألطروحاتھم

 –في نطاقھا–للّغة في تكوين األّمة وفي تحقيق الوحدة القومية التي يُلّح على وعيه 
  .30المثاُل السياسّي األلماني

ال تقوم األّمة، إذن، ال على أساس األصل الواحد المزعوم وال على أساس الدين، وإنما 
ك. لكن تكوين القوميّة يرتفع مستوى إمكانه التاريخي على أساس اللغة والتاريخ المشتر

 –31في رأي الحصري–كلما توفّر لھا عامل االتصال الجغرافي بسبب ما لھذا العامل 
ال يتغلب عامل من العوامل االجتماعية على »من أثر حاسم في تكوين القوميات، حيث 

- «اليتغلب»أن عبارة  . على32«تأثير اللغة والتاريخ... سوى عامل االتصال الجغرافي
ليست تعني أن االتصال الجغرافي وحده يشكل أّمة (إْذ كم من جغرافيا - عند الحصري

متصلة ال تقوم عليھا أّمة) إن لم تكِن اللغةُ والتاريخ المشترك قاعدةَ العالقِة بين أولئك 
ن األ ّمة الذين يقطنون في رقعة جغرافية متصلة. وھكذا تظل أطروحته في مسألة تكوُّ

والقومية وفيَّةً للفكرة القومية األلمانية في تشديدھا على عاملْي اللغة والتاريخ واألول 
  منھما بصورة خاصة.

ومثلما استبعد الحصري أن يكون لألصل الواحد والدين كبيُر أثٍر في تكوين األمم، نظر 
له، بل كان  بسلبيٍة شديدة إلى أثر العامل االقتصادي ونفى أّي دور تأسيسيٍّ أو حاكم

. وإْذ انتقد آراء الماركسيين الذين يشّددون على 33يبدي استغرابًا شديًدا للقول بذلك
، وكرَّس مساحةً من ذلك النقد للرّد على 34ارتباط القومية بالسوق والعوامل االقتصادية
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في المسألة القومية عامة وفي مسألة الوحدة االقتصادية خاصة، أقام  35آراء ستالين
أن المصلحة بوجٍه »لسلبي من دور العامل االقتصادي على فرضيته الذاھبة إلى موقفه ا

...بل ھي من «األمور الثابتة»ليست من  –والمصلحة االقتصادية بوجه خاص–عام 
. بل إنه ذھب إلى حّد حسبان التشديد على دور ھذه العوامل في 36««األمور النسبية»

. أما لماذا ھذا التعارض، 37عقل والمنطقتكوين األمم والقوميات مما يتعارض مع ال
األحاسيس الوطنية » ھما الشعور باالنتماء، والحال إنفألن األّمة والقومية قوام

من النوازع » ألنھا« والقومية ال ترتبط بالمنافع والمصالح المادية واالقتصادية
  .38«والعواطف التي تسمو على الحسابات النفعية

الحصري لألطروحات الفكرية المشّددة على مركزية العامل  وھكذا، بمقدار ما بََدا نقد
 –بالتالي–االقتصادي في تكوين األمم والقوميات نقًدا للتيار الفكري الماركسي ومحاولةً 

ترجمة  –في الوقت عينِهِ –لتمييز الخطاب القومّي منه ورْسم حدوٍد فاصلة بينھما، بََدا 
مية األلمانية التي لم يحفل مفّكروھا بھذا لوفائه الفكري غير المنقطع للمدرسة القو

  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 

أو اإلرادة في تكوين األمم والقوميات. وھذه فرضية  الشديد لفرضية دور عامل المشيئة
تؤسس الفكر القومي الفرنسي الذي لم يكن الحصري يبدي إزاءهُ َمْيالً، بل كان شديد 
االعتراض عليه وعلى موقف مفكريه وكتابه من اللغة ودورھا في التوحيد القومي. 

لى أكثر من كونھا قد يتجاھل الفرنسيون عامل اللغة وال يذھبون في رؤية وظيفتھا إ
تشجع على االتحاد في أفصل األحوال، لكنھا ال تصنع التوحيد. ذھب إرنست رينان إلى 

منتقًدا ومستنًدا إلى موضوعات الفكر القومي  39ذلك مثال، وناقش الحصري آراَءهُ 
األلماني في المسألة. في المقابل، يذھب رينان والفكر القومي الفرنسي إلى التشديد على 

القومية تتقرر بالمشيئة واإلرادة وال عالقة لعوامل اللغة والتاريخ بھا. وكما دحض أن 
الحصري فرضية العامل االقتصادي من طريق القول إن المصالح متغيرة وال يمكن 

فرضية المشيئة (أو إقامة القومية على المتغيّر وإنما على الثابت، كذلك دحض 
؛ «مور الثابتة، بل ھي من األمور التي تتغيّرالمشيئة لم تكن من األ» اإلرادة)، ألن
في تكوين القومية ال »العامل األساسي  «فاعتبار مثل ھذه األمور المتحولة» وعلى ذلك

. إن ما ھو في حكم السبب عند إرنست رينان ال 40«يتفق مع مقتضيات العقل والمنطق
ره ة في ما يذھب إليه ، فالمشيئ41يعدو أن يكون نتيجة في منطق ساطع الحصري وتََصوُّ

ن األّمة وال تكون باعثًا لتكوينھا»من اعتقاد  . إن فعلھا متوقِّف على 42«تأتي نتيجة لتكوُّ
  .43وجود األّمة، فيكون بالتالي إيجابيًّا أو سلبيًّا تبًعا لذلك

معطيات نظرة الحصري لعوامل تكوين األمم،  –بإجماٍل واختصار شديدْين–،،، ھذه 
ريخ فيھا وأثر الفكر القومي األلماني في تكييف نظرته إلى المسألة بما ومكانة اللغة والتا

في ذلك نقده لفرضيتْي العامل االقتصادي واإلرادة (=المشيئة) في تصور ذلك التكوين. 
ال  –بما فيه الفكر القومي األلماني–على أن المسألة القومية في الفكر السياسي الحديث 

ّمة فحسب، وإنما ھي تتصل بمسألة الدولة أيضا. لنقرأ تَْقبَل االختصار في مسألة األ
 العالقة بين ھذين الحدَّين في فكر ساطع الحصري.
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  األّمة والدولة - ب

األّمة جوھر المسألة القومية في فكر ساطع الحصري واألُسُّ في أساساتھا، حتى أن 
يجري مجرى  Nationalismeومعنى القومية  Nationالتماھي بين معنى األّمة 

البداھة في نصوصه. قلّما تَِرُد الدولة القومية في حديثه؛ وإْن وَرَدْت، فمتَِّصلَةً بعملية 
التوحيد، أي بإعادِة تأكيد المؤكَّد: األمَّة كحقيقٍة سابقِة الوجود للدولة القومية أّما الدولة، 

نصوصه كإشكالية فكرية، كعنواٍن رئيٍس من عناوين المسألة القومية. فال وجود لھا في 
إنه ال مكان لھا في تلك النصوص إالّ من حيث  –للدقة–بمعزٍل عن مفھوم األّمة، أو قُل 

ھي في حكم الُمَضاف السياسّي للحقيقة االجتماعية والكيانية التأسيسية التي تَُعبِّر عنھا 
األمَّة. ومع أن الحصري شديد النقد ألوضاع التجزئة العربية والنكير عليھا، إال أن 

- تظھير سؤال الدولة في كتاباته ( يتَه المفرطة ھذه تجاه التجزئة ال تدفعه دفًعا إلىحساس
-ة الثقافيةسياسّي في المقام األّول)، إْذ غالبًا ما تأخذهُ المقارب-وھو سؤال فكريّ 

الدولة) وأولوية ھذا الوجه -لى تجاھُِل الوجه السياسّي لھا (األّمة) إ-االجتماعية للمسألة (
  داه.على ما ع

إلى حيٍن لنتناول معطيات  –من موقِع نظٍر نقديٍّ –سنُْرِجئ الحديث في ھذه المسألة 
نظرته إلى العالقة بين األّمة والدولة ومركزية الطرف األّول في ھذه العالقة على نحو 

  ما تمثَّلھا ودافع عنھا باستمرار.
عن شخصيتھا القومية  تحتاج إلى دولة تعبّر –أيةَ أّمة–يُسلِّم الحصري بأن األمَّة 

حال  –وفيه–المستقلة، أي عن كيان سياسّي تتحقق فيه وحدتُھا القومية وتنتھي به 
التجزئة التي تُمّزُق كينونَتَھا االجتماعية والتاريخية. لكنه يشّدد على أن حاجة األمَّة إلى 

قٍُض ؛ وفي ھذا وجهُ تنا44دولة قومية ليس يعني أن وجود األمَّة وْقٌف على الدولة
صارٌخ. إذا كانِت األمَّة في غير حاجٍة إلى الدولة كي توجد فلماذا السعُي في النضال من 

–أجل بناء الدولة القومية إذا كان وجوُد األمَّة في َغنَاٍء عنھا؟! لم يكن لِيَفُوَت الحصري 
ألمَّة الحظوا الفرق بين الدولة وا»أن يدرك أن األلمان  –المنبھر بالفكر القومي األلماني

ھكذا في -(قبل الفرنسيين واالنكليز ألن كثرة الدول األلمانية كانت تظھر إلى العيان 
بين االنتساب إلى الفرق بين االنتساب إلى الدولة الواحدة و )األصل، واألصّح: لللعيان

ا كان ھوى الحصري ألمانيًّا، كان في حكم البديھّي أن يقضَي 45«األّمة الواحدة . ولمَّ
  .46«األمَّة شيٌء والدولة شيء آخر»أن رأيُهُ ب

يؤسِّس ھذا التمييز الماھوّي بين األّمة والدولة في وعي ساطع الحصري، لمزيٍد من 
التمايز بينھما في نظرته إلى أشكال العالقة الممكنة أو المتحققة بينھما في التاريخ 

ور  ا إذا كانت الصُّ لتلك العالقة  «ةالمتحقق»الحديث والمعاصر. لِنََدْع جانبًا السؤال عمَّ
الدولة واألمَّة) متحققة فعالً في التاريخ أم متخيَّلَة (أو مقروَءة على نحٍو -بين الحدَّْين (

ل  أنھما لَْيَسا  –ابتداًء –يخدم الفكرةَ القْبليَّة عن العالقة تلك في وعي الحصري)، وْلنَُسجِّ
ية كافة. فقد يحدث أن يتطابقا فال تُْقرأ متضايفَْين وُمْقتَِرنَْين عنده في الحاالت التاريخ

صورةُ أيٍّ من الحدَّين ذْينِك إالّ في مرآة اآلخر. وقد يَْحُدث أن يتخالفا، بل أن يتنابذا، فال 
يتحقَّق أيٌّ منھما إال في تناقٍُض مع اآلخر. نحن ھنا إذن، أمام ثالث حاالت مختلفة من 
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م، ولكل من ھذه التطابُق، التعاُرض التا العالقة بين الدولة واألمة: التطابُق، عدم
  تاريخية يستدّل بھا الُحْصري على نمذجته: «شواھد»الحاالت الثالث 

ة، التعبيَر السياسيَّ عن شخصيتھا القومية.  تكون الدولة، في الحالة األولى، دولة األمَّ
ة، في المثال ھ ذا، أنھا تنتقل من يتماھيان في ھذه الحال تماھيًا كامالً. والغالب على األمَّ

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 

ان األمَّة. وقد أفاض الحصري في بي-واإليطالية وسواھا مّما اندرج تحت عنوان الدولة
  .47عملية االنتقال تلك وكيف جرت وسلَّط ضوء التحليل على دينامياتھا الدافعة

ة، فال يكون  وتكون الدولة، في الحالة الثانية، دولة غير قومية أو دولة من دون أمَّ
ر ساطع الحصري–لوجودھا أي محتوًى قومّي وذلك ما ينطبق  على دول  –في تصوُّ

  ُق فيھما بين الدولة واألّمة منعدم.، حيث التطاب49وسويسرا 48مثل بلجيكا
فيما يقع التعارض التام بين الدولة واألّمة، في الحالة الثالثة، حين تكون الدولة إطاًرا 
كابًحا لنشوء األّمة فيصبح على ھذا النشوء أن يُمرَّ من ممرٍّ تاريخيٍّ وسياسّي إجباري 

  غاريا أو بولونيا مثال.. وتلك حالة بل50ھو االنفصال أو ثورة األمم على الدُّول
وليس يَْخفى أن الحصري يميل إلى الحالة األولى بما ھي الحالة النموذجية للتوحيد 
القومي. لكنه يكاد أن ال يرى فيھا سوى أن الدولة القومية تحصيُل حاصٍل لألّمة أو قُل 

ا واحًدا ھو األّمة؛ أما الدولة، فمن متفّرع اتھا! وھو إذا كان إنه ال يرى في العالقة إالَّ حّدً
مشغوال بوحدة األّمة، يكاد أن ينسى أن وحدةَ األّمة تلك ليست شيئًا آخر سوى إقامة 

  دولتھا القومية.
في وْجٍه آخر من العالقة بين الدولة واألّمة، ذي صلٍة غيِر مباشرة بالوجه األّول السالِف 

قد ». أّولھا أن األمَّة 51بيانُه، يتحدث ساطع الحصري: عن أربعة أشكال من ھذه العالقة
أن األّمة قد »لوطن والدولة واألّمة. وثانيھا ؛ وفيه يتطابق ا«تؤلّف دولةً واحدةً مستقلة

تكون األّمة محرومة من ». وثالثھا حيث «ة مستقلة بنفسھاتؤلّف دوالً عديدة، كل واحد
محرومة من تكون ». ورابُعھا حيث األّمة «ا، وتابعة لدولة أجنبية عنھادولة خاصة بھ

. لھذه األشكال «االستقالل وفي الوقت نفسه مجّزأة وموّزعة بين عدة دول أجنبية عنھا
أمثلة تاريخية وسياسية في الحقبتين الحديثة والمعاصرة:  –في رأي الحصري–األربعة 

قبل توحيدھا –تمثّل األّمة السويدية نموذًجا لشكل العالقة األول؛ وتمثل األّمة األلمانية 
نموذج شكلھا الثاني، وينطبق الثالث من تلك األشكال على األّمة  –م1870لعام في ا

البلغارية حيث كانت خاضعة للسيطرة العثمانية؛ وتقّدم األّمة البولونية مثاالً للشكل 
  الرابع قبل الحرب العالمية األولى.

ْكلين  الرابع والثاني من إن طبَّْقنا ھذه النمذجة على حالة األمة العربية، سنالحظ أن الشَّ
تلك العالقة ينطبقاِن عليھا في تطّورھا التاريخي المعاصر: فھي ُحِرَمْت من االستقالل 

الحتالل بعد جالء ا–وتعرضت للتجزئة في أجزاء منھا في الحقبة الكولونيالية، وھي 
 تألفت منھا دوٌل عديدة فاقت العشريَن عدًدا. لكنھا كغيرھا –األجنبي عن معظم أراضيھا

أمَّة ال  –في رأي الحصري–من األمم التي تعرَّضت لمثل ما تعرضت له ھي تظل 
ةُ شيٌء »تُقِْم دولتَھا القومية؛ إِِذ  يغيِّر من ماھيتھا أنھا لم تحقّق وحدتَھا، أي لم األمَّ

في حسبانه. وما َداَما منفصلْين أو متغايرين، ما داَمِت األولوية  «والدولة شيٌء آخر
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دولة، واألسبقية الزمنية لألولى على الثانية، فإن مھمة الفكر القومّي أن لألمة على ال
يصرف النظر إليھا ويركزه عليھا. وھو عين ما فََعَل الحصري في األعّم األغلب مّما 

  كتب.

II.( مالحظات نقدية  
َعَرْضنَا في الفقرات السابقة، بما َوِسَعنا من َجْھٍد في تََحّري األمانة، ألھّم أطروحات 
ساطع الحصري في مسألة األّمة وعوامل تكوينھا، واألساسّي والثانوّي في تلك العوامل 
ولرؤيته إلى العالقة بين األّمة والدولة ومركزية األمَّة في ھذه العالقة. وما أغنانا عن 

إنه عرٌض ال يستكفي به القارُئ عن العودة إلى األعمال الفكرية الكثيرة للرجل  القول
وعن تفاصيل دفاعه عن أطروحاته التي أتَْينَا على أھّمھا بالَعْرض الموجز؛ ذلك أن في 
تلك التفاصيل ما يُذِھُل حقًّا وأكثُر الُمْذِھِل فيھا سَعةُ معرفة الحصري بالتاريخ السياسّي 

دقائق معطياته، إلى قُْدَرٍة لديه على توظيف نْثريات ذلك التاريخ لتأسيس رؤيٍة العالمّي و
متكاملة في المسألة القومية نََدَر أن َضاَرَعهَ فيھا أحٌد من أبناء جيله من المفكرين 

. ونََسوق، في ما سيلي، جملةً من المالحظات النقدية في آرائه 52القوميين العرب
  عاله.وأطروحاته التي عرضناَ أ

  تناقضات البناء الفرضي -1
يقيم ساطع الحصري، على نحو ما عرْضنا، فكرةَ األمة على فرضية اللغة (والتاريخ) 
متأثًرا بالفكر القومي األلماني. ومع أن لھذه الفرضية حسناتھا، في النطاق العربي على 

نب الدموي) فتتج- أزعومة الِعرق واألصل ( –بل تدحض–األقل، ومنھا أنھا تستبعد 
، إالَّ أنھا لم تكن لِتَْخلَُو من 53بذلك االستبعاد أخَذ الفكرة القومية إلى دھاليز عنصرية

االنتقائي. ذلك - ثغرات علمية وتاريخية إلى الحّد الذي طَفَا فيه مضمونُھا االيديولوجي
أن التسليم بفرضية اللغة عامالً تأسيسيًّا أو تكوينيًّا لألّمة، وتصنيف األمم والدول 

لحوادث على مقتضاھا، يصطدم بحقائق واقعية ال تَْقبَل التزييف والتأويل، مثلما يأخذ وا
أطروحات الحصري إلى التناقض الحاصل مع مقّدماتھا النظرية؛ فتكون النتيجة أن 
ن األمم والقوميات في  مضاھاة أفكاره في مسألة األّمة وعوامِل تكوينھا مع معطيات تكوُّ

 -وھَُما من شروط النظرية-حدود العمومية والكونية فيھا  العصر الحديث، يكشف عن
  ويقودھا نحو شْكٍل صريٍح من االنتقائية!

  خمس مالحظات نقدية سريعة: –ھنا–نسوق 
إذا كان االشتراك في اللغة من عوامل تكوين األمم، كما يعتقد الحصري،  -أ

والبرازيليين،  فلماذا ال يجوز حسبان اإلنكليز واألمريكيين (وحسبان البرتغاليين
ةً واحدة مادام المشتَرك بينھا ھو ةوالشيليين واألرجنتينيين، واألمم االسكندينافي ) أمَّ

) 1776اللغة؟! وإذا لم يكن الحصري يرى في انفصال أمريكا عن بريطانيا (في 
، أَفاَلَ 54انفصاالً قوميًّا وإنما ثورة داخلية ضّد اعتساف البريطانيين وضرائبھم الجائرة

بأن بريطانيا والواليات المتحدة  –غير المرغوب فيه–وُدهُ ذلك إلى التسليم الضمنّي يق
ةً واحدة أي: أاَلَ يقوُدهُ ذلك إلى مجافاة حقائق التاريخ ومناقضة نفسه؟!  55؟!تشّكالن أمَّ

واألھّم من ذلك: كيف ألطروحته التي تَُماھي بين األمَّة واللغة أن تفسِّر حالةَ عدم 
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إن -لم، بين أمٍم تُْحَسب بالعشرات (ن خريطة األمم وخريطة اللغات في العاالتناسب بي
 –إذن–طابقناھا بالدُّول، فھي اليوم ال تتجاوز المائتين) ولغاٍت تُْحَسب باآلالف؟! ثمة 

 َخلٌَل ما في الفرضية...
ن أساس كينونتھم القومية  - ب إذا كان الجامع بين الفرنسيين في فرنسا، الذين يكوِّ
 –في نظر الحصري–ة، ھو اللغة؛ وإذا كان ما يمنع سويسرا وبلجيكا من أن تَُكونَا كأمّ 

ُع تكويناتھا السكانية بين لغات  تْين (بل دولتان فحسب) ھو غياُب الجامع اللغوي وتوزُّ أمَّ
متعددة، فھل يشّكل الناطقون بالفرنسية في سويسرا وبلجيكا (وكندا وبلدان أفريقيا) 

غ ذلك لفرنسا حق الم جزًءا من األمَّة طالبة بضّم األجزاء الفرنسية؟! وھل يسوِّ
من بلجيكا وسويسرا إلى الكيان القومّي الفرنسي؟! ولك أن  «الفرنسية»والمقاطعات 

الدولة األلمانية) ولسانِھا -ة األلمانية في حدودھا القومية (تقول الشيَء نفَسه عن األمَّ 
 يا والنمسا وسويسرا...!الذي يفيض عن تلك الحدود فيطال بولون

ھل يجوز أن نَْحَسب، بمقتضى فرضية الحصري، العرَب المقيمين في  -ج
ثالثة أجيال وأكثر) جزًءا من األمم -ة واألمريكية) منذ عقوٍد طويلة (المھاجر (ألوروبي

التي يعيشون في كنفھا ويتحدثون لغاتھا وتََجنَّسوا بجنسياتھا أم جزًءا من األّمة العربية؟ 
أبناء المھاجرين العرب، من الجيلين الثاني والثالث (والجيل الرابع في بعض وھل 

الَمھَاجر)، الذين ال يتحدثون العربية، بل ال يعرفون منھا شيئًا، والذين بلغ اندماُجھم في 
مجتمعاتھم التي ُولِدوا فيھا ونشأوا أقصى مداه، ال يمثّلون جزًءا من األّمة العربية ألنھم 

من اْلتَِماِس االنتماء القومّي العربي لھم من غير  «البدَّ »سانَھا؟ وإذا كان لال يعرفون 
طريق اللسان (أو مع امتناع عامِل اللغة)، أَفَلَْيَس ذلك يُْفِضي بنا إلى البحث عن 
عروبتھم من طريِق الِعْرق واألصل: أي من الطريق التي ما َرِغَب الحصري في أن 

ليسِت النتيجةُ، إذن، أّن َضْعَف الفرضية وثغراتھا يقودان إلى يَْسلُكھا أو يأُخَذ بھا؟! أ
 الوقوع في التناقض الحاّد مع المقّدمات؟!

د اللغات في أساس حسبان الحصري كالًّ من سويسرا وبلجيكا دولةً  - د إذا كان تعدُّ
ةً، فلماذا اعتبار أمريكا ( ال الواليات المتحدة) أّمة على الرغم من وجود عشرات - أمَّ
لغات فيھا، وعلى الرغم من أن جنوبَھا اسبانوفونيٌّ أو يكاد، ثم على الرغم من أن ال

دةّ اللغة إالّ في العھد القريب  ؟56الحصري نفَسه يسلّم بأن أمريكا لم تصبح موحَّ
يِّصرُّ الحصري على استبعاد الّدين من جملة عوامل تكوين األمَّة. غير أنّه،  -ه

اللغة والتاريخ في تكوين األمَّة العربية، يكاد يتجاھل ما وھو يشدد على حّصريَِّة عاملْي 
في المراحل  -بل خاّصة- كان لإلسالم من أثٍر حاسم في استمرار العربيِة لغةً حتى

-ة تاريخ المنتسبين إلى اإلسالم التاريخية التي َحَكم فيھا غيُر العرب، وفي تحقيق وحد
ع دولھم وأقطارھم. إن –والعرب خاصة الحصري ال يَْلَحظ، في الحّد األدنى  على تنوُّ

من المالحظة الموضوعية، أن ارتباط اللغة العربية بالشعائر والعلوم الدينية أنقذھا من 
التھميش والزوال ومن سيطرة لغات المنتصرين والسائدين (وآخرھم األتراك)؛ مثلما ال 

إنّما أذابَھا اإلسالم في فكرة  يَْلَحظ أن الجامَع التاريخيَّ كان إسالميًّا وأن شعوب المنطقة
ٍة روحيَّة» على اختالٍف بينھا في األصول واأللسن. وعليه تفتقر فرضيةُ اللغة  «أمَّ

يٍة علمية، بل ھي تب دو صناعة والتاريخ معزولْين عن سياقھما اإلسالمّي إلى أيَّة ُحجِّ
 وجوَدھا أو إمكانَھا!لم تكن حقبة العصر الوسيط لِتَْحِمل  «حقائق»إيديولوجية قيصرية لِـ
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ھذه مالحظات سريعة في فرضية الدور التأسيسي للّغة في مجال تكوين األمم: على 

ُد في كتابات الحصري. يمكننا أن نسّجل  المالحظات  –بالتفصيل–نحو ما نجدھا تتردَّ
النقديةَ عينَھا حول فرضية االتصال الجغرافي، أو حول موقفه السلبي من دور العامل 

قتصادي في تكوين األمم وعمليات التوحيد القومّي، أو حول دحضه لفرضية اإلرادة. اال
  لكنَّا نختصر ذلك كلَّه في المالحظات النقدية الثالث التالية:

ال يوفّر كلُّ اتصاٍل جغرافّي إمكانًا لتكوين أّمة؛ إذ ما أكثر المناطق التي تحظى  -أ
ة متعددة ومتباينة وتنعدم فيھا شروط قيام بمثل ھذا االتصال وتقوم عليھا جماعات أقوامي

األّمة الواحدة المتجانسة. ھل من مثاٍل على ذلك أفضل من البلقان التي ما َمنََع عامل 
لألمم والقوميات؟  «متحفًا»المنطقة من العالم من أن تكون  االتصال الجغرافّي ھذه

يراِدف االتصال األھّم من ذلك أن معنى االتصال الجغرافي، عند الحصري، يكاد 
ول القومية تقيم البرّي حصًرا، والحال إن سوابق عّدة في مضمار تكوين األمم وقيام الد

في قلب الجغرافيا الترابية وما تفِرضه من ُعْسِر  «الحوائل المائية»دليالً على أن 
َع قسم كبير من اليون انيين، اتصاٍل بين السّكان ما َمنََعْت من قيام كيانات قومية. إن توزُّ

أو اليابانيين، منذ آالف السنين على عشرات الُجُزر المنفصل بعضھا عن بعض، لم 
تَْين عريقتْين في التاريخ أنتجتا اثنتْين من أعظم الثقافات والحضارات  يَُحل دون تشكُّل أمَّ
في التاريخ اإلنساني. كما أن األرخبيل اإلندونيسي مثال، وعلى عويص مشكالت 

واالجتماعي التي خلقھا وما زال يخلقھا، لم يمنع اإلندونيسيين من  التواصل السكاني
ةً ذاَت وزن واعتبار في العالم المعاصر. وبالجملة، تبدو فرضية االتصال  الصيرورة أمَّ
دةً وصورية ال تكاد تَْلَحظ الوقائع المادية التي ترسم حدود  الجغرافي عند الحصري مجرَّ

 تمثيلھا ووجاھتھا!
حصري في ما آَخَذ ھو نفُسه ميشيل عفلق عليه! يصف تفكير يقع ساطع ال - ب

لعامل االقتصادي في داحًضا دور ا–لكنه حين يكتب  ،57«الغيبّي والماورائي»ـعفلق ب
لح المادية األحاسيس الوطنية والقومية ال ترتبط بالمنافع والمصا»أن  –تكوين األّمة
، ال 58«و على الحسابات النفعيةمن النوازع والعواطف التي تسم»وأنھا  «واالقتصادية

يفعل أكثر من ترديد مفردات تنتمي إلى ھذا النوع من التفكير الذي يَتِّھُم به عفلق! إْذ ما 
سوى أن  «عواطف»و  «أحاسيس»لظاھرٍة مثل القومية إلى مجّرد الذي يعنيه اختزال ا

اب أن مثل ھذه بنيتھا التحتية الوحيدة ھي الوجدان واإليمان؟! واألْدعى إلى االستغر
رامة في تحّري  اللغة الصوفية يتعايش، عند الحصري، أو يتناقض، مع بعٍض من الصَّ
الدقة في التعبير ميَّزْته عن معاصريه من القوميين الذين أمعنوا في الحديث الرومانسي 
عن األّمة! على أن مشكلة الحصري مع مسألِة دوِر العامل االقتصادي في تكوين األمم 

وحيد القومي ھي، بالتعريف، مشكلة ايديولوجية: مناھضة الماركسية وفي الت
على نحٍو –والماركسيين؛ والشيوعيون العرب ومواقفُھم السخيفة من الوحدة العربية 

 «ماركسيّ »في أساس تلك المناھضة. ومع أن الحصري ما َوَجَد من َصْيٍد  –خاص
 59سألة القومية غير ُخَطب ستالين(َسْھل) لتصفية حسابه مع الماركسية وموقفھا من الم

 يجد نفَسه فيھا في في اللحظات التي ال–وھو رجل سياسة ال عالقة له بالفكر!)، فإنه - (
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يكتب بألمعية وموضوعية عن دور المصلحة والمنفعة في عملية التوحيد  –موقع سجاليّ 
 !60القومي

ر نقَد ساطع الحصري لفرضية دور اإلر -ج ادة (أو ال نجد سببَا وجيھَا يبرِّ
المشيئة) في تكوين األمم والقوميات غير انحيازه الشديد للفكر القومي األلماني 
وموضوعاته النظرية. قد يقال إن استدخاله لعامل اإلرادة في جملة عوامل ذلك التكوين 

الدور الحاسم لعامل اللغة) وقد يستبعدھا من -م الفكرة التأسيسية في أطروحته (سيزاح
امل كما استبعدھا إرنست رينان والقوميون الفرنسيون المتمّسكون منظومة تلك العو

بفرضية اإلرادة. والحق أنه كان يََسع الحصري أن يْلحظ أثر ھذا العامل من دون أن 
يأخذ ذلك إلى إضعاف شأن فرضيته التأسيسية فيما لو أمكنه أن يفترض منظومةَ 

على نحو ما فعل!). -وحيٍد منھا ( ألِة في عاملٍ عوامٍل مترابطةً ويتفادى اختزال المس
أن يفكر، بطريقٍة أخرى مختلفة، في بعض  –مثالً –ولقد كان يََسَعهُ في ھذا المعرض 

أمثلة البناء القومي التي استعصْت على فرضيته فأسقطھا من الحسبان أو حاول أن 
يفترض أن في نظامه الفََرضي. ومن ذلك أنه كان يََسُعهُ أن  –بطريقٍة قيصرية–يُدِخلھا 

ا لم يتحقق فيھا وجود الجامع اللغوّي الواحد لم يمنعھا  بلجيكا وسويسرا وكندا وسواھا ممَّ
ق ذلك. ولعلَّ غياب ذلك الجامع من تكوين أّمٍة ودولٍة قومية من طريق اإلرادة في تحقي

ن الواليات المتحدة) نموذج آخر لتلك الحالة التي كان يََسُع الحصر أ-المثال األمريكي (
، لو «الوحدة اللغوية»من دون افتعاٍل شديد ألثر عامل يعيھا خارج فرضية اللغة، و

توسََّل بمفھوم اإلرادة وخاصة أنه لم يكن ينفي أن وحدتھا اللغوية لم تتحقق إالّ متأّخرة، 
 أي بعد تكوينھا القومي.

ھو: َمْن ھَُو  اإلرادة) تتصل بسؤاٍل ابتدائيٍّ في الفكر القومي-على أن مسألة المشيئة (
العربّي؟ أي بسؤاٍل يتعلق بمفھوم األمَّة قبل أن يتعلق بمفھوم الوحدة والدولة القومية، 
وقد تختصر عموميتُه ُخُصوَص غيره من األسئلة الفرعية. وإذا كان الحصري يجيب 

د عن السؤال  ًدا على أن «الِعْرق»و «األصل»مستبعًدا من المحدِّدات محدِّ ، ومشدِّ
(ھو) من يتكلم العربية وينتمي إلى فضائھا الثقافي والتاريخي، فإن في تعريفه  العربيَّ 

مشكلتْين ال سبيل إلى تجاھلھما: أوالھما ما عرضناه سابقًا حول عروبة َمن ال يتحدثون 
أن َمْن  –وھي األھمّ –العربية وال يعرفونھا (أبناء المھاجرين وأحفاُدھم مثال) وثانيھما 

، وإن كانوا من بيئات اجتماعية عربية ويتحدثون العربية، ال 61م عربًاال يحسبون أنفَسھ
غير  «أصولٍ »ل أن الذين يُْحَسبُون في عداد يمكن إجباُرھُم على العروبة، تماًما مث

كردية، أمازيغية، شركسية، أرمنية) ويدافعون عن عروبتھم ال يمكن فھم -عربية (
ة منھم في أن يكونوا عربًا. إصرارھم على ھذا االنتماء إالّ بوصفه تعب يًرا عن إرادٍة حرَّ

ر نفَسه كذلك وإن لم يكن عربّي وھذا مّما يدفعنا إلى القول إن العربيَّ ھو من يعتب
واللسان، وإن العروبة ليست ماھيةً قَْبلية وإنما ھي خياٌر حرٌّ وطْوعي، أي  «األصل»

 –كما يفعل الحصري–وين مشيئة وإرادة. أما إسقاط عامل اإلرادة من منظومة التك
فيؤسِّس نظرةً ميتافيزيقية جوھرانية للعروبة واألمَّة لسنا نرى فيھا غير صناعٍة 

  مستحيلة ألفٍق قوميٍّ مقفل على التحقُّق واإلمكان.
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يعتور النظام الفرضّي، الذي تقوم عليه أطروحاُت ساطع الحصري وأفكاُره، َخلٌَل شديد 
حات إلى حاٍل من التناقض الحاّد بين المقّدمات والنتائج يأخذ تلك األفكار واألطرو

د المتعالي عن الواقع والمتصادم مع معطيات  أحيانًا، أو إلى حاٍل من التعميم المجرَّ
التاريخ العينية وحقائقه في أحايين أخرى. غير أن من يتمحَّص نصوص الحصري 

ينطلق وعليھا يؤسِّس، ال يملك أن ويتحرَّى وجوهَ بنائِِه الفرضيات والمقدمات التي منھا 
يمنع نفَسه 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 متكّونة في ذھن الرجل سلفًا. وفي ھذا النمط من الكتابة ما

يُْطَعن في ُحّجيته وفائدته، وما يُغري بالقول إن منسوب اإليديولوجيا فيه عالُي المعدَّل. 
طغيان االنتقائية في النمذجات التي يأخذ بھا الحصري في  –على األقل–وذلك ما يفّسر 

  !الحديث عن األمم والقوميات
نتقل على أن وجھًا آخر من القصور في خطاب ساطع الحصري يبدو أجلى حين ي

الخطاب ذلك من مسألة األمَّة إلى مسألة الصلة بين الدولة واألمَّة. يتخذ القصور ھنا 
 شكل ثغرات ال شكل تناقضاٍت ومفارقات كما في األول.

  أنثروبولوجيا ثقافية -2
ِة، بل انعداِم،  يتملّك المرَء استغراٌب شديد إلفراط الحصري في الحديث عن األمَّة وشحَّ

ھي  –في ما يُعلن ويكتب–. ويَُردُّ االستغراب ھذا إلى أن قضيته 62الحديث في الدولة
الثقافة واللغة وروبط الوحدة العربية وھذه إنما تُْلتََمس من السياسة والمصالح ال من 

» الجوھر«سياسي يقعان منھا موقع األسِّ وفإن الدولةَ والكيان ل –بالتالي–التاريخ، و 
لسياسيَّ المؤسَّسّي عنھا. يكاد االھتماُم بمسألة الدولة أن بما ھما إطاَر الوحدة والتعبيَر ا

وال يكون ذلك إالّ –يكون غائبًا في تفكير ساطع الحصري ونصوصه وإن ھَُو َحَضر 
ا األْغيَب، فدوُر الدولة في تكوين  –لِماًما فبالَعَرِض والصدفة أو االستصحاب النافل. أمَّ

ر يضع الفواصل بين األّمةَ والدولة، فيفترض األمَّة ألن ھذا الدور ال يستقيم في فك
  لألولى أسبقية أنطولوجية في الزمان فيما يفترض الدولةَ القوميةَ تحصيل حاصٍل لألّمة!

والقومية  Nationإذا َغضَّ المرُء طرفًا عن االستخدام المترادف لمفھومْي األمَّة 
Nationalisme ه في نصوصه في كتابات الحصري، فإّن أكثر ما يستلفت نظر

ر أن األمم سابقة في الوجود للحركات القومية  إصراره على فرضيته التأسيسية التي تقرِّ
والدول القومية، وأن ميالد الحركات القومية في القرن التاسع عشر لم يكن إيذانًا بميالد 

ھا. تقرأ له عناألمم أو نشوئھا، فھذه حقيقة اجتماعية قَْبلية ُوِجَدْت قبل أيِّ تعبيٍر سياسيٍّ 
ال مجال للشّك أبًدا في أن القوميات ُوجدْت قبل القرن التاسع عشر... »: في ھذا المعنى

وأّما القول بأن األمم لم تتكّون قبل القرن التاسع عشر، فيشبه، إلى حّد كبير، قول من 
. ويستطرد، «...«جيمس واط»دينيس باين و « أن قوة البخار لم تكن موجودة قبليزعم 
إن أحداث القرن التاسع عشر لم تخلق القوميات، ولم تُوِجد »لمعنى نفسه، قائالً: في ا

النزعات القومية، ولكنھا وفرت الظروف التي جعلت النزعات المذكورة تؤثر في 
  .63««تكوين الدول»

أو –تتجمَّع مفارقات التفكير عند الحصري في ھذا النّص المقتبس. إذا كانت األمم 
قد ظھرت قبل القرن التاسع عشر، فما الذي دعاھا إلى خوض ذلك  –تعبيرهالقوميات ب
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النضال الطويل والشاّق في القرن نفِسه من أجل تحقيق وحداتھا القومية؟ ما الذي يدفع 
ةً  إلى كفاٍح طويٍل عريض من  –ي وجودھا إلى دولة في نظر الحصريال تحتاج ف–أمَّ

َد ُمَضاٍف سياسّي إلى ن الدولة ؟ أليس يعني ذلك أ64أجل إقامة الدولة القومية ليست مجرَّ
اجتماعية قْبليَّة وإنما الشكل التاريخي والسياسّي الذي يتحقق فيه وجود األّمة؟  «ماھيةٍ »

لماذا كان القرن التاسع عشر عصَر القوميات بامتياز لو لم يكن السبب اقتران فكرة 
؟ وأخيًرا ما معنى وحدة األّمة إن الدولة بفكرة األّمة وتوقُّف الثانية على األولى وجوداً 

  الدولة القومية)؟ - كن قيام كيانھا السياسي القومي (لم ت
من النافِل القوُل إّن اطراح مسألة الدولة من مشروع ساطع الحصري االيديولوجي، 
سواء من حيث دورھا في تكوين األّمة أو من حيث اتصاُل مسألِة التوحيِد القوميِّ بھا 

ا، أتى على ذلك المشروع باإلضعاف واإلفقار ونَاَل من قضيته السياسية اتصاالً مباشرً 
األساس: الوحدة العربية. إْذ بََدا وكأنه ما كان َمْعنِيًّا بالتفكير في التوحيد القومّي ألّمة 

أٍَة ومبعثَرة بمقدار ما كان َمْعنِيًّا بإثبات   –في الوقِت عينِه–متناسيًا  «وحدة األمَّة»مجزَّ
ثبات وحدتھا، عبر التاريخ، أو حتى في الحاضر، إنَّما يطيح بقيمة الدعوة إلى أن إ

ُل ما ھو في حكم المنشود إلى أمر واقٍع متحقّق!   توحيدھا ويحوِّ
ر الحصري لألّمة بأنه ينتمي إلى  لم يجانب ناصيف نّصار الّصواب حين وصف تصوُّ

 66ر عاملْي اللغة والتاريخبحسبانه انحصر في بيان دو 65«المذھب اللغوي التاريخي»
شأن غيرھما من العوامل. فلقد أنتج  –أو مبتسًخا–ة متجاھالً في تكوين األمّ 

ا أنتج نظريةً سياسيةً في الوحدة. ومع أنھا أعلى  أنثروبولوجيا ثقافية حول األّمة أكثر ممَّ
ا أنتجه مثقفون قوميون آخرون تراوح تفكيرھم  نظرة  بين –في موضوع األّمة–قيمةً ممَّ

صوفية وتبشيرية -ي) ونظرة رومانسيةزميتافيزيقية غير تاريخية (زكي األرسو
(ميشيل عفلق)، إالّ أنھا أغرقت كثيًرا في العناية ببيان دور المواريث (اللغة، التاريخ) 

لمستقبل (الدولة، افي تشكيل كيان األمَّة على حساب أدوار عوامل الحاضر و
مسألة األساس في المشروع القومّي العربي: الوحدة المصالح...)، كما على حساب ال

العربية، أي المسألة التي ال سبيل إلى التفكير فيھا إالّ من طريق إنتاج رؤيٍة في الصلِة 
وھكذا لم تكِن التضحيةُ، في ھذه األنثروبولوجيا الثقافية  .التالزمية بين األمَّة والدولة

ي التكوين القومي (تضحية) مصروفةً بمسألة الدولة ومركزية دورھا ف ،الحصرية
للتركيز على مسألة األمَّة وإفرادھا باألولوية، وإنما أتْت تترجُم فِْعَل تضحيٍة آخر، ھو 

 التضحية بمسألة األمَّة ذاتھا وذلك من واقع امتناع التفكير في ھذه بمعزٍل عن األولى!
  

وحيد القومي، فما كتبه عن لم يقّدم ساطع الحصري مساھمةً نظرية جّدية في باب الت
الوحدة العربية وصورتھا المستقبلية والممكنة قليٌل وعرضّي، وھو يخلو من أي نفٍس 

يديولوجية أو يخفّف من وطأتھا. وھو انصرف، في المقابل، ب تبشيريته االفكرّي يُھذِّ 
 –ياتھابل وحتى معط–إلى محاولة تأسيس نظرية في األّمة: استقى عناصره ومواردھا 

أن مفھوم األمَّة  «النظرية»الثغرة األساس في ھذه من الفكر القومي األلماني. غير أن 
أنثروبولوجي) وليس مفھوًما سياسيًا. - مفھوم ثقافي ( –كما صاغه الحصري–فيھا 

ة، عنده، تُْدرَ  بما ھي حقيقة اجتماعية وتاريخية وثقافية قبل أن تكون سياسية، بل  كُ فاألمَّ
-ال يتوقف على السياسة ( –سبتَ حْ في ما يَ –ياسية ألن وجودھا من دون أن تكون س
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–الدولة) وال يتمظھر فيھا! يذھب بعيًدا في الخلط بين العروبة بما ھي رابطة ثقافية 
بعد –تاريخية واألمَّة العربية بما ھي حقيقة كيانية وسياسيَّة، فَيَُماِھي بين اإلثنتين –لغوية

ويْفھم  –لماھية (المطلقة والميتافيزيقية)ابطة إلى معنى امن معنى الر ةأن ينتقل بالعروب
ة؛ أّما  الواحدة منھما بوصفھا رديفًا للثانية. وھكذا، تكفي العروبةُ عندهُ كي تُكون األمَّ

  ل ال يغيّر من الماھيِة شيئًا.الدولةُ، فتفصي
  
  

                                                 
السمة خاصة بالفكر القومي العربي حصرا، وٕانما هي بدت ملمحا عاما لتيارات الفكر السياسي العربي كافة. أنظر في  لم تكن هذه -  1

. الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي؛ وفي حالة الفكر اإلسالمي: عبد اإلله مفهوم الحريةحالة الفكر الليبرالي: عبد اهللا العروي، 
  .2004، 2. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط في الفكر اإلسالمي المعاصر الدولةبلقزيز، 

أراء وأحاديث في القومية »إقرأ نماذج من هذه المساجالت في رده على أحمد لطفي السيد في: أبو خلدون ساطع الحصري،   -  2
-74، ص 1990، 2لعربية، القسم الثاني، ط (بيروت: مركز دراسات الوحدة ا لساطع الحصري األعمال القوميةضمن « العربية
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) 132-59... (القسم األول، ص األعمال القوميةالمنشور ضمن « العروبة بين دعاتها ومعارضيها»على نحو ما فعله في كتابه   -  5
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  «).حزب الكتائب اللبنانية»، «حزب االتحاد الجمهوري»، «حزب النداء القومي»، «الكتلة الوطنية اللبنانية»، «االشتراكية الوطنية
  .18-17...، القسم الثالث، ص األعمال القوميةضمن « أبحاث مختارة في القومية العربية»راجع التفاصيل في: الحصري،   -  6
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  ؟ما هي القوميةراجع، خاصة، كتابه:   - 10
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112.  
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  .34، ص م ن  - 46
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  األمة والدولة في الفكر اإلسالمي
  مقاربة مفهومية

  محمد الحّداد
 ة؟ما األم  -1

  :والجمع) وتتضمن المعاني التالية مرة في المفرد 64ترد كلمة أّمة مرات كثيرة في القرآن (
من {األّمة بمعنى الطائفة من الناس التي تنتدب للقيام بأمر معّين، كما في اآلية:  -

ولما ورد ماء مدين {: )، أو اآلية113آل عمران، (}يتلون آيات اهللا...ة أهل الكتاب أمة قائم
تختص طائفة من  ). ففي اآلية األولى23القصص، (}عليه أمة من الناس يسقون ... وجد

 شأن ديني) وفي اآلية الثانية تختص باالستقاء (شأن دنيوي).الناس بالعبادة (

يكونون من البشر أو من الحيوان، األّمة بمعنى المجموعة التي تحتوي أفرادا قد  -
) أو 38 (األنعام،}موال طائـر يطير بجناحيه إال أم وما من دابة في األرض{مثل اآلية: 

 .)30(الرعد، }ملناك في أمة قد خلت من قبلها أمكذلك أرس{اآلية: 

األّمة بمعنى المجموعة المتفرعة عن مجموعة أكبر، مثل اآلية التي تتعلق  -
)، فاإلشارة هنا إلى أبناء 160(األعراف، }قطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمماو {بالعبرانيين: 

 يعقوب الذين أسسوا القبائل العبرانية.

األمة بمعنى المجموعة التي تنتمي إلى دين معّين، وهذا كثير في االستعماالت  -
ونس، ي(}م قضى بينهمولكل أمة رسول فإذا جاء رسوله{القرآنية وشواهده متعددة مثل اآلية 

 ).92(األنبياء، }إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون{) واآلية 47

أمة إذا تمّسك وحده بالدين الصحيح كلمة شخص واحد على  يطلقويمكن أن  -
 ).120النحل، (}هللا حنيفا ولم يك من المشركينإّن إبراهيم كان أّمة قانتا {ودعا إليه: 

                                                 
  . باحث وأكاديمي من تونس  
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اس من معتقدات وسلوك بسبب انتمائهم إلى وقد تعني كلمة أمة ما تعّود عليه الن -
إّنا وجدنا آباءنا على أّمة وأنا على آثارهم {نفس المجموعة، كما يرد في اآلية 

 ).22(المؤمنون، }مهتدون

واالجتماعي لإلنسان، بل  «الطبيعي»قد تعني االنتماء  «أّمة»ويتبين من هذا الجرد أّن كلمة 
الطوعي إلنسان إلى مجموعة تشترك في خصائص أو  الحيوان أيضا، كما قد تعني االنتماء

أعمال أو معتقدات دينية (تالوة اآليات، االمتناع عن الشرك، اإليمان بالرسل) أو االنتماء 
أّمة في  الطوعي لإلنسان إلى مجموعة تقوم بأعمال دنيوية (االستقاء). والغالب أّن ترد كلمة

تتمّيز بموقف ديني، إّما باالنتماء إلى الدين المسؤول إلى مجموعة معنى االنتماء الطوعي و 
أو اإلعراض عنه. لكن نرى أّن كلمة أّمة ليس لها داللة دينّية حصرّية، فقد تطلق على 

ة أمة تعني عموما مجموع شيء ما جماعة الدواب، وقد ترادف كلمة قبيلة أو شعب، ألّن كلم
  ).8. هود، }ليقولن ما يحبسهولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة {: مثل اآلية(

، فال ترد «مّلة»أّما الكلمة المستعملة في القرآن للداللة الحصرّية على االنتماء الديني فهي 
دينا قيما ملة إبراهيم  نني هداني رّبي إلى صراط مستقيمإقل {إال في هذا المعنى : 

من سورة  48في اآلية التي وردت مّرة واحدة  «شرعة»). ومثلها كلمة 161األنعام، (}حنيفا
تستعمل مرة واحدة  «شعب». بالمقابل، نجد كلمة }لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا{المائدة: 

علناكم شعوبا وقبائل وج{للداللة على االنتماء الطبيعي واالجتماعي دون االنتماء الديني: 
ي فان كلمة ). ومع أن الجزيرة العربية كانت خاضعة للنظام القبل13الحجرات، (}لتعارفوا

  قبيلة لم ترد أيضا إّال مرة واحدة في هذه اآلية المشار إليها.
ال تعني بالضرورة المجموعة الدينية وٕان كانت قابلة أن تستعمل أيضا  «أّمة»فنرى أّن كلمة 

بهذا المعنى. وقد سار الكتّاب المسلمون في القرون األولى في هذا االتجاه االصطالحي، 
أو ملل عند الحديث عن المجموعات من جهة دينها، واشتهرت عدة فاستعملوا كلمة ملة 
ل في فصال»وابن حزم  «الملل والنحل»مثل كتاب الشهرستاني  «الملل»عناوين تحمل كلمة 

. بالمقابل استعملوا أمة بمعنى أكثر عمومّية، فقد تعني المجموعة «الملل واألهواء والنحل
هـ) مثال  310ديني، لذلك أطلق الطبري (ت القائمة على ضابط اجتماعي أو سياسي أو
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تجارب ») 421، وكتب مسكويه (ت «تاريخ األمم والملوك»على تاريخه المشهور عنوان 
  لخ....إ، «نتظم في تاريخ األممالم») 597، وكتب أبو الفرج بن الجزري (ت «األمم

  ما الدولة؟ -2
ة السابعة من سورة الحشر: في اآلي «ُدولة»لم ترد كلمة دولة في القرآن، بل وردت كلمة 

، بمعنى أن ال يقتصر تداول المال على األغنياء «كي ال يكون دولة بين األغنياء منكم»
فيحتكرونه. أّما اللفظ القرآني المستعمل للداللة على الشأن السياسي فهو الملك، وقد وردت 

بشر للذا نسب في صيغ كثيرة . ُملك، َملك، ملوك، مملوك. وينسب أصل الملك هللا، أما إ
الحكمة وآتيناهم ملكا و فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب {: فهو بمعنى الحكم والسلطة

ل يا اق{ –)102(البقرة، }واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان{ -)54النساء، (}عظيما
لملك ائتوني وقال ا{ -)51 (الزخرف،}يمصر وهذه األنهار تجري من تحت قوم أليس لي ملك

الكهف، (}راءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباوكان و { -)54يوسف، (}ستخلصه لنفسيبه ا
قالت إن الملوك إذا { –)147البقرة، (}اهللا قد بعث لكم طالوت ملكا وقال لهم نبيهم أنّ { -)79

). ومن الواضح من خالل هذه اآليات أن الملك يطلق على 34(النحل، }دخلوا قرية أفسدوها
  لق لقب الملك على فرعون وسليمان.، ويطالحكم الصالح والفاسد

وعلى هذا األساس فقد استعمل الكتاب المسلمون كلمة ملك وملوك بهذا المعنى، كما نرى 
في كتب التاريخ عامة. لكنهم أقحموا كلمتين أخريين في هذا المجال نفسه. األولى كلمة 

ربعة الذين نزههم ، وقد استعملت خاصة لإلشارة إلى الخلفاء األ«خليفة»أو  «خالفة»
ترد مرتين في القرآن، مرة  «خليفة»الضمين اإلسالمي عن الملك وجعلهم أرفع مقاما، وكلمة 

ئكة أني جاعل في وٕاذ قال ربك للمال{بمعنى الخالفة العامة أي خالفة اإلنسان في األرض: 
اك خليفة في يا داود إنا جعلن{: «السياسية»)، ومرة بمعنى الخالفة 30البقرة، (}األرض خليفة

). وليس هناك ما يشير في القرآن إلى أن الخالفة 26(ص، }األرض فاحكم بين الناس بالحق
أرفع مقاما من الملك، إذ نسب الملك إلى سلميان والخالفة إلى داود، مع أّن عهد سليمان 

  كان أفضل من عهد داود وأشد عظمة.
سالمي األول هي التي دفعت باتجاه والواقع أّن القضايا السياسية التي مزقت المجتمع اإل

ما تغيير المصطلحات، فوقع االتفاق على تسمية أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بالخلفاء تعظي
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لدى أهل السنة، ومال الكثيرون إلى إطالق لقب خليفة على  لهم وتأكيدا لمكانتهم الخاّصة
تبة أقّل، وقال ابن خلدون ثم العثمانيين الحقا، مع جعلهم في مر  يينحكام بني أمّية والعباس

أّن التاريخ اإلسالمي بدأ بالخالفة ثّم صار األمر إلى الملك وبقيت معاني الخالفة ... ثّم 
. وقد ظل الكتاب 1«إال اسمها وصار األمر ملكا بحتاذهبت معاني الخالفة ولم يبق 

وظهرت بعد  ،«ملك»أو استعمال كلمة  «خليفة»المسلمون قديما مترددين بين استعمال كلمة 
. ويبدو أن خشيتهم من استعمال كلمة ملك سببها الضغط «سلطان»ذلك كلمة ثالثة هي 

، إّال أّن هذه الكلمة «دولة»السياسي ألصحاب السلطة فهو الذي دفعهم إلى استعمال كلمة 
لم تكن تعني لديهم ما نفهمه اليوم، أي جهازا مجّردا للسلطة ال يرتبط بشخص بعينه، وٕاّنما 

بمعنى ملكهم أو عهدهم،   ت كلمة دولة المرادف لكلمة ملك أو عهد، فيقال دولة بني أمّيةكان
أو دولة المأمون بمعنى فترة ملكه أو عهده. واستعملت كلمة دولة ألنها تشير إلى تداول 
الحكم بين األسر والملوك، فالفارق كبير بين هذا االستعمال وما يفهم اليوم من الدولة بمعنى 

« Etat / State ».  
واستقرارها واقتبسوا  «الدولة»بيد أّن كتاب األحكام السلطانّية اهتموا برصد ما يدعم بقاء 

الدولة باإلغريقي، واهتم ابن خلدون في مقدمته من العناصر عن التراث الفارسي و  الكثير
هذه ظاهرة تاريخية تخضع للمجموعة في القوانين مثل الهرم في جيلها الرابع، ولئن كانت 

إلى مزيد من التجريد الذهني فإنها لم تقطعها تماما  «الدولة»المحاوالت قد دفعت مصطلح 
، لذلك تحدث ابن خلدون عن هرم  dynastie/règneعن معناها األصلي بمعنى العهد 

الدولة في الجيل الرابع بمعنى ضعف عهد معين (العهد األموي أو عهد الموحدين مثال) 
هيار الدولة جهازا للحكم في الجيل الرابع، ألّن الدولة بهذا المعنى وليس بمعنى حتمية ان

المجرد الذي استقـر مع الفلسفة السياسية الحديثة لم يكن مطروحا لدية من األصل، وال كان 
  وحا لدى المؤرخين المسلمين عامة.مطر 

بصفة وينظر الكثير من الناس إلى المعاجم العربية على أّنها تتضمن معاني الكلمات 
مطلقة، وهذا خطأ جسيم فالحقيقة أنها تتضمن المعاني كما استقرت في فترات تاريخّية 

مثال، لصاحبه ابن منظور  «لسان العرب»محّددة. وعلى هذا األساس يمكن أن نراجع 
  في مرحلة متأخرة من التراث العربي. «دولة»و «أّمة»هـ) لنتبّين كيف استقرت كلمتا 711(ت
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إنا وجدنا {األّمة (أو اإلّمة) بأّنها الشرعة والدين، وشاهده على ذلك اآلية يعّرف ابن منظور 
، وقد بينا أن هذا المعنى ليس الوحيد المذكور في القرآن، فمن الغريب أن }آباءنا على أمة

يقتصر ابن منظور عليه، ومن األكيد أن هذا االقتصار إنما يؤكد أن معنى معينا قد تغلب 
أن اقتصار المعاجم عليه جعله يستقّر في أذهان الناس معنى أوحد. مع على بقية المعاني و 

قد »، كما يرد في عبارة «القرن من الناس»أّن ابن منظور يشير أيضا إلى أن األّمة هي 
  .2أي قرون، لكنه يربط ذلك بالدين أيضا إذ لكل قرن بنيه ولكل أمة نبيها «مضت أمم

ها ترادف الدُّولة بمعنى العقبة في المال والحرب، أو أن ويذكر ابن منظور في معنى الّدولة أنّ 
تكون الدولة (بالضم) متعّلقة بالمال والدولة (بالفتح) متعلقة بالحرب. ويبّين هذا التعريف إلى 
أي مدى ارتبطت السياسة في الوعي العربي بالعنف، فالدولة تكون بمقتضى هذا التعريف 

أي انتصرنا عليهم في  «كانت لنا عليهم الدولة»ال تداول للسلطة تحّدده الحرب، لذلك يق
الحرب. ومع ما تقّدم ابن منظور من كتاب في الفلسفة السياسية والسياسات المدنية والشرعية 
فانه ال يورد شيئا من استعماالتهم الّلغوية، إذ اعتبر أصحاب المعاجم أّن الّلغة الصحيحة ال 

 .3تأخذ من هذا الصنف من المؤلفات

أن االتجاه اإلصطالحي قد اتخذ مسار التضييق بالمقارنة باإلمكانيات القرآنية األكثر نرى 
أصبحت مرتبطة بالدين ارتباطا وثيقا، وقد استقر هذا الوضع قورنا  «أمة»رحابة، فكلمة 

طويلة، إلى أن بدأ يصطدم بمنظومة مصطلحية ومفهومية جديدة جاءت بها الفلسفة 
 السياسية الحديثة.

 والدولة في السياق الحديثاألمة  -3

للعالقة بينهما، وبمقتضى هذا المفهوم تمثل و  استقّر في العصر الحديث مفهوم للدولة ولألّمة
الدولة البنية السياسية لألّمة، فالدولة تضم مجموعة أو مجموعات من البشر مستقرة في 

ظم حياة أفرادها وتتمتع مساحة جغرافية معينة، وتمثل الدولة شخصيتها المعنوية والقانونية وتن
ادة واحتكار استعمال القوة. وتتجّسد سيادة الدولة أيضا بعلّو قوانينها على كل يبصفة الس

األعراف المألوفة لدى المجموعة أو المجموعات التي تخضع لها. والدولة ال تتجّسد في 
هم يشغلون شخص الحاكم لكن تمثلها حكومة يتوّلى وظائفها أشخاص محددون لفترة معينة، ف

توّحد و وظائف في الدولة وليسوا الدولة ذاتها. وتنظم الدولة حياة األفراد الذين يؤلفون األّمة 
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بينهم مجموعة من المشتركات أهّمها االستقرار في مساحة جغرافية واحدة، ثّم تختلف هذه 
ءات القبلية مصير أو االنتماالمشتركات بين أمة وأخرى، فقد تكون الّلغة أو الدين أو وحدة ال

  الخ.
فالفارق بين الدولة واألّمة أن األولى جهاز أو مؤسسة لها شخصّية معنوّية وقانونية أّما 
الثانية فهي مجموعات تربط بينها روابط معنية. وعلى هذا األساس فان الفكر التشريعي 

، فقد الحديث قام على أساس التماهي بين الدولة واألّمة. وباعتبار أن كل دولة تمثل أمة
، وهي أنما «منظمة األمم المتحدة» م1945دعيت مثال المنظمة الدولية التي تأسست سنة 

تجمع الدول التي تمثل األمم وال تمثل األمم مباشرة. وتشير أغلب دساتير البلدان المنضوية 
في هذه المؤسسة الدولية إلى أّنها دساتير دول وأمم في نفس الوقت، لكن العديد من 

في البلدان العربية واإلسالمية (وغيرها أيضا) قد اقتصر على مفهوم الدولة وتفادى المشرعين 
موازاته باألمة، تاركا هذا المفهوم إلى ارتباط أوسع مثل األمة العربية أو األمة اإلسالمية، 

في العالقة بين الدولة وقوانينها وتشريعاتها وما يفترض أّنه وقد يترتب على ذلك توتر 
، فهل من المشروع مثال أن يقع التدّخل في شؤون دولة أو االستيالء عليها «مةاأل»مصالح 

بحجة تنفيذ مصالح قومية أو دينية أعلى من المصالح المرتبطة بالدولة نفسها؟ إن إجابة 
القانون الدولي حاسمة في هذا المجال ألن كل الفكر السياسي الحديث قد قام على مبدأ 

مدني على كل االعتبارات األخرى، وال يمنح حّق التدّخل إال إذا السيادة وعلّو القانون ال
  اعتبرت حكومة الدولة حكومة غير شرعية ال تمثل األمة المعنية وال تجسد إرادتها.

وقد تعّرضت أغلب أجزاء العالم اإلسالمي إلى االستعمار ولم تنهض منه إّال بعد مراحل من 
نجحت جميعها تقريبا في تحقيق االستقالل  النضال طالت أو قصرت بحسب الحاالت، وقد

مستغلة التطّورات الدولّية التي حصلت إثر الحرب العالمّية األولى والثانية، إذ ضعفت بسبب 
القوى األوروبّية االستعمارية وانتقل ثقل النظام الدولي من أوروبا إلى الطاحنتين تلك الحربين 

لكنها تصر  «منظمة األمم المتحدة»في أمريكا. وأصبحت المجتمعات اإلسالمية أعضاء 
على أنها أمة واحدة وٕان كانت ممثلة في المنظمة وغيرها من المنظمات الدولية بدول نتعددة 

  ومتباينة المصالح والمواقف أحيانا.
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إّن التطّورات الدولية التي هيأت الظروف المناسبة النتصار الحركات االستقاللّية هي التي 
ّدد جلى أن تإكل الدول المستقلة، اإلسالمّية عاّمة والعربّية خاّصة،  فرضت أيضا أن تبادر

تنظيماتها السياسية واالقتصادية، فلم تشأ العودة إلى ما كان عليه حالها قبل االستعمار، 
معتبرة تلك الحال سببا من أسباب ضعفها وهوانها، وٕاّنما اقتبست نظام الدولة بالشكل الحديث 

  أّوال ثّم ساد كل مناطق العالم في القرن العشرين.الذي ظهر في أوروبا 
أّول تجربة  والحقيقة أّن هذا االختيار القاضي بالتوفيق بين التحّرر والتجديد كان قد طبع

انسحبت الجيوش  م1803سالمي ثّم شمل كل أجزاء هذا العالم. ففي سنة حداثة في العالم اإل
نابرت وقادها بنفسه. لكن أهلها رفضوا إعادة المصرّية من مصر بعد الحملة التي أطلقها بو 

- 1805حكم المماليك السابق ونصبوا عليهم محمد علي باشا الذي سعى مدة حكمه (
) إلى جعل مصر دولة ضعيفة الخضوع للسلطة العثمانية، بل متحّررة منها ومنازعة 1848

أن وفود  «خبارعجائب اآلثار في التراجم واأل»لها في بعض الفترات. وذكر الجبرتي في 
فلم يزالوا سائرين إلى أن وصلوا إلى األزبكية »: ن هم الذين دعموا محمد علي، يقولالمصريي

األعيان وقرأوا المرسوم الذي معه ومضمونه و  فنزلوا بيت محمد على باشا وحضر المشايخ
محمد علي باشا والي جّدة سابقا ووالي مصر حاال من ابتداء عشرين ربيع أول لالخطاب 

ن مصر وأن يتوجه إلى حيث رضي بذلك العلماء والرعية وأن أحمد باشا معزول ع
  .4«باإلعزاز واإلكرام حتى يأتيه األمر بالتوّجه إلى بعض الواليات...اإلسكندرية 

في الفكر العربي واإلسالمي الحديث  «الدولة»و «األّمة»ويصّح القول إّن أزمة العالقة بين 
بوادره منذ بداية القرن التاسع عشر. والبّد أن  الحتلمهّم الذي قد بدأت مع هذا التطّور ا

نالحظ أّن هذه البداية تتزامن وتوازي ما كان يحدث في أوروبا نفسها، فكما دفع بونابرت 
لى مرحلة من التغيير الجذري فكذلك دفع أوروبا إلى حروب وفتن إمصر عن غير قصد 

ه، وقد اجتمعت هذه القوى في مؤتمر فيينا الشهير انتهت بهزيمته وتكتل القوى األوروبّية ضدّ 
لكنها لم تقّرر العودة إلى النظام األوروبي القديم بل أقّرت مبدأ الدول القومّية  م1815سنة 

والملكيات الدستورية المقيدة، وهكذا قبر نهائّيا حلم بونابرت باإلمبراطورّية الضخمة الممتدة 
طيلة قرون  تجسداإلمبراطورية اإلسالمّية الذي  - ألّمةما بدأ يتهاوى نظام اكشرقا وغربا 

  الحكم العثماني.ب



 8

تعود أزمة الدولة بعالقتها باألّمة إلى أن األولى، أي الدولة، تحّولت شيئا فشيئا إلى كيان 
ستقل ما كان اسياسي وجغرافي محّدد، وتأكد ذلك بصفة نهائّية في القرن العشرين عندما 

عربية واإلسالمّية، وجاء إنشاء منظمة األمم المّتحدة بمثابة التكريس مستعمرا من البلدان ال
بسلطة القانون والشرعية الدولية لواقع الدولة. أّما مفهوم األّمة فإّنه لم يخضع ألي تحديد 
قانوني فظّل متنازعا عليه، فهل يتماهى فضاء األّمة بفضاء الدولة؟ أم يتسع فضاء األّمة 

)؟ أم يتسع أكثر من ذلك ليشمل فضاًء دينيا «األّمة العربّية»عرقي ( بمقتضى محّدد لغوي أو
كيف و  )؟ وما طبيعة العالقة حينئذ بين األّمة والدولة؟«األّمة اإلسالمّية»حضاريا جامعا (

يمكن التوفيق بين مفهوم قانوني (الدولة) ومفهوم آخر ال يخضع بطبعه إلى التحديد القانوني 
  ظر متعّددة؟يمكن أن يقبل وجهات نو 

أوروبّية مسيحية  «أّمة»الواقع أّن أوروبا لم تعش أزمة من نفس النوع، فقد سقط مشروع قيام 
تستعيد أمجاد اإلمبراطورية الرومانية الغربية منذ فشل اإلمبراطور شارلكان في توحيد أوروبا 

(كان  م1918لئن طّلت إمبراطورية الهابسبورغ مستمرة إلى سنة و  في القرن السادس عشر،
)، واضطلعت بدور في مواجهة التقّدم العثماني «اإلمبراطورية المقدسة»ليها لقب عيطلق 

نحو أوروبا الغربّية، فإّنها لم تشهد بعد شارلكان إمبراطورا عظيما يجّسد طموح أّمة أوروبّية 
  مسيحّية  متعالية على الممالك واإلمارات القومية.

: الكاثوليكية والبروتستاتنية، عامال قويا في سيحية الغربّية إلى قسمين كبيرينوكان انقسام الم
سقوط فكرة األّمة المتعالية على القوميات، إذ رسخت الحروب دينّية في القرن السابع عشر 
مبدأ االنقسام األوروبي إلى مجموعة من الدول، وعلى سبيل المثال نجد البلجيكيين 

جمعهما تاريخ واحد، يتخذ كّل منهما صفة األّمة يعتان صغيرتان والهولنديين، وهما مجمو 
المستقلة عن األخرى بسبب االنتماء الكاثوليكي لدى البلجيكيين والبروتستانتي لدى 

ة قد دفعت إلى حّل مفارقة ن التجربة األوروبيّ إالهولنديين. وبصفة عامة يمكن القول 
  تـصر كـما يلي: األّمة = الدولة.ن تخالدولة بمعادلة بسيطة وواضحة يمكن أاألّمة/

فإذا انتقلنا إلى العالم اإلسالمي عامة والعربي خاّصة رأينا أّن هذه المعادلة لم تستقّر أبدا 
بشكل واضح، بل ظلت في الغالب معادلة مرفوضة، وظلت الدولة في تنازع مع األّمة 

بقا وهي التجربة المصرّية في عهد مفهومّيا وعمليا. وٕاذا عدنا إلى أقدم تجربة اشرنا إليها سا
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محمد على باشا وجدنا هذا الحاكم من أصل ألباني يتجه شيئا فشيئا إلى إحالل فكرة األّمة 
العربّية محّل األّمة اإلسالمّية، وال يعني ذلك أنه كان من رواد القومية العربية، وٕانما كان 

ن اإلمبراطورّية العثمانّية التي ذلك التوّجه تعبيرا عن سعيه إلى االنفصال غير المعلن ع
ظلت إلى منتصف القرن التاسع عشر التجسيد السياسي لمفهوم األّمة اإلسالمّية، بما يعنيه 

(اإلسالمّية). وأمر محمد علي في ثالثينات  «األّمة»و ذلك من تماهي بين الدولة (العثمانية)
نية التي بلغت حّد المواجهة القرن التاسع عشر، أي فترة بداية مصادماته بالدولة العثما

سنوات، بتعريب المراسيم والصحافة الرسمّية وٕاحالل الّلغة العربّية (التي لم يكن طيلة الحربّية 
العثمانية. وفهم المثقفوّن المصرّيون هذا التوّجه  –يتقنها هو نفسه!) محّل الّلغة التركّية 

تخليص اإلبريز في تلخيص »رة لرحلته الجديد فالتزموا به، ونجد الطهطاوي في الوقائع الشهي
) يبشر بالنهضة المصرية ال على قياس إسالمي عام يمنح الخليفة العثماني 1931( «باريز

ب ائم يحّول مصر إلى مركز الثقل. فيكتغ «عربي»الدور المركزي ولكن على قياس 
الد، وسبب ذلك أّن لخلفاء أكمل سائر البإّننا كنا في زمن ا»: الطهطاوي مثال العبارة التالية

الخلفاء كانوا يعينون العلماء وأرباب الفنون وغيرهم، على أّن منهم من كان يشتغل بها 
. تعني هذه العبارة أّن زمن الخلفاء قد 5«بنفسه، فانظر إلى المأمون بن هارون الرشيد...

ال خلفاء، أي  رب والدولة العباسية أّما العثمانيون فكانوا سالطينعانتهى بانتهاء الخلفاء ال
أنهم يمثلون الدولة دون األّمة، ومرحلتهم مرحلة انحطاط، واألّمة تحتاج قيادة جديدة يمثلها 

وال يتأتى إلنسان »: الخلفاء العباسيين قديما، فيقول محمد علي الذي يشبهه الطهطاوي بكبار
، فما أنفقه أن ينكر أن الفنون والصنائع بمصر قد برعت اآلن بل وقد وجدت بعد أن لم تكن

. لم يشكك الطهطاوي وال محمد علي 6«صاحب السعادة على ذلك كان في محّله اتفاقا...
  نفسه في شرعية السلطان العثماني، لكنهما جعاله ممثل دولة ال ممثل أّمة.

وقد استعيد هذا التنازع بين الدولة واألّمة في عصر القومّية العربّية، إذ اعتبرت أكثر من 
في  «قطريون»ية على أّمة أوسع هي األّمة العربّية، وأن قادتها هم حكام دولة أنها وص

انتظار تحقق الوحدة العربية. ثم استعمل مفهوم األّمة في صياغة دينية لتصبح األّمة 
ي اإلسالمّية البديل السياسي للقومّية العربّية، مع وجود العديد من المحاوالت في الوسط الت

  ا وذاك.سعت إلى التوفيق بين هذ
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العالقة بين األمة والدولة في  «حسم»قد تجنبت أغلب الدساتير العربية واإلسالمية  كانتو 
، فالزعيم النص الدستوري نفسه. ويمكن أن نذكر لذلك نموذجا بارزا هو النموذج التونسي

) الذي أثر بآرائه تأثيرا كبيرا في تأسيس تونس الحديثة كان 2000-1900الحبيب بورقيبة (
تونسية كما كان يؤمن بأن النظام الجمهوري هو النظام  «أمة»ن أيمانا جازما بوجود يؤم

الحديث للدولة، وقد نجح في فرض قناعته الثانية فُألغي النظام الملكي بعد أخذ ورّد داخل 
الهيئة التأسيسّية األولى التي كلفت بوضع الدستور، أما القناعة األولى فلم تبرز بصفة جلية 

لدستور ي الصيغ المتعاقبة لمشروع الدستور. وقد تعاقبت الصياغات المقترحة لوصريحة ف
  :التونسي الحديث كما يلي

  :1957 – 01- 9مسودة المؤرخة في ال
تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، اإلسالم دينها والعربية لغتها... الشعب التونسي هو »

  «.ورية...التونسية دولة ملكية دستصاحب السيادة... الدولة 
  :1958- 01- 30المشروع المؤّرخ في 

تونس دولة حّرة مستقّلة ذات سيادة اإلسالم دينها والعربية لغتها... الدولة التونسية دولة »
  «.جمهورية... الشعب التونسي هو صاحب السيادة...

  :1959- 06 – 01لنهائي المؤّرخ في النّص ا
دينها والعربية لغتها والجمهورّية نظامها.  تونس دولة حّرة مستقلة ذات سيادة اإلسالم»

الجمهورية التونسية جزء من المغرب الكبير تعمل لوحدته في نطاق المصلحة المشتركة. 
  .7«الشعب التونسي هو صاحب السيادة...

التي كانت تترّدد كثيرا لدى زعماء الحركة الوطنية وخاّصة  «أّمة»من الواضح أن  كلمة 
ختفت من نص الدستور الذي انتهى بالتنصيص على انتماء تونس إلى الحبيب بورقيبة قد ا

، أما العروبة واإلسالم فقد اعتبرتا محددين أساسيين للدولة «المغرب الكبير»مجال أوسع هو 
  بدل من أن تعتبر الدولة جزًءا من أمة عربية و/أو إسالمّية. 

 «قيادات قطرية»س أنها أّما الدول التي قامت على أساس قومي فقد اعتبرت على العك
ضمن األمة العربية تمارس السلطة باتجاه توحيد هذه األمة في دولة واحدة. ثّم أّن كّل 
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أنطون سعادة وميشيل عفلق قد أخذوا محدادت و  المنظرين القوميين مثل ساطع الحصري
قائمة  من التعريفات التي كانت سائدة في أوروبا، إّال أّن الفارق أن أوروبا كانت «األمة»

على مجموعة من الدول التي تمثل كل منها أمة، بينما اتجه الفكر القومي إلى جعل األمة 
، وكان من أبرز هـي المعطى الواقع والدولة (القومية) هي المنشودة. كتب أنطون سعادة مثال

إذا كانت الدولة مظهرا سياسيا من مظاهر االجتماع البشري فاألمة »: دعاة القومية السورية
واقع اجتماعي بحت...وٕاذا كانت األمة واقعا اجتماعيا، وٕانها لكذلك، فما تحديد هذا الواقع 
االجتماعي وما أسبابه وخصائصه ومميزاته وما هي روحيته وعصبيته التي تسميها 

. ولئن كان أنطون سعادة يحصر األمة بالقومية السورّية فان الذين يوسعونها 8«القومية؟
لعربية إنما يسلكون نفس منهجه في إخضاع الدولة لألمة واعتبار حدود لتشمل كل األقطار ا

  مؤقتة ما لم توّحد مجموعة األمة.الكيانات السياسية القائمة دوال ضعيفة الشرعية أو دوال 
  من أجل طرح جديد -4

مجتمع منظم يتمتع بحكومة مستقلة »لقد عّرف الالند في معجمه الفلسفي الدولة بأّنها 
ة بدور الشخصية األدبية المتميزة عن المجتمعات األخرى المشابهة التي وتضطلع الدول

مجموع األفراد الذين يكونون دولة باعتبارهم ». وعّرف األمة بأنها 9«تجمعها بها عالقات
. واعتمد العبارة التي وردت في إعالن حقوق اإلنسان «جسما اجتماعيا متمّيز عن الحكومة

مبدأ كل سيادة يكمن أساسا في األّمة، وال يمكن »): 1789(التي صاغه الثوار الفرنسيون 
  .«ألي هيئة أو فرد أن يمارس سيادة ال تستمّد صراحة من األّمة

إّن هذا التعبير الصارم عن التماهي بين الشعب واألّمة والسيادة والدولة الذي فرض نفسه 
ية. وعلى عكس هذه العبارة على مدى قرنين محّددا أساسيا في الفكر السياسي والقوانين الدول

المفرطة في الصرامة التي صاغها الثوار الفرنسيون فان رواد حركات التحّرر في البلدان 
العربية واإلسالمية قد اختاروا عبارات رخوة تترك المجال ألكثر من تـأويل للعالقة بين الدولة 

قومية المنادية بتحقيق واألمة، ما جعل سادة الدول تظّل محّل تنازع وتتهددها الحركات ال
  المنادية باستعادة نظام الخالفة. دولة الوحدة أو الحركات الدينية

سعى بعض الكتاب إلى الخروج من مأزق التعارض الذي وقع فيه الفكر اإلسالمي بالدفاع 
عن أطروحة مفادها أّن القرآن أّسس األّمة اإلسالمّية ال الدولة اإلسالمّية. ويترّتب على هذه 
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روحة منح الشرعّية للدولة القطرية ولواقع تعّدد الدول اإلسالمّية في العصر الحديث، مع األط
االحتفاظ بالمثل األعلى للوحدة اإلسالمّية، لكنه يغدو مثال أعلى متعلقا باألمة ال بالدولة. 

من  م1984الصادر سنة  «األمة والجماعة والسلطة»ويعتبر كتاب الدكتور رضوان السيد 
رائدة في هذا االّتجاه. فلم يقتصر على الدفاع عن هذه األطروحة في الحاضر لكّنه الكتب ال

لقد دار صراع »عمل على إثبات أّنها القانون المفّسر للتاريخ اإلسالمي منذ بدايته. يقـول : 
(...) وقد  عبر القرون حول المؤسسة البديلة التي يمكن أن ترث النبي في تأويل النّص 

ام من بعُد أن يكونوا المؤسسة البديلة، فسّمى بعضهم نفسه خليفة اهللا أو حاول أمراء وحك
قدر اهللا أو ظّل اهللا على األرض، ولكّن التجربة التاريخّية للجماعة في التواصل مع النص 
بعد وفاة الرسول أزاحت ذلك كّله باعتباره عبثا (...) وهكذا بقي النّص المتوّحد قرآنا وسنة 

تيعاب وعلى التأسس، فيما عدا مؤسسة األّمة التي وضح استخالفها مستعصيا على االس
. وعلى هذا األساس يرى 10«لتحيا وتستمّر وتنمو وتمتّد في رحاب النص وفي توّحد معه وبه

الكاتب أّن القرآن يتميز بتأكيد االنقسام البشري الذي لم يعد منه مناص وأن اإلصالح 
الوضع لكنه يحصل بجمع الشعوب والقبائل في أمة  االجتماعي العام ال يحصل بمقاومة هذا

  تعترف داخليا بهذا االختالف بل تعترف بالتنازع على السلطة نتيجة من نتائجه.
بالمقابل نجد التيارات األصولية مصّرة على أن تجعل وحدة الدولة نتيجة حتمية لوحدة األمة، 

ن خالل الدعوة إلى استعادة وهي تنقسم إلى صنفين. صنف تقليدي يدافع عن هذا الطرح م
المجّسد لتلك الوحدة، إضافة إلى اعتبارها الخالفة  «التاريخي»نظام الخالفة باعتباره الشكل 

واجبا شرعّيا ال تستقيم وحدة الجماعة دونه. وصنف أقل تقليدية في الشكل دون المضمون، 
لى أن تكون الجماعة واحدة يقّر بتعّدد الجماعات اإلسالمّية بتعّدد الدول التي تعمل فيها، ع

موحدة في كل دولة وتقّر كّل واحدة منها بأن التعّدد شأن مرحلي ومؤقت وأّن الهدف النهائي 
توحيد العالم اإلسالمي سياسيا عندما تنتشر الدعوة فيه وتنتصر. (يمكن القول أن الطرح 

قي الدين النبهاني، األّول تمثله مجموعات محدودة مثل حزب التحرير اإلسالمي الذي أّسسه ت
والطرح الثاني هو الطرح التقليدي لجماعة األخوان المسلمين). من هنا كانت مفاهيم 

مفاهيم أساسية في الفكر  «اإلمام»و «البيعة»و «نبذ االختالف»و «الطاعة»و «الجماعة»
األصولي. ولهذا استطاع هذا الفكر أن ينتشر انتشارا واسعا، فالسبب في ذلك أن الذهنية 
العامة كانت مستعّدة لقبول هذه المفاهيم ألّنها تظّل تعتبر االختالف خالفا والتعددّية عامل 
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ضعف ال عامل قوة، وتنظر إلى هوان العالم اإلسالمي على أّنه نتيجة انهيار الخالفة 
العثمانية. وتّتخذ هذه الدعوى أحيانا أشكاال ال تاريخّية، فيقع التغاضي على الخالفات 

الطويلة بين المسلمين منذ سقيفة بني ساعدة وبين الصحابة أنفسهم، وينسى في  السياسية
التاريخ الحديث أن الفرنسيين استولوا على الجزائر وتونس واالنجليز على مصر دون أن 
يكون الخليفة قادرا على الدفاع عن أقاليم كانت واقعة رمزيا تحت سلطته، بل أن جزءا مهما 

ن سيقسم على جيرانها لوال المقاومة التي قادها  كمال أتاتورك من األراضي التركية كا
  العلماني.

فالواقع أن الدولة القطرية ظلت تتلقى ضربات اإلسالميين والقوميين ولم تجد الحّل المالئم 
لعرض شرعيتها الفلسفية والدينية مع أنها فرضت نفسها أمرا واقعا ال سبيل للتراجع فيه، ألنها 

ياسي للدول. ي مماهاة الدولة واألمة، أي تقسيم األمة حسب التقسيم السظّلت مترّددة ف
دون االصطدام  «الوطنية»: هل ُيوحد مسلك آخر لتثبيت مبدأ الدولة والسؤال المطروح هنا

  بالمخزون التراثي لمفهوم األمة الذي يأبى التقسيم والتجزئة؟
حساسّية منذ قيام ما يدعى بالنظام  الواقع أّن هذا السؤال أصبح مطروحا بأكثر صراحة وبأقل

وعي. وهذا أمر نالحظه في العالمي الجديد، أي منذ نهاية الحرب الباردة وسقوط القطب الشي
  : عالمي ومحلي.مستويين

الطابع نبدأ بالمستوى المحلي لنشير إلى أن حادثتين مهمتين قد دفعا إلى التراجع عن 
. أو القطري لمفهوم الدولة بالمعنى الوطني مفهوم الوحدة وفسحتا مجاال أوسعالمطلق ل

على أساس شيعي وعودة المجادالت السنية الشيعية  م1979األولى قيام الثورة اإليرانّية سنة 
، ما يمنح قضية الوحدة اإلسالمية بعدا واقعيا بدل المذهبينبل المنازعات والخصومات بين 

لم يعد ممكنا اليوم التغافل عن كون فا. الطابع المجّرد والتهويمي الذي كانت تطرح به سابق
اإلسالمّية قد شهدت التنازع منذ القديم وأن االنقسام بين السنة والشيعة كان أحد  «األمة»

أبرز وجوه ذاك التنازع وأن هذا التنازع القديم المتجّدد له بعد سياسي قديم متجّدد أيضا 
قيام دول ذات اتجاه سني وأخرى ذات إما بالتنازع على السلطة أو بوما يزال ينعكس نعكس ا

اتجاه شيعي. وعليه، فان الوحدة اإلسالمية ال يمكن أن تتجاهل هذا االنقسام بل عليها 
  اإلقرار به ثم التقريب بين المذاهب دون األمل في توحيدها.
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، إذ أصبحت العديد من الدول ترى م1990أّما الحدث الثاني فهو غزو العراق للكويت سنة 
ر المحدق بها يأتي من داخل دائرة الوحدة وليس من خارجها، فضعف بذلك المثل أن الخط

األعلى للوحدة العربية وتراجعت مفاهيم كانت شديدة الرواج، مثل األمن العربي واألخوة 
  العربّية والمصير المشترك، الخ .

يديولوجيا السياسية يديولوجيا الدولة القومية لم تعد األأأّما في المستوى العالمي فإننا نرى أن 
لم  «أمة = دولة»المعتمدة، بل أصبحت أكثر التصاقا بالحركات اليمينية المتطرفة. فالمعادلة 

تعد المرجع السياسي للمواطنين، وأصبح هؤالء يتطلعون إلى فضاءات أكثر رحابة وأن لم تلغ 
المواطنة »دع مفهوم الوجود القانوني للدولة، فمن ذلك مثال نموذج الوحدة األوروبية الذي أب

وجعل من حق كّل أوروبي أن يجتاز الحدود األوروبية دون جواز سفر وال تأشيرة  «األوروبية
ويقيم في البلد الذي يختار ويمكن له العمل فيه إذا وجد فرصة عمل تناسب مؤهالته. وقد 

وهيئات أصبح لالتحاد األوروبي رئيس ووزير خارجية، بعد أن منح سابقا مفوضية وبرلمان 
عديدة مستقلة بنفسها عن المؤسسات الوطنية، فقد استحوذ االتحاد األوروبي على جزء من 
صالحيات الدول الوطنية برغبة منها ومن مواطنيها، وال يتضايق أغلب مواطني الدول 
األوروبية عندما يجدون أنفسهم خاضعين لتشريعات اتخذت في العاصمة األوروبية بروكسيل 

لقومية (إال إذا عارضت هذه التشريعات طبعا مصالحهم!) ويرى العديد من بدل عواصمهم ا
المنظرين االستراتيجيين أّن واقع العولمة سيعمق اتجاه المجموعات البشرية إلى التكتل 

 «الثقافية»اإلقليمي لتحقيق المصالح االقتصادية، وأن هذا المنزع سيتغلب على االختالفات 
م األمة، أي الدين أو الّلغة أو التاريخ. ويمكن القول إّن المعنى التي حّددت في السابق مفهو 

القرآني لألمة الذي يجعلها متعالية على االنتماء الديني والعرقي والقبلي يمكن أن يجد في 
رضوان السيد وآخرون، أي ّزل في التأويل الذي دفع إليه الواقع الحالي توظيفا ايجابيا إذا ما ن

  بين وحدة األمة ووحدة الدولة. التأويل الذي يمّيز 
دولة أن يتحّول التناقض من الزوج أمة/ ويبقى تحّد آخر يعسر تحديده اآلن، إذ من المرجح

/مصلحة. فما العمل على سبيل المثال إذا هذه الدراسة إلى زوج آخر هو أمة كما عرضنا في
وكيف يمكن الجمع رأت مجموعة أن مصالحها االقتصادية وانتماءاتها الثقافية متعارضة؟ 

بين األمرين؟ يمكن أن نضرب مثال تركيا: ماذا لو قبل األوروبيون دخولها االتحاد 
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األوروبي؟ إن تركيا ستكون مجبرة حينئذ على غلق حدودها أمام العالم اإلسالمي الذي 
عادت إليه بقوة في السنوات األخيرة وفتحه أمام األوروبيين. بيد أن الراجح أن االتحاد 

روبي لن يقبل تركيا، وذلك مؤشر أن العنصر الثقافي والديني مازال يمثل عامال من األو 
 شرية أو التباعد بينها.العوامل األساسية في التقارب بين المجموعات الب

                                                 
 من المقدمة لعبد الرحمان بن خلدون. «في انقالب الخالفة إلى الملك»فصل: يراجع  -  1
فقــد  «المعنــى بالغلبــة»(طبعــات متعــددة). أمــا مفهــوم  «لســان العــرب»فــي معجــم  «أمــم»راجــع مــادة  -  2

 .م2003اقترحناه في كتابنا: حفريات تأويلية في الخطاب اإلصالحي العربي، بيروت، دار الطليعة، 
جم العربيــة مجموعــة مهمــة مــن الكلمــات أوردهــا فــي اســتدرك المستشــرق الهولنــدي دوزي علــى المعــا -  3

 . «التكملة للمعاجم العربية»كتاب أطلق عليه عنوان 
 .74، ص 3ج بيروت، دار الجيل، ، في التراجم واألخبار الجبرتي (عبد الرحمان)، عجائب اآلثار -  4
لــدار العربيــة للكتــاب، تخلــيص اإلبريــز فــي تلخــيص بــاريز أو اإليــوان النفــيس بــإيوان بــاريس، طبعــة ا -  5

  .20ص
  .21المرجع نفسه، ص  -  6
 .م1987نصوص ووثائق سياسية تونسية، مركز الدراسات والبحوث والنشر، تونس،  -  7
 ).1937نشوء األمم، دار الفكر لألبحاث والنشر (الطبعة األولى:  -  8
  .304ص اللند، معجم المصطلحات الفلسفية (بالفرنسية)،  -  9

Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie. PUF, 17 éd. 1991. 
الســيد (رضــوان)، األمــة والجماعــة والســلطة. دراســات فــي الفكــر السياســي العربــي اإلســالمي. بيــروت،  -10

 .13-12ص ، م1986، 2دار إقرأ، ط 
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  الدولة القومية، األمة والھويات في تحوالت النظام الدولي

  �محمد جمال باروت                                        

                                              

     

التي ) 1648- معاھدة وستفاليا(( شكلت  الدولة الوحدة األساسية للنظام الدولي منذ  أن رّسمته 

ر الحروب الدينية الكبرى في أوروبا، وأقرت ألول  مرٍة استقالل الدول األوروبية أنھت عص

،  1" دين الناس على دين ملوكھم" الجديدة عن اإلمبراطورية الجرمانية المقدسة على أساس

تمثلت أھم خصائص ھذا النظام المبّكرة في أن وحدته األساسية قامت على الدولة، وقد اقترن 

الداخلية والخارجية،  أو سيادة الدولة  )  Souverainete( مبدأ السيادة  ذلك مع ترسيم  

الداخلية في مجالھا الحصري المعترف به، وتجاه غيرھا، بوصف أن سيادة الدولة أصلية غير 

ً نظام . مشتقة من أية سلطة اخرى وبات ھذا المفھوم يحكم العالقات بين الدول، مؤسسا

م عالقات بين الدول القومية المستقلة ذات السيادة المطلقة في العالقات الدولية، بوصفه نظا

ً  مفھوم ( ، ولحقٍل جديٍد في القانون ھو حقل)القانون الدولي( مجاالتھا الحصرية ، ومنتجا

  ).العالقات الدولية

كان ھذا النظام منذ البداية ذا طبيعٍة بينيٍة؛ أي أنه يقوم ما بين الدول، وليس عبرھا أو    

كما ھي حالة نظام اإلمبراطورية الذي كان فيه الملوك مجرد أصحاب سلطات محليٍة  فوقھا،

اإلمبراطور وليسوا ملوكاً يجسدون السيادة كما تّم مع ھذا  -تابعين إلى السلطة المزدوجة للبابا

، وسيفسر ذلك نشوء وزارات )International( وھذه ھي داللة.  النظام، وابتداًء منه

، وتحول ھذه الوزارات )معاھدة وستفاليا(دول المشكلة لھذا النظام الذي أنشأته الخارجية في ال
                                                            

  باحث من سورية   �
قارن م سعد الدين إبراھيم، المجتمع والدولة في الوطن العربي، مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي، مركز     1

  .43، ص1981، 1دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط
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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 

أمةً، أو دولةً  - األخرى، بماھو كيان قومي مستقل وقائم بحد ذاته قانونياً، بوصفه دولةً  الدول

ً يعمل بين الدول بموجب قواعد السيادة، .  قوميةً  ً دوليا وبھذا المعنى كان النظام الجديد نظاما

ويحرس جيش قومي حدوده تجاه الدول األخرى، ويتمتع فيه جھاز الملك بسلطٍة مطلقة 

  .تجسيداً للسيادةبوصفھا 

األمة في التاريخ األوروبي عملية تاريخية طويلة ومعقدة، ولّدتھا - كان نشوء نمط الدولة

سلسلة الحروب الدينية الضارية، وكان  من أھمھا حرب المائة عام وحروب السنوات العشر  

وج ماقبل إبرام معاھدات السيادة واالستقالل عن االمبراطورية، وعن سلطة رأسھا المزد

الممثل بالبابا واإلمبراطور الذي يعيّنه البابا، ويباركه ويسبغ عليه قداسته، وترّكز طورھا األول 

المنشقة عن الكنيسة " اإلصالحية" على قْومنة الكنائس) 1789( ما قبل الثورة الفرنسية

  .الكاثوليكية الجامعة، واالعتراف بتشكلھا كدول مستقلة تحت سيادة ملوكھا

  األمة-الدولة: ق الدولة القوميمنط - أوالً 

  :األمة والدولة: المنطق المركزي التوحيدي - 1

والدولة، والمقصود ھنا بالدولة ھو الدولة ) خصائصھا االثنية الموحدة( يجب التمييز بين األمة 

المركزية الحديثة التي اليمكن أن تكون إال قومية في نتائج سياساتھا إن لم يكن في مقاصدھا 

للفرنجة الغربيين ملك من غير أن " ي بداية القرن العاشر الميالدي في أوروبا كانابتداًء؛ فف

تكون ھناك فرنسا، وللفرنجة الشرقيين ملك من دون أن توجد ألمانيا، وللمبارديين بإيطاليا 

ً بالدولة الفرنسية . ملك، وليس من إيطاليا القديمة إال االسم والذكرى ولم يكن مايسمى حاليا
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ويعني   ،2"ن األقاليم ينھض بينھا إقطاع اسمه جزيرة فرنسا وعاصمته باريسسوى عدد م

مع أن األخير كان " Polis"، فلم يكن لھا عالقة بـ"مبتكرة" ذلك بلغة شتراير أن الدولة

ً من أي مثاٍل 3دولة ، ويراد بذلك أن نموذج الدولة الحديثة المستقلة كان حديثاً، ولم يكن مشتقا

  .من المثل القديمة

تمثل المنطق األساسي للدول الجديدة المستقلة عن اإلمبراطورية بمنطقه المركزي          

ً ودينياً، وأنتج ذلك تشكيل  كليٍة كيانية   التوحيدي لمجاله البشري والجغرافي والسياسي لغويا

لدولة الملك أو ا" رعايا" جديدٍة متجانسٍة ومندمجٍة ھي كلية  األمة،  ويكون فيھا المواطن من

" و" رومنة" و" بلغرة" و" فرنسة" إن الدولة تقوم بعملية. وليس من رعايا اإلمبراطور

مجالھا البشري في حاالت الدول الفرنسية والبلغارية والرومانية والتركية وغيرھا، " تتريك

، الذي تتكرر فيه األمة في الدولة، )Etat-Nation(األمة -وھو ماتّم تنمطيه في نموذج الدولة

الدولة الذي تشير عالقة الترادف الضروري بين  -ما تتكرر الدولة في األمة، في نموذج األمةك

والواقع إن سلسلة الحروب  األوروبية الدينية الضارية . طرفيه إلى عالقة االندماج العضوية

بنتيجة منطق الحرب  -للعالقات الدولية كانت قد عّززت ) الوستفالي( ماقبل نشوء النظام

المنطق المركزي بشكل مسبٍق في أحشاء الوحدات اإلمبراطورية -ات التحشيد والتعبئة وعملي

المتفككة، والمتركزة في وقت واحد بفعل الحروب الدينية، وتولت عملية تطھير مجالھا بأكبر 

المذھبي اآلخر، وعّززت بالتالي بشكٍل مسبٍق المنطق التجانسي أو  -قدٍر ممكٍن من الديني

  .وية في إطار قْومنة الكنائس المنشقةاإلدماجي للھ

  :في وحدات النظام الدولي الوليد" األقليات" مشكلة - 2

                                                            
، دار المعارف 1لباز العريني، جأز ل فيشر، تاريخ أوروبا، العصور الوسطى، ترجمة محمد مصطفى زيادة والسيد ا. ه   2

   138-127، دون تاريخ، ص6بمصر، ط
، 1982، بيروت، 2جوزيف شتراير، األصول الوسيطة للدولة الحديثة، ترجمة محمد عيتاني، دار التنوير، بيروت، ط   3
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ً ضرورياً      اقترنت عملية اإلدماج اللغوي والديني والسياسي للمجال البشري الجديد اقترانا

دو بنشوء مشكلة األقليات،التي لم يتمكن من إفنائھا أو طردھا بصورٍة كليٍّة، ومنح الملوك مجس

قاعدة السيادة الحق السيادي في أن يجانسوا رعاياھم مع كنيسة الملك أو الدولة، في ضوء 

أطلق ھذا المبدأ مايسمى في أدبيات القانون الدستوري ".  دين الناس على دين ملوكھم" مبدأ

لنشوء " تلقائي" ھو وليد" األقليات" إن مفھوم: ، وبذلك يمكن القول"السيادة الداخلية" بـ

إما االندماج في الكلية : ولة القومية التي تضع كل من ليس قابالً لالندماج بين خيارينالد

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 

  .عن مقاومة اليھود لعملية اإلدماج الجديدة بامتياٍز نتجت

وفي سياق عملية إعادة ھيكلة النظام اإلمبراطوري على أساس دوٍل قوميٍة مستقلٍة ذات    

بدورھا، وخلقت مشكلة األقليات في كل دولٍة من ھذه " األقليات" سيادٍة مطلقٍة تقومنت ھذه

تطلع الدولة القومية إلى أن تمد حدودھا بدورھا مع الزمن )التقْومن( الدول، كما خلقت عملية

في الدول األخرى، وبھذا  الشكل خلق نظام السيادة مشكلة األقليات " أبناؤھا" إلى حيث يقطن 

التي لم يعرفھا االجتماع اإلمبراطوري، ففي االجتماع اإلمبراطوري الكالسيكي التعددي ماكانت 

" ي صيغ فيه الحقاً، وحين تّم الحديث الحقاً عناألقلية قط مفھوماً  أو مصطلحاً قط بالمعنى الذ

في اإلمبراطوريات، فإنه صيغ بموجب آليات " القومية" أو" الجنسية" و" الدينية" اأٌلقليات

التغذية الراجعة لحاالت وظواھر تّم تنميطھا الحقاً، أو بواسطة مفھوم الدولة القومية الحديثة 

  .التجانسي

كالية َمْن الذي خلق اآلخر؟ ھل األمة ھي التي خلقت ومن دون االستغراق في فحص إش 

إن الخصائص اإلثنية لألمة التي : الدولة؟ أم الدولة ھي التي خلقت األمة؟، فإنه يمكن القول

تتسم باستقرارھا و بعمق المدة التاريخية الستقرارھا بحكم االجتماع، وفي مقدمة ذلك اللغة 
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التمييز بين األمة والقومية، ولن تكون القومية سوى سيمكن ھنا . والتاريخ والدين والعادات

المتخيل الذھني والروحي المتماسك الذي تبنيه الجماعة القومية عن مفھومھا لنفسھا كأمة 

إن الخصائص اإلثنية لألمة أقدم من خصائص القومية بمعناھا الحديث، وھي . مستقلةٍ 

الخصائص القومية ھي خصائص   خصائص ثقافية بالمعنى األنتروبولوجي للثقافة ؛بينما

إيديولوجية وتعبوية حول المتخيّل الذي تبني فيه األمة وحدة وعيھا بھويتھا المتماسكة 

  ".الطبيعي" واندماجھا

ً ودينياً       قامت  عملية التوحيد المركزية للمجال البشري للدولة  على توحيده ودمجه لغويا

ً  عبر والدة السوق و انتشار السكك الحديدية، وربط األطراف بالمراكز، وثقافياً، واقتصاديا

ً بتكون  جھاز بيروقراطي عسكري ومدني موحد في مجاالت  واألرياف بالمدن ،ومؤسسيا

" العدالة والمكاييل واألوزان والعملة والجيش والبوليس واألعياد، ومركزة والء المواطنين أو

، "القومي" لك، وخضوع الكنيسة للملكحول الدولة أو رمزھا السيادي الممثل بالم" الرعايا

الكنائس المنشقة عن الكنيسة " قْومنة"وليس لسلطة البابا الروماني، فيما يمكن وصفه بـ

الكاثوليكية،  في حين كانت كافة ھذه المجاالت تتميز في النظام اإلمبراطوري بالخضوع 

ولذلك كانت السلطة .  للتعددية والتنوع واالعتباط واألعراف واالستقالليات المحلية 

وينطبق ذلك على  ،4اإلمبرطورية تبدو سلطات اعتباطية مقابل عقالنية وتنظيم وتوحيد الدولة

اإلمبراطورية العربيةاإلسالمية وامتدادھا التاريخي اإلمبراطورية العثمانية قبل مرحلة 

مبراطورية ، كما ينطبق بالدرجة نفسھا على اإل)1839بدأت في العام ( التنظيمات العثمانية

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 

فاء، فلم بل وھناك تشابه في مصائر بعض الباباوات المنكوبة مع بعض الخل. العباسي الثاني

                                                            
4    Jean‐Marie Domenach, Approche de la modernite, Ecole Polytechnique,Ellipse, Paris, 1986, 
p.19 
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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

  الخصائص اإلثنية واإليديولوجيا القومية: األمة والقومية - 3

على مستوى األديان والمذاھب واللغات واألعراف " مشتت" جتماع تعدد اإلمبراطورية ا

موحد، فبينما يعمل منطق اإلمبراطورية " متماسك" والجماعات؛ بينما الدولة اجتماع مركزي 

ولذلك كان منطق عملية التوحيد الذي  5بواسطة التعدد فإن منطق الدولة يعمل بواسطة الوحدة

ً بامتيازقامت به الدول الوليدة الجد ً قوميا " إن عملية توحيد المجال. يدة لمجالھا منطقا

. حول الكلية االجتماعية التاريخية التي تمثلھا الدولة" قْومنته" ھي نفسھا عملية" السيادي

سوى  إضفاء التماسك على وعي األمة بوحدتھا وتجانسھا  -بوصفھا متخيالً  -وال تفعل القومية

ھا الواحد، ويتسم ھذا المتخيل بالضرورة في كافة  وتماسكھا وبدھية وحدتھا ومصير

"" طبيعية" إيديولوجيات القوميات الكالسيكية بتأسيس وحدة أصل األمة، وتحويله إلى بدھية

- بھا في معرفة األمة لھويتھا القومية؛ أي لوحدتھا وتحقيق التالحم في مرحلة الدول" مسلّم

سيني عزمي بشارة على متسوى العالقة بين وھذا ماحلله بشكل منھجي المفكر الفلط. األمم

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 

ودورھا ورسالتھا، مطلق، وإعادة صياغتھا بما يتسق مع الفھم الجديد ألھمية ھذه األمة 

  .الخاصة في التاريخ" عبقريتھا" فليست ھناك  أمة ليس لھا  متخيل عن

في مرحلة تحول األمم إلى دوٍل تضطلع القومية بدور اإليديولوجيا الالحمة والمحرضة،      

مسلم بھا من قبل الجماعة عن ھويتھا، عبر " حقائق" ويتولى نظام التعليم تكريس  ذلك بـ
                                                            

الدار -قارن بن نموذجي اإلمبرطورية والدولة عند عبد هللا العروي، مفھوم الدولة، المركز الثقافي العربي، بيروت    5
 73-72، ص2البيضاء، ط
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وين الثقافي والفكري لھذه القومية، والجديد أن ھذه الھوية قد باتت تبنى بمفاھيم عملية التك

األمة أو بالمفاھيم القومية الحديثة، وفي ھذا السياق يكتسب أصل األمة وتطورھا إھاباً  -الدولة

من خالل تطور وتطوير اللغات القومية األوروبية " األدب القومي" علمياً، ويولد مفھوم

  .عن الالتينيةالمستقلة 

  :الجمھورية والرسالية:الثورة الفرنسية وقلب مفھوم تجسيد السيادة - 4

( مافعلته الثورة الفرنسية من تغيير جوھري في مبدأ السيادة الذي أرساه النظام الدولي   

بين الدول األوروبية المستقلة عن اإلمبراطورية ھو قلب تجسيد السيادة في الملك ) الوستفالي

-، ومع ھذه الثورة أخذ نموذج الدولة"الجمعية الوطنية" ا باألمة عبر ممثليھا فيإلى تجسيدھ

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 

ً على القيم) العلمانيين( بين في فرنسا ) اإلكليركيين( وبين) الجمھورية( المرتكزين ھنا مرجعيا

ثينيات ھو الصراع األكثر ضراوةً، واألكثر  استمراراً، إلى درجة أنه استمر حتى منتصف الثال

  .في القرن التاسع عشر في مرحلة الجمھورية الفرنسية الثالثة

في الطور األول من الثورة كانت العلمانية تعني إخضاع الكھنة الكاثوليك إلى سلطة الدولة  

، )غير الدستوريين( والكھنة) الكھنة الدستوريين( الفرنسية، ولذا جرى في البداية التمييز بين

لكن فكر  أو باألحرى روحية . رة في البنية الَعقَديّة للكاثوليكية الفرنسيةوليس التدخل بالضرو

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 

اإلقطاعية "( الفيودالية" ه األساسية، وألن الثورة ضربت الروابطمفھوم المواطنة، وحقوق

 ً ، وقضت على استقاللياتھا المحلية، وحاربت اللھجات المحلية في إطار تكريس اللغة )حرفيا
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القومية للجزيرة الباريسية قومياً على مستوى المجال السيادي الفرنسي، فإن الدولة الفرنسية 

لنموذج األتم في عملية اإلدماج القومي حول  الكلية القومية، ليشكل المنبثقة عن الثورة كانت ا

  .6األمة-األمة أساس التنميط النظري للدولة-النموذج الفرنسي للدولة

األمة الذي - األمة حول نموذج الدولة- اقترنت عملية التكامل االجتماعي  أو عملية بناء الدولة  

بر مجلسھا الممثل لھا، مع تبلور رسالية الدول ع) الجمھورية( تشكل فيه األمة مرجع نفسھا

كانت أفكار األنوار الفرنسية بدرجٍة . القومية الحديثة تجاه العالم؛ أي تجاه مايقع خارجھا

أساسيٍة قد زرعت ھذه الرسالة الكونية لقيمھا، وما مثلته الثورة الفرنسية ھو مأسسة ھذه 

األمة الفرنسية حامالً لرسالة -ة، وجعل الدولةاألمة الفرنسية من جھ- األفكار في بنية الدولة

وبالنتيجة تشكل على أنقاض  تقويض اإلمبراطورية الغربية، . األنوار الكونية تجاه العالم بأسره

نمط الدول القومية " وتقليص مجاالتھا السيادية مايمكن تسميته بلغة جورج قرم بـ

ية تاريخانية تعطي األمة دوراً رسالياً الرسالية، والمؤسسة على قاعدة مرجع 7"اإلمبراطورية

كونياً، ويكمن مفھوم االستعمار الحديث في قلب ھذا النمط القومي اإلمبراطوري التاريخاني 

الذي سيأخذ شكل تدافع وتنافٍس ضاٍر حول استعمار العالم بين القوى القومية اإلمبراطورية 

ة السوق العالمية وباألحرى الدولية الناھضة والممأسسة في دول قومية مركزية، في سياق نشأ

ً جديداً ) الوستفالي(وسيطور ذلك في قلب النظام الدولي . مع مطلع القرن التاسع عشر صراعا

بين الدول القومية اإلمبراطورية األوروبية من جھٍة أولى، وبين الدول الجمھورية والملكيات 

مجمل الدول األوروبية واإلمبراطورية  ذات االدعاءات الرسولية الكنسية من جھٍة ثانيٍة، وبين 

  .اإلسالمية الممثلة بدرجٍة رئيسٍة باإلمبراطورية العثمانية من جھٍة ثالثةٍ 

  :التوازن الدولي والدول القومية اإلمبراطورية - 5

                                                            
برتران دو جوفينيل، بدايات الدولة الحديثة، تاريخ األفكار السياسية في القرن التاسع عشر، ترجمة مصطفى صالح،     6

 7-6ثقافة، دمق، صوزارة ال
، بيروت، 1من البلقنة إلى اللبننة، تاريخ حداثة غير منجزة، دار الطليعة، ط: جورج قرم، أوروبا والمشرق العربي   7

 11- 9، ص 1990
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على أساسھا إلى ) الوستفالي( أنتجت عملية تحول الدولة المركزية التي قام النظام الدولي    

التمدينية الكونية خارج ) التاريخانية( ة اإلمبراطورية المتطلعة لنشر رسالتھانمط الدولة القومي

مجالھا السيادي، والقيام بعملية االستعمار حالة تزاحم استعماري،  في مرحلة نشوء السوق 

ً للنظام الدولي أن يحله من دون مفھوم األوروبي الذي ) توازن القوى( الدولية، لم يكن ممكنا

من المعاھدات واالتفاقيات والدولية ستشكل بموجب طبيعتھا التعاھدية أساس  سينتج منظومةً 

  . مفھوم القوانين الدولية 

والسيما ممتلكاتھا األوروبية في  -كان التزاحم االستعماري حول ممتلكات الدولة العثمانية  

والتنافسات ھو األشد، وفي عملية التزاحم ھذه نشات سلسلة من النزاعات  - شبه جزيرة البلقان

والحروب بين الدول القومية اإلمبراطورية أو اإلمبراطوريات التي باتت تعيد ھيكلة نفسھا على 

ً  - أساس يستوحي مركزية الدولة كانت ھذه ھي حالة . األمة لكن في اجتماع معقد إثنيا

إمبراطورية آل ھابسبورغ في ألمانيا، وإمبراطورية آل رومانوف في روسيا، وفي القرن 

في ) حرب القرم( الروسي، وتفجرت في  -اسع عشر حين اشتدت وتيرة الصراع العثمانيالت

ً للدولة العثمانية أن تستمر على قيد الحياة،  أوائل خمسينيات القرن التاسع عشر ماكان ممكنا

لوال التنافس األوروبي بين الدول القومية اإلمبراطورية عليھا،  مما ساعد تأجيل مصيرھا عبر 

  ). توازن القوى( في  آلية النظام الدولي الجديدة، وھي آلية إدخالھا

 - قد غدت بسبب ضعفھا) ميزان القوى( كانت الدولة العثمانية بموجب انضمامھا إلى    

في ضم العالم ) الروسية( وضراوة الصراع على اقتسامھا، وقوة الجامعة السالفية

في نظام التوازن، غير أنه كان العضو  "كامل الحقوق" عضواً  -األورثوذكسي العثماني إليھا

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 

د الخام أو مستقبل للرساميل، الدولية الجديدة، عبر تحويلھا إلى ملحق زراعي  أو منتج للموا
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وإعادة ھيكلة مسألة االقليات فيھا على أساس قومي أو مقومن يفكر بھويته تحت وطأة نموذج 

بھدف تعزيز قوتھا " التنظيمات" وفي ھذه المرحلة  تبنت الدولة العثمانية. الدولة القومية

ية التنظيمات تحمل مضامين ووحدتھا واستقاللھا تجاه الدول القومية اإلمبراطورية، وكانت عمل

التوحيد القانوني الحديث ومركزة الدولة في عالقتھا مع والياتھا، وإيجاد ھوية أو جنسية 

لكن في  اجتماع إمبراطوري معقد اثنياً، دبّت فيه أفكار القوميات " العثمانية" جديدة ھي

- مة، ھكذا تضافرت األمةوحركاتھا، وإعادة تأصيل اللغات القومية وإحيائھا بوصفھا تأصيالً لأل

وعززت االثنولوجيا . العرق، وبات النظر إلى نقاوة اللغة دليالً على نقاوة العرق -اللغة مع األمة

وعلوم اللغة البسيكولوجية القومية في القرن التاسع عشر ھذه التضافرات في وعي النخب بما 

في عالم " تتّركت" ا المجال أو أفكارھا في ھذ" تقومنت" فيھا النخب العثمانية المركزية التي 

 ً   .عثماني إمبراطوري معقد قومياً وإثنيا

  تعميم نظام الدول القومية في تحوالت النظام الدولي  -ثانياً         

  ":العصبة" محاولة االنتقال من النظام الوستفالي إلى نظام  - 1

حدة األساسية للنظام في مستوى مفھوم الدولة  ذات السيادة أو الدولة القومية التي تشكل الو

الدولي، مثلت نھاية الحرب العالمية الثانية عملية انتصار للدول القومية اإلمبرطورية على 

األمة -اإلمبراطوريات المتقومنة، التي اضطرت في القرن التاسع عشر الستعارة نموذج الدولة

يات آل لقد تمخضت نھاية الحرب عن دمار ثالث إمبراطوريات ھي إمبراطور. المركزي

وكانت جميع . رومانوف في روسيا، وآل ھابسبورغ في ألمانيا، وآل عثمان في الدولة العثمانية

والتي دبت فيھا حركات القوميات، وبشكل خاص الدولة ) المتقومنة( ھذه اإلمبراطوريات 

العثمانية تجسيدات الدعاءات رسولية كونية باسم الكنيسة أو الخالفة اإلسالمية، لعبت دور 

  . لالحم البنيوي لھاا
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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 

التي ورثت ) 1917( وكان التميز الوحيد ھو قيام الثورة البلشفية. قومية مستقلة وذات سيادة

القيصرية؛ لكنھا اضطرت قانونياً إلى إعادة ھيكلتھا في جمھوريات مستقلة أو جمھوريات حكم 

ً " ذاتي انضمت إلى االتحاد السوفياتي وريث إمبراطورية آل رومانوف المنھارة، " طوعيا

ه على  أساس ويعني ذلك أن اتجاه النظام الدولي كان ھو اتجاه تعميم إعادة ھيكلة العالم بأسر

" دول قومية مستقلة ذات سيادة، تنضم إلى النظام المؤسسي الدولي الجديد الذي حمل اسم

  ".عصبة األمم

  :إلى نظام ثنائي القطبية" وستفاليا الشرقية" من":  اللعبة الكبرى"  - 2

اصطدمت عملية إعادة الھيكلة ھذه التي تصدى لھا ويلسون رئيس الواليات المتحدة األمريكية  

باالتفاقيات السرية بين الدول القومية ) 1920-1919( بباريس) مؤتمر السالم( شية انعقاد ع

، جرى تقسيم العالم ، وتحويله إلى عالم )1920 -اتفاقية سيفر(في . اإلمبراطورية لتقاسم العالم

نصف االستعماري الذي ) االنتداب( األمة؛ لكن وفق نظام-تقوم وحدته األساسية على الدولة

، أو وفق نظام الحماية، أو "العصبة" ب أن ينتھي بقيام دول قومية مستقلة تغدو عضواً فييج

، والتي )األكراد وأرمينيا العثمانية في اتفاقية سيفر( االستقالل التام، أو الوعد باالستقالل

  ).1923 - لوزان( حطمھا مصطفى كمال، وتحولت إلى اتفاقية

نتاج قرقعات الحروب والمنافسات الضارية ) لوزان( مليةإلى ع) سيفر( كان التطور من عملية 

في نتيجتھا شكلت حادثاً ) لوزان( والتسويات وليس نتاج القوانين واالتفاقات؛ ولكن عملية

تاريخياً  جديداً يقع ألول مرة في جنوب المتوسط، فلقد أنھت الدولة العثمانية قانونياً ، ووضعت 

ومثّلت عملية . الشرقية" وستفاليا" ، وشكلت نوعاً من اتفاقية الحدود اإلقليمية للدول الجديدة،

ً فعاالً " العصبة" معيار االستقالل،  كما شكلت" العصبة" اكتساب عضوية  جھازاً تحكيميا
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المتطور ) الوستفالي( لمحاولة فض النزاعات حول حدود الدول الجديدة؛ لكن   النظام الدولي

كوماً ليس بأخالقيٍة دوليٍة جديدٍة سوى على مستوى الشكل ؛ قد غدا مح) العصبة( ھنا إلى نظام

بين الدول القومية " اللعبة الكبرى" بـ) مؤتمر السالم(بل بما أطلق عليه ويلسون نفسه إبان 

السرية خارج مبادئ العصبة ) ميزان القوى( اإلمبراطورية، وليست ھذه اللعبة سوى تسويات 

  . دليل انبثاق نظام دولي جديد الجديدة التي جرى التطلع ألن تكون

اتفاقية وستفاليا الشرقية الناتجة عن " العصبة" ستشرعن " اللعبة الكبرى" في  سياق 

اإلجھاز على الدولة العثمانية، وتصفيتھا كممتلكات للسلطان العثماني إلى دول مستقلة أو 

المسألة " يه اسمماكان يطلق عل" حل" واقعة تحت نظام االنتداب أو الحماية، وبالتالي 

ستتحول إلى جھاز تحت رحمة القوى القومية اإلمبراطورية، " العصبة" ؛ لكن"الشرقية

وستتحطم تحت وطاة عودة المارد القومي اإلمبراطوري الجديد ألمانيا، وسيخوض العالم حرباً 

لنظام ، وھو ميثاق إلعادة ھيكلة ا"ميثاق األطلنطي" عالميةً ضاريةً ثانيةً سيتم إبانھا وضع

الذي ) 1946-1945( الدولي بعد الحرب على أساس جديد، وسينعقد مؤتمر سان فرانسيسكو

ليتأسس نظام دولي ثنائي القطبية، لكن سيتم في إطاره " منظمة األمم المتحدة" ستنبثق عنه 

تصفية االستعمار الكالسيكي، وتخلق دول قومية مستقلة جديدة، وبذلك تكرست الدولة كوحدة 

الدولي، وعمت العالم ككل، وستتشكل نظم إقليمية متعددة في  إطار النظام الدولي للجديد للنظام 

األمم المتحدة في منظمتھا الجديدة، مثل جامعة الدول العربية التي ظلت فاعليتھا  -للدول

، والنواة التي "المقومنة" التكاملية بطيئةً ومعرقلة بمنطق الدول القومية الجديدة ذات السيادة

  .بوليتيكية في العالم-الذي مثل أحد أخطر التغيرات الجيو) االتحاد األوروبي( تتطور الحقاً إلىس

  مصير الدولة القومية: إلى مابعده" الوستفالي" من النظام الدولي - ثالثاً    

  :الحرب كشرط لوالدة نظام دولي أو تطوره- 1
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االقتران الضروري بين ھذا النظام في كل حاالت نشأة النظام الدولي وتطوره سنلحظ والبد     

و نشوب الحرب العالمية أو القاريّة، أو ذات الطابع العالمي من ناحية وزن القوى المشاركة أو 

األول عن حروب المئة " الوستفالي" ھكذا تولد النظام الدولي. من حيث تأثيرھا على العالم ككل

الحقاً " األمم المتحدة" وكذلك نظام" ةالعصب" عام والعشرة أعوام األوروبية، كما تولد نظام

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 

ً في أحد عالمي، وبات  كل عضو في النظام الدولي طرفاً  مباش ً أو سلبيا ً إيجابيا راً أو حياديا

  .قطبيھا

خالل الحرب الباردة ساد النموذج التدخلي للدولة في الحياة االقتصادية واالجتماعية  

( كان.  والسياسية لمجالھا البشري السيادي، في إطار تطور السوق الدولية، وتعزز تشابكاتھا

وروبية بعد عملية بناء أوروبا ونھوضھا، وكان في مرحلة الرفاه العظيم األ) النموذج الكينزي

يتطلب على مستوى وظائف الدولة السيادية تعزيز سلطات سيادتھا الداخلية؛ بينما كانت 

أو التدخلية التامة قد غدت متمثلة بالشيوعية بعد دمار النازية والفاشية )  التوتاليتارية( نسخته

القومية اإلمبراطورية، أما العالم الثالث الذي  بوصفھما مشروعين للھندسة الكلية االجتماعية

نھج " المنقسمين حول أوروبا كما حول العالم فقد اختار إما" الجبارين" دخل كالعٍب جديٍد بين

مع ارتباط أقل بالنظام االقتصادي الدولي بعد الحرب العالمية الثانية في " التوجه إلى الداخل

مع ارتباط أقوى بھذا النظام " التوجه إلى الخارج" وضوء تأثير نماذج التنمية اليسارية، أ

  ).الكينزي( االقتصادي وفق النظام

في الثمانينيات كانت الكينزية قد وصلت إلى نھايتھا، وبرزت عملية ارتفاع وتائر التحول إلى    

ام الليبرالية الجديدة، وانتصارھا كمنظومة متكاملة لعملية عولمة العالم، طرداً مع نھاية النظ

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 

م الدولي منطقتا البلقان والشرق األوسط حقلي العمليات الحربية األساسية إلعادة ھيكلة النظا

في نظام عالمي جديد، ھكذا بدأت عملية إعادة الھيكلة مرةً أخرى من خالل حرب ذات طابع 

  ".التحالف الدولي" عالمي سميت أطرافھا بالنسبة إلى حرب العراق بـ

  من النظام الدولي إلى النظام العالمي - 3

ھا البعض اسم لقد طرحت عملية العولمة بماھي مرحلة جديدة في التاريخ البشري يطلق علي

" مرحلة مابعد الحداثة تمييزاً لھا عن الحقب التي سبقتھا أسئلة التحول من النظام الدولي

التقليدي إلى نظام جديد أطلق عليه في ذروة النشوة الليبرالية الجديدة  بوالدة عالم " الوستفالي

ً من أي وقت مضى في التاريخ البشري اسم ُ واندماجا لنظام العالمي ا" معولٍم أكثر تشابكا

ً مرتكزاً على القدرات الكونية  االقتصادية والمالية والتقنية ". الجديد كان ھذا المفھوم معياريا

واإلعالمية الھائلة للواليات المتحدة األمريكية في عملية  عولمة العالم بما ينسجم مع عالم 

رات وآفاق التحول إمبراطوري جديد، ولذا سمح في حدود معياريته الرغبوية باستكشاف مؤش

 Systeme(  إلى نظام عالمي  ) Systeme International(من النظام الدولي 

Mondial( والمعيارية الرغبوية ھنا ليست سوى برامج الدول العظمى المسيطرة على قيادة ،

  . العولمة، أو باألحرى عولمة العالم

ً يعمل بين الدول، و   ً بينيا ھذا مايعنيه بالضبط إذا كان النظام الدولي نظاما

األمة العالقات الدولية، وتشكل فيه ھذه -الذي تتوسط فيه الدولة)  International(مفھوم

الدولة الوحدة األساسية التي يقوم عليھا، فإن الوحدة األساسية للنظام العالمي ھي الوحدات 

كانت نھاية . لمةاالقتصادية مافوق القومية المندمجة أو المعو -بوليتيكية - المؤسسية الجيو

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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تين والتشابكات اإلقليمية والدولية، وباتت جميع دول العالم باستثناء دولة واحدة أو دول

متشابكة بھذه العملية بشكل مباشر أو عبر اندماجات إقليمية أو ثنائية، في طريقة اندماج 

عالمي، فتتبع  كافة الدول برامج التحرير " سباغتيتي" شبھتھا بعض المفاھيم الجديدة  بـ

تت العالم الذي با –العالمي أو االقتصاد  -االقتصادي التي تزيد من وتيرة اندماجھا في االقتصاد

فيه عمليات اإلنتاج وإعادة اإلنتاج والتوزيع واالستھالك تتم على  صعيد عالمين وتتنّمط 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 

لحرب الباردة، فھذه الشركات كانت تصطدم بسلطات الدول القومية، وبآثار االستقطاب في ا

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 

فنحن . حقيقتھا استبطان لعملية العولمة، وتكيف معھا باسم السلطات الوطنيةوطنية، ھي في 

 -، إذا ماجاز أن نعيد ھذا المفھوم"إمبريالية عليا" نمر اآلن باألحرى في مرحلة تخلق

المصطلح إلى مجاله العلمي في العلوم االجتماعية، وأما تعددية أقطابھا أو السالم مابين أقطابھا 

  .فائلة لما يجب أن يسير عليه العالمفھو صورتھا المت

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 

أي بات ممكناً  -؟ إنه يعني بشكل متيقن منهالمتحدة والمنظمات اإلقليمية الدولية على أساسه

( وبين الخارج) الخاضع للسيادة الداخلية المطلقة للدولة( أن العالقة بين الداخل -تنميطه

قد تبدلت بصورٍة جذريٍة، فلقد غدا ) الخاضع لسيادة الدولة الخارجية في عالقات النظام الدولي

ل قنوات الدولة ھرمياً ؛ بل بات يخترقھا شبكياً، الخارج داخالً ھنا، ولم يعد الخارج يمر من خال

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 

، تتولى عملية تعزيز الروابط الشبكية األفقية في العالم، للجنسيات وصادرات رأس المال

وسيرورة ھذه العملية قائمة ومستمرة، وتفرز ألول مرة عمليات تتم على مستوى العالم، ويتم 

  .عكسھا في بلد معين تتكيف سلطات الدولة الوطنية معه

األمة في إطار -ةلقد وضعت عملية عولمة العالم بشكل لم يسبق له نظير في تاريخه الدول   

متقادم، وباتت ھذه العملية تفرض على جميع الدول استبطانھا، وأخذت منظومة جديدة من 

وإذا كان . المفاھيم تتخلق وتتبلور  مثل حق التدخل اإلنساني، وغيرھا من مفاھيم أخرى

ملية المحافظون الجدد قد لعبوا دوراً في تسليح عمليات العولمة بالحراب والصواريخ، فإنھا ع

" موضوعية تتجاوزھم، والتغير الذي يمكن أن يحدث ھو مجرد تغير يزداد فيه االعتماد على

لھذه " المتفائلة" وفي اآلفاق". الخشنة" أكثر من االعتماد على القوى" القوى الناعمة

األمم -العملية المحتملة تزداد في منظورھا مؤشرات تحول الدول القومية مستقبلياً، أو الدول

،  أو إلى "محلية" تآكلت سلطاتھا، أو سيادتھا الداخلية والخارجية  إما إلى نوع من دول التي

األمة إلى دولة جميع المواطنين، ثم إلى دولة جميع المقيمين على - نوع من تحول من الدولة

أراضيھا، الشك أن ھذا السيناريو المتفائل المعياري يقبله سيناريو االتجاھات الراھنة المعيق 

و تعزز النزعات اليمينية حتى داخل االتحادات الكبرى مثل االتحاد األوروبي، وھذه اليمينية وھ

تتم على مستوى الھويات أكثر مما تتم على مستوى المضامين االقتصادية لعملية العولمة؛ بل 

  .وعلى العكس فإن ھناك اقتراناً بين النزعات اليمينية وبين االتجاھات الليبرالية الجديدة

األمة زالت أو بقيت مجرد اسم بقدر مايعني أن وظائفھا السيادية - اليعني ذلك أن الدولة   

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، 

ھي لن تزول في أي شكل من أشكال االندماج؛ لكن ستتولى االتفاقيات وعمل وكاالت التنمية و
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وفي عملية ". الوطني" ورأس المال وزخم عولمة القوانين العالمية تكييفھا مع عولمة مجالھا 

ق التغير ھذه تنبثق آليات التوحيد واالندماج بقدر ماتندمج آليات التبعثر والتجزؤ في حاالت إخفا

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، 

ھذا زمن ينھار فيه كل شيء ويبدأ :" وھي القولة التي أطلقھا على مشارف القرن العشرين

  ".جديد بالتشكل من

  

  

  

  

  



 1

  والدولةالمواطنة، و الهوية، 
  إشكال في وعي العالقة أم في بنية الثقافة؟

  *وجيه كوثراني
  : الهوية

 إلـىتبـدأ الجماعـة بالعائلـة الصـغيرة  جماعـة. إلـىهـي تعريـف بانتمـاء فـرد  ؟ الهويـةما هي الهويـة
ـــرة  ـــة الكبي ـــىالعائل ـــة والعشـــيرة،  إل ـــىالقبيل ـــة،  إل ـــىالطائفـــة أو الجماعـــة الديني ـــة أي التنظـــيم الدو  إل ل

ق الفـرد وواجباتــه السياسـي الـذي يتراضـى جماعـة مـن النـاس أن يعيشـوا فـي كنفـه علـى قاعـدة حقـو 
، فتنشــأ ظــاهرة األثينــيقــد تكــون هــذه الدولــة مدينــة كمــا هــو حــال النمــوذج اليونــاني تجــاه الجماعــة. 

أو  وريــةإمبراط، وقــد تكــون (citoyen citizenship)أو  «عضــو المدينــة» بصــيغة «المــواطن»
العربيــــة  اإلمبراطوريــــةالرومانيــــة أو البيزنطيــــة أو  اإلمبراطوريــــةســــلطنة كبــــرى، وكمــــا كــــان حــــال 

)، وفــي هــذه الحــال يكــون الفــرد فــي مجتمعــات دولــة ســلطانيةاإلســالمية (حيــث دعيــت خالفــة أو 
ون . وقــد تكــتابعــة للســلطان أو األميــرأو الســلطنات أو اإلمــارات جــزءًا مــن رعيــة  اإلمبراطوريــات

ـــة دولة/أمـــة  ـــاريخ العـــالمي الحـــديث، حيـــث (Etat-nation)الدول ـــة فـــي الت ، وهـــي الظـــاهرة الحديث
مفهــوم عــالمي مــع تبلــور مواثيــق حقــوق  إلــىتحولــت الظــاهرة األوروبيــة فــي نشــوء الــدول الحديثــة 

ة ثقافــة الدســاتير المنشــئ أي ،اإلنســان والمــواطن وترســخ فكــرة العقــد االجتمــاعي والثقافــة الدســتورية
ـــدأ الموا ـــة (الناســـيوناليته) ولمب ـــة الوطني ـــدأ الهوي ـــدول وألنظمتهـــا السياســـية ولمب ـــة المـــرتبط بهـــا لل طن

   ارتباطًا وثيقًا. 
ثمــة هويــات متعــددة يحملهــا اإلنســان منــذ والدتــه. وهــي تتكــون أو تتشــكل مــن معطيــات مركبــة  إذن

  ة المصادر والمرجعيات والمحددات.ومختلف
  ا يمكن أن نميز بين أنماط ثالثة:لهويات أو أشكالهوفي نظرة فاحصة ألنماط ا

 إلــىالمتدرجــة مــن الوحــدة األصــغر  عالقــات القرابــةيتشــكل مــن سيســتام  نمــط مــن الهويــة: أوالً 
الدور الحاسم والمحدد. ويمكـن أن  كير البطري األكبر وتلعب لحمة الدم والعصب والوالء الشخصي

هلــي أو االنتمــاء األهلــي (مــن الــوالء األ قائمــة علــى هويــة نســمي هــذا النــوع مــن الهويــة المجتمعيــة:
  .«الهوية األهلية»يصح تسميتها أهل)، ربما 

 النفســي أي االعتقــاد «الوهميــة»هــذا وعنــدما يتحــول هــذا الــوالء القــائم علــى قرابــة الــدم أو القرابــة 
ق سياســي واحــد ومتماســك ومغلــ –جســم اجتمــاعي  إلــىبالتحــدر مــن أصــل واحــد أو ســاللة واحــدة، 

بـالمعنى الـذي اسـتخدمه ابـن خلـدون لتفسـير الصـراعات االجتماعيـة  «العصـبية»يصبح نمطـًا مـن 
 ،السياســـية فـــي التـــاريخ العربـــي والتـــي علـــى قاعـــدتها (أي قاعـــدة العصـــبية) تنشـــأ الـــدول وتـــزول –

                                                 
 مؤرخ وأكاديمي من لبنان . * 
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ا . وثمة من يفترض من الباحثين اليوم أن العصبية ال تزال تفعل فعلهـا فـي مجتمعاتنـتتوّحد وتتجزأ
في الصراعات السياسية القائمة، وهي مفهوم صالح لتفسير عـدد مـن الظـواهر االجتماعيـة العربية 

صــــبيات القبائــــل أو عصــــبيات الطوائــــف، أو السياســــية فــــي مجتمعــــات تخترقهــــا أو تســــودها ع –
والعصـبية العصبية القبلية أن العصبيات المركبة من االثنين معًا، وكما هو الحال في اليمن حيث 

  ذهبية متداخلتان.مال
، يتمثـل بطائفـة دينيـة أو فرقـة معتقـد دينـي إلـىيتشـكل علـى قاعـد االنتمـاء  نمط من الهوية: ثانياً 

أو مذهب. وهذا االنتماء أو الوالء قد يشـهد مسـتويات وأبعـادًا مختلفـة فـي المضـمون وفـي الهـدف. 
تـــدين والممارســة الطقســـية فقــد يبقـــى فــي حـــدود االنتمــاء الـــديني البحــت، أي أنـــه يبقــى فـــي حّيــز ال

 –والتعبدية، وااللتزام بالقيم واألخالقيات الدينية العامة. وقد يتعدى هذا الحّيز ليصبح انتمـاًء دينيـًا 
ينيــة سياســيًا بحجــة عــدم الفصــل بــين الــدين والسياســة، أو بتعبيــر أدق عــدم الفصــل بــين الســلطة الد

ه عالميـــًا باألصـــوليات الدينيـــة، ســـواء علـــى تســـميت حـــال مـــا اصـــطلحوالســـلطة المدنيـــة. وهـــذا هـــو 
أم اإلسـالمية المتحركـة  فـي إسـرائيلو  المنتعشة فـي الواليـات المتحـدة األميركيـة واليهوديةالمسيحية 

اإلســــالم السياســــي واإلســــالم  تحــــت عنــــوانين كبيــــرين: اليــــوم فــــي المجتمعــــات العربيــــة واإلســــالمية
 «هويــة» إلــى ،هــذا الــنمط مــن االعتقــاد إلــىء . وفــي هــذه الحــال يتحــول الــوالء أو االنتمــاالجهــادي

هـــذا مـــع الـــتحفظ علـــى اســـتخدام تعبيـــر  تجمـــع مـــا بـــين االنتمـــاء الـــديني واالنتمـــاء السياســـي معـــًا.
  .(fundamentalism)اليسم لعربية، كترجمة صالحة لفوندا منتاألصولية با

أن تجمـع أو أن تكـون  ، أو التـي تحـاولالهوية الوطنية الجامعـةالنمط األخير من الهوية، هـو  -
وهذه األخيرة تشكلت وتكونت في مسـار تـاريخي صـعب  جسرًا رابطًا بين الهويات الدينية والثقافية.

ومتعرج ومعقد ومكلـف، هـو تـاريخ تكـون وتشـكل الدولـة الحديثـة التـي سـميت فـي الغـرب الحـديث: 
ــ هنــا واألمــة(Etat-nation). الدولة/األمــة، ن للعــيش المشــترك فــي ديهــي أمــة المــواطنين المتعاق
بـل أمـة اجتمعـت علـى عـيش مشـترك وتعاقـدت ليست أمة دينيـة وليسـت أمـة عرقيـة،  كنف الدولة.

. ومــن تجلياتــه التــي ظهــرت تــدريجيًا وبفعــل تــالزم وتفاعــل معــينعلــى عــيش فــي اجتمــاع سياســي 
تـاريخ  ،لميالنضال السياسي مع الفكـر السياسـي التنـويري فـي أوروبـا، أن تبلـورت فـي التـاريخ العـا

  مقوالت ومفاهيم ومبادئ من أهمها: ،األفكار والتاريخ الوقائعي
  مبدأ المواطنة -
واشــتقاقها الحقــوقي  Identite' nationaleالمعروفــة باللغــات األجنبيــة  الهويــة الوطنيــةومبــدأ  -

  .('Nationalite)الناسيوناليته 
  ءان، الواحد منهما هو شرط لآلخر.وهما مبد

مشهد نقرأ فيه تعددًا في الهويات. السؤال كيف يمكن لهذه الهويـات أن تتعـايش مـع إذن نحن أمام 
أهليــــة أو جســــر عبــــور أضــــحت فيــــه الهويــــات بــــؤر صــــراع لحــــروب بعضــــها وفــــي الوقــــت الــــذي 
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الستراتيجيات وسياسات دولية أو حمالة مشاريع نفوذ وهيمنة وسلطة؟ هل تستطيع الهوية الوطنيـة 
مــواطن وتكونــه وتبلــور كيانــه الحقــوقي والقــانوني أن تكــون الحــل؟ كيــف، ومــا المتمثلــة أوًال بوجــود ال

  مداخل ذلك في الثقافة والسياسة؟ هي
هـــذين الشـــرطين،  أو تحتـــوي االنثروبولـــوجي لتوجـــه االثنولـــوجي ، وبمعناهـــا«الثقافـــة»هنـــا تتـــدخل 

  تدخلهما في ذهنية وسلوٍك معينين.وتس
تالف مـــا بـــين الثقافـــات والحضـــارات، ومـــن ضـــمنها وٕاذ نتحـــدث عـــن الثقافـــة، نتســـاءل هـــل لالخـــ

األديان، (باعتبارهـا بعـدًا أساسـيًا مـن أبعادهـا)، دور فـي تعيـين اختالفـات أيضـًا فـي إدراك المفهـوم 
ـــة  ـــة للمواطنـــة؟ فهـــل ثمـــة ادراكـــات أو مـــدارك مختلف ـــة الوطني لهـــذه  (Conception)الواحـــد للهوي

  قافة؟المفاهيم داخل كل ث
يشـير التعريـف  .صـالحًا لتعريـف الثقافـة Tylerال يـزال تعريـف تـايلر  ي الثقافـة؟ولكن أوًال: ما ه

الثقافـــة أو الحضـــارة فـــي معناهـــا االثنـــوغرافي الواســـع هـــي هـــذا المجمـــوع المعقـــد الشـــامل » أن إلـــى
للمعارف والمعتقدات وللفن وللقانون، ولألخالق وللعادات ولغير ذلك من جميـع االسـتعدادات التـي 

يعنـي هـذا أيضـًا أن اللغـة ومفرداتهـا ومصـطلحاتها  «نسان بما هو عضو داخل مجتمـعا اإليكتسبه
إال من سـياق، أي أن لهـا  معنى أو فهم ال يستبان إلىي ترمز لها دالالتها وعالماتها وٕاشاراتها الت

  .ي محدديفهم وال يقرأ إال في وضع تاريخي وعالئقسيميولوجيا، أي نص ال 
المرجعيـات  إلـىودة طن، وأمة، ودولة/أمة من خالل العفاهيم مواطنة ومواوعليه، إذا شئنا دراسة م

 وخاصــةً  ثقافيــة تقــع بــين المصــطلحات –أن ثمــة مفارقــات لغويـة  حقــاً  الثقافيــة، الكتشــفنا –اللغويـة 
  الثقافية. –مرجعياتها اللغوية  نضعها داخلعندما 

  بين المصطلحات في ثقافتين:ثقافية  –مفارقات لغوية 
و  Nationأن نســـــــقًا لناحيـــــــة االشـــــــتقاقات بـــــــين  فـــــــي المرجعيـــــــة الثقافيـــــــة الالتينيـــــــة حـــــــظالمال

Nationalite'  وNationalisme هــذا النســق، أو االتســاق بــين االشــتقاقات لغويــًا يشــير أيضــًا .
انســجام فــي المعــاني المتولــدة عــن هــذه االشــتقاقات فــي الثقافــة السياســية المتشــكلة والمتطــورة  إلــى

  تداعياتها االجتماعية والسياسية.و  Etat/Nationالمتمحورة حول ظاهرة تاريخيًا و 
التـي  «أمـة»أما في اللغة العربية، واستطرادًا في الثقافة السياسية العربية، فإننا نالحظ أن مفـردات 

التــي  «قوميــة»، و'Nationaliteالتــي اعتمــدت لترجمــة  «جنســية»، وNationاعتمــدت لترجمــة 
ال تشكل نسقًا اصطالحيًا ومفاهيميًا منسجمًا. بل وال يعبر هـذا  Nationalismeاعتمدت لترجمة 
  المصطلحات الالتينية من مفاهيم. إليهالنسق عما آلت 

وفـي القـواميس وفـي االسـتخدامات  ،«لسـان العـرب»كذلك، فإن تعبير وطن، وموطن ومواطن فـي 
 «مـواطن»كلمة  م الذي استقرت عليهال تترجم فعًال المفهو  المختلفة حتى أوائل القرن التاسع عشر
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كمفهوم ارتبط تطـوره بتطـّور صـيغة  أي ،Citizenshipو  Citoyenمفردة ل كترجمة اصطالحية
  حقوقية سياسية ومدنية وٕانسانية. الدولة الوطنية الحديثة، وما يستدعيه هذا المفهوم من أبعاد

 وتحميــــل والتنــــاصاالقتبــــاس  علــــى أن االخــــتالف بــــين المرجعيــــات اللغويــــة لــــم تقــــف عائقــــًا أمــــام
  ت المختلفة معاني مشتركة وجديدة.المفردا

ففــي إطــار التفاعــل الثقــافي الــذي حصــل علــى صــعيد النخــب العربيــة النهضــوية فــي القــرن التاســع 
 إليـــه، تمامـــًا وبـــالمعنى الـــذي يشـــير «والمواطنيـــة»عشـــر، نشـــهد اقتباســـًا بالعربيـــة لمفهـــوم المـــواطن 

ذا االقتبــاس للمــرة األولــى عنــد مفكــرين إصــالحيين همــا: رفاعــة رافــع ونقــرأ هــ .Citoyenمصــطلح 
للتعبيـر عـن  «الـوطني»و  «ابـن الـوطن»الطهطاوي وبطرس البستاني. يسـتخدم الطهطـاوي تعبيـر 

أنـه  –كمـا يقـول الطهطـاوي  –بمعنـى  «وطنـي»انتماء الفرد للوطن وتمتعه بالحقوق المدنية. فهـو 
  المرشد األمين للبنات والبنين). (من كتاب معدود عضوًا من أعضاء المدينة

عــن المعنــى الحقــوقي لالنتمــاء المــدني  «وطنيــات»ويعبــر بطــرس البســتاني فــي رســائله المعنونــة 
، ألهــل الــوطن حقــوق علــى وطــنهم. كمــا أن للــوطن واجبــات علــى أهلــه يــا أبنــاء الــوطن»للــوطن 

مــان) علــى أفضــل حقــوقهم وهــي دمهــم (...) ومــن الحقــوق التــي علــى الــوطن لبنيــه اَألَمَنــة (أي األ
يما حريـــة الضـــمير فـــي أمـــر ســـفـــي حقـــوقهم المدنيـــة والدينيـــة، والوعرضـــهم ومـــالهم، ومنهـــا الحريـــة 

  .«المذهب
  :التاريخ عبر هذين النصين إلىودة ما معنى الع

 التاريخ هو من قبيل التقاط لحظة التحول في استخدام المفردة العربية وٕاكسابها معنى إلىالذهاب 
ة الوطنية الغربية والتي أفادت، ودالالت مستعارة من حقل داللي لمصطلحات التجربة الديمقراطي

معنى الفكرة القابلة للتجريد والتعميم والعالمية أي أن عبيرها عن حقوق إنسانية طبيعية، بفعل ت
  كما سبقت اإلشارة في التمهيد. ،citoyenتحمل المفردة العربية دالالت مفهوم الـ 

كانا يحّمالن  الوطن والوطني والوطنيةلطهطاوي والبستاني في استخداماتهما األولية لمصطلح فا
المفردات العربية ذات المعاني التراثية القديمة دالالت جديدة معاصرة اكتشفها الوعي التاريخي 

لية التثاقف ويعيدان انتاجها في حالة إستجابة لعم ،للتواريخ المختلفة والثقافات المتنوعة ،المقارن
فاقتربا من المفهوم الحقوقي الذي يحّدد وضعية الفرد المقيم على ارٍض يسودها  ، الجارية آنذاك

لبث هذا  ثم ما .«وابن الوطن» «الوطني»مجتمع ودولة لناحية الحقوق والواجبات في صيغة 
في العام  المعنى اإلصطالحي أن استخدم بصيغة مواطن ومواطنية بعد اعالن الدستور العثماني

وبصورة خاصة مع إعالن دساتير العشرينات في المشرق العربي في كل من مصر  م،1908
 ،نيةوالعراق وسورية ولبنان حيث اكتسبت المواطنة المحلية للمقيمين على ارض كانت عثما

المستمد من بنود معاهدة لوزان التي   (Principe de nationalité)تأسيسًا على مبدأ الجنسية
صفة »وحمل سكانها سابقًا ، أوضاع البلدان العربية التي خضعت سابقًا للحكم العثمانينظمت 
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المواطنة »، 1908وكانت هذه الكلمة تعني ضمنًا وفقًا لمنطوق دستور  ،«التابعية العثمانية
  .«العثمانية

في كما أنهم متساوون كذلك ، أن العثمانيين جميعهم متساوون أمام القانون»، 17تنص المادة 
  .«حقوق ووظائف المملكة..

حقوق المواطن في التعبير  إلىفتشير بوضوح ، أما المواد التي تعين هذه الحقوق والوظائف
والتشكي وهي بمعظمها مستمدة من دساتير  االعتراضوحق  ،والنشر واإلجتماع وتأليف الشركات

  فرنسا وبلجيكا وبريطانيا.
أعادت صياغة هذه  ،وفي العديد من أقطاره دساتير العشرينات في المشرق العربي إنثم 

انطالقًا من الواقع التاريخي المستجد الذي يمكن وصفه بأنه كان حالة (تحّول من  ،المنطلقات
مفهوم  إلى ،مفهوم الرعية الذي يعّبر عن العالقة بين الدولة السلطانية وجماعات مجتمعاتها

 الحديثة. «الدولة الوطنية»له  أسستالذي  (Nationalité)(الناسيوناليته) أو الهوية  «الجنسية»
وهذه األخيرة هي الكيان السياسي المستجد الذي عّبرت عنه األدبيات القومية العربية بصيغة 

 «بأمة عربية»القول  إلىتأسيسًا على أيديولوجيا العروبة التي كانت تنـزع ، «الدولة القطرية»
  .ة/األمةلوتطالب بدولة عربية تتطابق مع مفهوم الدو 

ومهما يكن من أمر هذا اإلشكال األيديولوجي (بين الدولة القومية العربية المتوخاة والدولة 
القطرية المنبثقة عن تداعيات الواقع الدولي واإلقليمي واإلجتماعي المحلي) فان اإلشكاالت 

 إلىالة الرعية الجديدة التي أثارها هذا التحّول في اإلجتماع السياسي العربي. (أي التحّول من ح
أثارت مسائل معقدة في ، حالة اكتساب الجنسية التي تتضمن بدورها حق المواطنة في دولة)

وعي النخب العربية وفي ذهنيات وعقول الناس ومسلكياتهم وردود فعلهم تجاه المستجدات 
 .مواطنين إلىالمتمثلة بشكل أساسي بالتحّول 

  :أسئلة وٕاشكاالت جديدة -4
  عدد من األسئلة التي قد تطرحها اإلشكاالت الجديدة: إلىاختصار يمكن أن نشير ب

يحمل اسم المنطقة (الوطن) الذي تحّول  ،انتماًء محدداً ، الدولة الوطنية الجديدة عينت لمواطنيها
دولة أو أقيمت عليه دولة بفعل عوامل دولية وٕاقليمية وداخلية وجيوسياسية معقدة ومركبة ال  إلى

هذا اإلنتماء يوصف بالوطنية على مستوى الحمولة الثقافية . هذا البحث مجال لدراستها في
وبالمواطنة على المستوى ، والسياسية واإلجتماعية والوجدانية التي يقدمها أهل الدولة ونخبها

ولكنها تبقى ، لكن مع هذا اإلنتماء ثمة تداخالت النتماءات أخرى قد تضعف وقد تقوى ،الحقوقي
الجنسية  إلىهذه اإلنتماءات قد تكون شمولية فتتجاوز حدود اإلنتماء رة. ثماثلة وحاضرة ومؤ 

(nationalité) كاإلنتماء القومي العربي ألمة  ،التي تعطيها الدولة للفرد فيكتسب حق المواطنة
عربية متخيلة بدولة/ أمة أو اإلنتماء اإلسالمي السياسي ألمة إسالمية متخيلة في خالفة أو 
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وقد تكون اإلنتماءات فرعية ووسطية فتخترق اإلنتماء ، اوز للدولة القطريةمشروع سياسي متج
. ويحضرني كمثل على والمذهبية والقبلية داخل الدولة المواطني للدولة شأن اإلنتماءات الطائفية
  .ن ومثل اإلنتماء القبلي في اليمنهذا اإلختراق مثل اإلنتماء الطائفي في لبنا

 إلىالجنسية (الهوية التي تعطيها الدولة  إلىسع من اإلنتماء وسواء كانت اإلنتماءات أو 
ؤاًال حول أحقية التعدد الثقافي فان مثل هذه اإلنتماءات تطرح س، مواطنيها) أو كانت أصغر منها

توفيق بين معطيات هذه لوالمشروعية التاريخية لهذه اإلنتماءات وفقًا للسؤال كيف يمكن ا
  اإلنتماءات؟

كيف يمكن تحويل اإلنتماءات المختلفة سواء كانت لسؤال سؤال آخر ومكمل: يندرج تحت هذا ا
تراكم غني في شخصية المواطن بحيث تصبح شخصية المواطن العربي  إلىكبيرة أو صغيرة 

رستها شخصية تغتني من خالل مما، وفي أية دولة عربية والى أي هوية انتمى فرعية أو شاملة
العلم أن شرط هذه األخيرة ممارسة الديمقراطية في إطاٍر من  ؟ معلمواطنيتها المحلية بالذات

ذلك أن حّدًا فاصًال دقيقًا قد يؤدي ، بين الحرية والعدل. التوازن الدقيق بين الحقوق والواجبات
سلطات أهلية مشتتة  إلىانفالت اإلنتماءات الفرعية الوسيطة وتحولها  إلىالشطط عنه إما 

نظام عسكري  إلىاشتداد قبضة الدولة وتحولها  إلىألهلية) أو ومتنازعة (وهذا خطر الحرب ا
  .دولة استبداد سلطاني إلىوأمني أو 

ديمقراطية »: مفارقتان ال ندري أيهما تعيش وتتحكم في الواقعإذن هل نحن أمام مأزق تعّبر عنه 
عربية وهل يعني ذلك أن ثمة نخبًا  أم ديمقراطيون من دون ديمقراطية؟ من دون ديمقراطيين؟

قيمة وثقافة بل تمارس عكس تتحدث عن الديمقراطية ولكن ال تمارسها وال تستدخلها كسلوك و 
أم أن األمر يتعّلق بثقافة سياسية شعبية (أهلية) ال تمهد وال تساعد على عملية التحّول  خطابها؟

؟ والتي واطنةالديمقراطي وال على استيعاب الشروط اإلجتماعية والقانونية التي تفترضها صيغة الم
المشاركة السياسية عبر اإلقتراع العام وعبر المؤسسات التمثيلية وأهمها  ،من أهم مقوماتها

يراها  ،؟  أم أن ثمة أمرًا متعلقًا بخصوصية دينيةوعبر ما هو أهم وهو الرأي العام البرلمان
عة الثقافة ؟ وأن المشكلة هي ممانلبنيوي بين اإلسالم والديمقراطيةالبعض في اإلختالف ا

 إلىلنختبر الجواب عبر العودة  ؟يمقراطي وبالتالي لتكوين المواطنالسياسية المحلية للتحّول الد
التجربة التاريخية األولى التي شهدت تمثيًال للمواطن في مجلس عمومي: هو مجلس النواب 

  ؟م1908وفي عام  م1876 مالعثماني في عا
  جل نظرة استراتيجية مستقبليةالتاريخ من أ إلىعودة  «عبرة وذكرى» - 5

دما أعلن مملكة دستورية (عن إلىوالحقًا  ،دولة تنظيمات إلىعندما بدأت الدولة العثمانية بالتحّول 
ثم  م1908ومّرة في العام ، ثم عّلق بعد عام م،1876مّرة في العام الدستور العثماني مرتين: 

ل كبار لدى النخب العربية التحديثية ولكنه باغتته الحرب وعسكرة الحكم) كان التحّول ينبيء بآما
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ت وعوائق من طرف أهلية المجتمعات، ومدى قابليتها للتحّول كان ينبيء أيضًا بصعوبا
يسجل األديب سليمان البستاني الذي كان نائبًا عن والية بيروت في البرلمان الديمقراطي. 

فيرى أن ثمة خلًال في ، اإلسالميالعثماني مالحظاته حول بدايات العمل البرلماني في العالم 
مفهوم التمثيل يكمن في عقلية المواطن الناخب الذي يرى في النائب مجرد سلطة وسيطة 

عبرة ». يقول البستاني في كتابه ال سلطة رقابة وتشريع، للخدمات والمنافع الشخصية والفئوية
أن  م1876جلس األول سنة لقد أّيد لنا اإلختبار باجتماع الم» «العثماني الدستور»: «وذكرى

ومأمورًا بإنفاذ جميع رغائبهم  ،أبناء كل والية كانوا يظنون مبعوثهم منتدبًا عن منتخبيه ال غير
حتى لقد كانت الرسائل في بعض الواليات تنهمر كالمطر  ،وٕابالغ تشكيات أفرادهم مهما كانت

لما ناله إّال هزء رفاقه  على رؤوس مبعوثيها حاملة من المطالب ما لو طرحه المبعوث للبحث
ومن راغٍب ومن ملتمٍس رتبًة ونيشانًا. . إليهعزل خصم له وٕاحالة مأموريته فمن طالٍب  ،أجمعين

حتى كان يجعله ملتزمًا لألرزاق العسكرية.  مشيرٍ  إلىفي إصدار أمٍر لواٍل بإلقاء نظرٍة عليه أو 
  .«إليهنتدب واليته أن يأمر بإعادتها م إلىمن جملة تلك المطالب أن مكاريًا سرقت دابته فكتب 

على أن هذه البداية ال تفسر اإلستمرار التاريخي لمفهوم التمثيل البرلماني كما كانت بدايته فال 
لكن حركة  .ا أن الحاضر وحده ال يفسر الماضيشك أن الماضي وحده ال يفسر الحاضر كم

د ألفكار باتجاه المقاربة العلمية والتي قالذهاب واإلياب الدائمة بين الزمنين تساعد على بلورة ا
  .ينتح عنها بعض األفكار المفيدة

إن مقاربة موضوع التمثيل (تمثيل المواطن في دولة وطنية) من زاوية تاريخية ال تتوقف عند 
لقائمة والمتعلقة بالذهنية ا الثقافية مسألة تطور النصوص وحدها وال عند ثبات البنى التقليدية

ل شعبيًا في العديد من األقطار يوص تغيرت وخاصة باتجاه توسيع قاعدة التمثفالنص وحدها.
وال شك أن الذهنيات تغّيرت أيضًا وكذلك الثقافة السياسية المحّصلة والمكتسبة في مجال  ،العربية

لكن المالحظ  والمتعلمين والمثقفين والمواطنين.الثقافة الديمقراطية لدى شرائح واسعة من النخب 
أي نوُع من عناصر  ،ي داخل هذا التطور بقي واستمر نوع من الدينامية الداخلية المهيمنةأنه ف

 وطبيعته ودوره.وبالتالي في عملية التمثيل ، االقتراعالبنية الثقافية المتداخلة يفعل فعله في عملية 
الطرفين  فالمالحظ في سلوك المقترع وسلوك المقترع له أي المنتِخب والمنتَخب أن العالقة بين

ولة الوطنية ومؤسساتها ال عقد اجتماعي وطني يقوم في ظل مفهوم الد ،هي عالقة عقد خدمات
والوالء قوامه الوالية خل هذه العملية تنبني عالقة والء. وفي داإنه عقد راعي ورعية. التمثيلية. 

وممثله (النائب) ومعطيات التجربة اللبنانية في حقل العالقة بين المواطن  ،والتولية أي السلطة
  .النمط من العقد الرعوي أو األبويتقّدم كثيرًا من األمثلة على استمرار هذا 

يخي بين مفهومين للسلطة في أنه يسحل لحظة التقاطع التار ، تكمن أهمية نص البستاني
مفهوم حديث جاء به الدستور الجديد الذي نص على المساواة بين المواطنين وحرياتهم والتمثيل: 
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ومفهوم للسلطة راسخ في الذهنية والعقلية والسلوك اليومي آٍت من التاريخ ومعيٍش في ، وقهموحق
وهو مفهوم يمكن تلخيصه بجملة من المفردات  ،الحاضر كنمط حياة ثابت أو شبه ثابت

وال سيما من نص ابن ، والمصطلحات والتي يمكن أن نستمد عناصرها ودالالتها من التراث
 واالنقياد واالنتظام الرعية والطاعة والغلبة والوالء، والسلطاني ،ازع العصباني: الو أهمها، خلدون

نمط من عالقات السلطة القائمة  إلىوكلها مفردات تشير  ،واللجوء والتبعية واإلستتباع والممانعة
نه نوع أ .«الممانعة»وٕاال فالخروج أي  ،الء طوعًا وعنوةعلى الحماية والخدمة وكسر الشوكة والو 

ن عقد اجتماعي بين مراتب سلطوية وسيطة بين المجتمع الذي هو مجموعة رعايا تابعين م
بأهل »وبين العصبية الغالبة أو العامة المدعّوة  ،ومنتظمين في جماعات ذات عصبيه من جهة

ولعل هذا  .«والء»وهذا العقد ينحصر في تقديم خدمة أو منفعة مقابل  ،من جهة أخرى «الدولة
هو ما سّماه علم االجتماع السياسي اليوم السستام  «الوالء»و «الخدمة»القة بين النمط من الع

  .(clientelisme) «الزبوني»أو  «الزبائني»
هو تأريخ فعلي للحظة التقاطع بين المفهومين وبالتالي بين  م1908ما يصفه البستاني في العام 

نحو األحسن بعد ربع قرن ومن زمنين تاريخيين على أن البستاني يراهن على تغير األوضاع 
 حواليوٕاذ مضى على هذا الرهان تربية والترقي والنهوض االقتصادي. خالل تعميم التعليم وال

القرن يترك البستاني الباب واسعًا للتساؤل حول شروط التحول الديمقراطي من خالل بناء 
ى حتى اليوم مجال بحث . وحقل هذا التساؤل بقي ويبقنة في العالمين العربي واإلسالميالمواط

الدستوري  جتماعاال إلىالسلطاني العصباني  االجتماعمن  االنتقال(تعثر ، عن أسباب هذا التعثر
  ؟وعن شروط التجاوز لهذا التعثر *الوطني)
ملك (أو  ،أن ثقافة من الثقافات أو دينًا من األديان كان افتراض الجواب فإني ال أظن ومهما

. إذ يشيع اليوم افتراض خاطىء أن الثقافة المسيحية ية أو عدم قابلية لهاة للديمقراطملكت) قابلي
ممانعة  وأن الثقافة اإلسالمية هي بطبيعتهادول ديمقراطية.  إلىملكت قابلية تحويل مجتمعاتها 

فهي تخدم من جهة ، الفرضية تخدم أغراضًا متباينةال شك أن هذه بل ومعادية لهذا التحّول. 
وهي تخدم من جهة ، االستهالكيةالغربية محتكرة الحداثة ومروجتها على طريقتها  النظرة المركزية

دفاعي سلبي  بأسلوب ،أخرى النظرات األصولية الطرفية التي تحاول إحياء الماضي في الحاضر
فتبطل  ،وتقيم سدودًا متوهمة بين الحضارات ،فتخلط المراحل التاريخية وأزمنتها ،للمركز الغربي
ولكن النتيجة العملية لهذا المنطق أن تعود الدولة ، تصور وهمي جامد للماضي تفاعلها في

التسلطي السلطاني بالحكم  االستبدادفيتم تحديث ، السلطانية القديمة بثوب جديد في الحاضر
  .طًا أحمرتقديس القائد الزعيم من خالل اعتبار أي نقد له خو ، وحكم الحزب الواحد العسكري

                                                 
اب * ي كت ذا الموضوع ف وطنيحاولت بحث ھ اع ال ى االجتم اع السلطاني إل ال من االجتم ة االنتق ي: أزم ،  : مشروع النھوض العرب

  .1995بيروت، دار الطليعة 



 9

مختلفة لنصوصها في مراحل تأويالٍت وقراءات  أنتجتبل األديان ، ثقافاتوالواقع أن كل ال
هذه القراءات ما لبثت أن أضحت أيديولوحيات ألنظمة وعهود وعالقات وجماعات التاريخ. 

أي لقوى إجتماعية ومن الطبيعي أن تقاوم هذه القوى التحوالت الجديدة في منظومة ، وفرق
خطاب تعبوي وسجالي  إلىيديولوجيات التي غالبًا ما تتحول على أن هذه األة وهياكلها. السلط

فكما أن قراءة  الثقافة الذي ال يتغير وال يتحول.ليست هي جوهر  ،تحت عباءة فكر سياسي معين
اجتماعية وسياسية مناهضة  ةأيديولوجي إلىللثقافة المسيحية في القرون الوسطى تحّولت 

فثمة قراءة أخرى كانت آخذة مواطن حر في دولة حيادية.  إلىللعقالنية ومعادية لتحّول الفرد 
بالتشكل مع حركة اإلصالح الديني وحركة اإلحياء واألنسنة والثورة الصناعية وحركة التنوير 

لقد تعّلمت في غضون القرن العشرين.  «الهوت علماني»بذل الجهد في بناء  إلىوصوًال 
أو حق الفرد على الجماعة  «المواطنة»وعبت فكرة الديمقراطية واست ،البعض ،المسيحية كما يقول

وحق الجماعة على الفرد عبر حركة التاريخ وتحوالته اإلجتماعية واإلقتصادية وحاجات الواقع 
  .أو عدمها الذاتية ال بفعل القابلية ،االجتماعيةووطأته وفاعلية العمل السياسي وتعددية القوى 

لقد  في التحول والتكيف والمواكبة.، يدة عن هذا المنطقوعليه، فان الثقافة اإلسالمية ليست بع
مع أعالم النهضة األوائل وكما  ،في غضون القرن التاسع عشر ،االتجاهبدأ اإلجتهاد في هذا 

نالحظ لدى الطهطاوي والجيل اإلصالحي الالحق واإلنقطاع الذي حصل ليس مؤشرًا لفشل أو 
أو مرجعية تاريخية ثابتة عرفانية كانت أو بيانية أو  بسبب بنية مغلقة استحالة أو ممانعة ثقافية

  هذا اإلنقطاع كما سنرى. إلىأّدت ا ووعيها بل ألن ثمة عوامل يمكن دراسته، برهانية
 والقول أنأو المواطنة  مثالً  مرجعيات معرفية لكل مفهوم كالديمقراطيةن الحديث عن إوعليه، 

يستدعي الفصل بين الحضارات بحجة اختالف البنى ال ، مرجعياتها أثينية أو يونانية أو غربية
بل على العكس أن الدراسة التاريخية التي تجمع بين مفهوم البنية ومفهوم التاريخية ، واألنساق

التاريخ  بمنهجباتجاه القول ، من شأنها ان تبرز حاالت التفاعل والسيرورة والتحوالت في التواريخ
  واالقتباس والعالقات. المي القائم على التعدد المنفتحالع

تنوع الثقافات البشرية ال ينبغي أن تفهم إن مقولة »يرى لفي ستراوس في هذه العالقة ما يلي: 
 الفهارستنوع العينات الجامدة أو تنوع  إلى، فهذا التنوع ال يمت بصلة «ساكن»على نحو 

لجغرافي وعلى الخصائص الجافة. ربما كان البشر قد بلوروا ثقافات مختلفة بناًء على التباعد ا
التي تمتاز بها بيئتهم، وعلى جهلهم بسائر البشر اآلخرين. لكن هذا ال يصح بصورة قاطعة إال 
إذا كانت كل ثقافة أو كل مجتمع قد ولد وترعرع بمعزل عن جميع المجتمعات أو الثقافات 

  .«االت استثنائيةإال بالنسبة لح األخرى، بيد أن األمر لم يكن يومًا على هذا النحو، اللهم
  وعليه فاننا نسوق المالحظات التالية تأسيسًا على ما سلف:
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فالحضارة العربية ، المرجعية اليونانية لم تكن مرجعية للحضارة األوروبية الحديثة وحدها إن: أوالً 
جنب مع المرجعيات  إلىجنبًا ، تعاملت مع هذه األخيرة كإحدى المرجعيات العالمية آنذاك

وبصيغة أنها كانت (أي الحضارة العربية) المشروع الحضاري العالمي ، الهنديةالفارسية و 
، مفهوم المدينة إن والتواصل.، والتثاقف، ) المستوعب آنذاك لعملية التالقحآنذاك (الحديث

لفقهي العربي مفاهيم نجدها بغزارة في الفكر الفلسفي وا ،ومفاهيم السياسة العقلية والوضعية للحكم
حاولوا التوفيق بين السياسة ، فقهاء ، إلىابن خلدون ، إلىابن رشد إلى ،ن الفارابي: مالوسيط

  .لعقلية أو التمييز والفصل بينهماالشرعية والسياسة ا
بدأت تبحث وتبرهن ، ما قبل اليونانية والهلينية -راسات الحديثة للحضارات القديمة الد إن: ثانياً 

بل ، لم تكن أمًا للحضارات اإلنسانية (أو معجزة فريدة) فرضية جدية وهي أن الحضارة اليونانية
وفي عدادها تأتي الحضارة  ،هي نتاج لتأثيرات حضارية متنوعة تمركزت في حوض المتوسط

لم  الد ما بين النهرين وحضارة الفرس. ومفهوم المدينة/الدولةالمصرية والكنعانية وحضارات ب
ع والقانون (شرائع نعانية مثًال) وكذلك مبدأ التشرييكن غريبًا عن تلك الحضارات (الحضارة الك

  .ي)حموراب
في التطور التاريخي العربي واإلسالمي والتي بدأ المؤرخون  االنقطاععملية  إن: ثالثاً 

المعاصرون يدرسونها بمنهج المقارنة التاريخية لمعرفة اسباب التجاوز الذي حصل في أوروبا 
هي ، ادس عشر وأسباب الجمود الذي عاشت فيها مجتمعاتنابدءًا من القرنين الخامس عشر والس

عملية تاريخية معقدة ومركبة تفترض دراسة عناصرها من زوايا اقتصادية وجيوسياسية واجتماعية 
  .وثقافية لفهم ما أضحى يسمى بالنمو المتفاوت والالمتكافيء في العالم

عالقة هذه األخيرة بالدعوة الدينية تأسيس الدولة السلطانية على مفهوم العصبية و  إن: ◌ً رابعا
وعبر  «رعية»وممارسة الحكم السلطاني في مجتمع ، كوسيلة استقواء (وفقًا لتعبير ابن خلدون)

الفالحية والعصبيات العائلية  ،: كاألخويات والحرف في المدينةوسائط من السلطات األهلية
مؤسسات بمثابة كل هذا كان  ،الميةوسلطات البطريركيات للملل غير اإلس، في األريافوالبدوية 

ومواصالت القوافل في التجارة  ، والخراج ،نبنت تلبيًة لحاجات اقتصاد الجبايةنشأت في التاريخ وا
فرق الدينية السرية وطرق واإلنتاج الحرفي المتنظم في تنظيمات اجتماعية أشبه بال ،البعيدة

 «الرعية»ولذلك فان مفهوم ، ًا في ثقافة ثابتةإنها إذن مرحلة تاريخية وليست قدرًا مؤبد الصوفية.
 ،في مرحلة مضت من مراحل التاريخ، كان يندرج في بنية الدولة السلطانية في عالقتها بالمجتمع

  .إال عن حنين وجداني لمكان النشأةوكان تعبير الوطن والمواطن في ذاك السياق ال يعبر 
العرب والمسلمين عن وطنية ووطن وأبناء  : عندما تحّدث الطهطاوي وبقية النهضويينخامساً 

فإنما كانوا ينقلون مفهوم  ومطالع القرن العشرين ،الوطن في غضون القرن التاسع عشر
/األمة ومفهوم المواطن كعضو في هيئة إجتماعية سياسية هي هيئة المدينة التي نسيت من الدولة
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كما ، ولة السلطانية وفقهها وصوفية أوليائهالتحل محلها ثقافة الد ،التراث العربي المتأثر باليونانية
 إليهلحاجات في التطوير اإلقتصادي والتحديث اإلداري والتنظيمي كان يحفز  نكانوا يستجيبو 

المواطنة في مطالع القرن تبني مفهوم الدستور و  إلىوصوًال  ،اإلطالع على التجارب األوروبية
  .العشرين

كان مقصودًا بفعل قناعات ترى أن اإلقتباس شرط من  ،ىعلى أن هذا النقل لم يكن تقليدًا أعم
شروط الترقي والتقدم والنهوض وبمنطق ال يرى حرجًا من عملية التثاقف وتحميل المفردات 

هكذا مثًال تعامل رشيد رضا مع مصطلح الشورى لحات معاٍن جديدة من تاريخ آخر. والمصط
جابة لتنبيه أوروبي مذّكر بوجود مبدأ فرأى ذلك است، ومصطلح الحكم الدستوري والبرلماني

طانية (راجع كتابنا الشورى في اإلسالم بعد أن نسيه الفقهاء المسلمون طيلة عصور الدولة السل
وهكذا  .)1979، بيروت، دار الطليعة ،مختارات سياسية من مجلة المنار: حول رشيد رضا

تمثيلية في المشروطة اإليرانية عام تعامل أيضًا حسين نائيني مع مفهوم البرلمانية والجمعية ال
 ،في رأيه من إبداع الفكر اإلنساني لتحديد سلطة الحاكم الفرد أنها ،(الدستور اإليراني) م1909

ال رعايا ، باعتبارها جماعة مواطنين «األمة» إلىوهي في اجتهاده اإلسالمي إعادة الوالية 
: في الدولة العثمانية والسياسة في تجربتينجدلية الدين  ،الفقيه والسلطان: سلطان (أنظر كتابنا

  .)2000، بيروت، دار الطليعة وٕايران الصفوية والقاجارية
  :التاليةدروس التجربة التاريخية العربية تسمح باالستنتاجات 

لقد وعى فقهاء اصالحيون وكتاب وناشطون في العمل السياسي في مجتمعات الدول السلطانية 
الت األجنبية سبل نهوض الدولة ومجتمعها في غضون القرن وفي مجتمعات خضعت لإلحتال

إشراك األمة في الحكم عن طريق ، وأهم هذه السبل: التاسع عشر ومطالع القرن العشرين
كان هذا  نية وتقييد الحاكم بدستور للبالد.والعمل من أجل السيادة الوط اإلنتخاب واإلقتراع العام

  .قه في ظل دولة تقوم على الدستورو بداية التأسيس لمفهوم المواطن وحق
  :أبوابوتعثرها جاء من عدة ، عادت فتعثرت، لكن البداية

من باب السياسات الغربية التوسعية والتي أظهرت للشعوب ايديولوجياتها العنصرية والقمعية  -
فبهتت في الوعي المقارن المحلي لدى النخب صورة الفكر التنويري العالمي ، والتخريبية وحدها
وال سيما بعد احتالل فلسطين والمصائب والكوارث التي  «التعصب الغربي»وسادت صورة 

  .ئيلية ودعم السياسات الغربية لهاتداعت بفعل السياسة العدوانية اإلسرا
ومن باب سياسات األعيان المحليين الذين فّضلوا استمرار النظام القديم فحافظوا على  -

: كرة المواطنية وحقوقها وواجباتهامنطقهم على حساب بلورة ف العالقات الرعوية واستدخلوها في
التمثيل الوطني  خالطين بين، مستثمرين الديمقراطية التمثيلية والبرلمانية لحسابهم ومصالحهم

 .والتمثيل الرعوي
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تتقّلص وتتجزأ  «العالمي خالتاري»كانت صورة  ،ومن باب ردود الفعل المحلية على هذه وتلك -
 ،طلبية وجهاد، تستحضر ذاكرة وليس تاريخاً  تحضر فيها الذاكرة التاريخية وحدهاصور تس إلى

يكون معوضًا ل اً غني يفترض وعن ماضٍ ، مقطوعة الصلة باآلخر «هوية»فيبحث عبرها عن 
  (عن فقر الحاضر). .لخسران الحاضر
في العديد من كانت ردة الفعل على الديمقراطية التمثيلية وفكرة المواطنة  ،وكنتيجة لكل هذا

العراق ..) ، رياسو ، األقطار العربية التي نما فيها التيار القومي العربي في الخمسينات (مصر
الديمقراطية »فجرت التعبئة ضد  ،األنظمةقوامها عسكرة الدولة وتغليب أمن  ،رّدة فعل سلبية

لتنمية وجرى تبني مفهوم ا «المواطنين»محل مفهوم  «الجماهير»وحّل مفهوم  «الرجعية
 «تأحيد»كما جرى تنميط و ،اإلقتصادية والتقنية األحادية بمعزٍل عن التنمية السياسية والبشرية

خالصة  لتعدد مسؤولية التجزئة واالنقسام.للحياة السياسية بحجة فشل األحزاب وتحميل واقع ا

   واستنتاجات:
صــل الكلمــات، لــيس مــن قبيــل المرجعيــة الالتينيــة، أل إلــىالعــودة ، أن االســتخالص أخيــراً ال بــد مــن 

 بـراز مفارقـات معينــة بـين الثقافـات لوعيهـا تاريخيــًا،المجــردة، بـل إل أو الفيلولوجيـة الدراسـة األلسـنية
بــين التجــارب التاريخيــة فــي العــالم.. فاعتمــاد مفهــوم الناســيوناليته والمواطنــة فــي ٕامكانيــة التواصــل و 

ًا، فـــي عصـــر التنظيمـــات العثمانيـــة ودســـتورها العـــالم اإلســـالمي، وفـــي العـــالم العربـــي جـــاء متـــأخر 
) حيث اعتمدت صيغة التبعة العثمانيـة (التابعيـة العثمانيـة)، وفـي 1908و  1876المعلن مرتين (

ـــــث اعتمـــــد مبـــــدأ  – 1923 –لـــــوزان  –عصـــــر دســـــاتير العشـــــرينيات العربيـــــة، اثـــــر معاهـــــدة  حي
لـــدول الوطنيـــة فـــي المشـــرق فـــي اســـتحداث ا ('principe’ des nationalites)الناســـيوناليته 

  العربي، وتحديد التابعية لها بصيغة المواطن والمواطنية.
دولـة/وطن، وبـالمعنى  إلـىعلى أن هذا االعتماد (اعتمـاد تلـك الصـيغ المفهوميـة الجديـدة لالنتمـاء 

، وقـــع علـــى حقـــائق ومعطيـــات أهليـــة (Etat-nation)الـــذي يوحيـــه ويســـتدعيه واقـــع الدولة/األمـــة 
ريخيـــة مختلفـــة فـــي المجتمـــع العربـــي. وهـــذا الواقـــع جعـــل مـــن تصـــورات األمـــة والدولـــة ومحليـــة وتا

دولــة كعالقــة حقــوق وواجبــات)، أمــورًا ملتبســة وهجينــة فــي  إلــىوالمواطنــة والجنســية (أي االنتمــاء 
  السياسي، أي في الثقافة المعيشة.الوعي االجتماعي وفي السلوك 

انية قائمــة علــى العصــبية الغالبــة أو المتغلبــة وفــي اخــتلط أمــر الدولــة بــين تصــورها دولــة ســلط -
وأعـراف وتقاليـد، وبـين  «أحكام سـلطانية وواليـات دينيـة»مجتمع تسوده وترعاه نصوص تجمع بين 

تصورها دولة حديثة قائمة على تمثيل الشعب وتوزع السلطات وفقًا لدستور وقوانين ناظمـة مرتكـزة 
  سلطة الدينية عن السلطة المدنية.ال مبدأين أساسيين: فصل السلطات، وفصل إلى
ـــين نائـــب  - ـــار السياســـي ب ـــين صـــيغة االقتـــراع الحـــر القائمـــة علـــى االختي واخـــتلط أمـــر التمثيـــل ب

(منتخــب) وبــين ناخــب، وبــين صــيغة التبعيــة للــزعيم والشــيخ والنافــذ، حيــث تجــددت صــيغة الراعــي 
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أو  ،«لصـــــيغة الزنائنيـــــةا»والرعيـــــة، فـــــي صـــــيغة الحـــــاكم والمحكـــــوم، فـــــي صـــــيغة نـــــدعوها اليـــــوم 
  .«الزبونية»
هيئـــات منفصـــلة ومتكاملـــة فـــي إدارة شـــؤون أمـــر الســـلطات بـــين معناهـــا ودورهـــا ك كمـــا واخـــتلط -

 إليـهالشعب (كمواطن)، وبين معناها كهيئات وسيطة بـين المجتمـع والدولـة، وبـالمعنى الـذي يشـير 
عصـــبية مســـتتبعة، عصـــبية معنـــى العصـــبيات وتراتبهـــا فـــي التعريـــف الخلـــدوني: عصـــبية غالبـــة، 

لخ، وقد لعبت القبائل والعشائر، والطوائف، هـذا الـدور ة، عصبية ممانعة، عصبية خارجة...إموالي
وهـــــذه الوظيفـــــة فـــــي هـــــذا االجتمـــــاع الـــــذي يمكـــــن أن نســـــميه االجتمـــــاع العصـــــباني..(االجتماع 

  )، حيث يغيب مفهوم تداول السلطة.االنقالبي
ع وطنــي واجتمــاع عصــباني، وبــين مواطنيــة تقــوم علــى حقــوق وهكــذا اخــتلط األمــر بــين اجتمــا -

طوائف وقبائل تقـوم علـى حقـوق الجماعـات وحـق اسـتدخال الفـرد فيهـا..  إلىالفرد، ورعية منقسمة 
بحيــث تصــبح العشــيرة أو الطائفــة، وقــد أنتجــت هــذه التشــكيالت األهليــة أخيــرًا أحزابهــا ومنظماتهــا 

لسلطة في مراتب الدولة وبديًال عن المواطن، وعـن مفهـوم الـرأي الحديثة، حزبًا سياسيًا أو وسيطًا ل
العــام. وهكــذا اســتعيض عــن المواطنيــة وعــن الــرأي العــام وعــن فعاليــة التمثيــل فــي ســلطة التشــريع 
والرقابة (البرلمان)، بالجماهير وبالحشود (الحشود المنمطة والشمولية، أو حشود العوام والدهماء)، 

  حة على اختالف ألوانها وأعالمها.لمسلوأخيرًا بالميليشيات ا
  إعادة تأسيس للمواطنة في زمن جديد :توجهات مستقبلية

 إرهاصاتانقطع عن سابقه الذي بدأت فيه  ،فصل جديد من فصول التاريخ العربي المعاصر
وها نحن أمام زمن ثالث يعاد فيه  الحزبي.والعمل ، واالقتراعالحياة السياسية عبر مبدأ التمثيل 

 من خالل إعادة اكتشاف ألهمية المسألة الديمقراطية.، سيس المجتمعات السياسية العربيةتأ

لعربية، وٕاعادة التأسيس والتي نالحظها بدينامية في العديد من المجتمعات ا االكتشافلكن إعادة 
تنميط الحياة  إلى ،: عولمة تنحو عبر قوى عالمية كبرى متسلطةتتمان بظروف صعبة وقاسية

، فية واختزال الحياة السياسية بقرارات مركزية مستقوية بالقوة العسكرية والمالية الممركزةالثقا
وردات فعل عليها طرفية تنحو نحو التقوقع في هويات صغرى دفاعية وأصولية متقهقرة وأحيانًا 

  مدمرة للذات.
من دروس  حيث يستفاد أوالً ، فإن فسحة للعمل تكمن بين حيز الحّدين وتتحّداهما ،ومع ذلك

التجربة التاريخية المحلية ويستفاد أيضًا من تراكم التجارب في ما مارسته الشعوب من هويات 
  ي ويتصالح مع الهويات المتقاطعة.اعتماد صيغة المواطنة كٍل يحتو  إلىوانتماءات وصوًال 

حيث لم يَر قد أبانت عقم النظرة األحادية للديمقراطية  ،فإذا كانت تجربتنا التاريخية العربية
األعيان العرب والرأسماليون العرب إال 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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الديمقراطية االجتماعية  في مرحلة ثانية فاقترحت بديًال عنها «الرجعي»الثورية الجديدة إال وجهها 
والديمقراطية الشعبية، فكان إلغاء المواطنة وما تتطلبه من استقاللية في الرأي والنقد والمحاسبة 

وتبعية  «عصمته»و «حكمته»و «الهام القائد»لمصلحة مركزية القرار هو النتيجة بحجة 
إعادة اكتشاف مفهوم المواطن  ىإلالجماهير له، فان إعادة اكتشاف الديمقراطية اليوم يعيدنا أوًال 

  هذا المفهوم، وأهم هذه األبعاد: إليهامن خالل استحضار مجموعة من األبعاد التي يحيل 
أو  ،وليس عمرًا محّدداً  ،وليس رجًال فحسب، فالمواطن ليس فردًا فحسب :البعد اإلنساني -أ

: مفهوم مفهوم أوسع إلىضرورة فالمفهوم الحقوقي يحيلنا بال ،اإلنسان - انه المواطن ، مهنة معينة
المفهوم القابل دائمًا للتجريد والتعميم وبالتالي للتطوير كلما برزت عقبة في  «حقوق اإلنسان»

  .والعدالة في مجتمع من المجتمعات وجه المساواة
يتطّلب نظرة ثقافية وتربوية تقوم بشكل أساسي على التسامح وتعلم قبول  ،هذا البعد اإلنساني

  .ة المواطنة وأخوة اإلنسانية معاً لتعامل معه بذهنية أخو اآلخر وا
نه موقف خلقي وجزء من أ، «العفو»يمنحها القوي كمنحة ، لكن مبدأ التسامح ليس منًة من فوق

ومبدأ الحقوق ، أخالقيات واجبة على اإلنسان وفقًا لمبدأ التحسين والتقبيح المشهور عند المعتزلة
تبرز أهمية شروط  ،يستدخل هذا الخلق في مسلكيات المواطن الطبيعية عند الفالسفة. ولكي

نقد  ج النقدية في الدراسات اإلنسانية: التنشئة الوطنية اإلنسانية التي تفترض استيعاب المناه
وتفسير المسلكيات ، ونقد العقلية الخرافية ،العنصرية والتمييز على اختالف أشكاله

في  هذا التوجه في مناهجنا التربوية والتثقيفية االعتباربوالسؤال هل أخذنا  .إلخ..الالعقالنية
  ؟مدارسنا وجامعاتنا ومؤسساتنا

 االقتصاديةراوحت تجربتنا التاريخية بين اعتماد صيغة الليبرالية  :البعد التنموي البشري -ب
 ، على مستوى المناطق ،والجنسية واالقتصادية االجتماعيةمزيٍد من التفاوتات  إلىوالتي أدت 
نوع من التمايزات  إلىاألمر الذي أدى بدوره ، وبالتالي على مستوى المواطنين ،والجماعات

خلل  إلىالطائفية والمذهبية في مجتمعاتنا وأّدت  االنقساماتالطبقية والمناطقية التي فاقمت حدة 
 تراعاالقخطير في فكرة المواطنة والتي تتطلب أوًال وقبل كل شيء حق المساواة والعدل قبل حق 

وٕاذ حّلت األنظمة العسكرية ذات الحزب الواحد أو األيديولوجيا الواحدة في السلطة باسم  العام.
فلم ينتج عن ذلك إال تنمية أحادية تجّلت في تضخم  ،االشتراكيةالفقراء والمستضعفين أي باسم 

في القطاع  ثماراالستقطاع عام غير منتج، وهو نظام ال يقيم اعتبارًا للمبادرة واإلبداع وحسنات 
وهو البعد البشري  ، والنتيجة أن التجربتين أغفلتا البعد الشامل والتكاملي في التنميةالخاص. 

  :وشروط المفهوم الجديد للتنمية حلقات مترابطة في معاني إلىالذي يحيل بدوره 
  .في المشاركة في الحياة السياسية تنمية الوعي السياسي لدى المواطن كإنسان مسؤول -
 .قة ليكون الخيار والرأي عقالنياً حس النقد والبحث عن الحقي ميةنت -
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معايير  اعتبار مستوى التعليم ومستوى الصحة ومستوى الوعي البيئي ومستوى المشاركة -
 ...أساسية في درجات التنمية

سـان فاعـل فـي السياسـة والثقافـة ت جديـدة للـوعي بأهميـة المـواطن كإنكل هذه األمـور شـّكلت رافعـا
  مية معًا.والتن
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