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تشير اآليات القرآنية التي تشكل شعارًا لمحور 
القيم التي يحملها المؤمن،  هذا العدد إلى أنّ 
مســؤوليًة  تصبح  بها،  يتّســم  أن  ينبغي  التــي  واألخالق 

  N  M  L ﴿ والصبر:  الوفاء  تقتضي  وأمانة  ورسالًة 
  Z   ❁   X   W   V     U   T   S   R   Q    P   O
  f  e     d  c  b    a  `   _^   ]   \  [
  r   q   p  o    n   m   ❁   k   j     i   h   g
رســالة  حامُل  فالمؤمن  ولــذا   ﴾w  v  u    t      s
الدعوة إلى اهللا بالعمل الصالح؛ أي بأن يتخذ من نفسه 
نموذجاً، هو نموذج المســلم الحق. وهذا النموذج يجب 
ل وينبغي أن يتحلــى بالصبر؛ ألن طريقه كله  عليه التحم
ومجاهدة؛ فالذين يصبرون ويجاهدون في ســبيل  ُمعاناةٌ 
األمور  نتيجة  العظيم،  الحظ  أصحاب  هم  والبشرية  اهللا 
الثالثة معــاً: اإليمــان، والعمل الصالــح، والصبر على 
عنــد اهللا. إنما ما هي  لألجر، واحتســاباً  المكاره طلباً 
هذه الدعوة التــي يحملها المؤمن، وُتنتج العمل الصالح 
للبشرية، الذي ُيصبُح سمًة للمسلمين وشعارًا لهم؟ إنها 

القيمي النظام 
والمجتمع الدين  في 

»ªdÉ°ùdG  øªMôdG óÑY
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قيم المســاواة والرحمة والكرامة والعدل والتعارُف والخير العامّ، وهي 
جميعــاً قيُم قرآنية؛ بمعنى أنها وردت عشــرات المــرات؛ بل ورد بعضها 
مئات المرات في القرآن (مثل المســاواة، والخير العام). وقد اســتقرت 
هذه القيم وتغلغلت في نفوس المؤْمنين وتصرفاتهم عدة أجياٍل، فكانت 
في أســاس تبلْوُر أمة اإلســالم والمســلمين. وتشــير التجربة التاريخية 
كثيرين تســاءلوا عن تخلف العمل الصالح  للمسلمين مع النّص إلى أنّ 
عن اإليمان؛ وذلك من خالل مبحــث مرتكب الكبيرة. فالمؤمن الصادق 
م كســْفك الدم أو اســتباحة األعراض واألمــوال؛ بيد أن  ال يرتكب محر
ذلك وقع في عصر الصحابة، وبعض الذين ارتكبوا ذلك كانوا معروفين 
د الســلوك الطيّب، والعمــل الخيَّر؛ فكيف نفهُم  باإليمان العميق، وتقص
تخلف العمل الصالح عن اإليمان؟ وعلى ذلك أجابت الســيدة عائشة أُمّ 
المؤمنين في حديثها عن أخالق رســول اهللا صلوات اهللا وســالُمهُ عليه 
والســالم اســتظهر  حين قالت: كان ُخلُقُهُ القرآن. أي أنه عليه الصالةُ 
في تفكيره وتصرفاته القيم القرآنية السالفة الذكر، وهي ال تحولُ دون 
ه  م الذي عد الخطأ اإلنســاني؛ لكنها تحول بالتأكيد دون ارتكاب المحر
القرآن حدًا فاصًال بين اإليمان والكفر. فقيمة المساواة تستقر في َخلَد 
المســلم بما ذكره القرآن من وحدٍة في أصل الخلق، وأن البشر جميعاً 
كنفٍس واحدٍة أمام اهللا فــي القيمة والعمل والثواب والعقاب. وهكذا فإنّ 
اعتقاد التســاوي ُيذهب رذيلة الِكْبر، كما ُيذهب رذيلة اعتقاد األفضلية. 

   B ﴿ وقيمة الكرامــة تضُع على عاتق المؤمن فضيلــة العهدين: عهد
C﴾، وعهد: ﴿ _  `  b  a﴾؛ أي عهد االعتراف والمعرفة، وعهد 
االســتخالف والمســؤولية. وهاتان كرامتان مــن اهللا 8 تحدث عنهما 
القرآن باعتبارهما األمانة التي تميز بها اإلنسان على سائر الكائنات أو 
من المســاواة والكرامة، تأتي قيمة الرحمة، وهي  المخلوقات. وانطالقاً 
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صفٌة ســاميٌة من صفات اهللا 8 تجاه مخلوقاته، وقــد أعطاهم نصيباً 
منها فصارت قيمًة وُخلُقاً في الوقت نفســه؛ وذلك ألنها نظرةٌ ورؤيٌة من 

   P   O   N  ﴿ :جهة، وتصرٌف وُخلٌُق من جهٍة ثانية فقد قــال تعالى
ى نفسه : ﴿ +    وقال: ﴿ 5    6   7 8﴾، وسم ،﴾Q
  c  b  a  ` ﴿ :عن النبــي ورســالته ,﴾، وقــال متحدثاً 
  ¥  ¤   £﴿ بوالديه:  توصيته  في  لإلنســان  قال  ثم   ،﴾ d
بين الرّب وســائر بني البشر؛  ¦  §  ¨﴾. وبذلك تكتمل الدائرةُ 
داللة ذلك كما جاء في األثر النبوي فإنّ الراحمين يرحمهم اهللا تعالى؛ 
تقتضيان العدل، ليس بوصفه سمًة قضائية  الرحمة والكرامة معاً  َبْيَد أنّ 
وحْســب؛ بل وبالتســديد في النظرة واإلنصاف فيها وفي الفعل. والعدل 
بهذا المعنى هــو توازٌُن دقيٌق يدفــع إليه اإليمــان والرحمة واإلنصاف، 
فيكــون المؤمن عادالً ومنصفــاً في نظرته وفعله ومجتمعــه وحاكمه. ثم 
هــذه القيم ُكلها إنما ُتمــارس تجاه اآلخرين، وهــذا معنى التعارف  إنّ 
الذي يتضمن معنى المفاعلة أو الِحــراك باتجاه اآلخر المختلف. وبهذا 
الحراك المســتند إلى الكرامة والرحمة يصبح االختالف داعية تعارٍُف 
وتالٍق، وليس داعية تفرقة وانفصام. فالتنــوع في القرآن الكريم داعية 
وحــدٍة وتكاُمٍل، وليس العكــس؛ ثم يأتي نداءُ القرآن الدائم لممارســة 

الخير العامّ، والتحلي بالصبر، وانتظار األجر من اهللا.
وإذا كان النظام القيمي القرآني قد شــكل أو كان الدافع في تشكيل 
اجتماعية ـ  منظومة القيم االجتماعـية فـي اإلسالم ـ والتي صارت أخالقاً 
فإنّ التجربة التاريخية تشير مرًة أُخرى إلى ظهور تلك القيم على مستوى 
الثقافة والجدل الكالمي. فقد رّكزت اتجاهــاٌت كالميٌة على قيمة العدل؛ 
بينمــا رّكزت اتجاهاُت أخرى علــى قيمة العناية والرحمــة. وبذا فقد بدا 
بســبب النقاش والجدال الحــاّد أن هاتين القيمتيــن متقاطعتان؛  أحياناً 
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لكنهما ما لبثتــا أن تالقتا من جديــد لدى الفقهــاء واألصوليين الذين 
طــوروا نظرية الضرورات أو المقاصد الشــرعية أو حقوق اإلنســان: حق 
الِملْك، ويضاف  النفس، وحــق الدين، وحق العقل، وحق النْســل، وحــقّ 
إليها كذلك حق الحرية، ولو تأملنا هذه الُخماســية السداســية لوجدنا 
أنها تصل المســاواة بالكرامة وبالعدل والرحمة، وبــذا؛ فالذي يبقى من 
مقتضيات المنظومــة القيمية القرآنية أمران اثنان: ما طالبنا به اهللا 8 
من الصبر، وما وَعدنا به ـ نحن المحتســبين ـ من حــٍظ عظيم. إنما ما 
معنى طلب الصبــر في هذا الســياق؟ إن الدعوة إلــى اهللا التي تتحدث 
عنها اآلية تقتضي أمرين: اإليمان ومنظومة القيم من جهة، والصبر على 
ل الدعوة وتبليغها  فــي َتَحم البالء وحين البــأس من جهٍة ثانية. ذلك أنّ 
مشــقة كبرى وبالغة، وقد يصــرف ذلك غير ذوي العزيمــة عن المتابعة 
في الدين، بل في جدوى الدعوة لهؤالء القوم.  دون أن يعني ذلك تشككاً 
وا على الصبر وعدم اليأس وعلى  والقرآن يطلب مــن أهل الدعوة أن يصر
المتابعة. ثم إن الدعوة قد ال تحصل على استجابة؛ بل قد يكون أيضاً من 
ورائها اضطهاٌد بســب الثبات عند المبدأ. وهكــذا يكون الصبر هنا ثباتاً 
ًال لعبء دعوة اآلخرين وإن لم يســتجيبوا.  على المبــادئ، كما يكون تحم
فالتوفيــق في الدعوة يكون نتيجــة الصبر للجهتين: لجهــة المبادرة إلى 

ل التبعة والصمود في الدعوة وعليها. دعوة اآلخرين، ولجهة تحم
إذا كان المؤمــن صبورًا إذن فإنه يفوز، ثــم إنه يكون صاحب حظ 
عظيم، والحظ العظيُم هذا يكون في الدنيــا واآلخرة. ففي الدنيا تفوزُ 
الدعوة، وفي اآلخرة هناك األجر، والذي بمقتضاه يســعد المؤمن؛ ألنه 
أدى واجبه وصبر عليه فاكتملت لديه المنظومة القيمية اإلسالمية حينما 
حقّق إيمانه بالعمل الصالح، واســتخدم العمل الصالح لخير المسلمين 

ولإلسالم والعالم.
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■  وزير األوقاف والشؤون الدينية.

١

CG `` ُيحــّدد القــرآن الكريــم العالقــات بيــن 
المســلمين وأهل الكتــاب في نــداٍء أو دعوٍة 
من  المســلمين  إلى  خطاٍب  وفي  جهــة،  من  للكتابيين 

جهٍة أُخــرى. ففي النداء أو الدعــوة يقول 8 : ﴿ :   
   D   C    B   A   @   ?  >   =   <   ;
   O N     M   L   K   J   I H   G   F E
 ﴾ Y    X    W    V   U  T    SR    Q  P
[ســورة آل عمران: 64]. أّمــا فــي الخطــاب الـموجه إلى 

  & %  $  # " ﴿ فيقول 8 :  المســلمين 
  2  1  0  / .-  ,    +     *  )  (  '
 ﴾ ;    :   9   8   7   6   5   4 3
والخطاَب في  لْنا الدعــوةَ  [ســورة العنكبوت: 46]. فإذا تأم

أُلقيت الكلمة بجامعة أكسفورد، المملكة المتحدة، سپتمبر 2011م.  *
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ســياٍق واحٍد نجُد أنهما يقومان على مبدأين اثنين: أحُدُهما َعقَدي، وهو 
مبدأُ التشارُك في الدين الواحد أو القولُ بوحدانية اإلله، واآلَخُر مترتٌب 
عليه، وهو نََظــُر أحدنا إلى اآلَخر على قدم الُمســاواة من كل وجه: في 
اإلنســانية والكرامة واالســتقامة في التعاُمل، وعدم اعتقاد األفضلية أو 
التقدم: ﴿ R   Q   P   O   N     M   L   K ﴾. ولنالحْظ أنّ مطلَب 
االبتعاد عن الِشــْرك يوَصُف في الخطاب بأنه إْن وَقع فالذين وقعوا فيه 
وقعوا في الُظلم: ﴿ *     +    ,  - ﴾؛ ألنه 4 يقول في آيٍة أُخرى 
في ســورة لقمان: D  C    B  A  ﴿ 13 ﴾. وهكــذا يكوُن هذا 
لجهتين: جهة اإلخالل بمبدأ وحدانية الخالق، وجهة الخطأ  الُظلْم واقعاً 
ُتجاه وحدة بني البشــر وَتســاويهم أمام اهللا وفيما بينهــم. ثم إنه في 
فعل  اآليتين، أو النداء والخطاب كل منهما ينتهــي بأنه مهما كانت رّدةُ 
المخاطبين من أهل الكتاب؛ فإنّ المسلمين يظلون على التزامهم بالنداء 

       X   W   V   U T  ﴿ :والخطاب ومقتضياتهما. ففي اآلية األُولى
Y﴾. وفي اآلية الثانية: ﴿ 9    :    ; ﴾، أي نحن ملتزمون 
بوحدانيــة األُلوهية والربوبيــة، ونحن ملتزمون بالكلمة الســواء العادلة 
والضامنة في أن ُتعاِمَل اآلَخَر في هذه الدنيا كما ُتعامل نفَسَك على قدم 

المساواة، دونما َتعاٍل وال إْسراٍف أو إجحاف.
له في الَعْرض الُمنِصف لتاريخ  ويجُد هذا المسار المبدئي تصديقاً 
الجماعة أو الجماعات المســيحية في العقيدة والتاريخ، إرشــادًا ألتباع 
من  وشــركائهم  أقرانهم  مــع  التعاُمل  كيفيــات  إلى  المحمديــة  الدعوة 
المسيحيين في الزمان الجديد. فقد ورثوا الكتاَب فكان منهم َمْن أحَسن 

وســبق: ﴿ 3  4  5   6  7  8   9:  ;  >  =  
 ﴾ I  H   G F  ED  C  B  A  @ ?   >
[ســورة فاطر: 32]. وحتّى عندما كان أتباعُ عيسى ابن مريم 6 يخطئون، 
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فإنمــا كان ذلك بقْصــٍد َحَســٍن، ودون أن ُتفارَقهم أخالُقهُْم الســْمحة: 
   LK   J   IH    G   F   E   D     C   B   A   @  ﴿
  X   W   V   U     T   S   R   Q   ❁   O   N   M
    c   b   a   `   _   ^   ]   \     [   Z   Y
  q   po   n   m    l   k   j    i   h   g   f   e   d
وإذا  ـ 27].  [ســورة الحديد: 26   ﴾ y   x   w    vu   t   s   r
وصــل األمر إلى عصــر النبي، ومســتقبل األَدهار؛ فإنّ المســيحيين في 

   ª   © ﴿ :نظر القرآن هم أهُل الشراكة األفَضل للمسلمين
   ¸     ¶   μ    ´   ³²    ±   °   ¯   ®       ¬   «
   (    '    &    %    $    #    "    !     ❁    ¼    »    º    ¹
 ﴾ 6     5    4    3    2    1    0/    .    -    ,    +     *    )
ـ 83]. وهكذا ومرًة أُخرى هناك االعتقاد الواحُد، والمتمثّل  [سورة المائدة: 82 
بالشراكة في اإليمان وقيمه والعمل الصالح، ووحدة النظرة إلى إنسانية 
اإلنســان بين المســيحيين والمســلمين، وهما الضماُن والضمانُة لسواد 
أخالق المــودة والرحمة في العالقة بين الجماعتيــن، وفي عالئقهما معاً 
من اإللزام اإللهي بالكلمة السواء، وااللتزام  بسائر بني البشر، انطالقاً 

األخالقي برعاية ذلك فيما بينهم، ومع الناس أجمعين.
دة  ســة على الوحدانية، والمســد هذه «الكلمَة الســواء» المؤس إنّ 
في الحياة اإلنســانية بالُمســاواة وعدم التربب تحكُُمها وتحرُسها قيٌم 
وأخالٌق هــي «الوصايا العشــر» لدى أهــل الكتاب، وهــي ذاُتها قيُم 
الكرامة والرحمة والعدل والتعارُف والخير العامّ، التي تتكرر عشرات 
بل مئات المرات في القرآن الكريم. وهي َتِرُد بثالثة أشكاٍل وسياقات. 
فهي َتِرُد أوالً والمخاَطبون بها المســلمون، إّما لألمر بها أو باعتبارها 
باعتبارها من قيم التماثُل والشراكة بينهم  ِسماٍت لهم. وهي َتِرُد ثانياً 
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أو تناُفساً  أو تساُبقاً  بوْصفها استباقاً  وبين المسيحيين. وهي تِرُد ثالثاً 
حميدًا بين المســلمين والمســيحيين في التعاُمل بين الجماعتين، وفي 
مع البشــر اآلخرين، ســواء على ســبيل الدعوة، أو على  تعاُمِلِهما معاً 
ســبيل طرائق التعاُمل. فالمسيحيُة واإلسالُم ال يتشاركان في الوحدانية 
باعتبارهما دينَين تبشيريين أو َدَعويين، بلُغة  فقط؛ بل يتشاركان أيضاً 
المسلمين. فاإلسالُم يرى نبيه ُمرَسًال رحمًة للعالمين، والمسيحيُة ترى 
أو التبشــير أو الشهادة  الدعوةَ  دعوَتها ُبشــرى بالخالص. وهكذا فإنّ 
على بني البشر أو أمام اهللا تعني أصًال الحرَص بالمعنى اإليجابي على 
إشــراك اآلَخر العالَمي في هذه الخيرات اإللهية (وهــي خيراٌت قيميٌة 
وأخالقية في األســاس)، والتي حصل عليها المسيحي كما حصل عليها 

المسلم.

:≥FÓ©dG  ä’ÓàNGh  áæª«¡dG  oäÉYGô°U  ``  Ü

على مســتوى االعتقاد وعلى  قائمــاً  إذا كان هــذا التوحــد والتآزُرُ 
مســتوى المنظومة األخالقية، فكيف حدث االختــالل إذن؟ وهو بالفعل 
عظيــم. فمنــذ كانت المســيحية، ثــم كان اإلســالم، ظهرت  اختاللٌ 
وعلى  والمتباعدة،  المتجــاورة  المجــاالت  في  هائلٌة  نزاعاٌت  وانتشــرت 
المســتويات المحلية والعالمية. وقد اتخذت تلك النزاعات والصراعات 
أسماءً وعناوينَ مختلفة، مثل العرب والبيزنطيين، والمسيحية واإلسالم، 
والحروب الصليبية، والعثمانيين واألوروبيين، والشرق والغرب. وقد أراد 
بعُض المؤرّخين نســبة ذلــك إلى االختالفات في االعتقــاد. وقد يمكن 
النََظُر في ذلك، لوال أننا نعرُف أنه حتى الحروب ذات الصبغة الدينية 
وَخلْفياٌت ال عالقــة لها بأديــان المتحاربين. ثم إننا  كانت لها أُصــولٌ 
حروَب أهل الدين الواحد أو االعتقاد الواحد كانت  نعلم أنّ  نحن جميعاً 
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أفظَع وأعظَم من مثيالتها مع اآلخرين الذين ال يقولون بالعقيدة ذاتها، 
وال ينتمون إلــى الحضارة ذاتها. ولذلك ال ُبد من البحث عن أســباٍب 
أُخرى للنزاعات بين المســيحيين والمســلمين، وبين هؤالء وأولئك من 
جهة، وأرباب الديانات والعقائد األُخرى من أَُمم العالم. ودعوني أستبق 
األُمور بعض الشــيء فأُذكر بـما قاله الــداالي الما عام 1999م عندما 
كانت حركة طالبــان تقِصُف بالمدفعيــة تماثيل بــوذا بالباميان، وهي 
مقاطعٌة بأفغانستان دخلت إليها البوذيُة في القرن الخامس أو السادس 
للميــالد. قال الداالي الما: لقــد مضت علينا قروٌن وقــروٌن في جنوب 
آسيا وشرقها، ونحن نشــهُد ونعاني من صراع المســيحيين والمسلمين 
فيما بينهم، وعلى دياِرنا وإنساننا. إنهم يحبون السطوة والسيطرة، وال 
يستطيعون َقبولَ اآلَخر على َقَدمِ المساواة (انتهى االقتباس). فالتشخيص 
والتوصيف الصحيح للنزاعات بين بني البشــر حتّى لــو كانوا من أهل 
ســبَبها هو الذي ينهانا القــرآن الكريم عنه في آية  الدين الواحد أنّ 
الكلمة الســواء: ﴿ R   Q   P   O   N     M   L   K﴾، أي إرادة 
التربب واالســتكبار فــي مصطلح القــرآن، وإرادة الهيمنة فــي التعبير 
وحديثاً  الحديث والُمعاصر. ال شــك إذن في االختالل الحاصــل قديماً 
في العالئــق بين األَُمــم واألديان والثقافــات، والذي مردُه كما ســبق 
إلى ســواد إرادة الهيمنة من هذا الجانــب أو ذاك. وقد ترتبت  القولُ 
عليها نزاعــاٌت وحروٌب عالميٌة عســكريٌة واقتصاديــٌة وثقافية. ومع أنه 
ال يمكنُ بالفعل نســبُة ذلك ُكله على المستوى العالمي إلى المسيحيين 
الطرفين يتحمالن على العموم أقدارًا كبيرًة  والمســلمين وحدهم؛ لكنّ 
من المســؤولـية عن االخـتــالالت والنـزاعات؛ وذلك ألســباٍب ثالثة ـ 
الســـبب األول: امتالك المنهج الشــامل للخالص من طريق االعتقاد، 
ل أعباء األمانة.  ومن طريق التبشير والدعوة، ومن طريق الشهادة وتحم
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عالمي في  فالمســيحيُة ديانٌة عالميٌة في منهجها ودعواها، واإلســالُم دينٌ 
نهجه ودعــواه، وكال الدينَيــن اإلبراهيمييــن يضعان على عاتــق أتباعهما 
مسؤوليات الخالص والسعادة والنجاة، والشــهادة أمام اهللا على البشرية، 
كما الشــهادة للبشــرية، مــن منطلق اإليمــان والفداء لدى المســيحيين، 
والرحمـــة واألمر بالمـعروف والنهي عن المنكر لدى المســلمين. والسبب 
أّدتا  واللتين  الديانتيــن،  هاتين  ألتباع  واألدوار  األحجــام  ضخامة  الثاني: 
على المســتوى العالمي، منذ القرون الوســطى وحتى  وتؤديان هذه المهامّ 
في  اليوم. فمنذ القرن التاســع الميالدي حققت الديانتان انتشــارًا شاسعاً 
سائر قارات العالم القديمة. واألهم من ذلك أنه كان لهما وما يزال إشعاعٌ 
ثقافي ضخٌم، وتأثيٌر غــّالٌب في األفكار ومنظومــات القيم ومناهج العيش 
والتصرف. وكما كان اإلسالُم تأسيسي التأثير الَعقَدي والثقافي والسياسي 
في عوالم العصور الوســطى؛ كان للمسيحية أو المسيحيات وما يزال تأثيٌر 
عظيٌم فــي عوالم األزمنة الحديثة على مســتوى العالم. وهــذا كلهُ إضافًة 
لضخامة أعــداد المؤمنيــن بالديانتين مقارنة بأي ديــٍن آخر، ال من حيث 
العدد فقط، بل من حيث التأثير في تاريخ العالَم وثقافاته أيضاً. والسبب 
الثالث: الــدورُ الكبيُر الذي لعبه الدينان في النُقلة الكونية التي شــهدها 
العالَم ويشــهُدها بين الُربع األخير من القرن العشــرين والُربع األول من 
 كاثوليكي القرن الحادي والعشــرين. فقد كان هناك اصطفاٌف بروتستانتي
إسالمي في مواجهة النظام العالمي الُثنائّي القُطبية الذي ساد بعد الحرب 
العالمية الثانية في الجانب الجيوسياســي واالستراتيجي، كما في الجوانب 
إرادات الهيمنة  الدينية والثقافية. وكما في كلّ مرحلٍة تاريخيٍة فاصلة؛ فإنّ 
 ك هذا االصطفاف وتراُجع ِثماره في مجال إقامة نظامٍ عالميت إلى تفكأد
جديــد؛ لكنّ النُقلة كانت قــد تحقّقت، وأفادت منها أَُمــٌم كثيرةٌ في إعادة 

ترتيب حياتها ومصائرها وسط الظروف والشروط الجديدة.
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العالئق بين الدينين والجماعتين البشــريتين الكبيرتين  َمر اختاللُ 
إذن بمرحلتين تاريخيتين مديدَتين: األولى منذ القرن السابع الميالدي 
وحتى القرن الســادس عشــر الميالدي. والثانية منذ القرن الســادس 
عشــر وإلى أواخر القرن العشــرين. في المرحلة األولــى ـ وعلى مدى 
تسعة قروٍن على وجه التقريب ـ ظهر اإلســالم وانتشر، وحقّق لصالحه 
لجهــة الســيطرة مــن جانــب إمبراطورياته على  تغييــرًا اســتراتيجياً 
أجزاء واســعة من آســيا وإفريقيا وأوروبا، كما الســيطرة على المحيط 

على  انتصر  وقــد  المتوســط.  والبحر  الهندي 
علــى  المســيحية  البيزنطيــة  اإلمبراطوريــة 
المســتوى الجيوسياســي في النهايــة؛ إذ بعد 
مقاومــٍة اســتمرت حوالَــي الثمانمائــة عــام 
اســتطاع العثمانيون فتح القسطنطينية عاصمة 
اســتطاعوا  ما  المســلمين  لكنّ  اإلمبراطورية؛ 
بالقْدر نفِســه فــي المجاالت  تحقيــق تقــدمٍ 

الدينية والثقافية، على األقلّ بحسب ما كانوا يرغبون؛ إذ كانت رغبتُهُم 
ـ أو لنقُــل طموُحهُم ـ أن يعترف بهــم الالهوتيون المســيحيون باعتبار 
دينهم ديناً إبراهيمياً مثل المســيحية واليهوديــة. فقد تبين من العْرض 
النبي محمدًا والقرآن كانا يتوقان إلى اعتراٍف ُمتباَدٍل على  الســابق أنّ 
أساس االشتراك في الدين الواحد أو الوحدانية والمنظومة القيمية. أّما 
مسيحيو الديار التي فتحها المســلمون في القرنين السابع والثامن فقد 
نظروا إلى اإلسالم بوصفه َسوطاً إلهياً لمعاقبة سادتهم من البيزنطيين، 
ومعاقبة المسيحيين أنفُِسِهْم؛ ألنهم أهملوا القياَم بواجباتهم الدينية. في 
وتشويهاً  حين نظر الالهوتيون البيزنطيون إلى اإلسالم باعتباره تحريفاً 
للمســيحية الحقة. ولذلك فقد رجــا الطرفان: ـ الســريان المتعّربون، 

 »a  lá«ªdÉY  láfÉjO  oá«ë«°ùªdG
 oΩÓ°SE’Gh  ,ÉgGƒYOh  É¡é¡æe
 ,√GƒYOh  ¬é¡f  »a  w»ªdÉY  løjO
 ø« s«ª«gGôHE’G  ø« næjódG  Óch
 Éª¡YÉÑJCG  ≥JÉY  ≈∏Y  ¿É©°†j
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والبيزنطيــون ـ أن تتضــاءل قوة أولئــك الذين يرونهم بــدًوا غزاة ثم 
يزولون، كمــا زالت موجــاٌت بدويٌة َجَزريــٌة من قبل. هــذان النزوعان 
نجُدُهما في كتابات مؤرّخي الُســريان والهوتييهــم، ومؤرخي األرثوذكس 
والبيزنطيين والهوتييهم فيما بين القرنين السابع والتاسع للميالد. لكْن 
أين نجُد رغبة وطموَح المسلمين العتراف المسيحيين بدينهم؟ نجد تلك 
الرغبة وذاك الطموح فــي األعمال الكثيرة في النــوع األدبي المعروف 
باســم «الرّد على النصــارى»، فهناك أبــواٌب طويلٌة عريضــٌة في تلك 
ذلك واضٌح في التوراة  الردود في إثبات صحة نبوة النبي محمــد، وأنّ 
في أهمية فكرة الوحدانية  واإلنجيل. وُيضاف لذلك حديٌث طويٌل أيضــاً 
لإلسالم، وفي صحة الوْحي القرآني، وأنه أَوضُح لهذه الناحية وأدّق من 
ونة المفكّر اليهودي أهمية  العهدين القديم والجديد. وقد أدرك ابن كم
هذا االعتراف وحساســيتَهُ بالنســبة للمســلمين، فكتب كتابه: اإلنصاف 
للديانات الثالث، ذاهباً إلى التوحد في األصل اإلبراهيمي، والتكاُمل في 
المســيحيين ردوا عليه أكثر من المسلمين.  الفضائل فيما بينها؛ بيد أنّ 
وقد أّدى ذلك اإلنــكار المتمادي إلــى ظهور اتجاهــاٍت راديكاليٍة لدى 
مفكّري المســلمين، فكان هنــاك َمْن قال: ما دمتــم ال تعترفون بديننا، 
فنحن ال نعترُف بدينكــم؛ مع أن ذلك يخالف صريــَح القرآن! ثم كان 
الدليَل على صحة اإلســالم أنه حقّق نجاحاٍت كبرى  هناك َمْن قال: إنّ 
في االمتداد وعدد األتبــاع، وهذه بالطبع ُحّجٌة فيها مــا فيها! وعلى أي 
حال، وعلى مشارف القرن السادس عشر، كانت المسيحيُة قد استجابت 
للتحدي بأشــكاٍل مختلفــة، من مثل الحــروب الصليبية لغــزو واحتالل 
قبر المســيح، ومن مثل اســتعادة األندلس وجزر البحر المتوســط من 
السيطرة اإلسالمية، واالستيالء على شواطئ الجزيرة العربية، وشواطئ 
المغرب. وعندمــا كان البرتغاليــون يتجولون في المحيــط الهندي في 
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القرن الســادس عشــر، كان الوْضع من الناحية االســتراتيجية قد بدأ 
يميل لصالح أوروبا المســيحية. أّما من الناحية الالهوتية والثقافية في 
أي تغيٍر باتجاه االعتراف باإلسالم أو الحوار  العالقة مع اإلســالم؛ فإنّ 
معه ما كان قــد حصل منذ ظهوره فــي الربع األول من القرن الســابع 

الميالدي.
بــدأت المرحلــة الثانية إذن في القرن الســادس عشــر الميالدي، 
برتغالي فــي المحيط الهندي. وبعــد البرتغاليين جاء  وتميّزت بهجــومٍ 
األسبان والهولنديون والفرنسيون والبريطانيون واإليطاليون. واقترن هذا 
الهجوم المتعدد الرؤوس خالل القــرون الثالثة الالحقة بأربعة ظواهر: 
حركة الكشــوف الجغرافية واالســتيالء على العالــم الجديد من جانب 
القوى األوروبية الناهضة، وحدوث االنشــقاق الكبير بداخل المســيحية، 
بحيث أّدى ذلك إلى ِفصاماٍت في رؤية العالَم، وعالئق الدين بالدولة، 
د مشــروعات الســيطرة على العالم باسم المســيحية تارًة وباسم  وتعد
الغرب تارًة أُخرى. والظاهرة الثالثة ســيطرة فكرة الرســالة في سائر 
مشــروعات الهيمنة واالستيالء على العالم، وهي رســالٌة مسيحيٌة تارًة، 
ورســالٌة حضاريٌة تارًة أُخرى. والظاهرة الرابعة ســواد ذهنيات التراُجع 
واالنكفــاء لدى المســلمين، والتي قابلتْهــا لدى الطــرف اآلَخر رغباٌت 
بدا  وإْن  وهكــذا،  والعســكري.  والتبشــيري  المعرفي  باالمتــالك  غّالبٌة 
كأنما تلــك االندفاعُة الهائلُة بحــرًا وبرًا المقصوُد بهــا امتالك العالَم 
األْمَر كان أشمل  اإلسالمي فيما ُيشــبهُ الحروب الصليبيَة الجديدة؛ فإنّ 
مٍ ـ إلى السيطرة على العالم  من ذلك، ورمى ـ وبَجهٍد واٍع ومتصٍل ومنظ
بالقوة العســكرية، وبالتفوق التقني والثقافي، ثم التصارُع على اقتسامه 
بالتناُفس وبالغَلَبة وبالتشــارك في الوقِت نفِســه. ولذلــك، ففي الوقت 
الذي كان يعاُد فيــه ُصنُْع العالَم الجديد المكتشــف على صورة الغرب 
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المرغوبــة، كانت الحضــاراُت اآلســيويُة الكبرى: اإلســالمية والهندية 
والصينية تتعرُض إلى جانب االســتيالء إلعادة تشــكيل وتركيٍب لذاِتها 
ووجودهــا وأولوياتها. وقد أوشــكت هــذه العمليُة أن ُتنَجز في أواســط 
القرن التاسع عشر، حين ســيطرت على العوالم اآلسيوية الكبرى فكرتا 
على الرافضين  التقدم والتالؤم األوروبيتين أو الغربيتين، وصار محكوماً 
للفكرتين أو الُممارســتين باالنقضاء أو الفناء باســم التخلف عن رْكب 
الحضارة والنهوض التاريخي. لقد ســادت بين المغلوبين اآلسيويين على 
الخصوص فكرةُ االنحطاط أو االضمحالل الحضاري، وأنّ البقاء لألقوى 
هــذا األمر كما يســري على األَُمم، يســري على األديان  واألصلَح، وأنّ 
والثقافــات. ووْقتَها راجت لدى النَُخب اإلســالمية الجديدة الفكرةُ التي 
روَجها االستشــراق عن االنحطاط اإلســالمي الطويل، على مدى حوالي 
الخروج من التخلف إنمــا يكوُن باالنضمام إلى الرْكب  األلف عام، وأنّ 

الذي يقوُدُه الغرُب المهيمنُ على المستوى العالمي.
خالل القــرون األربعة الماضية تعرض المشــروع الغربــي للهيمنة 
على العالم لثالثة تحدياٍت داخلية: تحّدي االنقســام بداخل المسيحية، 
وتحّدي الصراع على اقتسام العالَم، وتحدي القومية األلمانية والرسالية 
الشــيوعية. في الحالة األولى ـ أي االنقســام داخل المســيحية ـ أمكن 
بعد حــروٍب ضارية التواُفق على إبعــاد الدين عن إدارة الشــأن العامّ، 
وإحالل الرابطــة القومية والوطنية محلّ الرابطــة الدينية. وفي الحالة 
الثانيــة ـ أي الصــراع على اقتســام العالَــم ـ أمكن ـ بعــد قرنين من 
دولي لتنظيم العالئق بين  ل إلى إقامة نظامٍ  التجاذُب والحروب ـ التوص
الوحدات القومية ذات الســيادة في أوروبا، وفي مســتعمراتها على مدى 
العالَم. وفي الحالة الثالثة ـ أي التحدي األلماني والســوڤياتي ـ جرت 
االســتعانُة بالواليات المتحدة األميركية التــي تعاونت في ضرب ألمانيا 
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ثُنائّي القُطبية، إلى أن تمكّنت  واستيعابها، ومشــاركة روســيا في نظامٍ 
وحلفاؤها قبل رُبع قرٍن من تفكيك االتحاد السوڤياتي  الوالياُت المتحدةُ 
محاولتَها لتســويد األوحدية القُطبية من جديد لقيت  ومنظومته. َبْيَد أنّ 
عالمي جديٍد،  وتلقى تحدياٍت كبــرى، مما يفرُض بالفعل تطوير نظــامٍ 
ما تــزال تحولُ دون بلْورِتِه تجارب القــرون الثالثة األخيرة من الهيمنة 

االستراتيجية والثقافية على العالم.
هــذه المحاضــرة وما يــزال منظومــة القيم  لقــد كان موضــوعُ 
والعالقات بين المســيحية واإلســالم. ومــا كانت الصفحــاُت األخيرة 
موجزًا للمرحلــة الثانية من مرحلتي  اســتطرادًا؛ بل إنها كانت عرضاً 
العالقة بعد حقبة التأســيس. أمــا المرحلُة األُولى فيمــا بين القرنين 
السابع والســادس عشــر، فقد تميزت بظهور اإلسالم، وســواد ثقافته 
وكياناتــه السياســية. وفي حين رأى اإلســالم نفَســه منذ التأســيس 
القرآني ديناً إبراهيمياً، واستهدف السْعَي لتأسيس شراكٍة مع الديانتين 
اإلبراهيميتيــن األُخريين، وحقّق بعض التجــارب الناجحة مثل التجربة 
األندلســية التي تزامل فيها المسلمون واليهود والمســيحيون، ما َقِبل 
الالهوتيون المســيحيون منذ البداية االعتراف باإلسالم، رغم التشاُبه 
في االعتقــاد ومنظومة القيم. ويعتقد المؤرّخ  إلى درجة التوحد أحياناً 
توبي هاف أنه فيما بين القرنين التاسع والســادس عشر؛ ظهر تعاُوٌن 
وصل إلى حدود الشــراكة بيــن ثالث حضاراٍت كبرى هــي: الحضارة 
اإلسالمية، والحضارة الصينية، والحضارة األوروبية المسيحية. َبْيَد أنّ 
السطوة األوروبية بعد القرن السادس عشــر تنكرت للتجربة السابقة، 
ونسبت نفَسها وانتماءَها إلى األزمنة اإلغريقية والرومانية الكالسيكية، 
للغَلَبة والهيمنة اّتخذ َمَدياٍت َكونية، وكان من ضمن  وطورت مشــروعاً 

مجاالت سطوته وسيطرته عالَُم اإلسالم أيضاً.
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األهم فــي تجربة الســيطرة األوروبيــة فالغربية أنهــا لم تكن  إنّ 
قيميٌة وثقافيٌة  عسكريًة واســتراتيجيًة واقتصاديًة فقط؛ بل هي ســيطرةٌ 
أيضاً؛ أي في األفكار ومناهج وأســاليب الحيــاة والعيش. ولذلك، فكما 
ـص على مدى العالــم وثقافاته  أنهــا ُووجهت بمقاومــٍة ومحاوالٍت للتملـ
آثارًا باقيــًة لن تزول في إعادة تشــكيل  ودياناتــه؛ فإنها تركت أيضــاً 
العالــم وجغرافيته وثقافاته بحســب نموذجها الخــاّص أو على مثالها. 
ر الــروم (أي األوروبيون)؛  أحد علماء المســلمين قــال: ما تنص ومع أنّ 
العالم القيمي المسيحي ظل ذا  النصرانية َتَروَمْت؛ فال شــك أنّ  بل إنّ 
تأثيٍر كبيٍر على األوروبيين واألميركيين فــي مواطنهم األصلية، كما في 
مستعمراتهم، ومواطن امتداد هيمنتهم. ومن هناك تأتي تلك االزدواجية 
في مقاربات ووجوه فهم وإدراك أوروبا وأميركا لديانات العالَم وثقافاته 
ُل  وأَُمِمه وتاريخــه ومصائره. ثم إنه فــي الوقت الذي تراجــع فيه تدخ
المؤسســات الدينية بالدواخل األوروبية في القرن التاسع عشر ومطالع 
العشــرين، كان هناك اندفاعٌ ملحوٌظ في حركات التبشــير باتجاه سائر 
أنحاء العالَم التي نشــر الغرُب نفــوذَه فيها، ومن ضمــن تلك األنحاء 

قارتا آسيا وإفريقيا وبلدان العالم اإلسالمي في القارتين القديمتين.

:¿ÉjOC’Gh  äGQÉ°†ëdG  ´Gô°Uh  »eÓ°SE’G/»ë«°ùªdG  oQGƒëdG  ``  `L

على أثَر االنتصار في الحرب العالمية الثانية، وبدء الُثنائية القُطبية 
والحرب البــاردة، بادرت الكنائُس البروتســتانتيُة الكبــرى إلى التواُصل 
مع بعض الجهات اإلســالمية بالقارة الهندية والشــرق األوسط، من أجل 
الدعوة لشراكة اإليمان في وجه الشــيوعية الُملِْحدة، كما قالوا. وقد كان 
تلك المبادرة إنما حدثت في ســياق الحــرب الباردة والحرب  أنّ  واضحاً 
الثقافية بين الجبارين. وقد رحب بعُض المسلمين بهذه البادرة باعتبارها 
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األُولى منذ آمــاٍد ســحيقٍة وبخاصٍة أنهــا ال تجري في ســياقات الردود 
والجداالت. لكنهم طالبــوا باعتراٍف متباَدٍل على المســتوى الديني، كما 
طالبوا بالتضاُمــن الديني والقيمي في وجه الهيمنــة، والتعاُون في إزالة 
آثار االستعمار وتقسيماته، ومن ضمن ذلك قضيتا فلسطين وكشمير. وقد 
تفاوتت ردود الفعل لدى الكنائس على هذه الترددات. فقد كان هناك َمْن 
قال: إنه ال تأثير للكنائس على سياســات الدول، كما كان هناك َمْن قال: 

تحقيق الشــراكة في مســألة اإليمان يمكن  إنّ 
مــًة لبحث القضايــا التفصيلية.  أن يكــوَن مقد
متقدمــٌة َفتََحْت منافــَذ كثيرًة  وتحقّقــت خطوةٌ 
ـ 1965م)  في مجمــع الفاتيكان الثانــي (1962 
الذي ُطرحت فيه للمرة األولى مســألُة النََسب 
اإلبراهيمي، واالعتراُف بانتماء الدين اإلسالمي 
اإلســالَم ال يملُك  إلى هذا النََســب. ومــع أنّ 

سًة مركزيًة ُتتخُذ فيها القراراُت االستراتيجية، فالمفهوُم أنّ العالقات  مؤس
ــن عندما ُطرح الملف القيمي في  اإلســالمية / المســيحية اتجهت للتحس
الستينات والسبعينات من القرن الماضي. إنما ما تحقق تقدٌم كبيٌر رغم 
المؤتمرات الكثيرة للفهم الُمتفاوت للنســب اإلبراهيمي، ولألبعاد الدينية 
كبيــرًا بالتدخل  والسياســية للقضية الفلســطينية. وأخطأ الــروُس خطأً 
العســكري في أفغانســتان، فبدا كأنما هناك ِحلٌْف غير معلٍَن قد قام بين 
البروتســتانت والكاثوليك والمســلمين بقيادة الواليات المتحدة لمكافحة 
ل أو انقلب عندما ظهرت فكرةُ  شــيء أن تعط الشــيوعية. ثم ما لبث كل
صراع الحضارات، وتوجهات الهيمنة بعد انقضاء الحرب الباردة، وعندما 
كان الجميع ـ بـمن فيهم المســلمون ـ ينتظرون التَالقــي على المنظومة 

القيمية اإلبراهيمية، والتالقي على نظامٍ عالمي جديد.

 o∂∏ªj ’  nΩÓ°SE’G  q¿CG
 É¡«a  oòî sà oJ  kájõcôe  ká°ù s°SDƒe
 ,á«é«JGôà°S’G  oäGQGô≤dG
 äÉbÓ©dG  q¿CG  oΩƒ¡ØªdÉa
 á«ë«°ùªdG  /  á«eÓ°SE’G
ø t°ùëà∏d  â¡éJG
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لقد شــهد العقدان األخيران من الســنين إحيائياٍت كبرى في سائر 
األديان، وبخاصٍة البروتستانتية واإلسالم واليهودية. ومن خالل شعارات 
الخطر األخضــر وصراع الحضــارات وُمجازفات التشــدد واألُصوليات، 
باً  كبيرًا وغال عالمياً  هناك توجهاً  استقّر في أخالد مســلمين كثيرين أنّ 
لمواجهة اإلســالم باعتبــاره الخطَر الجديــَد على العالــم بعد انقضاء 
الشيوعية والثنائية القطبية. وقد اقترن ذلك بمقوالت الهيمنة واألوحدية 
القطبيــة باعتبارهمــا الضمــاَن للحرية والســالم في العالــم في وجه 
«اإلرهاب اإلســالمي»، واالســتثناء العربي، واالســتثناء اإلســالمي؛ في 
مواجهة قيم الديمقراطية وحقوق اإلنســان والســالم. وجــاءت هجماُت 
القاعدة في 11 ســپتمبر عــام 2001م كأنما لتُدلَل علــى األخطار التي 
يشــكّلُها اإلســالم على العالم. وحتى الحروب التي دارت ضد اإلرهاب، 
جرت تغطيتُها ليس بمكافحة العنف باســم اإلســالم فقط؛ بل وبضرورة 
فرض قيم التســاُمح واالنفتاح والديمقراطية التي ال تنتشر ثقافتُها بين 
المســلمين. وحتّى أولئك الذين مــا كانوا يقولــون بالمواجهة وال يرون 
مشــتركٍة أو  جْدواها، أقبلوا على دعوة المســلمين إلى التالقي على قيمٍ 
الديانات األُخــرى اإلبراهيمية  لديهــم أنّ  أخالٍق عالميــة، كان واضحاً 
فيها، أّما المســلمون فينبغي أن  وغير اإلبراهيمية تملكُهــا وهي حاضرةٌ 
تتطور لديهم تلك القيم واألخالق من خالل إصالٍح ديني راديكالي! ثم 
انطلقت حركاُت التغيير العربي الداعية لقيم وشعارات الكرامة والحرية 
والعدالة والديمقراطية، َفتَهاوت ُدفعًة واحــدًة أدبياُت الصراع على مدى 
العشرين ســنًة الماضية. وبدا أنّ إرادات الهيمنة واستراتيجيات الصراع 
واالســتنزاف هي التي كانت تصنُع التوترات أو تدفُع إليها. وربما كانت 
تلك السياســات الصراعية هــي التي أخرت حــدوَث التغييــر والتحول 

السلمي هذا على مدى العشرين سنًة الماضية!
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أبو الحسن العامري (381هـ) وهو مفكّر مسلم عاش في مطلع  يقولُ 
القرن الحادي عشــر الميالدي، في كتابه: «اإلعالم بمناقب اإلســالم» 
تلك  ُمعلًال إقبال الناس على اإلســالم وتركهم لدياناتهــم القديمة: إنّ 
األديان كانت تقســُم النــاس إلى مراتــب وطبقات، وهو أمــٌر ال تقبلُهُ 
النفوُس األبية. وهذا معنى دعوة القرآن للمســلمين والمسيحيين واليهود 
أال يتخذ بعُضهم بعضاً أرباباً من دون اهللا. لقد أفســدت إراداُت الهيمنة 
وممارســاُتها العالقات ليس بين أهــل الديانات اإلبراهيميــة فقط؛ بل 
بين ســائر البشــر وعبر عصوٍر ُمتطاولة. وقد راجْعُت فــي هذه الكلمة 
مسؤوليات المسلمين والمسيحيين وتِبعاتهم في عمليات الفساد واإلفساد، 
كثيرين من رجاالتهم يســتحضرون الديــن والُخلُق لتعليل  وبخاصــٍة أنّ 
هذا التصرف أو ذاك. وهذا أمٌر يســتحق االهتمــام واالحترام إذا أُِخَذ 
مأخذ الِجّد وليس للتغطية أو االستغالل. ففي القرآن الكريم يرد وبصيٍغ 
 ﴾ h  g  f  e  d ﴿ :مختلفــٍة ومئات المرات قولُهُ تعالــى
للعمل الصالح؛ ألنه يســتتبُع منظومًة من  فاإليمان ينبغي أن يكوَن دافعاً 
القيم تتمثّل في المساواة والحرية والكرامة والرحمة والعدالة والتعارُف 
والخير العامّ. ومن طريق هذه المنظومة ُتصاُن الضروراُت الخمُس التي 
ث عنها الفقهاء في المسألة اإلنسانية، وهي: حق النفس أو الحياة،  تحد
وحــقّ العقل، وحق الدين، وحقّ النْســل، وحقّ الِملْك. وقــد يقولُ قائٌل: 
إنه ال ضمانات لتطبيقهــا، وتجارُب األَُمم الداخلية ومــع األُمم األُخرى 
ُتثبُت أنّ هذه الحقوق ما رُوعيت في أغلب األحيان، إّما من جانب الناس 
بعِضهم مــع بعض، وإّما مــن جانب الُســلُطات ُتجاه النــاس. وهذا هو 
الفرُق بين المسؤولية الدينية واألخالقية، والمسؤوليات األُخرى المدنية 
والسياسية. ففي المسؤولية الدينية واألخالقية هناك الدوافُع الداخلية، 
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وااللتزام الذي يصنُع العمل الصالح من ضمن القْصد والحرية واالختيار 
ضغوٌط على  ووعــي الدوافع واألهداف. والواقــع أنه كانت هناك دائمــاً 
األفراد المتدّينين بهــذا االتجاه أو ذاك، فال يبقــى من خالل التجربة 
غير «الباب الضيّق»، أو كما جاء في الحديث إنه يأتي على الناس زماٌن 
يكوُن فيه القابُض على دينه كالقابض على الَجْمر. لكنّ شــأَن المؤسسة 
الدينية أو الســلطة مختلٌف عن شــؤون األفراد، وهذه الجهات تميُل في 
الغالب إلى الســهولة، والتمْظهُر. واختيار التسلط والهيمنة أسهل بكثير 
من اختيار قيم وســلوكات األخالق والمســؤولية والرحمة للناس والعمل 
أخالق المســؤولية  من أجلهم. فماكس فيبر على ســبيل المثال يرى أنّ 
لدى السياسي شاّقة االّتباع، لكنّ هذا هو الفْرُق بين رجل الدولة الكبير 

والسياسي العادي.
إن التجربة التاريخية في العالقة بين الدينين الكبيرين المسيحية 
واإلسالم، بل وتجربة السنوات العشــرين الماضية في المجال الديني 
والسياســي، تشــيران إلى ضرورة تجاُوز الهيمنة واإللغاء من الناحية 
الدينية من طريق التعــارُف واالعتراف بالتعدديــة الدينية والثقافية، 
كما تؤكدان على االعتــراف بتعدديٍة ُقطبيٍة في المجال السياســي من 
الديني  المجال  ففــي  والمصالح.  بالحقوق  المتبــاَدل  االعتراف  طريق 
كانت المشــكلُة دائماً اإليمان بإطالقية الحقيقة التي يقولُ بها، والميل 
فاً. والكلمُة الســواء  الجارف إللغــاء اآلخر الديني، واعتبــار دينه مزي
وعدم  ووجودًا إنســانياً  في القرآن الكريم تعني االعتراف باآلخر ديناً 
االتجاه إللغائه. والهيمنُة السياســية كانت تعني وما تزال عدم احترام 
حقوق أو مصالــح اآلخرين اعتمادًا على ضعفهم أو عدم اســتحقاقهم. 
وها هي ذي حركات التغيير العربية الجاريــة ُتْثبت كم تولد على هذا 
اإلقصاء من مرارٍة، وإرادٍة للذهاب في االحتجاج إلى حدود االستشهاد 
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من أجــل الكرامة المهضومة؛ َبْيَد أنّ ما نذكــره ال يعتمد على االقتناع 
علــى التوازُن والعــدل، وعدم إمكان  الذاتي فحْســب؛ بل يعتمد أيضاً 
االســتمرار والتمادي على المســتوى المحلي أو الدولي بســبب تزاُيد 
الوْعــي، وتداُخل العوامل غير المحســوبة ســلفاً. ولننظــر في تجربة 
المسيحية مع اإلســالم في األزمنة الُمعاصرة، نجد أنّ المسيحية يكوُن 
عليها أن تؤّدي دورًا مهماً في التعارُف واالعتراف، وفي قضية فلسطين، 
وفي رعاية وحفظ العيش المشترك، وال يرجع ذلك إلى تباُدل المنافع؛ 
المصالح يمكن أخُذها باالعتبار  بل إلى المسؤولية والشهادة، رغم أنّ 
صرخة الــداالي الما ـ التي ذكرناها في مطلع  ين. ثم إنّ  حتى في الد
ٍل نقدي للذات، ما عاد يمكن تجاُوزُُه  الكلمة ـ تشــير إلى ضرورات تأم
عنه. وال شّك أنه ال َمنْجى للخروج من الهيمنة الطغيانية  أو االستغناءُ 
إال بالتعدديــة القطبيــة، وهي األُولى فــي حفظ االســتقرار والتوازُن. 
لقد ظهر اآلســيويون الكبار، ومــا عاد يمكن تجــاُوز الصين أو الهند 
أو اليابان أو إندونيســيا أو تركيا أو البرازيل. وهذه «الفلسفة» ليست 
مصلحيــة، فقد علمتنا التجارب القديمة والمعاصــرة أنّ الوحدانية في 
جديــٍد متعدد  القطبيــة تصنع الحــروب والفوضى، وال بــد من عالمٍ 

األقطاب.
في عام 1982م ـ وعندما كانت حرب فيتنام ما تزال مشتعلة ـ أصدر 
جون رولز كتابــه: «نظرية العدالة»، فتقدم ـ وهو الفيلســوف المدني ـ 
على رجال األديان في هــذا الموضوع القيمي. وبعد الهيمنة واالســتئثار 
واالســتنزاف وصراع الحضارات، يكون علينا ـ نحن المســلمين ـ وعلى 
المسيحيين، ومن أجل اإليمان والعمل الصالح االتجاُه للموضوع القيمي؛ 
لتجاوز اإلنــكار والهيمنة واإللغــاء من جهة، وللنظر فــي جديد القيام 
وال  بعمل مشــترٍك بين الدينيــن الكبيرين ما اســتطعنا القيام بــه معاً 
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بالتعاون مع العالم، رغم ضرورة ذلك لحاضر العالَم ومستقبله. وذلك 
من خالل النقاط األربع التالية:

المســيحيين  بيــن  االفتــراق  ألســباب  متأنيــًة  دراســًة  إنّ  أوًال: 
والمســلمين في التاريخ والحاضــر ـ رغم االتفاق فــي االعتقاد وفي 
منظومة القيم ـ تشــير إلى أنّ إرادة الهيمنة كانــت دائماً وراء ذلك. 
اإلصالح للعالئــق على المســتوى الديني وعلى المســتوى  ولذا فــإنّ 
االســتراتيجي يقتضي العودة للتمســك بالمنظومــة القيمية ليس بين 
المســلمين والمســيحيين فقط؛ بل وفي العالم أجمع، وهي تقوم على 
المســاواة والكرامــة والحرية والرحمــة والعدالة والتعــارف والخير 

       X   W   V   U   T ﴿ :العــام. وقد جاء في القــرآن الكريــم
Y﴾، وهذا يعني اإلصــرار على االلتــزام بالمنظومة وقيمها 
االلتــزام برفض التربب  وإن لم يســتجب أهل الكتاب لذلك؛ بيد أنّ 
واالســتكبار والهيمنــة إن لم يحصل علــى دعم وموافقــة المهيمنين؛ 
فال شــك أنه ســيحصل على اســتجابٍة مــن الجهات التــي عانت ما 
ُيعانيــه المســلمون أو غيرهــم من الهيمنــة واالســتئثار. ويعني ذلك 
في المدى المتوســط الدخول فــي تحالٍُف بين الحضــارات، حري أن 
يحصل على اإلجماع في مدًى منظور عندما يرى المهيمنون اســتحالة 

االستمرار منفردين.

هذا اإلصرار على مغادرة معســكرات وترتيبــات الهيمنة ِعلتُهُ  إنّ 
الحــرب البــاردة، وفي العقديــن األخيرين.  النظر فيمــا كان زمنَ 
فالنظام أو الالنظــام األول كان فيه تواُفٌق علــى المنع من الحرية، 
رة. لقد  ٌث باألوحدية القطبيــة المدموالنظام الثانــي كان فيه تشــب
فشــلت الهيمنة كما فشــل نظــام الحرب البــاردة من قبــل، ودخل 
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المسلمون ـ شأنهم في ذلك شأن العالم كلّه ـ في زمٍن جديٍد لرفض 
الهيمنة، ولتســويد قيم التعارُف واالعتراف والحرية والكرامة. وهذه 
القيم التي تنبُع في األصل من الديــن اإلبراهيمي، يمكن باإلخالص 
عالمي. لقد تعّذر  وااللتزام والشهادة والدعوة أن تكوَن مناَط اهتمامٍ 
ـ رغم الجهود الكبيرة ـ إقامة العالقات بيــن أهل الدين اإلبراهيمي 
هذه الحقيقة قراءًة نقديًة،  على أساٍس من هذه القيم. وينبغي قراءةُ 
ن ُكلّ فريٍق  وعدم فقد األمل في التالقي على قدم المســاواة، إذا وط
بالحقيقة  التفــرد  واعتقاد  واالســتكبار  الهيمنــة  مفارقة  على  نفَســه 

والسيطرة باسمها.
االختــالف  علــى  اإلصــرار  إنّ  ثانيـــاً: 
الخيرات  في  والتساُبق  والمسالمة  واالعتراف 
رفضــاً  واألخالقــي،  الدينــي  المجــال  فــي 
أيضاً  يعني  والســطوة،  واالستضعاف  للهيمنة 
ومــن الناحية القيميــة تعدديًة فــي المجال 
االستراتيجي العالمي. فالعالم كما عانى من 

ســلبيات الهيمنة باســم الدين، عانى أكثر من ســلبيات الهيمنة باسم 
الحرية أو االســتقامة السياسية أو حفظ األمن واالســتقرار. لقد كان 
والسياسية،  والدينية  اإلنســانية  للحرية  أنظمٍة  إقامة  البشــرية  طموح 
عالمي يتســاوى أطراُفهُ ويتعاونــون ويتضامنون من دون  وإقامة نظــامٍ 
هيمنٍة وال اســتضعاف، بل بالنّدية وقيــم التعددية الدينيــة والثقافية 
والسياســية. وقد كان هذا طموح البشرية عشــية االنتصار في الحرب 
النظــام الموعود ـ كما ســبق  العالميــة الثانيــة على الفاشــية. لكنّ 
القول ـ لم َيقُْم بســبب الُثنائية القُطبية، ثم الهيمنة األوحدية بعدها. 
وإننــا إذ ندعو إلــى تعدديٍة على المســتوى الديني يطلبهــا منا دينُنا 
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اإلبراهيمي؛ فإننا في العالم اإلسالمي ال نرى أمًال في السالم والعدل 
واالســتقرار إّال بالتعدديــة في المجــال االســتراتيجي العالمي أيضاً. 
عانت قروناً  إننا نشهد منذ عقدين ونيف ظهور آسيويين كبار، من أَُممٍ 
من الهيمنة واالســتضعاف واالســتعمار. ولذا فاألمــُل والعمُل أن تقوم 
تعدديٌة قطبيٌة تشــارك فيها أطراٌف من سائر القارات وُتنهي الُثنائيات 
ٌر فــي األنظمة  ــٌر في الديــن، ومدم واألوحديــات. إنّ االســتبداد مدم
مٌر على المســتوى العالمي. وهذا أمٌر خبرناُه وعانينا  السياســية، وُمد

منه، وينبغي العمُل باسم الُخلُق والدين لعدم العودة إليه.

ثالثـــاً: إننا نحتــاج نحــن المســلمين إلى ُمراجعــٍة نقديــٍة لعمل 
جهاتنا الدينيــة وعلمائنا فــي المرحلــة الماضية. فقد كان االنقســام 
وكان االســتكبار ســائدْين في كلّ مــكان. وقد أّدى ذلــك إلى خطأ في 
أُخرى. ونحن  الفهم والتشــخيص أحياناً، وإلى راديكالياٍت سلبيٍة أحياناً 
محتاجون في المجال اإلســالمي / اإلسالمي، وفي مجال العالقة مع أهل 
الدين اإلبراهيمي إلى مراجعــاٍت كبيرٍة حتى ال نظــل نعمل بالمعطيات 
القديمة والوقائع القديمة، علينا التفكير في كيفية إعادة بناء المشــهد 
اإلســالمي والعالمي، والعالئق بأهل الدين اإلبراهيمي، وإعادة تشــكيل 
العالقة بيــن الدين والدولة دونمــا غلبٍة وال إقصاء. وكما ســبق القول 
كان يسودها االنقســام أو التطرف أو الهيمنة  هذه المسائل جميعاً  فإنّ 
واالســتكبار. والمقاربة اإليجابيــُة اليوم تقتضي رؤيــًة إيجابيًة ال يمكن 

تصورها من دون الرؤية الجديدة.

رابعاً: المسلمون أمٌة كبرى، ذات موروٍث عريق، وعالئق في سائر 
األنحــاء؛ لكننا في المائتي عــام األخيرة انكفأنا وانكمشــنا بحيث ما 
تمكنّا مــن إدارة العالقة مع أهل الدين اإلبراهيمــي، وال مع ُمجاورينا 
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األوروبييــن. فــال ُبد من االتجــاه من جانبنــا ـ نحن رجــاالت الفكر 
اإلســالمي ـ إلى نهوٍض جديــٍد، ورؤيٍة جديــدٍة للعالــم؛ لكي نتمكن 
بارزًا في ُصنْع ما نُطالُب به من ندّيٍة وإنصاف  من اإلســهام إســهاماً 
وتعدديًة في الزمــن الجديد. ال بد من االتجاه ـ على ســبيل المثال ـ 
إلى األُمم اآلســيوية وأديانها وثقافاتها وأخالقياتها، وإلى المسيحيات 
واإلنســانويات الجديدة في أميركا الالتينية. صحيٌح أنّ هناك تاريخاً، 
متغيراٌت هائلــٌة حتى لدى أقراننا من المســيحيين.  لكْن هنــاك أيضاً 
وال بد من الفهم لكي نصــل للتقدير الصحيح والتعامل الصحيح وبناء 
الجديدة،  بالشــروط  إنما  القديمة  أو  الجديدة  الصحيحة  الشــراكات 

وعلى مدى العالم.

إننا نخرج من الهيمنــة ومن راديكاليات االنقســام. وال بد من   
اســتقبال المســتجدات برؤى جديدٍة وبمناهج جديدة، سواء في العالئق 
فيما بيننا نحن المســلمين والمســيحيين، أو في العالئق بالعالم. فهذه 
لتثبيت  حثيثاً  ســعياً  وتسعى  نفَســها،  األشواَق  تملك  الجديدة  البشــرية 
إنسانيتها وحريتها وكرامتها، وينبغي أن نكوَن مستعّدين ـ نحن المسلمين 
والمسيحيين ـ الستقبال هذا الجديد وللشهادة له وعليه، أََو لم يقل اهللا 

  N  M   L  K  J  I  H     G  F  E ﴿ :ســبحانه وتعالى
U  T  S  R    Q  PO ﴾. فبالتعــارُف واالعتــراف باالختالف، 

والتزام جانب النزاهة والتقوى نضع األُُسَس الجديدة لعالمٍ جديد.

لقــد جربــت اإلنســانية فــي فتــرٍة قصيــرٍة كل أشــكال النظم 
األَيديولوجية واالقتصادية والسياســية واألخالقيــة، كما جربنا ـ نحن 
أهــَل األديان ـ مســائل الحــوار والتشــاُور والتقارُب، ولعــدة أجيال. 
المعاناة اإلنســانية ما تزال مســتمرًة إلى تزاُيد، وال  والذي نراه أنّ 
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يتفاءلُ بذلك الكثير من الناس، فالمطلوب منا ومن المســيحيين على 
النظر واإلصالح والتوجه بعيــوٍن وعقوٍل جديدة نحو  الخصوص إعادةُ 
للتبــادل االقتصادي غير  قيم الوحدانيــة واإلله الواحد، ونحــو نظامٍ 
المســتغلّ، والتعدديــة القطبية، والمســؤولية األخالقية عن إنســانية 

  É  È  Ç  Æ   Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿ ﴿ وكرامتــه:  اإلنســان 
Ê﴾ صدق اهللا العظيم.
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■  أستاذ التعليم العالي ومدير مدرسة الدكتوراه بجامعة الزيتونة بتونس.

تشــكّل المفردات الثالث (القيــم األخالقية 
والنهضة  الشــريعة،  ومقاصــد  اإلنســانية، 
العربيــة) وحدة معنويــة معرفية ُتعنــى بتحديد مقولة 
القيم اإلنســانية في المنظار المقاصدي ضمن مشهد 
النهضة العربية، وبتعبير آخر نقول: لماذا وكيف ومتى 
نســند النهضة العربية إلى القيم األخالقية اإلنسانية 
المتشبعة بمقاصد الشريعة؟ أو لماذا وكيف ومتى نعّد 
الشريعة  بمقاصد  المتشبعة  اإلنسانية  األخالقية  القيم 
أساساً معرفياً ومنهجياً مرجعياً ووعاء حضارياً وعصرياً 
لتحقيق نهضة عربية بشكل ما وبمستوى معين، تتحقق 
المتاحة،  إمكانياتــه  وتراعــى  المرجوة،  غاياتــه  فيه 
وتعــذر فيه بعض الجهات وبعــض جهودها ومحاوالتها 

وحلولها.

■  »eOÉîdG  QÉàîe øjódGQƒf

ا�نسانية  ا�خالقية  القيم 
عصر  في  الشريعة  ومقاصد 

وا�سالمية العربية  النهضة 
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:»fƒª°†ªdG ∑ôà°ûª∏d áMhô£ªdG äÉHQÉ≤ªdG »a ähÉØàdG
ظلّت القيم األخالقية اإلنســانية أحد أبرز وأظهر األسس المرجعية 
في النظام اإلنســاني اإلســالمي، أو فــي المجتمع اإلســالمي والحياة 
اإلســالمية. وذلك بالنظر إلى كون تلك القيم قد شــكلت اســتخالصاً 
من مجموع المرجعية اإلســالمية المتمثلــة في نصوص  شــرعياً  معرفياً 
الشرع وقواعده وأصوله، ومن مجمل المنتج اإلسالمي العلمي والحضاري 
المتمثل في آثار الســلف وآراء الخلــف وأقوال األئمــة واألعالم وعامة 
اجتماعياً  الفقهاء والمجتهدين والمفكرين والباحثين. كما شــكلت نمطاً 
يعبّر عن مرجع في الفكر، ومصدر للمعرفة، وتوجه في  وفردياً  وسياسياً 

رسم التفاصيل المدنية واالقتصادية والسياسية.

وليــس من الغريــب القول بتفــاوت مقاربات ذلــك، واختالف صيغه 
وأســاليبه بحســب االختالف الزمانــي والمكانــي والبيئــي والحضاري، 
وبموجب تفاوت األنظار والتحقيقات وتنوع المــدارك واالعتبارات. ويتأكد 
هذا بقوة إذا أخذنا بعين النظر مشهد األمة العربية واإلسالمية في اتساع 
أبعادها الجغرافية والتاريخية، وثراء تحضرها، وشدة تواصلها وامتداداتها 
اإلنســانية والعالمية. وهذا يمكن أن يشــكل إطارًا بحثيــاً تنجز بمقتضاه 
أعمال علميــة ضخمة ودقيقة ومفيــدة على صعيد توجيــه الواقع، وتعزيز 

النهضة، وتالفي السلبيات، واالستبصار بالماضي واالعتداد بالحاضر.

:á«fÉ°ùfE’G á«bÓNC’G º«≤dG ∫hÉæJ »a …ó°UÉ≤ªdG ó© oÑdG  ï«°SôJ
معنى هذا: أن تتنزل القيم األخالقية اإلنســانية في إطار مقاصد 
الشــريعة، وهو ما يدعونا إلى إبراز تجليات أو شــواهد المقاصد في 

تلك القيم.
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إن المتأمــل فــي مقاصــد الشــريعة وفــي موضوعاتهــا وقضاياها 
الجوهرية، يمكنه الوصول إلى تقرير وترســيخ هــذه المقاصد في تلك 

القيم، أو لتكون المقاصد الوعاء والمرجع لتلك القيم.
ويمكن بيان ذلك ضمن المستويات التالية:

:´QÉ°ûdG  ó°UÉ≤e iƒà°ùe
مقاصد الشــارع مصطلح مقاصدي يراد به مــراده في الخلق واألمر، 
وهذا المراد يتمثل في تقرير عبادة الخالق وإصالح المخلوق، وتتفرع عن 
هذا مقاصد كثيرة، منها: حفظ اإلنســان وحمايــة كرامته وحرمته وعقله 
ونســبه وماله، ومنها تعمير األرض وإصالحها وتزيينها واستثمار خيراتها 
وبناء نهضتهــا وتكثير منتوجهــا. ويتبين مفهوم مقاصد الشــارع وتتحدد 
مســائله وتفاصيله بناءً على بيان الشــارع في ذلك، وبيانه قد حصل بكل 
ما ثبت بصحيح المنقول وصريح المعقول، وقد تقرر بمقتضى قواعد تلقي 
ذلك وفهمه وتنزيله وتفعيله، وهو ما يحيلنا إلى مبدأ االجتهاد والتفســير 

وحقيقة التفقه والتدبر ومسالك التقرير والموازنة والترجيح واالختيار.

إن مقاصد الشــارع شــديدة االرتباك بالقيم األخالقية اإلنســانية، 
وذلك من جهة مراده في خلق اإلنســان من حيث تقرير حرمته وكرامته 

ومنزلته في الوجود، قال تعالى: ﴿ _  `  b  a﴾، وقال: ﴿  +  ,  
-  .  /  0 ﴾. ومن حيث تقرير وظيفته ورسالته في الحياة، حيث 
أُمر اإلنســان بأوامر ونُهي عن نواه، وكلف بمجموع الدين الذي ارتضاه 
اهللا تعالــى للناس. ومعنى ارتضــاه: أراده وحمل النــاس عليه ووجههم 

 R Q   P    O   N M L K  ﴿ :إليه، قــال تعالــى
U   T S﴾، وقال: ﴿L   K    J I   H ﴾. أضف إلى ذلك 



وا�سالمية العربية  النهضة  عصر  في  الشريعة  ومقاصد  ا�نسانية  ا�خالقية  القيم 

25

  Ë  Ê  É  È ﴿ مراده في أن يكون الناس مســتقرين في األرض
Î      Í  Ì﴾، وأن يديروا التنوع بينهم، وأن يحســنوا تنظيم اختالفهم 

وتدافعهم، وربما تنازعهم وتوترهم.

:∞∏μªdG ó°üb iƒà°ùe
قصد المكلف هو نيته وعزمه وإرادته، وقد ذكره الشــاطبي بعد أن 
ذكر مقاصد الشــارع1، وذلك بالنظر إلى كونه محكوماً به ومبنيّاً عليه، 
فقصد الشارع فْعل نابع من اإلنسان، وهو بهذا ال يشكل مقصودًا شرعياً 
أو حكماً شرعياً؛ بل يشكل موضوعاً للحكم الشرعي المتضمن لمقصوده. 
وذكره بعد مقاصد الشارع ال ُيفهم منه أنه واقع ضمن مقاصد الشريعة 
وفرع منهــا، وإنما يعني فقط إدراجاً منهجياً ودراســياً بغية الحكم عليه 
في ضوء مقاصد الشــارع، ومعنى ذلك أن يكون قصــد المكلف موجهاً 
ومحكوماً بقصد الشــارع، وقصد الشــارع إزاء قصــد المكلف يتمثل في 

أمور أساسية هي:
ـ أن يكــون قصد المكلف مبنيــاً على اإليمان باهللا تعالى، وبســائر 
أركان العقيدة الصحيحــة ومتطلباتها وأدبها، وهو مــا يقرر وجوب نفي 

الشرك والكفر عن قصد المكلف.
على اإلخالص والصفاء والوضوح، وهو  أن يكون قصد المكلف مبنياً 

ما يقرر تحريم النفاق والرياء وحب الشهرة والظهور.

ـ : «إن األعمال بالنيــات، وإن المقاصــَد معتبرة في  1 ـ قال الشــاطبي ـ رحمة اهللا عليــه 
التصرفات، من العبادات والعادات». الموافقات، ت، مشهور، 7/3.

وقال: «كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غيَر ما شرعت له؛ فقد ناقض الشريعة، وكل 
من ناقضها؛ فعمله في المناقضة باطل، فمن ابتغى في التكاليف ما لم تشــرع له فعمله 

باطل». الموافقات، ت، مشهور، 27/3، 28.
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علــى المودة والرحمــة والتواضع  ـ أن يكــون قصد المكلــف مبنيّاً 
ونفي الحقــد والبغضاء والكبــر والحســد، وكل هذا يتحــدد بأحكامه 
وآدابــه وأحواله ومقاصــده. وقد يلزم الكبــر أحيانــاً، كلزومه مع أهل 
الكبر وفي موضع مجاهدة المحتل ومقاومة الظالم وطرد الطاغية، كما 
يلزم خالف الرحمة مع من يعذب الناس ويحرقهم، ويشــوه أجسادهم، 
وينتهــك كرامتهم. والحق أن خالف الرحمة هنــا إنما هو رحمة راجحة 
وغالبة للعامة الذيــن تعرضوا للنقمة، وإن كانت ســلبت من الظالمين 
والمعذبيــن والمحتلين المعتدين. وهذا مجالــه الموازنة واختيار األولى 

واألهم واألفضل.
ـ أن يكون العمل المبني على القصد الصحيح والنية السليمة موافقاً 
لطلب الدين ومقتضاه، وهو ما ذكره العلماء بقولهم: إن العمل الصحيح 
يتوقف على أمرين: أمر النية الخالصة أو القصد الخالص، وأمر  شرعاً 
صحة العمل وســالمته من المبطالت والمفسدات، وذلك يكون بجريانه 
على وفق أوامر الديــن وواجباته وســننه وآدابه وصيغ تنزيله ووســائل 

تحقيقه وغير ذلك.
فــي الذكر  إن تلك األمــور هي التــي جعلت قصــد المكلف رديفاً 
والبيان لمقاصد الشرع، وإال فقصد الشارع يندرج ضمن أفعال اإلنسان 

المحكومة باألحكام الشرعية.
ولدراسة قصد المكلف اتصال عميق وتأثير كبير في القيم اإلنسانية، 
من حيث ارتكاز هــذه القيم على اإلرادة اإلنســانية الباعثة على حســن 
الفهم والتمثل، والدافعة إلى تحقيق األفضل واألحســن على صعيد الفعل 
واإلنجاز. ومعلوم أن اإلرادة القوية أســاس عظيم وقاعــدة متينة لصدور 
الفعل اإلنســاني واإلنجــاز النهضوي والحضاري، وفضــًال عن تجويد كل 
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ذلك وتحسينه وإتقانه بموجب الرغبة القوية في التمثل والحرص الشديد 
في االمتثال، والعزم الصادق في التنزيل واإلنجاز والتحصيل والتفعيل.

:á«æ«°ùëàdGh á«LÉëdGh ájQhô°†dG ó°UÉ≤ªdG iƒà°ùe
يشــكل هذا المســتوى القــدر األكبر، أو 
قل: القدر المعني بموضــوع المقاصد، والذي 
هــو المصالــح من حيــث جلبهــا وتحصيلها، 
ومراتب  ودفعهــا.  درؤها  حيث  من  والمفاســد 
حيث  من  متفاوتــة  والمفاســد  المصالح  هذه 
شــدة االحتيــاج إليهــا، فهنــاك المصالـــح 
الضرورية التي ال بــد منها في حياة الناس1؛ 

إذ بفقدانهــا ينهار الوجود اإلنســاني وتفقــد الحيــاة، ومثالها القريب 
الغذاء والهواء والدواء الذي تتوقف عليه صحة اإلنسان وحياته.

وهناك المصالح الحاجيــة التي هي قريبة من المصالح الضرورية؛ 
ولكن فقدانها ال يهدر الوجود وال يفوت الحياة، وإنما يجعل تلك الحياة 
قائمة بحرج شــديد، ومشــقة قاهرة، ووضــع صعب تتضاعــف جهوده، 
وتتعطل كثيــر من منافعه، وتجلــب كثير من آالمه وهمومه2. واإلســالم 

1 ـ قال الشاطبي: «فأما الضرورية فمعناها أنها ال بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، 
بحيث إذا فقدت لم تجِر مصالح الدنيا على استقامة؛ بل على فساد وتهارج وفوت حياة، 
وفي األخرى فــوت النجاة والنعيم، والرجوع بالخســران المبيــن». الموافقات، ط، دار 

المعرفة، 324/1.
فها الشــاطبي بقوله: «ما ُيفتقر إليها من حيث التوســعة، ورفــع الضيق المؤدي في  2 ـ عر
الغالب إلى الحرج والمشقة الالحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين 
ـ على الجملة ـ الحرج والمشقة ولكنه ال يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح 

العامة». الموافقات، 10/2، 11.

 º«¶Y ¢SÉ°SCG  ájƒ≤dG IOGQE’G ¿EG
 π©ØdG Qhó°üd áæ«àe IóYÉbh
 …ƒ°†¡ædG RÉéfE’Gh »fÉ°ùfE’G
 áÑZôdG ÖLƒªH …QÉ°†ëdGh
 ¢UôëdGh πãªàdG »a ájƒ≤dG
∫Éãàe’G »a ójó°ûdG
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يتشوف إلى السهولة المحمودة والعيش الكريم والحياة المخففة الطيبة. 
ومثال ذلك اإلجارات والِحَرف والمهن الكثيرة التي تروج السلع، وتقرب 
المنافع، وتسد الحاجيات، وتعمر األرض، فلو انتفت هذه الحاجيات كلية 
عن  أو أغلبها لتعرضت حياة الناس إلى وضع صعب وحالة شديدة؛ بحثاً 

البديل ودرءًا للعليل.
المعاش،  وتجميل  الحياة،  لتحســين  فتِرد  التحســينية1  المقاصد  أما 
وتلوين الوجود بألوان التبسط والتفكه والتطيب والتحضر والتمدن، األمر 
الذي يعطيها جمال البهجة، وراحة الفسحة، وطيب الحياة، وأناقة المقام، 

وحالوة المستقر، وعذوبة المأكل والمشرب، ومالءمة المنزل والموقع.
ومعلوم ما لهذه المقاصد بمراتبها الثالث مــن اتصال قوي وتأثير 
عظيم في ترســيخ القيــم األخالقية اإلنســانية، من حيــث مراتب هذه 

المقاصد:
1 ـ من حيث ترســيخ ما هو ضــروري ال بد منه، كترســيخ الحرمة 
والكرامة اإلنســانية التي تقرر إنســانية اإلنســان، وجوهــره األخالقي 
المتين، ومظاهر ذلك في المعاش والتواصل والتعامل، وكواجبات العدل 
الالزمة،  االتفاقيــات  واحترام  بالعهــود،  والوفاء  والمســؤولية  والحرية 
والمعاهدات الضرورية الستقرار األوضاع وسالمتها من التهارج والتقاتل 

بموجب الغدر والخيانة ونقض العقد.

فها الشــاطبي بقوله: أما التحســينيات فهي األخــذ بما يليق من محاســن العادات،  1 ـ عر
وتجنب األحوال المدنّســات التي تأنفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك قســم «مكارم 

األخالق». الموافقات، 10/2
فها الجويني 5 بقوله: «الضرب الثالــث: ما ال يتعلق به ضرورة خاصة وال حاجة  وعر
عامة؛ ولكنه يلوح فيه غرض في جلــب مكرمة أو نفي نقيض لها، ويجوز أن يلتحق بهذا 

الجنس طهارة الحدث وإزالة الخبث». البرهان، 924/2، 925.
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2 ـ مــن حيث ترســيخ ما هــو حاجي يفتقر إليه بشــدة، كترســيخ 
اإلحســان الزائد على العدل، وترســيخ المســامحة المفضية إلى تنقيح 
المناخ اإلنســاني مــن غوائل األمــراض القلبيــة والنفســية التي تؤدي 
بتراكمهــا وتواترها إلى اإلخالل بالنظام اإلنســاني فــي أجزاء وجوانب 

كبيرة منه، قد تجعل الحياة فيه واقعة بمشقة عظيمة وحرج شديد.
3 ـ من حيث ترســيخ ما هو تحســيني تجميلي، كترســيخ مجموع 
اآلداب والفضائــل التــي تقّرب وال تباعــد، والتي ال ترتقــي إلى ما 
هو ضــروري وحاجي، ومن ذلــك التحية وردها، والهديــة، واإلكرام 
بالطعام، والخدمــة التطوعية والمدنية التي تعــزز القيم األخالقية، 
وتنشــر فضائل التواصل اإلنســاني والعــون، والتكاتف بين البشــر، 

والتآلف بين الفئات.

:á°ùªîdG ó°UÉ≤ªdG iƒà°ùe
وهي المعروفة بالكليات الخمس الموســومة بحفظ الدين، والنفس، 
والعقل، والنســل، والمــال. وهــي تمثل تفصيــًال أدنى مــن المقاصد 
الضرورية والحاجية والتحســينية. ولكنه تفصيل من غيره؛ أي أعلى من 
بيــان المقاصد الخاصة بتفاصيــل األحكام وفروعها، وهي تســتغرق ما 

يستحقه اإلنسان من رعاية مصالحه ودفع المفاسد عنه.
وارتبــاط هذه الكليات بالقيم األخالقية اإلنســانية يكمن في األمور 

التالية:
1 ـ يمثل حفظ الدين حفظ مجموع القيم األخالقية التي يكون الدين 
لتحديدها وتقريرها. ومعلوم أن الدين رســالة للقيم اإلنسانية  أساســاً 
والفضائل األخالقية، كقيمة العدل واألمانة والحرية والكرامة، وكفضيلة 
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شــكر المحســن، وإكرام المســتحق، والبر بالوالدين، وصلــة الرحم. 
كما أن حفظ الديــن يهدف إلى حفظ القيم العقديــة اإليمانية والقيم 
التشــريعية الحكمية. وهو ما يكون له أثره في تقريــر القيم األخالقية 

النابعة من العقيدة والتشريع.
2 ـ يمثل حفظ النفس مجموع ما ُتحفظ به النفس اإلنسانية، كحفظ 
حياتها وســالمتها وحرمتها الجسدية، وحفظ معاشــها وغذائها ودوائها، 
وحفظ حريتها وكرامتها، وحفظ دورها في الحياة، وإســهامها في إعمار 
األرض. ولهذا أثره في تقرير القيم األخالقية التي هي إحدى أبرز قيم 

اإلنسان ومبادئه، وأظهر أمارات فطرته وإنسانيته.
3 ـ يمثل حفظ العقل مجمــوع ما ُيحفظ به العقــل، كحفظه بالعلم 
والفكر، وحفظــه بمنع إســكاره وتخديره بالخمر والســحر والشــعوذة 
والدجل والمغالطة اإلعالمية والسياســية والمهاترة الفكرية والفلسفية، 
وبكل ما ُيغيّب به العقل، ولو تحت غطاء أوهام التدين وأجواء السياسة، 
وأدواء االستشــراق واالســتغراب، وأوحال االستفزاز واالســتدراج. ولهذا 
أثره في قيم األخالق اإلنسانية، من جهة قيم أخالقية العلوم والمعرفة، 
وأخالقيــة التقنيــة والتنميــة، وأخالقيــة الفكر الفلســفي والسياســي 
واالجتماعي؛ بما يعود بالخير والصالح اإلنســاني، وليس بما يفضي إلى 
االضطراب والحيرة وتشــوّه المفاهيم واألفــكار، وتعثر العلم والمعرفة، 
وتلوث القيم الســلوكية، وتآكل المخزون الفطــري بتآكل محيط األرض 

وطبقة األوزون...
4 ـ يمثل حفظ النســل مجموع ما ُيحفظ به النسل اإلنساني، وصحة 
النسب، وفضيلة العرض. وهذه خاصية األســرة التي استقرت على هذا 
الوضع عبر تاريخها، وســمة األســرة المسلمة واإلنســانية التي عرفت 
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بحفظ نســلها المنســوب إلى أصله والمحفــوظ عرضه وخلقــه. ولهذا 
أثره في حفظ القيمة األُســرية اإلنســانية المجذرة منــذ الخلْق األول، 
والراســخة في كافة المعمورة، وال ينظر إلى حاالت الشذوذ والزيغ عن 
هذا األصل المتين، الذي ال يعبّر عن حاالت سوية في الوضع اإلنساني، 
وإنما يعبّر عن لحظة اضطرابية مختلة باختالل ميزانها وظهور شــوائبها 

وسرعة انجالئها.
5 ـ يمثل حفظ المال مجموع ما ُيحفظ به 
والزيادة  واالســتثمار  بالتنمية  كحفظه  المال، 
والتوســيع، وحفظه بمنع ما ينقصه أو يضعفه 
أو يغيبه ويطمسه، ولذلك منع الغش والتحيل 
صور  وسائر  والرشوة  السرقة  وحّرمت  والربا، 
أكل المال بالباطل الذي يقابل الهوى والمنكر 
والفساد بأنواعه المختلفة. وربما يندرج حديث 

خبراء المال والسياسة والقانون والفقه عن الفساد المالي تحت مدلول 
هذه الكلية الشاملة، وما تستغرقه من صور مستحدثة وحاالت مستجدة. 
ولهذه الكليــة أثرها في حفــظ القيــم األخالقية اإلنســانية، من جهة 
حفظ أخالقية الكســب واالتجار، وأمانة البيع والشــراء، وصدق التجار 
والصناعيين والحرفيين، ومســؤولية المجتمع والدولة وسائر المؤسسات 
االقتصاديــة والماليــة. ومن جهــة انبناء الحيــاة المالية علــى القيم 
اإلنسانية بحسب قاعدة (الرجل وبالؤه، والرجل وحاجته) وقاعدة الرفق 
والرحمة واليسر في االســتحقاق المالي والكســب المادي. فليس يبنى 
كل ذلك على العمــل والجهد فقط؛ وإنما يبنى على الحالة اإلنســانية، 
والحاجة البشرية، ومنطق التعاون والتآلف والسماحة واإلحسان في تلك 

الحياة المادية.

 Ée ´ƒªée π≤©dG ßØM πãªj
 ¬¶Øëc ,π≤©dG ¬H ßØë oj
 ™æªH ¬¶ØMh ,ôμØdGh º∏©dÉH
 ôªîdÉH √ôjóîJh √QÉμ°SEG
 πLódGh IPƒ©°ûdGh ôë°ùdGh
 á«eÓYE’G á£dÉ¨ªdGh
...á«°SÉ«°ùdGh
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:ó°UÉ≤ªdG πFÉ°Sh iƒà°ùe
وســائل المقاصد هي كل الطــرق المفضية إلــى مقاصدها، بجلب 
المصالــح ودفع المفاســد. وتعد الوســائل إحدى أبــرز مباحث مقاصد 
والفســح  والعدم،  الوجود  حيــث  من  بمقاصدهــا  الرتباطها  الشــريعة؛ 
والمنع، فالوســائل لها حكم المقاصد، وما ال يتــم الواجب إال به فهو 

واجب، وما يؤدي إلى الحرام فهو حرام.

وللوســائل ارتباطها بالقيم األخالقية اإلنسانية، من جهة كون تلك 
إلى المقاصد المتضمنة لقيمها األخالقية اإلنســانية،  الوســائل طريقاً 
إلى تلك القيم. ثم إن هذه الوسائل  فتكون تلك الوسائل عندئذ طريقاً 
الختيار أفضل الطرق وأوسع الصور؛ لتحقيق وتفعيل  رحباً  تشكل ميداناً 
وترســيخ القيم اإلنســانية المتنوعة، فيمكن اختيار الوســائل المتنوعة 
لتحقيق التراحم البشــري والجماعي والدولي، وبناء الثقة واألمان في 
نفوس الناس، وتعزيز قيم التواصل والتشاور والتعارف بين الحضارات 
واألمم والمجتمعات الوطنية المختلفة. إن الوســائل المنوطة بمقاصدها 
غاية األهمية في تشــكل الصيغ والكيفيات  المعتبرة تمثل إطارًا مهمــاً 
الناجعة في إعــادة بناء قيــم األخالق وفضائل اإلنســان، أخــذًا بعين 
االعتبار بمعطيات المعاصرة، ومنتجــات المعرفة، ومفرزات الحياة بكل 

تطوراتها وتداعياتها.

:¢SÉædG ∫É©aCG  ä’BÉe iƒà°ùe
المآالت هــي ما يــؤول إليه أفعال النــاس، وتصرفــات المجتمع، 
وسياسات الدول، وتوجهات العالم بأْسره. ولهذه المآالت اعتبارها في 
النظر واالجتهاد والتوجيه، وفي صياغة الحلول، وبيان المواقف، ووضع 
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الخطط والبرامج، وهو الذي عبر عنه العلمــاء بجملة قاعدية مفيدة، 
وهي مراعاة مآالت األفعال.

ولهذا اتصالــه بالقيم األخالقية اإلنســانية من جهة مــا آلت إليه 
األمــور في العصــر الحالي علــى صعيد تدهــور حقوق اإلنســان مثًال، 
بســبب طغيان المــادة وكثرة الحــروب والتجــارب النوويــة والوراثية، 
وزيادة أحجام االســتبداد والظلم والطغيان، فإن هذه المآالت الحقوقية 
اإلنســانية الخطيرة قد شــكلت دافعاً للباحثين والمهتمين؛ كي يدرســوا 
أســبابها، ويحكموا عليها بما يلزم، وقد تقرر أن منــع تلك المآالت في 
المستقبل وإنهاء آثارها إنما يحصل بتأســيس األسباب والمقدمات التي 
سوف تفضي إلى نتائج على خالف النتائج األولى؛ إذ تلك النتائج سوف 
لمقدماتها وأســبابها، وجارية على مراعاة القيم اإلنســانية  تكون وفاقاً 
والفضائل تقديرًا لما يغلب على الظن وقوعه. ومن هذه األسباب: تعزيز 
األبعاد النفســية والروحية والوجدانية؛ لمواجهــة البعد المادي الطاغي 
والهالك، ومواجهة اآلثار السلبية والخطيرة للتجارب النووية والوراثية، 
ومقاومة الظلم واالستبداد والطغيان، وتقرير مبادئ الحرية، والكرامة، 
والتدافع الخيري، والتنافس الســلمي. فهذه هذه األسباب وغيرها كفيلة 

باستبعاد المآالت الخطيرة المترتبة على مقدماتها ومنطلقاتها.

:ájó°UÉ≤ªdG äÉjƒdhC’Gh äÉfRGƒªdG iƒà°ùe
الموازنات هــي وزن األمور ذات الموضوع الواحــد بعضها مع بعض 
بقصد الضبــط والتحديد واالختيــار والترجيح. واألولويــات هي اختيار 

األولى واألفضل بعد ذلك.
وفي المقاصد تكون الموازنات واألولويات: وزْن المصالح والمفاسد 
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المختلفة لتقديم األولى واألفضل. ولذلــك تتقدم المصلحة األكبر على 
المصلحة األصغــر، والعامة علــى الخاصة، والمتعدية علــى القاصرة، 
والدائمة على المؤقتة، وكذلك بالنســبة إلى المفاســد، وبالنســبة إلى 
المصالح إزاء المفاســد. وهذا أمر معلوم في علــم المقاصد، وقواعده 
مضبوطة، ومنهجه معروف. والذي يهمنا بصفــة أكبر اتصال الموازنات 
واألولويــات بالقيم األخالقية اإلنســانية، وهو ما نؤكده فــي قولنا بأن 
تلك القيم األخالقية اإلنســانية ُترّد عليها تلك الموازنات من حيث وزن 
القيم ذاتها باعتباراتها المختلفة: باالعتبار الفردي والجماعي، واالعتبار 
الظرفي والدائــم، واالعتبار المتصل باآلخر القيمي كالقيمي السياســي 
والقيمــي االقتصادي، ومــن حيث وزن وســائل تحقيق القيم وأســبابها 
وآثارها، فلــكل هذا مجاله الواقعي وحيزه المعرفــي ومتطلبه المنهجي، 

وهو ما يقيم هذه القيم وتجلياتها على أساس ذلك كله.
كما أن تلك القيم األخالقية اإلنسانية ترد عليها األولويات من حيث 
تقديم األهم واألفضل بناءً على نتيجة الموازنات، فيُقدم مثًال ُخلق حفظ 
العرض وحماية النســب على حفــظ المال والمتاع، ويقــّدم جو الحرية 
واألخالقي،  والعربــي  اإلســالمي  اســتحقاقها  إلى  المفضية  المســؤولة 
مع ما في هذا الجو من تكدر ومرارة؛ بســبب الصلــف الفكري، والتيه 
الحضاري، واالستفزاز العقدي، واالستدراج المشين، وتقديم ذلك أولى 

من غيره الذي قد يشوش على ذلك االستحقاق ويطمسه ويبطله.

 º«≤∏d  …ó°UÉ≤ªdG  ó``© oÑdG  ≈∏Y á``«eÓ°SE’Gh  á«Hô©dG  á``°†¡ædG  RÉμJQG
:á«fÉ°ùfE’G á«bÓNC’G

النهضة العربية واإلســالمية أمل كل عاقل، وهــدف كل عامل. وهي 
رســالة التكليف، وجوهر الدين، ومســؤولية العربي والمسلم، وضرورة 
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والتدبر.  والتعبد  التحضر  وأســاس  والمقاومة،  المناعة  وقاعدة  الحياة، 
ومما يزيد تأكيدها وترســيخ ضرورتها: الوضع الراهن من حيث الذات 
في بواطن قوتها، ومدخرات كيانها، وعالمــات تجددها، ونقائص كثيرة 
ومبعثرة. والوضع الراهــن من حيث الموضوع في بعض طغيانه واحتالله 
وركوبه زمام الدورة الحضارية وتغلبه المادي بموجب ذلك، وكذلك في 
بعض تطلعاته وقابليته للنهوض العربي اإلســالمي، وتأثره به، واالرتكان 
إليه؛ لتألقه على صعيد القيم اإلنســانية الخلقية والخلقية المركوزة في 
نفوس العالم كله، بموجب آثار الرسائل السماوية والدين اإللهي الواحد 

وبواعث الفطرة السوية األصلية.
معرفي،  هو  مــا  منها  المرتكزات  هذه  إن 
ومنها مــا هو تقنــي وإجرائي، ومنهــا ما هو 
سياسي  هو  ما  ومنها  وترتيبي،  ومنهجي  واقعي 
بالتحديد  يعنينا  والــذي  ومدني...  واقتصادي 
في هذا المضمار الُبعد المقاصدي اإلسالمي، 

باعتبارات ثالثة:
وموضوعياً، ُيعنى بالغايات اإلسالمية،  معرفياً  1 ـ باعتبار كونه شأناً 
واألهداف واألسرار التي يريدها الشــرع مستصحبة في الفهم والتطبيق 

وفي الواقع والحياة، ومن ذلك:
ـ عبــادة الخالق ومــا يتضمنه ذلك مــن تقرير الحرية اإلنســانية 
بموجب عقيــدة التوحيد اإلســالمي، التي تنفي  وكرامة البشــر جميعــاً 
عن اهللا الشــريك والنظير، والتي تجعل الناس كلهم متساوين ال فضل 
ألحدهم على اآلخــر ال بالعرق وال بالجنس وباللــون إال بالتقوى والعمل 

الصالح واألداء النافع.

 á«bÓNC’G º«≤dG ¿EG
 É¡«∏Y OôJ á«fÉ°ùfE’G
 ºjó≤J å«M øe äÉjƒdhC’G
 ≈∏Y kAÉæH π°†aC’Gh ºgC’G
äÉfRGƒªdG áé«àf
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ـ إصــالح المخلــوق ومــا يتضمنه ذلك مــن إصالح باطنــه وقلبه 
وفكره وســلوكه، وإقامة ذلك على اإليمان باهللا تعالى والشعور بمراقبته 

واإلحاطة به.
2 ـ وباعتبــار كونه شــأناً منهجياً يعنى بترتيب المقاصد والتنســيق 

بينها، وترجيح األولى واألهم بحسب ضرورته والحاجة إليه.
بالواقع والحياة، ومتصًال بالتحوالت  مرتبطاً  3 ـ وباعتبار كونه شأناً 
والتطورات والمآالت والمنطلقات، ومتأثــرًا بذلك وباالعتبارين االثنين، 
وفــي كل ذلك يتأســس علــى مرجعية اإلســالمي من نصوص الشــرع، 

وإجماعات العلماء، وقواعد الدين.
إن إحياء مقاصد الشــريعة وإثراء أبحاثها وتهيئة العقول الستيعابها 
لحدوث  فســيحاً  بانضباط واتزان ـ ســوف تكــون وعاء كبيــرًا وميداناً 
النهوض العربي واإلسالمي في نواحيه المختلفة: السياسية، واالجتماعية، 
واالقتصاديــة والتعليميــة واإلعالميــة والبيئيــة واإلداريــة والقضائيــة 

والقانونية.
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■  أستاذ التعليم العالي في دراسات الحضارة العربية واألديان المقارنة، تونس.

لم يحظ ســؤال األخــالق في الفكــر العربي 
المعاصــر باهتمــام كبيــر، فقــد بــدا لدى 
الكثيريــن ســؤاالً «تقليديــاً» ال يســتجيب للمشــاغل 

األيديولوجية لهذا الفكر.
ال يعني ذلك أن األخالق لم تعد تعني اإلنســان 
متصًال  موضوعاً  األخالق  ظلت  العكس،  على  العربي، 
بالســلوك؛ لكنه منفصل عن التفكير، ومن هنا ظلت 
تقليدية أساســاً، تحث على القيم  كتب األخالق كتباً 
تســتند  التي  الفلســفية  بالخلفية  تهتم  وال  المألوفة 
إليهــا هذه القيــم، وال شــّك أن كتاباً مثــل «إحياء 
علوم الدين» للغزالي يظل المرجع األكثر شهرة إلى 

اليوم.

■  OG qóëdG  óªëe

الفكر  في  ا�خالق  سؤال 
المعاصر العربي 

نموذجًا أركون  محمد 
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صحيــح أن انفتاح الفكــر العربي على الفلســفة العالمية لم يمّر 
دون لفت االنتباه إلى المســاءالت الحديثة حــول الموضوع األخالقي، 
فقد ُعّربت كتٌب رئيســة في هذا الموضوع، مثل: «األخالق» لســبينوزا 
أو «نقد العقــل العملي» لكانــط، وغيرهما من المراجــع المهمة في 
الموضوع. كما صدرت مداخل ودراســات تاريخيــة متنوعة، مثل كتاب 
«مشكلة األخالق» لزكريا إبراهيم، وهو مستعمل بكثرة في األكاديميات 
العربية. وما زالت أقسام الفلسفة بالجامعات العربية تنتج العديد من 
األطروحات في األخــالق من منظور تقليدي أو حديث، وهذا المســار 
العــام متواصل منــذ بداية القرن العشــرين. فمنذ ســنة 1920 كان 
عنوانه: «األخــالق»، وأصدر زكي مبارك  أحمد أمين قد أصــدر كتاباً 
عنوانه: «األخالق عند الغزالي» كان قد أثار ضجة  ســنة 1924 كتاباً 
بســبب منحاه النقدي، حتى اتهم صاحبه بالتشكيك في القيم والميل 
إلى اإللحاد. وأصدر يوســف موسى ســنة 1940 كتاباً عنوانه: «تاريخ 
األخالق»، وقــّدم محمــد عبــد اهللا دراز أطروحة متميزة فــي جامعة 
السوربون عنوانها: «دســتور األخالق في القرآن» (نوقشت سنة 1947 
عنوانه  ثم صدرت معّربــة)، وأصدر ماجد فخري ســنة 1978 كتابــاً 
«الفكر األخالقي العربي»، إلخ. وقد تميزت هذه الدراســات بمحاولة 
التوفيــق بين المنظومة األخالقيــة العربية واإلســالمية وبعض قضايا 
الفكر األخالقي الحديث. والمحصلة تظل متواضعة بالنظر إلى أهمية 
الموضوع، وقد ظلّت األخالق مرتبطة أساساً بالمرجعيات القديمة ذات 

النزعة السلوكية التعليمية والوعظية.
من هنا تبــرز أهمية بعض المحــاوالت التي ظهرت في الســنوات 
األخيرة محاولة إعادة طرح السؤال األخالقي في عالقته بالتراث العربي 
اإلسالمي من جهة والفلسفة الحديثة من جهة أخرى، على اختالف في 
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المنازع واالتجاهات ومناهج التحليل بين هذه المحاوالت. نذكر في هذا 
المجال كتاب الدكتور طه عبد الرحٰمن «ســؤال األخالق: مســاهمة في 
النقد األخالقــي للحداثة الغربية» (المركز الثقافــي العربي، 2000)، 
إلى «طلــب أخالقيات تنأى عن الســطح الذي  وقد أراده كاتبه ســعياً 
وقفت عنــده الحداثة، وتغوص في أعماق الحياة وأعماق اإلنســان، فال 
أعمق من حياة تمتّد من عاجلها إلى آجلها، وال أعمق من إنسان يتصل 

ظاهره بباطنه»1.
الجزء الرابع من «مشروع نقد العقل العربي» للدكتور  ونذكر أيضاً 
محمد عابد الجابري، وقد وســمه بـ: «العقل األخالقي العربي، دراســة 
تحليليــة نقدية لنظــم القيم فــي الثقافــة العربية» (المركــز الثقافي 
العربي، 2001). يقول الكاتب: إنه قصد بتأليفه الدفع إلى: «بدء النظر 
في الفكر األخالقي العربي، ونظام القيم في الثقافة العربية اإلسالمية 
التي أنتجته»2. وجاءت أهم نتائجه دعوة إلى فّك االرتباط بين األخالق 
العلوم كما كان  والفلسفة؛ «ذلك أن الفلسفة في ثقافتنا لم تكن هي أمّ 
الحال عنــد اليونان وفي أوروبــا عصر النهضة؛ بل كانــت هي وعلومها 
واحدًا من العلوم، وبالتالي كانت هنــاك مجاالت أخرى للخطاب  صنفاً 

األخالقي خارج الفلسفة»3.
وقد يكون محمد أركون أقدم هؤالء في محاولة طرح المسألة األخالقية 
في عالقتهــا بالتراث والحداثة فــي آن واحد، فقد بدأ مســاره األكاديمي 

1 ـ طه عبد الرحٰمن، ســؤال األخالق: مساهمة في النقد األخالقي للحداثة الغربية، بيروت، 
المركز الثقافي العربي، 2000، ص 26.

2 ـ محمد عابد الجابري، العقل األخالقي العربي: دراســة تحليليــة نقدية لنظم القيم في 
الثقافة العربية، بيروت، المركز الثقافي العربي، 2001، ص 18. 

3 ـ المرجع السابق، ص 621.
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بأطروحة حول مســكويه، صاحب الكتاب المهّم «تهذيــب األخالق»، وعاد 
إلى طرق مسألة األخالق في كتاب أخير نشر بعد وفاته1.

هذا الكتاب يحمل عنوان: «المسألة األخالقية والتشريعيّة في الفكر 
ـ :  اإلسالمي» (بالفرنســية). ويقول الناشر ـ وهو مؤسسة فران (فرنسا) 
إن أصل الكتاب مقدمة طلبتها المؤسســة من أركون بقصد إعادة نشــر 
كتاب «تهذيب األخالق» لمسكويه، وكان أركون قد نقل هذا الكتاب إلى 
اللّغة الفرنسية سنة 1961 ونشره سنة 1969، ولّما طرحت فكرة إصدار 
طبعة جديدة شــرع أركون في كتابة مقدمة لهــذه الطبعة؛ لكنها طالت 
إلى حــّد أن أصبحت كتاباً مفردًا، فاختار الناشــر إصدارهــا على ِحَدٍة 

تحت العنوان المذكور أعاله.

ســعى أركون في هــذا الكتاب إلــى اســتعراض «تقلّبات المســألة 
األخالقيّة في الفكر اإلســالمي»، وقد انطلق من معاينٍة كثيرًا ما أّكدها 
في مؤلفات ســابقة، وهي اشــتغال منظومات الفكر الدينــي والالهوتي 
على مبدأ اإلقصــاء المتبادل، وقد استشــهد ببعــض فقرات من  قديمــاً 
ُيعد األكثر نقدية لم َيْسلم  «المقدمة» ابن خلدون ليبيّن كيف أن مؤرخاً 
بدوره من هذا المنحــى، كما عرض أمثلة عديدة من الفكر المســيحي 
القديم تؤكــد أنه اتجه فــي المنحى نفســه قبل ظهور اإلســالم وبعد 
ظهوره، وأنّ القديس أوغســطين هو الذي جمع فكرتين خطيرتين: فكرة 
«الحرب العادلــة»، وفكرة «الدين الحــق»؛ أي َعّد المســيحية وحدها 
وكلّ ما عداها باطل، بما يترتب على ذلك من  الجديرة بأن تكون الحقّ 

تبرير الستعمال العنف.

 Mohamed Arkoun، La question éthique et juridique dans la pensée 1 ـ المرجــع بالفرنســية
.islamique. Vrin, 2010
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األطروحــة التي تذهب إلــى أن فكرة  وقد فنّــد أركون ضمنيــاً 
الحرب المقدســة قد دخلت إلى المســيحية في إطار رّد الفعل على 
القديس  إلــى  يعود  المســألة  أصل  كان  فإذا  اإلســالمي1،  التوســع 
أوغسطين الذي عاش في القرن الخامس (ت 430) فيعني أنها سابقة 
على المواجهة المســيحية اإلســالمية، وســابقة على ظهور اإلســالم 
نفسه. القضيّة حينئذ ال تتمثّل في وجود دين سالم (المسيحية) ودين 
حرب (اإلســالم)؛ ولكنها تعود إلى اشــتغال منظومات الفكر الديني 

في العصر الوســيط على مبــدأ واحد قائم 
علــى اإلقصاء المتبــادل. والمطلــوب اليوم 
تفكيك تلك المتخيــالت الدينية والالهوتية 
الشــعوب  وعي  في  بقوّة  توثر  ما زالت  التي 
وقــرارات الــدول، وبنــاء أخــالق تتجــاوز 
اإلنشاءات الالهوتية القديمة، وال تسقط في 
مخالب األيديولوجيات المعاصرة. ومعلوم أنّ 

أركون كان قد دعا في مؤلفات ســابقة إلى كسر «السياج الدغمائي» 
التي فرضته العصور الســابقة علــى العقل البشــري، وهو في إطار 
نظرية النقــد المزدوج (الهــوت الماضي / أيديولوجيــات الحاضر) 
يطلق في كتابه هــذا عبارة غير مســبوقة وهي: «الســياج الحداثي 
للعقل البشــري»، فالعقل المتطلّــع raison émergente يحتاج في رأيه 
إلى التخلص من هــذا وذاك؛ أي األخالق القديمــة التي قامت على 
اإلقصاء واأليديولوجيات الحداثية التي قامت على تهميش المســألة 

الدينية واألخالقية.

1 ـ راجع مثًال كتاب: جون فلوري: الحرب المقدســة والجهاد والحمــالت الصليبية: العنف 
والدين في المسيحية واإلسالم.
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ينطلق تفكيك المنظومة األخالقية القديمة في المســيحية واإلسالم 
على حد ســواء، من الكشــف عن مصدريها الرئيســين، وهمــا التراث 
الديني والفلسفة اإلغريقية. ويالحظ أركون أن العديد من الدول اليوم 
قد أنشــأت «هيئات أخالقيــة» (comités d’éthique) بمــا في ذلك بعض 
الدول اإلســالمية، ويقترح معاينة الشــخصيات التي تكوّن هذه الهيئات 
لمعرفة مدى التغيرات التي حصلت مقارنــة بالرؤية القديمة لألخالق، 
بين  من الدين أو الفلسفة، أو جمعاً  مقتبساً  كانت شأناً  فاألخالق قديماً 
الدين والفلســفة األفالطونية (حصل هذا الجمع في المسيحية واإلسالم 
في آن واحد). أما هيئات األخالق القائمــة اليوم فهي تجمع في الغالب 
ممثلي األديان والعلمــاء بالمعنى الحديث (األطباء خاصة) وشــخصيات 
فكرية، ما يعني أنّ مجال األخالق قد انقطع طبعاً عن التراث اإلغريقي، 

وأنه لم يعّد مقتصرًا أيضاً على التمثيلية الدينية.
بيــن وضعيــة المجتمعات المســيحية التي  َبْيــَد أنه يالحــظ فارقاً 
يقبل الممثلون الدينيون فيها بالحديث باســم «أخــالق» دينية، ووضعية 
المجتمعات اإلسالمية التي يتحدث فيها الممثلون الدينيون باسم األخالق 
الدينية تارة وباسم «الشريعة» طورًا، واألمران ليسا من الصنف نفسه؛ 
ألن «الشــريعة» ـ كما يقدمها هؤالء ـ تخرج عن مجال األخالق لتدخل 
في مجال القانون. ويعود هذا االختالف في تطوّر المسألة األخالقية بين 
المجتمعات المسيحية واإلسالمية إلى أسباب تاريخية، وليس إلى جوهر 
الديانتين المســيحية واإلســالم. فتراث الديانتين قد قام على األساس 
تمثل في الجمع بين  نفسه؛ أي مبدأ الدين الحق، وشهد تطوّرًا متشابهاً 
الدين والفلســفة األفالطونية، وقد شهد التراث اإلســالمي هذا المنزع 
بفضل شــخصيات فكرية مرموقة مثــل مســكويه (ت 1030) وأبي حيّان 
التوحيــدي (ت 1023). لكن مــا حصل بعد ذلك في المجال اإلســالمي 
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أن الرافد الفلســفي في األخالق بدأ يتراجع إلى أن أوشك على االندثار 
منذ القرن الثالث عشــر ميالدي، أما في التراث المسيحي فقد تعاظم 
الرافد الفلسفي على حساب الرافد الديني الذي أوشك على االندثار مع 
عصر األنوار والثورات العلمية والتقنية. ويرى أركون أن هذين التطورين 
المتعارضين يشتركان في سمة االختالل، فال بّد أن يراجعا معاً في إطار 
النقــد المزدوج واستشــراف «العقل المتطلع» الذي بّشــر به أركون في 

كتاباته األخيرة.

يمكن تلخيص مسار المســألة األخالقية في الفكر اإلسالمي حسب 
أركون في الشكل التالي: شهد هذا الفكر أَْوَج ازدهاره مع جيل مسكويه 
كتــاب «التهذيب»  كان   ،(humaniste) إنســانوية  صياغات  ظهرت  عندما 
لمسكويه أفضل تعبير عنها. ثّم انحرف مسار الفكر األخالقي اإلسالمي 
مذهبياً، وعبّر عن هــذا االنحراف كلّ  عن هــذا التوّجه، وأصبح دينيــاً 
من الســنّي أبي حامد الغزالي (ت 1111) في كتابــه «ميزان األعمال»، 
والشيعي نصير الدين الطوسي (ت 1274) في كتابه: «أخالق ناصري». 
واســتمر هذا الوضع إلى العصر الحديث، فلئن أطلــع محمد عبده على 
كتاب «تهذيب األخالق» لمســكويه فال يبدو من أعماله أنه قد تأثر به، 
ويعبر أركون بهذا الموقف عن عدم اقتناعه في هذه النقطة تحديدًا بما 
ذهبنا إليه في أطروحتنا حول محمد عبده، وقد أُعّدت بإشرافه، وسنعود 

الحقاً لعرض اختالفنا معه في هذه المسألة المهمة.

الفكر األخالقي في اإلسالم دخل منذ لحظة الغزالي والطوسي مأزقاً 
لم يخرج منه إلى اليوم. وعندما ســيطرت في الســتينات والســبعينات 
الفلســفات الحديثة ظن البعض أن المســألة األخالقيــة فقدْت جدواها 
المادي، وما  من األصل وأن المجتمعــات العربية مدعوّة لتحقيــق النموّ 
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عدا ذلك ال فائدة ترجى منه. واكتسحت األيديولوجيات الحديثة ميدان 
األفكار، وقطعت حبــل التواصل مع الفكر األخالقــي القديم. ثّم حصل 
بعد ذلك االنتقال الجذري من معالجة قضية اإليمان والعقل إلى اعتماد 
براغماتية نيوليبرالية ال تهتم بالقيم، وأُهمل «تهذيب األخالق» لمسكويه 
لفائدة األصولية اإلسالمية، وأصبح السؤال مطروحاً: أين ستتجه القيم 

في هذه المجتمعات؟

اإلســالمي  األخالقي  للفكر  الهيكلي  التناقض  على  أركون  يستشــهد 
الذي  اإلنســان  لحقوق  العالمــي  اإلســالمي  اإلعالن  بتحليــل  المعاصر 
بمنظمة اليونســكو يوم 1981/09/19 بمبادرة من المجلس  أُقّر رســميّاً 
اإلســالمي. يتســاءل أركون كيف يمكن للنخبة التي وضعت ذلك النص 
وأرادت لــه أن يكون مرجعــاً أخالقياً أن تّدعي له الكونيــة؛ أي أن تُعّد 
النــص موجهاً للبشــرية جمعــاء، وتصف النــص فــي اآلن ذاته بصفة 
اإلســالمي، وتســتدلّ على كل واحد مــن الثالثة والعشــرين فصًال من 

نة؟ فصوله بأدلة من الكتاب والس

هذا مثال ـ حســب أركــون ـ من أمثلة العســر التــي يجدها الفكر 
اإلســالمي في ســبيل تحديد القضية األخالقية. وبما أن أركون يرى أن 
هذا التجديد ال يمكن أن يحصل إال بمراجعة نقدية صارمة لكل التراث 
الثقافي، فإنه يســّجل صعوبة بلوغ هذا الهدف ســواء فــي الغرب أو في 
العالم اإلســالمي. فالغرب مصّر علــى البقاء في «الســياج الحداثي»، 
والعالم اإلســالمي مصّر بدوره على البقاء في السياج الذي أغلق مجال 
الفكر اإلســالمي بعد فترة من االزدهار. والفكر النقدي اإلسالمي يظل 
ضعيفــاً ومحاصرًا، وال قدرة لــه على مواجهة مشــاريع تحويل البناءات 
األسطورية / الســردية القديمــة إلــى بنــاءات أســطورية / أيديولوجية 
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«حديثة»، خاصة أن التراث اإليماني قد تفكك وانقطع عن أصوله، كما 
حكم على نفسه باالنغالق أمام تطورات الفكر النقدي الحديث. وتحدث 
أركون بصراحة عن تجربته الشخصية في التدريس والتأليف، وهو الذي 
يصف نفسه بالباحث المفكّر الذي حاول أن يجمع بين صرامة المنهجية 
العلمية واالنفتاح على مشــاغل المجتمعات اإلنسانية، فرأى أن محاوالته 
قد ارتطمت باالنغالق الديني والالئيكي على حّد ســواء، وأن صوته لم 
يســمع ال في المعســكر اإليماني وال في المعســكر العلماني. ويرى أن 
تتجّســد في عودة التدّين الشــعبي الساذج، بدل أن  عودة الدين حالياً 
نشــهد إنشــاء تجديدياً لخطابات متفاعلة مع مكاســب العلوم اإلنسانية 
واالجتماعيــة، ويرى أن هــذا المنحى لئن بــرز في العالم اإلســالمي 

تخصيصاً فإنه يشمل بدرجات متفاوتة كل األديان التوحيدية.

لئن كانت األسطورة ـ األيديولوجيا قد أخذت مكان األسطورة ـ السرد، 
حســب أركون، فإن هناك بعض الغمــوض الذي يظلّ يحيــط بالمنهجية 
البديلة التــي يقترحهــا، ال ســيما عندما نــراه يرفض النقــد الجذري 
على طريقة المؤرخ األلمانــي بلتمان، ويصف هذا النقــد بأنه تاريخاوي 
ووضعاني، وأنه ال يأخــذ بعين االعتبار وظائف األســطورة إلخ، ويرى أن 
الخمســينات،  منذ  النقد  هذا  تجاوزت  قد  واالجتماعية  اإلنســانية  العلوم 
وطرحت مقوالت أكثــر مالءمة، مثل: «المتخيــل االجتماعي» و«الذاكرات 
الجمعية»، و«الجهل الُممأســس»، و«اإلنشاء االجتماعي للواقع»، و«اإلنتاج 

المجالي للمجتمع»، و«المأسسة االجتماعية للعقل»، إلخ.

ال شّك أن هذه المقوالت مهمة لتنزيل النقد ضمن أفق أنتروبولوجي 
واالبتعاد به عــن الهدم واإللحاد، لكن ربما قد نتســاءل هل كانت هذه 
المفاهيــم التي ظهرت في النصف الثاني من القرن العشــرين لتفرض 
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نفسها لو لم يسبقها ذلك النقد الجذري الذي حصل في القرن التاسع 
عشر وبداية القرن العشــرين؟ ثم هل أن المفاهيم الجديدة التي يشير 
إليها أركون قد أسهمت إسهاماً عريقاً في تجديد أي فكر ديني وأخالقي، 
باســتثناء الوضع المســيحي الذي يتميز بأنه «المنتج» لهذه المفاهيم، 
فهو بالضرورة األكثر تهيؤًا لقبولها وتوظيفهــا لصالحه؟ وأخيرًا هل أن 
باألديان التوحيدية الثالثة  اإلســالم اليوم قد ظلّ «متوّســطيّاً» مرتبطاً 
التي تنازعت المتوســط في العصر الوســيط، أم أنه يرتبط أكثر اليوم 
بالمجال اآلســيوي الممتد من بلدان الخليج إلى باكســتان وأفغانســتان 
مرورًا بأندونيسيا وماليزيا، وهو مجال مقطوع تاريخياً عن قضية التوفيق 
بين األخالق الدينية والفلسفة اإلغريقية، كما أنه غير معني بالفلسفات 
الحديثة التي قامت عليها العلوم اإلنسانية واالجتماعية، بالنظر إلى أنه 

ال يستعمل هذه العلوم إّال في جوانبها اإلجرائية والعملية؟
وعلــى ســبيل المثال فــإن هاجــس البحث عــن تاريخيــة الفترات 
المؤسسة ليس مفقودًا في الفضاء اإلسالمي فحسب، فهو غائب أيضاً في 
المجتمعات ذات التاريخ البوذي أو الهندوســي ـ مثل اليابان أو الهند ـ 
حيث تتوفر في هــذه المجتمعات الديمقراطية حريــة كبيرة في التعامل 
مع الموضوع الديني؛ لكــن القضية األخالقية ترتبط بالتقاليد أكثر من 
ارتباطها بالقضايا الفلســفية الدينية، واالتجاه السائد هناك يميل إلى 
عملياً، وال يكلف نفســه عبء المراجعة  طرح القضية األخالقية طرحــاً 
النقدية الصارمة لكل التراث. وأخيرًا فإن ســؤاالً يفرض نفسه: هل أن 
المجتمعات تعيش قضاياها من منظور فكري بحث، مثل الكاتب، وأستاذ 
الجامعــة؟ أم أنها تعيشــها من منظــور التعبير عن حاجــات اجتماعية 
وسياسية، وأن موضوع النقد قد ال يستهويها ألنّه ال يخدم هذه الحاجات 

(على األقل من وجهة نظر وعيها المباشر بهذه الحاجات)؟
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إن عودة الديني ظاهرة تميّز كلّ المجتمعات، ويشير أركون في هذا 
الشأن إلى قرار وزارة الخارجية الفرنسية تأسيس «قطب األديان» ضمن 
مصالحها، ما يعبّر عن مأزق الالئيكيّة في شــكلها الفرنســي الصارم، 
فالمجتمعــات الغربية انتقلت من مقولة «موت اإللــه» إلى مقولة «عودة 
ضــرورة إعادة طرح  الدين»، وعلــى هذا األســاس فإنها تواجــه أيضاً 
ســليماً، والخــروج بهذه القضيــة من مرحلة  القضيــة األخالقية طرحاً 

النسيان.

والمجتمعات  اإلسالمية  المجتمعات  أن  َبْيَد 
بمحاولة  أركــون ـ  ـ حســب  تتميّــز  الغربيــة 
الهروب من ضرورة طرح المســألة األخالقية 
إلى إذكاء الصــراع بينهما والدفــاع عن قيم 
إقصائية؛ فالغرب اســتبدل عدّوه القديم ـ أي 
الشــيوعية ـ بإســالم جعله محور الشّر، عادا 

نفسه طبعاً ممثًال لقيم الخير، ومبّررًا استخدام الحروب والعنف لحماية 
هذه القيم، ومســتعيدا تقســيمات «أخالقيــة» تجد أصولهــا عند آباء 
الكنيسة األولين مثل ترتوليان وأوغسطين. وعاد المسلمون بدورهم إلى 
الخطابات الدينية القديمة يستمدون منها قيمهم األخالقية في الحاضر، 

ويشّرعون بها مشاريع العنف باسم الجهاد.

مشــروع  أركون  يطرح  بالكارثــة،  المهــّدد  الوضــع  هــذا  لمواجهة 
االســتعادة النقدية للقضيّــة األخالقية خارج مبدأ «اإلقصــاء المتبادل» 
الذي ميّــز العصر القديم والعصر الحاضر على حّد ســواء، وبعيدًا عن 
سيطرة وسائل اإلعالم الغربية من جهة والخطابات األصولية اإلسالمية 

من جهة أخرى.
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مســلّمات  أن  أركون  يرى  تخصيصاً،  اإلســالمي  الوضع  إلى  عوٌد 
اإليمــان ينبغــي أن تخضــع اليوم لحكــم التحليــل العلمــي، مثلما 
خضعــت له فــي الســابق مســلمات اإليمــان المســيحي واليهودي، 
وتخصيصــاً «تاريخية الوحي»، التي يطرحها أركــون بوضوح، وينفي 
عن نفســه التهرب منها في كتبه الســابقة، وخاصــة كتابه «قراءات 
للقــرآن» Lectures du Coran، على عكس ما يتهمه به بعض منافســيه 
من الغربيين، الذين يرون أنه أســهم في وأد الدراسات الفيلولوجية 

المتأثرة بمنهجية ريجيسبالشير.
أعتقــد شــخصياً أن ما يقولــه هؤالء المنافســون هــو األقرب إلى 
الحقيقة، وأن أركون خســر في الســنوات األخيرة على جبهتين: الجبهة 
اإلسالمية التي تعارض فتحه ملف تاريخية النص المقدس، والنيل ـ تبعاً 
لذلك ـ مما تعّده قداســة الوحي، والجبهة الغربية التي تراه المســؤول 
عن وأد الفيلولوجيا النقدية الفرنســية مّدة ثالثين ســنة قبل االعتراف 
بقيمتها مؤخــرًا. وأعتقد أن الوضع الحالي المتميّــز بصدامية العالقات 
بين المسلمين والغرب ال يســمح بطرح هذه القضية، فما يعرض اليوم 
علــى أنه دراســات فيلولوجية تبــرز فيه بقــوّة رائحة العداوة الســافرة 
لإلسالم، وما يقدمه المسلمون من دراسات ال يخرج عن دائرة ذاتيتهم 
اإليمانية، التي ال يمكن أن تصبح معرفة كونيــة أو منهجية. وأمام هذه 
االســتحالة الواقعية التي تحول دون قيام ممارســة علمية حقيقية، يبدو 
لي أن ربط قضية األخالق بقضية تاريخية النصوص المؤسسة يؤدي إلى 
المأزق التام، ال سيما وأن المهمتين لن تكلّال بالنجاح إال إذا مارسهما 
المسلمون أنفســهم، ال أن تمارسها عليهم مؤسســات وشخصيات يرونها 
ـ عن صواب أو عن خطأ ـ إســهاماً في العدوان عليهم، وجزءًا من حملة 

الصدام ضدهم.



المعاصر العربي  الفكر  في  ا�خالق  سؤال 

49

ولقد سعى أركون إلى مقارنة «العقل التشريعي» بين الغرب والعالم 
اإلسالمي من خالل مقارنة الميثاق األوروبي للحقوق األساسية ومقدمات 
الدساتير اإلســالمية، مقيماً هذه المقارنة على قاعدة تاريخية اجتماعية 

من جهة، وقاعدة فلسفية من جهة أخرى.

يالحظ أركــون أن الثورة العلمية التي عاشــتها أوروبــا بين لحظة 
كوبرنيوكوس ولحظة نيوتن ـ أي: الفترة الممتدة بين القرنين الســادس 
عشــر والســابع عشــر ـ قد نوّرت الفكر وفتحت صفحة جديدة للعقل، 
أّما العالم اإلســالمي فقد ظلّ بمنــأى عن تلك التحــوالت وعندما بدأ 
التعــرف عليها فإنــه واجهها مــن منطلق مقاومة االســتعمار والتوســع 
لذلك حركة تراجع مزدوجة:  األجنبيين. فشــهد العالم اإلســالمي تبعاً 
تراجع بالمقارنة بثــراء تراثه، وتراجع بالمقارنــة بالتقدم الذي أحرزه 
الغرب بعد ثوراته العلمية. يتوّقف أركون عند المعاهدة األوروبية للحقوق 
األساســية التي أقّرت ســنة 2000 ليالحــظ أنها تضمنت فــي صيغتها 
األولى فقرة تتحدث عن «التراث الثقافي واإلنســاني والديني» ألوروبا، 
إضافــة إلى المبــادئ الكونيــة للكرامة اإلنســانية والحريــة والعدالة 
والتضامن والديمقراطية ودولة القانون. لكن فرنسا اعترضت على كلمة 
«الديني» باعتبارها دولة الئيكية ال يسمح دستورها بإشارات دينية. يرى 
للتاريخ الذي يثبت أن الدين كان  أركون في هذا الموقف الفرنسي نفياً 
ال تاريخياً  جزءًا من التراث األوروبي، ويرى الالئيكية الفرنســية موقفاً 
مثل موقف الحركات اإلســالمية؛ ألن المطلوب االعتراف بقيمة «الشــأن 
الديني» عامة في تاريخ البشــرية، بصرف النظر عــن هذه الديانة أو 

تلك، وأّال تتحوّل الالئيكية إلى مقدس متعال على تاريخيته.

من الجانب اإلســالمي، يتوقــف أركون على أوضــاع مصر وتركيا 
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وإيران، ويعتمد في عرض النموذج المصري على دراســة بودوانديبري
قانــون؟»  أي  «باســم  عنــوان:  تحــت  المنشــورة   Baudoin Dupret

الحديث  الوضعــي  القانون  بدايــة  مصر  شــهدت  لقد  (بالفرنســية). 
في ثالثينات القرن العشــرين بفضل قانونيين كبــار مثل عبد الرازق 
فصله  في  يتضمن  الحالي  دســتورها  لكن  شــحاتة؛  وشفيق  السنهوري 
الثانــي أن اإلســالم دين الدولــة والعربيــة لغتها الرســمية ومبادئ 
الشريعة المصدر الرئيس للتشــريع. ويفسح الفصل المجال لتأويلين، 
تأويل يذهب إلــى أن كل القوانين المصرّية ينبغي أن تكون مســتمدة 
المشرع غير مقيّد بهذا الشرط،  من الشــريعة، وتأويل يذهب إلى أنّ 
وأن عليه فقط أّال يصدر قوانين تتعارض تعارضاً صريحاً مع الشريعة. 
ويخوض رجال القانون في مصر معارك إجرائية لتغليب هذا التأويل أو 
ذاك؛ لكنهم ينأون بأنفسهم عن طرح القضية في إطار نظري شامل، 
أو يكتفون بالتقســيم التقليدي للنصوص إلى نصوص قطعية ونصوص 

قابلة لالجتهاد.
في إيران، مثّل التراث الشــيعي المرجع التشريعي منذ أن تأّسست 
الدولة الصفوية سنة 1507، وعاد ليفرض نفســه بقوّة بعد الثورة سنة 
ــني، فقد كان  1979. ومع أن التراث الفارســي يختلف عن التراث الس
كما كان يتمحور حول اإلمامة، فإنه انتهى حســب أركون  إشــراقياً  تراثاً 
نية. فالصفويون  إلى وضع تشريعي شــبيه بما نجده في المجتمعات الس
قد جعلوا المذهب الشــيعي مذهباً رسميّاً مثلما جعل العثمانيون المذهب 
رســمياً، وحكام اإلمبراطوريتين أحاطا أنفسهم بجيش من  نّي مذهباً  الس
يجمع بين الفلسفة  خاصاً  الفقهاء الرســميين، وأحدث الصفويون وضعاً 
اإلشــراقية التي يفترض أال تقف عند ظاهر النصوص والتشريع الفقهي 

القائم على النصيّة.
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أخيرًا فــي تركيا كان أتاتورك قد اســتبدل الشــريعة ســنة 1934 
بالقانون السويســري، وفرض الئيكية عنيفة على النمط الفرنســي دون 
أن تكون تركيا قد عاشــت ثورات علمية ومعرفية مثل تلك التي عاشتها 
أوروبا. كما أن ســعي أتاتــورك لربط تركيا بأوروبا لــم يصحبه ال من 
الجانب التركــي وال من الجانب األوروبي جهد الســتعادة نقدية لتاريخ 
العالقات بين اإلمبراطورية العثمانية وجوارها األوروبي، ويستمّر المأزق 
نفســه اليوم عندما نرى أوروبا ترفــض انضمام تركيــا إليها في حين 

تطالب بهذا االنضمام حكومة تركية ذات مرجعية إسالمية.
كيف الســبيل إلعادة طــرح القضيــة األخالقية في ضــوء كل هذه 

التحديات التي عرضنا؟
الحلّ من وجهة نظر أركون يتمثل فيما دعاه بتوسيع التحليل النقدي 
لمصــادرات اإليمان لتتســع لكل أنــواع اإليمان؛ اإليمــان الديني طبعاً، 
بمختلــف ملله، ولكن أيضــاً األشــكال اإليمانية الجديدة التــي أنتجتها 

الحداثة.
وقد ذهب إلى أبعد حّد في تجسيد ما كان الخطيبي قد دعاه بالنقد 
المزدوج؛ فالمعلوم أنه اســتعمل في كتب كثيرة ســابقة عبارة: «السياج 
الدوغمائــي» ليتحدث عن وضع فكــري جامد فرض فــي الفكر العربي 
اإلســالمي منذ قرون، وقد غمط التنوعات واالختالفات التي كانت تميز 
هذا الفكر، كما وقف حائًال دون أي تجديد حقيقي من داخله. ونراه في 
هذا الكتاب يستعمل عبارة موازية، «الســياج الحداثي للعقل البشري»، 
ليتحدث عــن وضع فكري جامد فــرض على الفكر البشــري بعد ثالثة 
أمــام التفكير النقدي  قرون من المســار األوروبي، وأصبح بدوره عائقاً 
المجّدد، بينما يرى أركون أن الحداثة مشــروع مفتــوح لإلنجاز، وليس 
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التفكير في قضية األخالق سيمثّل  فكرًا منجزًا. وعلى هذا األســاس فإنّ 
مشــغًال من المشــاغل التي ينبغي أن يطــرح لإلنجاز بعد أن همشــته 
الحداثة التقليدية، كيال ترتّد العودة المشروعة للتفكير في األخالق إلى 
عودة غير مبّررة لتراث أخالقي قام علــى قيم ما قبل الحداثة؛ أي على 
مبدأ الحقيقة الواحــدة والدين الواحد والحكم الواحــد في كل واقعة، 
في حين ُتعلي الحداثة قيمة االختــالف والتنوّع. الموقف الحداثي اليوم 
يتمثل في تحطيم هذين الســياجين اللذين يقبــع فيهما العقل، وإطالق 
المجال للعقل المتطلع ليخــوض مغامرة البحث من جديد. يقول أركون: 
«لئن فتحت الحداثة إمكانات لبروز أنظمة جديدة للحقيقة، فقد قدمت 
في صورة النظام األســمى للحقيقة (...) النظام المتفوق  نفسها أحياناً 
على كل أنظمة الحقيقة كما ظهرت في الســابق والنظام الذي يؤســس 
ذي  والنظام  واألخالقية  والقانوني  والسياسية  المعرفية  والشرعية  القيم 

النزعة الكونية»1.
الخالصة التي يصل إليهــا أركون أن مأزق الفكــر األخالقي مأزق 
تام اليوم، بسبب تضافر عوامل ثالثة في الوقت نفسه: رؤية غير نقدية 
ني والشيعي تميّز العقل اإلسالمي، أنظمة سياسية جعلت كل  للتراث الس
المجال الديني والتشــريعي مجّرد إدارة خاضعة لإلرادات الدكتاتورية، 
غرب متجبّر يتصّرف في العالم حســب مصالحــه وأهوائه. ال يمكن في 
ظل هذا المأزق إعادة طرح «وضع الحقيقة»، ومن دون هذه االســتعادة 
والتشــريعي.  األخالقي  الفكر  تجديد  ال يمكن  الحقيقــة  لوضع  النقدية 
إذن، هــو المأزق التام. ولئــن كتب أركون هذا التوصيــف قبل الثورات 
العربية فإن الراجح أنه لم يكن ليغيّره لو أن أنفاســه تواصلت إلى ما 

1 ـ محمــد أركون، المســألة األخالقية والتشــريعية في الفكر اإلســالمي، ص 170 (النص 
الفرنسي).
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بعد هذه الثورات، فهذه الثورات قد أســقطت أحد هذه األطراف الثالثة 
في بعــض البلدان؛ لكن ذلــك حصل على مــا يبدو لصالــح الطرفين 
اآلخرين ال لصالــح «العقل المتطلع» الذي راهن عليــه أركون. فإما أن 
نقبل هــذا المأزق ـ كمــا وصفه أركــون ـ بذكاء وجــرأة وعمق تحليل، 
وآنذاك تنســّد أمامنا كل اآلفــاق والمخارج واآلمــال، أو أن نعيد طرح 

القضية برمتها طرحاً جديدًا أكثر واقعية.
قد نختلف مع أركون فــي قراءة تاريخ الفكــر األخالقي في التراث 
القديم، فهو يفترض أن أوج هذا الفكر جاء مع جيل مسكويه والتوحيدي، 
وأن هذا الجيل قد تحوّل من مجــال األخالق القَبليّة إلى مجال األخالق 
اإلنســانوية، وهذا أمر نســلّم به؛ لكننا نراه قابًال للتنســيب، فالمجال 

األخالقي اإلسالمي في القديم كانت تتنازعه ثالثة تيارات:
1) تيار فقهي يحوّل األخالق إلى أحكام «قانونية» موزعة إلى مراتب 

خمس: الوجوب، الندب، الكراهة، المنع واإلباحة.
2) تيار فلســفي يوفّــق بين القيــم الدينيّــة والفلســفة األخالقية 
األفالطونية، وقد كان له الفضل األكبر في تحويل الدين اإلسالمي من 
دين عربي إلى فلسفة أخالقية كونية، وجاء مستجيباً لتوسع اإلمبراطورية 

اإلسالمية، واتساعها إلى عدد ضخم من األعراق والثقافات.
3) تيــار روحاني يحــوّل قضيــة األخالق إلــى المجــال المعروف 
بالتصوّف. وقد طرحت القضية األخالقية في المجال الصوفي بصياغات 
متعّددة، فمنها القائمــة على التهذيب األخالقي العلمــي ـ كما في كتب 
ــني التقليدي ـ ومنها القائمة على مبــدأ التراتبية: أخالق  التصوف الس
العامة وأخالق الخاصة، وعلى هذا األساس كتب الغزالي «ميزان العمل» 
للعامــة، و«المضنون به على غير أهلــه» للخاصة، ومنهــا القائمة على 
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ني» (ابن عربي) والشيعي (الطوسي...).  فلسفة اإلشراق، في شكليها «الس
واتجه مســار الفكر األخالقي فــي تقديرنا إلى اندثار التيار الفلســفي 
اإلنســانوي كما مثله مســكويه في كتاب «تهذيب األخالق» مقابل تنازع 

القضية األخالقية بين الفقهاء والصوفية.

واســتمر األمر بهذه الصورة إلى العصر الحديث، الذي شهد تدخل 
الدولة الوطنية ضد التصوف وتحميله مســؤولية التخلف في المجتمعات 
العربية اإلســالمية، ودخول النظريات القانونية الحديثة التي تميّز بين 
األخالق والتشريع، فاستحوذ التيار الفقهي على ميدان األخالق الدينية، 
وانتشــرت دعاوى «تطبيق الشــريعة» بمعنــى تطبيق األحــكام الفقهية، 
بين أنصار الشريعة وأنصار القانون الحديث، ما  وأصبح التنافس قائماً 
جعل الفريق األول يستحوذ وحده على توظيف اللغة الدينية. لكننا نرى 
اليوم عودة قوية لالتجاهــات الصوفية من جهة، وبروز تيار «مقاصدي» 
مهّم من جهة أخرى، وســنرى بعد الثورات العربية الراهنة كيف سيعاد 
تشــكيل موازين القوى بين التشريع الديني والتشريع الحديث من جهة، 
وبين التيارات التي تتنافس الجبهة الدينية: ِفْقه الدعاة، ِفْقه المؤسسات 
الدينية التقليدية، التيار الصوفي، أنصــار نظرية المقاصد إلخ. ويظل 
الرهان األكبر فــي تقديرنا قبــول المجتمعات العربيــة أو عدم قبولها 
بالتمييز بين األخالق والتشريع، فمن دون هذا التمييز ال يمكن أن تقوم 
مجتمعات ديمقراطية، وال يمكن للمســألة األخالقية أن تستعيد حيويتها 
في الفكر اإلســالمي، وســتتخذ مجّرد مطيّة لتبرير مشــاريع سياســية 

محافظة أو رجعية تستغل الدين لتعبئة األتباع.

والقاعدة الحديثة هي التي ترى أن األخالق ال تتحوّل إلى قانون إال 
إذا ثبت أن مخالفتها تحدث ضررًا مباشــرًا بالمجموعة البشــرية، وأن 
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وظيفة القانون إدارة الشــأن العام، وليس التحكم في األخالق الفردية، 
وأن جزءًا مــن األخالق العامة هي مواضعات يمكــن أن تتطوّر مع تطوّر 

األزمنة وأنماط الحياة.

اختالفي الثاني مع أركون كنت قد أعلنته منذ أن اســتعمل أّول مرة 
عبارة «العقل المتطلّع»، فهي عبارة بدت لي مبهمة وحالمة، واليوم وأنا 
أنظر إلى ما يحدث فــي العالم العربي، حيث أتيحــت أول مّرة فرصة 
الحرية للشعوب وانتخبت حسب قناعاتها، وأنظر إلى العالم الغربي وقد 
اكتسحته األنانية وســلطة المال، ال أدري أين يقبع العقل المتطلع الذي 

يبّشر به أركون.

في  َبْيَد أن الجانب الذي يبدو لي إيجابياً 
عليه  تعرفت  مــا  هو  المتطلع»  «العقــل  عبارة 
بمناســبة قراءة هذا الكتاب األخير، فقد ذكر 
أركون أنه أراد أن يعارض بــه عبارة «ما بعد 
الحداثة» من منطلق أنها عبارة تعكس الرؤية 
المركزية للغــرب الذي ربط الحداثة بتجربته 

الخاصة، وجعلهــا تبدأ وتنتهــي بهــا، وأراد أن يكّرس مرحلــة ما بعد 
الحداثة في حين ما زالت مجتمعات أخرى تســعى إلى تحقيق حداثتها. 
فالعقل المتطلع يتناسب مع إحدى األفكار المهمة التي أطلقها أركون في 
الثمانينات وتأثرت بها شخصياً، وهي أن الحداثة ليست الغرب وال فترة 
تاريخية محدودة، وإنما هي موقف فكري ووجداني. وعلى هذا األســاس، 
فإن مســكويه هو أكثر حداثة اليوم من الكثيرين الذين يعيشون العصر 
الحديث. المشــكل أننا ال نعيش اليوم عصر العقل، ال الكالســيكي وال 
المتطلع، وإنما نعيش العودة إلــى الذكاء العاطفي والتالحم بين الناس 
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على أساس من القيم القديمة لمواجهة عولمة تسير باإلنسان في طريق 
المجهول، وســطوة للمال واالستهالك تنســف كلّ الروابط اإلنسانية بما 
في ذلــك الروابط الحديثة مثل المواطنــة والديمقراطية، فقد أصبحت 

هذه الروابط تحت رحمة البورصات واألسواق المالية.
وهنا أذّكر بما كان كتبه أركون نفســه في: «قضايــا في نقد العقل 
الدينــي» (بيــروت، 1998): «ليس بالعقــل وحده يحيا اإلنســان؛ وإنما 
ق»1. من هنا يبدو لي أن  وجموحه واتســاعه الخال برطوبة الخيال أيضاً 
إعادة تأســيس الفكر األخالقي اإلســالمي ال ينطلق من النقد الجذري؛ 
ولكن من اســتثمار بعض الحدوس المجددة. لم يشــأ أركــون أن يقتنع 
بالتجديد الذي أحدثه محمد عبده في الفكر األخالقي اإلســالمي، رغم 
المــرات العديدة التي ناقشــنا فيهــا الموضوع معاً، منــذ أن كنت أعّد 
أطروحتي بإشــرافه. ظلّ أركون مصّرًا على أن خطاب عبده كان سطحياً؛ 
ألنــه كان دعائياً، أما أنا فإنــي أقّر بأنّ خطاب عبده كان ســطحياً إذا 
ال دعائيّاً؛ أي  قارناه بمسكويه أو بفيلســوف معاصر؛ لكنه كان حدســياً 
أنه عبّر عن حدوس لو قبل الفكر اإلسالمي بتطويرها لتوّصل إلى وضع 
مقبول للمســألة األخالقية، لذلك دعونا إلى تجديد المسألة األخالقية 
في الفكر اإلســالمي باالنطالق من الحدس الذي وضعه عبده، باعتبار 
له، بينما ظــل أركون في  نهائياً  للتفكير ال أفقــاً  هذا الحدس منطلقــاً 
تقديري يفكّر فــي حلقة مفرغة: إعادة تأســيس األخــالق تطلب النقد 
الجــذري / الوضع القائم ال يســمح بالنقــد الجــذري / ال يمكن تغيير 

الوضع القائم إال بإعادة تأسيس األخالق.

1 ـ محمد أركــون، «قضايا في نقد العقل الديني»، بيــروت، دار الطليعة، 1998، ص 200، 
راجع تقديمنا ونقدنا لهذا الكتاب في مجلة دراســات عربية، بيروت، يوليو / أغســطس 

.1998
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أترك الكلمة األخيرة للفقيد الدكتور محمد أركون ليلخص أطروحته 
في هذه الفقرة المعبّرة التي تؤكد عمق نقده من جهة والصورة الحالكة 

التي يرسمها النسداد اآلفاق أمام هذا النقد من جهة أخرى. يقول:
المكتســبات األكثر  «يتجاهل الخطاب اإلســالمي الســائد سياســياً 
تحّررًا للحداثة، فيحرم نفســه بذلك من وسائل نقدية، فكرية ومعرفية، 
كان يمكن أن تحوّله إلى فاعل إيجابي في العولمة. لقد انهار المشــغل 
األخالقي والتشريعي والروحاني بسبب التخلي المتواصل عن المحاورات 
الثرية التي تجمع المرجعيات الكبرى النتشار العقل النقدي: الالهوت، 
اللسانيات،  التاريخ،  التأويلية،  التفســير،  السياسة،  التشريع،  الفلسفة، 
االجتماع واإلناســة. وتعمل الديمقراطيات الصورية التــي يقودها حكام 
غيــر ديمقراطيين على تأخيــر لخطة االنكباب على الورشــات الضخمة 
التي اقترحتها في هذا الكتاب في عالقة مع المشاغل الفلسفية لمصنّف 
[يقصد: «تهذيب األخالق» لمسكويه] ما زال يتطلع إلى التوسع والتمديد 

والنقاشات المحّررة»1.
وأمام االنســداد الحالي ألفق النقد، قد نتذكر موقف غاليليو أمام 
محكمة التفتيش، عندما قال بعد انصراف أعضاء محكمة التفتيش: ومع 

ذلك فإن األرض تدور...

1 ـ الصفحة األخيرة من الكتاب.
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■  أستاذ فكر األنوار والحداثة والفلسفة السياسية والدينية، جامعة الحسن الثاني، المغرب.

َشــهدت نهاية القرن الســابع عشــر وبداية 
القرن الثامن عشر على انتصار «األنواريين» 
ـ «نــزاع القدماء والمحدثين» الذي كان قد  فيما عرف ب
بدأ عام 1687. وقد آذن هــذا االنتصار بانتصار القيم 
الجديدة التي آمن بها األنواريون إيماناً. وكان عبّر أحد 
هؤالء األنوارييــن المتقدمين ـ المفكر واألديب األنواري 
هذا  عن  ـ  فينلون (1651 ـ 1715)  المنســي  الفرنســي 
الطويل»؛  الليــل  ظلمة  مــن  بعبــارة «الخروج  االنتصار 
ه «الخروج من البربرية». وإذا  كناية منه عّما كان يعــد
ما نحن عبّرنا عن هذه القيم المنتصرة ـ سلباًَ ـ لقلنا: 
إنها قيم النقد والســلب والهدم: نقــد النظام القائم، 
ونقــد األخــالق، ونقــد الدين، ونقــد القانــون، ونقد 
التاريخ... وكل ذلك النقد تم باسم العقل. وذلك حتى 

■  ï«°ûdG  óªëe

العقالنية  والقيم  الدينية  القيم 
ا�وروبي ا�نوار  عصر  في 
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رأى مؤرخ الفكر األنواري الفرنســي الشــهير پول هازار (1878 ـ 1944) 
أن النقد الشامل هو ما يشــكل روح األنوار، من حيث إن النقد صار أداة 
لتحسين الوضع البشري، وأداة للتقّدم، وأداة للسعادة. وإذا ما نحن عبرنا 
عن هــذه القيم ـ إيجابياً هــذه المرة ـ قلنا: إنها اإليمــان بأن من واجب 
األفراد بناء عالم مخالــف لذلك العالم الذي ورثــوه؛ ذلك أنه إذ صار 
الفرد يشــعر بأنه سيد وجوده، فإنه انطلق ليشــيّد عالماً ما كان ألسالفه 
حتى أن يحلموا به. ولهذا كتــب صاحب كتاب ـ «في الســعادة العمومية» 
(1776): ـ «أنتم معشــر الذين يعيشــون فــي القرن الثامن عشــر، لكم 
أن تهنئوا أنفســكم». فعلى ماذا يهنئ أبناء عصر األنوار أنفســهم؟ جاوب 
المفكر واألديب الفرنســي جون فرانســوا شاســتوليكس عليهم: أن يهنئوا 
أنفســهم ألنهم صاروا يحيون في عالم جديد وبوفق قيم مستحدثة. وذلك 

بسبب من علو كعب فلسفة القيم الجديدة على فلسفة القيم القديمة.
والحــال أن فلســفة األنوار شــيدت رؤية جديــدة للعالم ولإلنســان 
وللمجتمع ـ عقالنية وفردانية وكونية ـ عّدها البعض مشــروعاً «تحررياً»، 
وعدها آخرون مشــروعاً «اســتعبادياً»، رؤيــة نازعت ـ مــن جهة أولى ـ 
النظريــة التي كانت ســائدة، ونازعتهــا ـ من جهة ثانيــة ـ نظرة أخرى 
عدها العديد من الباحثين «محافظة»، وعدها آخرون «حداثة أخرى»1 أو 

«تنويرًا مختلفاً».
لكن االنتصار وإن بدا كاســحاً، وإن خيل للبعض وكأنه سرى سريان 
العطر فــي مكان خال من المقاومة، فإنه لم يســلم مع ذلك من مقاومة 
ســمي «تيار  وسياســياً  وفكرياً  تيار محافظ وديني أنشــأ تقليدًا اجتماعياً 

1 ـ من أهم الذين تبنــوا هذا الطرح المؤرخ زيف ســتيرنل. انظره يتحــدث في كتابه عن 
العداء لألنــوار عن «حداثة أخرى» أو «حداثة ثانية» مثــًال في الصفحات 14 و15 و17 

وفي غيرها كثير.
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معاداة األنــوار». وبهذا َتوَاجــه ـ على وجه الجملة ـ مشــروعان ورؤيتان. 
وكانت مســألة القيم إحدى بؤر هذه المواجهة؛ إذ حدثت المواجهة بين: 
تنويــر حامل لقيم كونيــة، مؤمن بجالل قدر الفرد وعظمــة ذاته بوصفه 
في مســتقبله، وما المجتمع  لمصيره ومتحكماً  ســيدًا على نفســه ومالكاً 
عن الحرية  والدولة في ُعْرفــه إال أداة في يده، وهو الذي انطلــق باحثاً 
والســعادة، وبين جهة أخرى معاديــة للتنوير وتاريخيتــه وقوميته جماعية 
المنزع ترى أن القيم نسبية، وأن الفرد محدد بأصوله العرقية وبالتاريخ 
وباللغة وبالثقافة؛ ذلك أنه فــي رأي «التنوير المضاد» مــا كان التنوير 

«تنويرًا» ـ على التحقيق ـ وإنما هو «تعتيم» و«تظليم».

zQGƒfC’G IGOÉ©e{ »a
كما أن لألنوار تاريخها، فكذلك لردة الفعــل ضد األنوار تاريخها، 
وقد أمكــن للباحثين أن يميــزوا ـ على األقل ـ بين موجــات ثالث (هذا 
إن لــم نقل: أربعاً): الموجــة األولى من موجات «التمــرد على األنوار»، 
بل وإعــالن «الحرب علــى األنــوار» ضمــت المفكرين فيكــو اإليطالي 
األلماني  وهــردر  (1729 ـ 1797)  اإلنجليــزي  وبــورك  (1668 ـ 1744) 
كاراليل  والمفكرين  األدبــاء  شــملت  الثانية  والموجــة  (1744 ـ 1803). 
اإلنجليزي (1795 ـ 1881) ورينان (1823 ـ 1892) وتين (1828 ـ 1893) 
الفرنســيين. والموجــة الثالثــة ألفت بيــن المفكرين واألدبــاء موراس 
وغروتشه  األلماني (1880 ـ 1936)  وشــبنغلر  الفرنسي (1868 ـ 1952) 
اإليطالــي (1866 ـ 1952). ويمكن أن نضيف موجة رابعة شــكلت بعض 
مفكري ما بعد الحداثة من أدورنو األلمانــي (1903 ـ 1969) إلى جون 
فرانســوا ليوتار الفرنســي (1924 ـ 1998) مــرورًا ببرليــن اإلنجليزي 

(1909 ـ 1997) وغيرهم.
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والحال أنه لمفهوم «معاداة التنوير» تاريــخ يمكن أن نعود به ـ على 
أبعــد تقدير اكتشــف ـ إلى الفيلســوف األلمانــي فريدريش نيتشــه في 
شــذرات صيف عام 1877 حيث نحت ـ لربما من حيث ما كان يحتســب 
أن يتحــول ما نحته إلــى مفهوم له تاريــخ ـ اصطالحاً جديــدًا بدءًا من 
اصطالح «التنوير» هو اصطــالح «مضادة التنوير» أو «معــاداة التنوير» 
1Gegen-Aufklarung. لكــن لــم ُينتبه ـ في البدء ـ إلــى جدة اإلصطالح 

وفرادته، فبقي لما يقرب القرن من الزمن نسياً منسياً، إلى أن روجه من 
جديد ـ في التقليد األنجلوسكســوني هذه المرة Counter-Enlightenment ـ 
مؤرخ األفكار أشعيا برلين؛ حيث أفضى في حوار له مع أحد محاوريه في 
كتابه ـ «بكل الحريات» ـ «لســت أعلم من ذا الذي أبدع مفهوم «معاداة 
التنوير»؛ إذ ال بد من أن يكــون امرؤٌ ما قد فعل ذلك. ترى هل أكون أنا 
من فعل؟ ال محالة ســيكون هذا األمر مفاجئاً لي، ولربما أكون قد فعلت؛ 
لكن حقيقة دعني أقل لك: إنه ال علم لي بهذا األمر». لربما ما كان غاب 
عن ذهن أشــعيا برلين هو أنه ســبق ألحد أهم من أدخلوا تقليد األفكار 
 William الوجودية األوروبية إلى الواليات المتحدة األمريكية وليام باريت
Barrett أن أحيا المفهوم عــام 1962 ـ لربما من غير قصد تقصده ـ في 

.Irrational man كتابه «اإلنسان الالعقالني»2 ـ

والحق أنه كما أن األنوار ـ في حقيقتها ـ «مذاهب» (وليســت مذهباً 
واحــدًا) ـ وفي كنهها ـ يجمعها «تقليد»، فكذلك معــاداة األنوار ما كانت 

مذهباً واحدًا، وإنما كانت هي وال تزال مذاهب شتى يلمها تقليد واحد.

 Friedrich Nietzsche, Œuvres complètes III, Humain trop humain, fragments posthumes 1 ـ
(1876 - 1878), Paris : Gallimard, 1988, p. 437- 438.

 William Barrett, Irrational man, A study in Existential Philosophy, Anchor Books 2 ـ
edition, 1962, p. 274.
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يمكن أن نميز في هذا النزاع بين فكر األنوار وخصومه ـ في مســائل 
القيــم على وجه التخصيص ـ بيــن «الرد المتقدم» علــى األنوار ـ بداية 
القرن الثامن عشــر ـ والرد المتأخر عليها نهاية القــرن. وقد مثل الرد 
األول خيــر تمثيــل المفكر اإليطالــي غامبييســتا فيكو، مثلمــا مثل الرد 
المتأخر المفكــر البريطاني المحافظ إدموند بــورك. كما يمكن أن نميز 
بين الرد على فكر األنوار فيما قبل الثورة الفرنسية (رد المفكر األلماني 

هردر مثًال) والرد عليه بعد حدوث الثورة على وجه الخصوص (بورك).
والحال أنــه قدم الفيلســوف فيكو ردًا مبكــرًا على فكــر األنوار في 
كتابه «العلــم الجديد» (1725 ـ 1733 ـ 1744): ففــي هذا الكتاب تقبع 
أصول مناقضة أغلب قيم األنوار من مضــادة للعقالنية ومعاداة للفردانية 
ومناهضة للكونية؛ لكن هذا النقد ظل شــبه نسي منســي، اللهم إال في 
إيطاليا، غير أن المؤسســْين الحقيقييــن لفكر قيمي معــاد لألنوار هما 
هردر وبورك. حتى يمكن القول: إن أغلب النقد الذي وجه الحقاً إلى فكر 
األنوار وقيمه ـ من القرن التاســع عشــر إلى اليوم ـ إنما هو ـ في جزء 

كبير منه ـ قد خرج من معطفهما.
ونحن إن صغنا هذا المشــروع القيمي المضاد على جهة السلب قلنا: 
إنه مشروع يبتغي نقض المشروع القيمي األنواري قيمًة قيمًة، فكان بذلك 
للعقالنية وللكونية وللفردانية. وإن نحــن رُْمنا التعبير عنه ـ هذه  معادياً 
المرة على جهة اإليجاب ـ لقلنا: إنــه رام اإلنصات إلى لغة «الوجدانية» 
و«الجوانيــة» ـ ضــد العقالنية»، وبمــا ال يعني بالضرورة الســقوط في 
الالعقالنية ـ مثلما نشد النسبية ـ ضد إطالقية قيم عصر األنوار ـ ونحا 

نحو النزعة الجماعية القومية ـ ضد كونية فالسفة األنوار.
على أنه يمكن أن نميز ـ بهذا الشأن ـ في تيارات معاداة التنوير بين 

تيارين:
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تيار أول ـ ثقافي (هردر)، وسياســي (بورك) بالدرجة األولى ـ يميني 
محافــظ ـ من بورك إلــى ماينكه ـ مــرورًا بتين ورينــان وكاراليل ومورا 
وباريس وغروتشــه وشــبنغلر ... ـ هؤالء كانــوا ـ بعبارة أشــعيا برلين ـ 
«سباحين ضد التيار»؛ أي ضد تيار األنوار العارم الذي انتشر في أوروبا، 
كما قال هيجل، كما ينتشــر عطر في جو فال يلقى مقاومــة. وتيار ديني 
محض تجســد ال ســيما في بعض الِنحل الكاثوليكية من ِنحلة جنســينية 

ويسوعية وغيرهما.
ومهما يكن من أمر، فإنه بدءا من النصف 
الثانــي من القرن الثامن عشــر صارت معاداة 
الفكري  األفــق  مــن  ال يتجزأ  جــزءا  األنــوار 
والسياسي بأوروبا، وربما وجدت لها أصداء في 

غير أوروبا.

ßaÉëªdG ôμØdG º«bh QGƒfC’G º«b ´RÉæJ
هذا وقد دار الســجال القيمي ـ أول ما دار ـ علــى طبيعة القيم؛ إذ 
ســعى فكر التنوير إلى بناء رؤية للمجتمع عقالنية وفردية وكونية. وذلك 
بينما عارضته رؤية للمجتمع مضــادة وجدانية وجماعية وقومية، فتبين أن 
النزاع بين الرؤيتين إنما مداره ـ عند نهايــة التحليل، وبقطع النظر عن 
حيثياتــه وتفاصيله ـ على تبايــن القيم التي صدرت عنهــا الرؤيتان من 
حيث المبدأ، فكان أول تنازع القيم هــذه أمور تتعلق بما يمكن أن ندعوه 
«مبدئيات القيم»؛ أي تصور القيم نفســها من الناحيــة المبدئية. ولهذا 
فقد دار النقاش ـ بدءًا وكما أسلفنا القول في ذلك ـ على أمور «مبدئية» 
من مثل: ترى ما طبيعة «القيم»: أنســبية هــي أم مطلقة؟ أكونية هي أم 

محلية؟

 ôμa ø«H ´GõædG õ«ªJ
 ø«H ¬eƒ°üNh QGƒfC’G
 QGƒfC’G ≈∏Y Ωó≤àªdG OôdG
 ô°ûY øeÉãdG ¿ô≤dG ájGóH
 É¡«∏Y ôNCÉàªdG OôdGh
¿ô≤dG ájÉ¡f
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وفي الوقت الذي أكد فيه فكر التنوير على «إطالقية» و«كونية» القيم، 
أكد معادوه ـ وعلى رأسهم هردر ـ على نسبية كل القيم، وقد بنى تصوره 
هذا لنســبية القيم على المبدأ: «ال توجد لحظتان في العالم متماثلتان». 
وهي المقدمة التي أنشأ بدءًا منها فكرة «نسبية القيم» التي كانت دائماً 
حاضرة في فكره على األقل منذ رحلته الشــهيرة المدونة (1769)؛ حيث 
قال: «ال إنســان يشــبه اآلخر، وبالمثل ال بلد وال شــعب وال تاريخ وطني 
وال دولة يشــبهون غيرهم. وبالتبع، فــإن الحق والجمال والخير ليســت 
[قيماً] تتشــابه أبدًا»1. ومما ترتب عن هذا األمر أنه ال يمكن الحكم على 
حقبة من التاريــخ معينة من الخــارج؛ أي بوفق مبادئ العقــل التي تعّد 

كونية ومطلقة، وإنما من داخلها؛ أي من حساسية لحظتها.
وكان الرجــل رام تســفيه أحالم فالســفة األنوار في أمــر ادعائهم 
الكونية، بينما كونيتهم المزعومة ـ إذا ما حقق أمرها ـ أوروبية المركزية؛ 
إذ عاب على الفكر األنواري مركزيتــه األوروبية، تلك التي تدفع أصحابه 
إلى «التهكم والسخرية من عوائد كل الشــعوب وكل األزمنة»، وتلك هي 
«فلســفة هذا الزمن». وهي: «فلســفة واهنة، قصيرة النظر، تمتلئ زراية 
بكل شــيء، وال تجد راحتهــا إال في نفســها؛ بينما هي فلســفة ال تصلح 
لشيء». وإن لسان حال أصحابها ليقول: «نحن األطباء والمخلصون وحملة 
األنوار والمبدعون الجدد، لقــد انتهت أزمنة الحّمــى والهذيان»، وإنهم 

ليعتقدون أن قرنهم قرن تقدم؛ بينما حقيقته أنه «قرن انحطاط».
وهكــذا، احتفى خصوم التنويــر ال بكل ما يلم النــاس ويؤلف بينهم 
ويجمعهم في بوتقة واحدة ويصهرهم، على نحو ما كان قد فعل فالســفة 
التنوير، وإنما بالضد مــن ذلك حفلوا هم بكل ما يميــز بينهم ويخالف 

 Herder, cité par Zeev Sternhell, Les Anti-Lumières (du XVIIIe à la guerre froide), Paris : 1 ـ
fayard, 2006, p. 168.
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فذهب  المتعدد...  اللســان  المتباينة،  الثقافة  المختلــف،  التاريخ  ويعدد: 
هردر إلى أن لكل حضــارة قيمتها الخاصــة الفريدة المميــزة، وأن كل 
حضارة شأنها أن تبلغ القمة، ثم ينادي فيها لسان حال الكون باالنقباض 

ـ حسب عبارة ابن خلدون الشهيرة ـ فتنكمش.
وبالجملة، فإنه ضد قيمة «الكونية» رفع معــادو األنوار قيمة «األمة» 
وها اإلطــار االجتماعي المالئــم، واللحمة األعلى  ـ أو «الجماعــة» ـ وعد

واألمتن، والنظيمة الجامعة.
بناءً على هذا التوضيح تمت مناقشة قيمتين من أهم قيم فكر األنوار؛ 

عنينا بهما قيمتي «الفردانية» و«العقالنية».
بدءًا، احتفى فالســفة التنوير بالفــرد من حيث هو قيمــة في ذاته، 
وعــدوا حقوق الفــرد حقوقاً ال تنمحي أبدًا من ســجل الحقــوق وال تبلى 
وال تلغــى، مدافعين عن حق الفــرد في أن يكون ســيد مصيــره. ومثلما 
أعلى األوائل من «الفرد» حتــى جعلوا منه «قيمة في ذاتــه»، وقد أرادوا 
تحريره من كل ما رأوه استعبادًا له: التاريخ المثقل بالطغيان، والتقاليد 
االجتماعية المســتثقلة، والمعتقدات الدينية الشديدة الوطأة... فقد عمد 
أعداء التنوير إلى عد مبدأ «الفردية» ـ بالضد مما تقّدم ـ باب «التذرر» 
االجتماعي، وبالتالي عدوه المدخل إلى التشرذم والتشظي والتفتت الذي 
كان من شأنه أن أفقد وحدة العصور الوســطى ُسداها، وأحوج هرمونيتها 
الجميلــة إلى لحمتها، وأعوز نظيمتها المنســجمة إلــى داللتها، وما عاد 
ثمة من ســدى أو لحمة أو وصلة تصل الناس بالناس؛ وبالتالي فإن هذه 
الفردية ـ المحتفى بها أيما احتفاء لدى مفكري األنوار الحد الذي ألهوا 
بذاته ـ هي أســاس ما عّدهم خصومهم  فيه الفرد ورببــوه وجعلوه مكتفياً 
وأفــوالً. فما كان االنحطاط عندهم ـ علــى نحو ما زعم مفكرو  انحطاطاً 
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األنوار ـ انحطاط القرون الوسطى، إنما االنحطاط الحق عندهم انحطاط 
األزمنة الحديثة. ولهذا لطالما رثوا هم لتالشي الروح الجمعية الوسيطة 
التي كانت تشــكل وصلة بين الناس وســدى ولحمة. ولطالما أَِسفوا على 
الزمن الذي كان فيه الفرد ـ تحت قيادة الديانة ـ ذاك الفالح أو الحرفي 
الساذج في طيبته، الطيب في سذاجته، الذي ال يحيا من أجل ذاته ـ وهل 
ذاته إال جماعته؟ ـ وإنما يعيش من أجل الجماعة بوصفها وحدة جوهرية 
كلية منســجمة، وما كان إال «لولبــاً» في «آلة» تلمه وتعمــه. والحال أن 
أشأم يوم في حياة اإلنسان ـ حسب هؤالء ـ إنما هو ذاك اليوم الذي صار 
فيه اإلنسان ُيعّد «فردًا» يملك حقوقاً طبيعية، وصار للفرد فيه شأن وشأو، 
يومها نشــأ «الشــر الحديث»، وقد عمل أعداء التنويــر ـ من بورك إلى 

ماينكه ـ على الدعوة إلى استعادة تلك الوحدة المفقودة1.
والحال أن أصول نقد قيمة «الفــرد» و«الفردية» و«الفردانية» توجد 
لدى المفكر التاريخي اإليطالي غامبيستا فيكو؛ ففي سيرته الذاتية  سلفاً 
(مذكراته) ـ التــي كتبها بصيغة الغائب، وفي هــذا داللة عميقة على ما 
نحن بشــأنه ـ ينحو بالالئمة على ديكارت ـ أبــي التنوير على الحقيقة ـ 
ألن هــذا جعل من حس الفــرد وحكمه وتقديــره معيــار درك الحقيقة. 
يقول عن مسألة الفرد هذه: «إننا ندين بالكثير إلى ديكارت الذي جعل 
من الحس الفردي قاعــدة لبيان الحق، فقد كانت إقامة كل شــيء على 
الســلطة [الجمعية = التي تمثلها الكنيسة] عبودية مهينة. وأشد ما ندين 
له به رغبته في إخضاع الفكر إلى المنهج، فما كان نظام الســكوالئيين 
[المدرسيين] ـ إن هو حقق أمره ـ إال فوضى. لكن الرغبة في جعل حس 
الفرد وحكمه وتقديره يســود لوحده... إنما تشــي بالســقوط في الجهة 

 Zeev Sternhell, Les Anti-Lumières (du XVIIIe à la guerre froide), Paris: fayard, 2006, 1 ـ
p. 14 - 15.
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األخرى القصيــة المتطرفة. وبعــد، فقد آن األوان لتخير وســط األمور؛ 
وذلك باتباع حكم الفــرد وتقديره؛ لكن مع واجب احتــرام ومراعاة ما 
تقوله السلطة...»1. واضح أن فيكو أحس بأن الوحدة التي كانت تضمنها 
سلطة الســلف آيلة إلى التآكل، وأن ما فعل بها هذا سوى تحكيم الفرد 
لعقله، وأن ال بّد من مراعاة ســلطة الجماعة ـ الحس المشــترك ـ حتى 
ال ينفرط عقد الوحدة االجتماعية. وقد بنى موقفه هذا على أن اإلنســان 
غير مرة عن «اإلنسان االجتماعي»،  ـ باألساس ـ كائن اجتماعي، متحدثاً 
إلى بناء مشــروع فكري ـ العلم  وليس اإلنســان عنده فردًا ذرياً، ساعياً 
الجديد ـ عبــر عنه بعبارة «الالهــوت االجتماعــي»، ولطالما هاجم هو 
المتوحد»  أخالقيتي «اإلنسان  بوصفهما  واألبيقورية  الرواقية  الفلســفتين: 
أو قل: «اإلنسان النابتة»2. والذي يترتب عن هذا الموقف القول بأولوية 
التقليد والعوائــد واالنتماء إلى الجماعة الثقافية والتاريخية واللســانية. 
فاإلنســان الفرد عند فيكــو ـ وهو ينتقــد في ذلك طالئع فكــر التنوير 
في القرن الســابع عشــر: هوبز ولوك وغروتيوس وبوفنــدورف ـ ما كان 
هو الذي أنشــأ المجتمع إنشــاء، وإنما هو نفســه نتــاج المجتمع وثمرة 
الجماعــة؛ وبالتالي فإن قيمه إنمــا هي قيم اجتماعية ونســبية باألحرى 
فردية  واألولــى واألجدر؛ أي أنهــا قيم اجتماعيــة بالتبع، وليســت قيماً 
باألصل. والحال أنه ما عمد فيكو إلى نقد فردانية ديكارت فحســب؛ بل 
نكاد نجزم أنه نقد فردانية كانط حتى قبــل أن يكون كانط؛ فقد رفض 
أن يكون اإلنسان مشرع نفسه، إنما المشرع عنده هي «الجماعة»، أو قل: 

«الحس المشترك».

 Giambattista Vico, Mémoires de Vico écrits par lui-même, traduits par Jules Michelet, 1 ـ
Bruxelles : Société belge de librairie, 1837, p. 185.

Ibid, p. 57. 2 ـ 
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وبالنســبة إلى هردر، فإنه ما اإلنســان ـ عنــده ـ إال صنيعة ما فعل 
به أجداده، وثمرة طينة غرســها أســالفه، فليســت المؤسســات الجيدة 
وال القوانين الحســنة الصنع هي ما «ينضج» اإلنسان، وليست السياسية 
هي مــا «يصنعه»، وإنما الثقافــة ـ بمعناها األنتربولوجــي ـ هي ما يفعل 

ذلك.
والذي عند بورك أن «حقوق اإلنســان» ـ وقد ُســوي التسوية بالفرد، 
فصير إلى اإلنسان الفرد وصير إلى التسوية بين «حقوق اإلنسان» و«حقوق 
الفــرد» ـ إنما هي محض وهم، بل أشــد مــن ذلك هي تمــرد ضد قيم 
الحضارة المســيحية. وذلك مثلها مثل الفكرة األنوارية القائلة بأن الفرد 
ـ مأخوذًا هكذا فــي فرديته وذَريته ـ هو ُمنشــئ المجتمــع. كال، ما كان 
المجتمع مــن إنتاج الفــرد، وال ينبغي لــه أن يكون كذلــك، ال وال وجد 
المجتمع ليضمن ســعادة الفرد. فما وجد من مؤسسات اجتماعية وسياسية 
ما أنشــأه الفــرد؛ وإنما أنشــأته التجربة الجماعيــة، وَضَرَســتْهُ الحكمة 
الجمعية، وانوجدت له علل قد ال يفهمها عقل الفرد، وإنما قد تكون نتيجة 
مــا أراده اهللا ال الفرد، ولهذا ليس من حق الفــرد المتمرد أن يعمد إلى 

تبديل نظام المجتمع الذي كرسته التجارب العتيقة والتقاليد الراسخة.
وبهذا يكون كل من هردر وبورك قد مثّال ـ على ما بين مشــروعيهما 
التنويرييــن الضديين مــن تباين ـ التيــار الذي هاجم فكرة «اســتقالل 

الفرد» األنوارية المبدأ الكانطية التحديد.
ههنا نلفي أنفسنا أمام تصوّرين متعارضين: من جهة، ثمة تنوير حامل 
لقيم كونيــة، قيم عظمة قدر الفرد وجاللة منزلته، قيم اســتقالل الفرد 
بذاته، بحكم كونه ســيد مصيره. وهو تنوير يرى الفرد في المحل األول، 
أما المجتمع والدولة فيأتيــان في المحل الثاني، فمــا المجتمع والدولة 
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ـ في عرفه ـ ســوى أداة في خدمة الفرد وهو يســعى ســعياً نحو اكتساب 
حريته وســعادته. بما يشــي بمبدأ «أولوية الفرد بالنسبة إلى المجتمع»، 
وأن خير وسعادة الفرد هي ما ينبغي أن يستهدفه كل فعل سياسي، ووسيلة 
تحقيق ذلك: النقــد العقلي للنظام القائم الذي يســمح بتصور المجتمع 
بوسمه «تجمعاً» ألفراد، والدولة بوســمها أداة بين يدي الفرد، بما يجعل 
ـ في النهاية ـ من مصلحة الفــرد وخيره الغاية النهائية التي يتغياها كل 
فعل سياســي واجتماعي. ومن جهة ثانية، هناك معســكر معاداة التنوير، 

يجعل  والقومية،  التاريخية  األفكار  معسكر  وهو 
المجتمــع والدولة في المحــل األول، وال يأتي 
الفرد في االعتداد إال بعد ذلك، فما هو ســوى 
التاريخ  ويحــده  اإلثنية،  أصولــه  تحدده  كائن 
واللســان والثقافة. وبالجملة، يؤكد هذا التيار 
المعادي على أولوية الجماعة على الفرد، وعلى 

تبعية الفرد للجماعة.
تثنيــة، بقدر ما احتفــى مفكرو األنــوار بقيمة «العقل» ـ مســتعملين 
النقد العقلــي فــي كل المجاالت، ومتوســلين اســتعمال العقــل النقدي 
«استعماالً عمومياً»، بحيث رأوا أن ال شــيء يمكنه أن يصمد أمام النقد، 
ال الدين وال المجتمع وال مبادئ التشــريع وال الكنيســة وال الدولة ـ رأى 
أعداء التنوير أن ال ســلطان للعقل على تشــكيل حياة الشعوب االجتماعية 
والسياســية، وأن ال ملكــة له على تشــكيل حياتهــم الجمعية وعيشــهم 
المشــترك. فبالنســبة إلى الُمعادين لألنوار، فــإن العقالنية هي «أصل 
البالء»؛ وذلك ألنها باب الشــرور الذي تنقدح منه كل الشــرور األَُخر: 
المادية واليوطوبية والميل إلى تغيير نظام الحكم. وكم تســيء العقالنية 
ـ في نظرهم ـ إلى اإلنســان ألنهــا تقتل النوازع والقــوى الحية، وتميت 
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الروابط الوشــائج القوية التي تلحم بين أفراد الجماعة الواحدة، فتجعل 
اإلنسان مفصوماً عن سنده الوشجي االجتماعي يحيا في عالم ذري وهمي.
ذلك أنه منذ كتابات بورك األولى التي تقّدمت تأمالته الشــهيرة في 
الثورة الفرنســية (1790) تحددت األنوار عنده بوصفهــا «مؤامرة فكرية» 
تتغيا تحطيــم الحضارة المســيحية والنظام السياســي واالجتماعي الذي 
أنشــأته هذه الحضارة؛ ذلك أن كنه التنوير في نظره إنما هو أن ال قبول 
إال بحكم العقل معيارًا واحدًا ووحيدًا إلضفاء المشــروعية على المؤسسات 
ـ االجتماعية والسياســية ـ التي ينشئها اإلنسان أنى كانت هذه المؤسسات 
وكيفما كانــت. ومن ثمة، فإنــه ال «التاريخ» وال «التقليــد» وال «العوائد» 
وال «تجــارب األمم» يمكنها أن تنوب مناب العقل َفْيَصًال أو تســد مســده 
قاضياً. فليس المهم عند األنواريين أن ينشــئ اإلنســان مؤسســات، وإنما 
أن ينشــئها بوفق ما يقتضيه العقــل والعقل وحده. فما يضمن مشــروعية 
المؤسسات هو مدى مطابقتها للعقل: إن وافقته تكون مشروعة وِإن ال فال. 
يجادل بورك في أن يكون العقل ـ الذي يعده عقًال مجردًا ـ هو من ينشئ 
المؤسسات، إنما «الحس المشترك» هو من يفعل ذاك. وعنده أنه يكفي أن 
تضمن هذه المؤسسات حياة كريمة للفرد، وليس أن تضمن سعادته حسب 
أنوارية حالمة  ما يدعيه األنواريون، فما اإليمان بهذه الفكــرة إال يوطوبياً 
مفتقدة إلى الواقعية. ولذلك فإن بورك ينكر على العقل أن يكون له الحق 
في أن يشــكك في النظام الســائد، فباألحرى أن يدعو إلى تدميره1. فال 

حق للعقل على المؤسسة، وحق المؤسسة على العقل أال ينتقدها.
وعادة ما تهكم هردر من عقالنية فالســفة األنوار بوســمها «عقالنية 
تجريدية» و«فلســفة باردة مغســولة»، وأنهــا مجرد فلســفة دعية تدعي 

Zeev Sternhell, Les Anti-Lumières (du XVIIIe à la guerre froide), op. cit., p. 18. 1 ـ 
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لإلنســان القدرة على فهم نظام يشــكل جزءًا ضئيًال منــه غير معتد به: 
«وماذا عســاي أن أقول عن كتــاب اهللا الكبير الذي يمتــد على العوالم 
واألزمنة، أنا الذي لست على الحقيقة سوى حرف منه، ولست أدرك من 
كتاب اهللا إال أحرًفا ثالثة أو أقلّ». العجز عن اإلدراك إدراك عند هردر، 
وهــو إدراك لعجز العقــل، وبديله التعاطــف بدل التعقل. ومــا التعاطف 
إال حْدس ووجــدان. وهو ضد التحليــل والتجريد. العواطــف واالنفعاالت 
الوجد ال العقل.  والالشــعور والحدس واإليمان بدل العقل. إنما يتبع اهللاَ 
وما أن يوظف العقل في إدراك كنــه األمة أو الجماعة حتى يميتها إماتة. 
والمطلوب استكناه روح األمة؛ أي االستغراق في العصر بالوجدان والقلب. 
ولذلك عاد هــو إلى خزان الشــعر الشــعبي ليمتح منــه روح الجماعة. 
وبعد، فــإن «تجريدات عصر األنوار الباردة» من شــأنها أن تقتل «حرارة 
اإلحســاس بالعواطف األبوية واألموية واألخوية واألبنية والصديقية»، مما 
يجعل «الرغبة في الحياة والفعل؛ أي الرغبة في الحياة اإلنسانية الحقة» 
تخفت. وبعد، فإن من شــأن «االســتدالل» أن «يرهق الروح» وأن ينشــئ 
كبرى من البشــر محكومــة بحكم فلســفي»؛ أي محض «آالت»،  «قطعاناً 

وتلك هي صنيعة «العقل البارد والجاف».

»æjódG ôμØdG º«bh QGƒfC’G º«b ´RÉæJ
يمكن أن نميز فــي ردود الفعــل الدينية ضد األنوار بيــن ردي فعل 
دينيين متبايني التوجه: واحد معاد لألنوار عداء شبه مطلق (مثال طائفتي 
الجنسينيين واليسوعيين الفرنســيين)، وثاٍن مؤيد لألنوار داع إلى الهوت 

متنور (مثال طائفة الالهوتيين البروتستانت األلمان المتنورين).
من لســان  أوًال: تمثــل أغلــب التيــارات الدينيــة الكاثوليكية ضرباً 
«التقليد» ضد «الجدة»، بحسب عبارة الالهوتي والمفكر الديني والواعظ 
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الفرنسي الشهير بوسييه (1627 ـ 1704). وعادة ما كنى الكُتّاب الدينيون 
الجنســينيون عــن كتابــات المفكريــن األنوارييــن بالتســمية «الكتابات 
المارقــة». وعلى صفحات جريدتهــا ـ «األخبار الكنســية» «صلبت» هذه 
الطائفــة الكتابــات األنواريــة، وفي كل األحــداث الثقافيــة التي صنعها 
األنواريون الفرنســيون كان لها رأي. منذ نشــر كتاب العالم الفرنســي 
بوفون (1707 ـ 1788) ـ «التاريخ الطبيعي» (1749) ـ إلى عشــية الثورة 
الفرنســية، مرورًا بالســجال الذي أثاره نشــر كتاب المفكر السياســي 
الفرنسي مونتســكيو (1689 ـ 1755) ـ «روح الشــرائع» (1749) ـ الذي 
أدانه البابا، وكتابه ـ «الرســائل الفارســية» ـ ونشــر كتاب «في الروح» 
(1758)، للفيلســوف المادي الفرنسي هلفســيوس (1715 ـ 1771)، ومنع 
«الموسوعة» األنوارية الشــهيرة، ونشر كتاب الفيلسوف األنواري الفرنسي 
جــون جــاك روســو (1712 ـ 1778) ـ «إميــل» (1762)... وكان مجمــل 
تصورهم لهــذه الكتابــات أن «ثمة موجات مــن الالتديــن والكفر تجتاح 
فرنســا، وهي تزحف اليوم بــرأس مرفوع وبال حياء علــى المحكمة، وعلى 
العاصمة، وعلــى األقاليم، وحتى على البوادي»1. فهــي تتهم صاحب كتاب 
حتى يخفي إيمانه بقيم الدين الطبيعي،  «روح الشــرائع» بأنه ارتدى قناعاً 
وليس بقيم الدين المســيحي، مما ألجأ مونتسكيو إلى المنافحة عن نفسه 
عن روح الشــرائع» ـ حيث أعلن احترامه للدين وقيمه،  في كتاب ـ «دفاعاً 
لكن «األخبار الكنســية» شــككت في صدق طوية الرجل فكتبت في تلميح 
بالغ الداللة بهذا الصدد: «عندما يريد المرء أن يبتعد عن المالحدة، فإن 
ما يلــزم أن يتقّدم بفعله أوالً هو أن يقطع كل الســبل التي تقربهم منه»2. 

 Cité par Didier Masseau, Les ennemis des philosophes, l’antiphilosophie au temps des 1 ـ
lumières, Paris : Albin Michel, 2000, p. 115.

 Cité par Didier Masseau, Les ennemis des philosophes, l’antiphilosophie au temps des 2 ـ
lumières, op. cit., p. 116.
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وهــي ـ بالجملة ـ تعد فكر األنــوار ـ مأخوذًا برمته ـ فكرًا اســتهدف قيم 
الدولة والدين والعوائد الحسنة.

كما أن جريدة الطائفة المنافسة ـ «جريدة تريفو» نفسها، بالرغم 
من انفتاحها النسبي إذا ما هي قورنت باألولى حيث أعلنت منذ البداية 
أنهــا تريد نقدًا لفكر األنوار يبتغي لنفســه أن يكون: «ســليماً ومعتدالً 
ونزيهاً وبناءً» ـ المنافحة عن القيم الدينية، ســاعية ـ شأن منافستها ـ 
إلى الضغط على الســلطات العمومية كي تمــارس رقابة أحزم وأصرم 

على إصدارات األنواريين، ال سيما منها جامع 
فكرهم الذي هــو الموســوعة. وإذ لم تنتقد 
كتاب «روح الشــرائع» ابتــداء من عام 1749 
وخطيرًا يســتهدف  ولم تعّده مجهودًا منحرفاً 
فرض الدين الطبيعي، علــى خالف الجريدة 
المنافسة، فإنها مع ذلك أعلنت عن أنها ضد 
نشر أية آراء فلسفية تخالف التعاليم اإللهية. 

وذلك مثلما هي أدانت ما ســمته سوء اســتخدام العقل الذي يبتغي أن 
يمارس ســلطته ـ من غيــر وجه حق ـ علــى مجال ينفلت مــن مقدرته 
(مجال الدين)، ورفضت أن تتبع رأي المؤلف في إدانته لتدخل الكنيسة 

في عوائد الناس.

والحال أن مهمة النقــد العنيف لقيم التنوير تركت للمؤرخ المحافظ 
المدافع عن النظام القديــم يعقوب نيكوال مــورو (1717 ـ 1803) الذي 
هاجم مشيعي هذه القيم من الفالســفة ووصفهم بالفاسدين المفسدين، 
وقــد تهكم منهم شــر تهكــم في سلســلة كتابــات تخييلية تحــت عنوان 
«الفاســدون» بدأها عام 1757 يقــول في مقّدمتهــا: «قبالة خط العرض 
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االســتوائي الثامن واألربعين، اكتشــفت مؤخرًا أمة من المتوحشــين أشد 
شراســة ورعباً مما كانه عليه سكان جزر الكرايبي ـ يدعون «الفاسدون». 
وال هراوات، شــعرهم مصطف بأناقة، ومالبسهم  وهم ال يحملون ســهاماً 
وفضة، وهــي مزدهية بألف لون ولون، بحيــث تجعلهم يبدون  تلمع ذهباً 
أشــبه ما يكونون بالورد األشــد تألقاً وتوهجاً وانفتاحاً أو الطيور األشــد 
زركشة وبرقشة. على أنه يبدو أن ال هم لهم سوى التزين والتعطر وإثارة 
اإلعجاب؛ لكن عندما ننظر إليهم نستشــعر أن ثمة أنشودة سحرية فتانة 
تجذبنا من حيث ال نشــعر إليهم، وإن لطف معامالتهم لهو آخر شــراك 
ينصبونه لجلب الناس واقتناصهم». ويصور المؤلف نفســه ـ في اإلصدار 
الالحق ـ بصورة المهتــدي المبتدئ الذي يريد أن يعلــم ما الذي تكونه 
الفلســفة، فيقوده حظه العاثر إلى هذه الجزيرة المســحورة بفعل ِسْحِر 
ِعْطِر َسَحَرِتها ـ فالسفتها. وهو إذ يعرض تعاليمهم فإنه يتهكم منها بأشد 
تهكم يكــون، ومما يعيبه عليهــم أنهم ال يؤمنون إال بمــا يعدونه «كونيّاً» 
ـ قيمة «الكونية» ـ هذا بينما يهملون أبسط الواجبات التي يستدعيها حب 
عونه ليتأدى بهم إلى هجر المجتمع  األوطان، وإن استقالل الفرد الذي يد
هجرًا، وإلــى تحطيم الرابطــة االجتماعية تحطيماً، وإلــى المجادلة في 
شرعية كل سلطة سياسية بأمحك المجادالت: «يقطن المفسدون في خيام 
حتى ُيْعلمــوا عن اســتقاللهم وحريتهم، ولهذا الســبب فإنهم ال يعترفون 
بالحكومة، والفوضى هي أحد مبادئهم الجوهريــة؛ وذلك ألنهم مقتنعون 
بأن الصدفة هي التي ألفت بين أفراد النوع البشري. على أن األصل كان 
هو أن يحيوا منعزلين نوابت فــي الغابات. وأصحابنا ال يريدون االنفصال 

عن هذه المؤسسة األصلية التي يعتقدون أنها مطابقة لطبيعة البشر»1.

 Jacob Nicolas Moreau, Nouveau mémoire sur les couacs, cité par Didier Masseau, Les 1 ـ
ennemis des philosophes, l’antiphilosophie au temps des lumières, p. 129.
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والحال أنه بعد نشره لهذه المذكرات بأشهُر عدة، طبع في 27 يوليو 
أحد أشــهر كتب األنوار الفرنســية ـ «في الروح» ـ لصاحبه الفيلســوف 
األنواري هلفســيوس ذي التوجه الحســي المادي البيــن، وذلك إلى حد 
جعلــه القيم محكومة بالمصالــح وباألهواء، جاعًال مــن األهواء ما يوجه 
أحكام األفراد، ومن اللذة مبدأ ســلوكهم. وقد هاجم رجال الدين الكتاب 
مهاجمة شديدة، حتى حملوا الملك على األمر بسحب الكتاب من العرض 
(10 غشــت 1758)، وكان أســقف باريس قد أدان الكتــاب، مثلما أدانه 
البرلمان (23 يناير 1759)، وبعده بأيام جــاء الدور على البابا كليمنس 
الثالث عشر، ثم دور السوربون (11 مايو 1759). ومما قاله أسقف باريس 
في موعظة 22 نوڤبمر 1758: «نعم إخوتي األعزاء، أبخرة جهنم السوداء 
قد تصاعدت إلينا، وإنها ألعمال أميــر الظلمات تطالعنا، ونحن نألم أن 
نجد آثارًا لها بادية في كتاب شديد االنتشار بين نعاجنا التي أوكل إلينا 
أمر رعايتها». أكثر من هذا، اتهم المجتمع بالمرض؛ ألنه أقبل على قراءة 
الكتاب بنهم: «بباريس تسود هذه الفلســفة المتعجرفة الدنيوية... بحيث 
تندس بألف طريق متباينة، وتنشر سمها في كتب األخالق، وفي األبحاث 
عن الطبيعة، وفي األنساق السياســية، وفي كتب الرحالت والمسرحيات، 

مصيبة بالوباء الجمعيات العمومية، وال سيما الشبيبة».
ثانياً: إلى جانب رجــال الدين الكاثوليك مــن أولئك الذين رفضوا 
قيم األنــوار لدواع مختلفة، كان رجال دين آخــرون ـ أغلبهم من الطائفة 
البروتســتانتية ـ ممن حاول التوفيق ما أمكنه بين قيــم األنوار الجديدة 
وقيــم الدين المســيحي األصيلة. وقد ســمي هــؤالء باســم «الالهوتيين 
المتنورين»، وقد ُوجدوا في كل الدول التي شــهدت حركة األنوار، ومنهم 
مجلة «المكتبة  حــول  تحلقوا  الذين  البروتســتانت  األنواريون  الالهوتيون 
 Allegemeine deutsche Bibliothek الكونيــة]»  [أو  الجامعــة  األلمانيــة 
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(1765 ـ 1798، 68 مجلدة) والتي كان يرأســها الناشر واألديب األلماني 
فريدريش نيكــوالي Friedrich Nicolai (1733 ـ 1811)، محاولين التوليف 
بين المســيحية األصلية وقيــم التنوير. وهكذا، عمدوا إلــى مراجعة أهم 
مفاهيم الالهوت المســيحي على ضوء القيم األنوارية الجديدة، فألفيتهم 
يجدون في تأويل القيم المســيحية التقليدية بما يتوافق والقيم الجديدة، 
وذلك شــأن «الخطيئة األصلية» و«اللطف اإللهــي» و«األعمال الصالحة» 

وغيرها من المفاهيم الالهوتية الراسخة.
وهكذا، عمد هــؤالء الالهوتيون المتنــورون إلى تبرئة اإلنســان من 
تهمة الخطيئــة األصلية التــي ألصقها بــه التصور الالهـوتــي الموروث 
ـ بدءًا من القديس أوغســطين ـ فما كانت عندهم هذه الخطيئة األصلية 
على البشــرية تحمــل وزره. هاهنا نحن أبعــد ما نكون عن  قدرًا محتوماً 
التصور األوغســطيني واللوثــري عن خطيئة متأصلة في النفس البشــرية 
تتحمل وزرهــا كل األجيال، ويترتب عليها إنــكار كل إمكان خالص بجهد 
من الفرد يبذله بإرادته ورغبتــه بغاية تحقيق كماله، اللهم إال أن يلحقه 
لطف إلهي. فبالنســبة إلى تيلر Teller وبيســتوريوس Pistorius وريزفيتز 
Risewitz وليدكه Ludke وبيترســون Peterson ـ وكلهم محسوبون على تيار 

«الالهوتيين المتنوريــن» ـ فإنه ينبغي لنا أن ننظر إلى الخطيئة األصلية 
بوصفها مجرد «رمز» وليس «عقيدة» تشــير إلى مناحــي ضعف الطبيعة 
البشــرية، وأن على اإلنســان بذل الجهد لكي ُيَحكم عقلــه وإرادته على 
نوازعه بعون من تربية متنورة. فما يدفع اإلنسان إلى اتباع شهواته إنما هو 
غياب إدراك واضح منه لألشــياء، وافتقاده إلى سلوك قائم على الروية. 
إنما الخطيئة األصلية رمز ال عقيدة، وأمثولــة ال حقيقة: «في هذا الميل 
إلى اتباع الفرد ما يمليــه عليه هواه، وفي التمرد علــى كل ما هو إلزام 
أو منع (وذلك بحكم أن الفــرد يعّد اإللزام ـ كمــا المنع ـ وجهات نظر 
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ال يستسيغه هواه)، في هذا األمر يكمن الشر  غريبة مفروضة عليه فرضاً 
المتأصــل، مصدر كل خطوات الفــرد الزالة»، ولذلك فــإن «هذا العناد 
في اتباع الشــهوات هو ما يمكن أن نعده خطيئة أصلية» (بيســتوريوس)1. 
فإذن، استعمال الحرية هو ما ينشئ في اإلنسان الخطيئة أوالً، بما يجعل 
لإلنســان مســؤولية بوصفه فاعال في مجال األخالق، وذلك على خالف 
ما كان قد ذهب إليه القديس أوغســطين الذيــن كاد يجعل من الخطيئة 
األصلية لعنة تدمغ حتى المولود الجديد بدمغتها التي ليســت تنمحي أبد 

الحياة.
وفي أمر «اللطف اإللهي» رأى هؤالء أنه ما كان اإلنسان متلقياً للطف 
بال ســعي منه وجهد. وما عاد اللطف يحصل بمجرد اإليمان وليس  سلبياً 
بداعي رغبة الشخص في إصالح نفسه، وإنما صار الفعل اللطفي يقتضي 
بذل الجهد البشــري الذي يســعى إلى الخالص (مفهوم «السعي»). فال 
انفصــال بين اللطف اإللهي وجهــد الفرد وســعيه (ريزوفيتز)، وبال جهد 
بشــري يكون اللطف غيــر كاف (بيترســون)، وليس يحصــل اللطف في 
الحين، وإنما بتوسل طريق طويل (بيســتوريوس)، ونحن ال نعلم به للوهلة 
علما، وإنما وعينا فحسب واســتقامتنا الخلقية فقط هما ما يؤشر تأشيرًا 
على أنه سائر يتحقق لنا2. ولهذا قال ليدكه: «ليست تحصل محبة الخير 
هكذا فجأة عن غدارة في نفس متعلقة باألمور الدنيوية أيما تعلق، وذلك 
حتى ولو بقيت هي تنتظر أبد الدهر، وليس اللطف اإللهي هو ما يحصل 
بها من التلقاء فجأة وعلى نحو مباشر، وإنما األمر بالضد من هذا يحصل 

 Pistorius cité par Roger Kirscher in «Théologie et Lumières، les théologiens «éclairés» 1 ـ
 autour de la revue de Friedrich Nicolai Allegemeine deutsche Bibliothek (1765 - 1792)»,

Presses universitaires du Septentrion, 2001, p. 130.

 Roger Kirscher, «Théologie et Lumières، les théologiens «éclairés» autour de la revue de 2 ـ
Friedrich Nicolai Allegemeine deutsche Bibliothek (1765 - 1792)», op. cit., p.191.
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بالتدريــج، كما دلتنــا التجربة على ذلك منــذ أمد، فتتغيــر آنها أحوال 
لهذا، فإنه ال الهدايات التي تحصل فجأة، وال التحوالت  أنفســنا»1. وفقاً 
الصوفية بال جهد يومي يبذل وســعي دائم يحصل تعــد أفعاالً يحصل بها 

اللطف اإللهي، وإال فإن في األمر تشجيعاً للعقل الكسالن.
وفي أمر تصور «األعمال الصالحات» تمت مراجعة التصور الكاثوليكي 
الذي يرى أن هــذه األعمال إنما هي األعمال الظاهــرات البدية (الحج، 
الداخلي  باإليمان  منوطــة  الصالحات  األعمال  بــل  الصالة...)،  الصدقة، 
الجواني الذي هو ثمرة جهد وســعي وهمة ال تتوقــف نحو تحقيق الكمال 
األخالقي بحثاً عن الخالص األبدي. فليست بهذا األعمال الصالحات سوى 
ما أثمرته اســتقامة اإلنســان الخلقية، ال الخضوع إلى طقوس خارجية... 
لمــا ذهب إليه القديــس بولس من تأويــل األعمال تأويًال  وذلك خالفاً 
ســطحياً، متأثرًا في ذلــك بالتأويل اليهودي الموســوي القائم على فكرة 

التزام الشريعة التزاماً ظاهرياً.
وقد انتهى هــؤالء الالهوتيــون المتنورون ـ مدفوعين بال شــك بقيم 
األنوار النفعيــة البرغماتية ـ إلى الدعوة إلى التخلــي عن كل الجداالت 
الالهوتيــة المجــردة والعقيمــة، واالنخراط في ممارســة دينية بســيطة 
ومتسامحة ال تدعي امتالك الحقيقة المطلقة تمس القلب والعقل، وتكون 
ذات ُبْعد أخالقي باألولى. فللدين كنه أخالقي، بل كنهه أنه جهد أخالقي 
موصول. أكثر مــن هذا، الديــن الطبيعي عندهم كان هــو المقدمة إلى 
الدين الموحى به. ومن ثمة دعوا إلى ضــرورة البعد عن الدين المجرد 
Religio in abstracto والتزام الدين المشــخص Religio in concreto. وبهذا 

 Ludke cité par Roger Kirscher in «Théologie et Lumières، les théologiens «éclairés» 1 ـ
 autour de la revue de Friedrich Nicolai Allegemeine deutsche Bibliothek (1765 - 1792)»,

op. cit., p. 131.
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وليس عقيدة عامة. صحيح أنهم ما وصلوا  يصير الدين هنا أمرًا شخصياً 
ـ على عكس األنواريين ـ إلى فكرة «دين تأليهي طبيعي»؛ إذ حافظوا على 
بعض العقائد المســيحية الموحى بها شــأن اإليمان بالمســيح، وبأتباعه، 
هو أقرب  وبفكرة افتداء اإلنســان، وبخلود النفس... لكنهم أنشأوا الهوتاً 
إلى أفكار فالســفة التنوير وقيمهم من حيث جعل اإلنسان ـ وليس اإلله ـ 
مركز نظرهم، وجعل هذا الالهوت دائرًا على أمور ُخلقية وليست الهوتية 
 Théocentrisme مجردة. وبذلك فإنه تمت النقلة من مركزية إلهية قديمة
ذات استيحاء أوغســطيني إلى مركزية إنســية Anthropocentrisme دينية 
والهــوت إيتيقي دائر بأكمله علــى الحياة العمليــة Vita activa وليس على 
الحياة النظرية التأمليــة Vita contemplativa. وبهذا ما صار التمييز بين 
الخير والشر ـ وهو مسألة قيمية بامتياز ـ سرًا من األسرار التي ال يعلمها 

إال اهللا؛ وإنما صار بمكنة العقل البشري أن يعلمها ويعمل بها.
أكثــر من هــذا، صير إلــى ربــط الدين 
بالفضيلــة (ال دين من غير فضيلــة) وإلى فك 
االرتبــاط بين الفضيلــة والدين (ثمــة إمكان 
قيام فضيلــة من غير دين). يتســاءل ســتوش 
Stosch (1784)، فــي مراجعة كتــاب غوتفريد 

«فــي  (1736 ـ 1797)   Gottfried Tess تيــس 
الدين» الذي ذهــب فيه إلى أن ال إمكان البتة 

للحديث عــن الفضيلة من غير إيمان بــاهللا وباللطف اإللهي، متشــككاً: 
الفضيلة والتقــوى والفضيلة والديــن أمران ســيان لهما الداللة  «أحقــاً 
نفسها؟»، مستفســرًا عن إمكان قيام فضيلة عن الدين بمعزل، ذاهباً إلى 
أن العواطف والميول التي تحملنا علــى الفضيلة والخير أمور متأصلة في 
النفس البشرية ـ بقطع النظر عن تدينها أو عدم تدينها ـ حتى وإن كانت 
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تجهل اهللا. ولئن كان ال شــك أن الدين يثبت الفضيلــة، فإنه يحق أيضاً 
أنه: «بال دين، يمكن للفضيلة أن تفقد نصف فاعليتها؛ لكنها ال تفقد مع 
ذلك قيمتها الداخليــة والخاصة، فال تتوقف عن أن تظــل فضيلة؛ بينما 
لكي يســتحيل شــعوذة وهوجاً  الدين بال فضيلة يتوقف عن أن يظل ديناً 
وآلية وجمــودًا»1. ومن ثمة البعــد األخالقي العميق للدين على حســاب 
التأكيد على أن قوانين األخالق مستقلة عن  ُبعده العقدي. ومن ثمة أيضاً 
البناءات العقدية المعقدة، وذلك من حيث إنها قواعد تتوجه نحو الجميع 
بال تمييز فــي النحلة، رائدها فــي ذلك العقل. وقد ذهــب تيلر وليدكه 
إلى حد القول بالتطابــق بين الوحي والعقــل، وأن كل ما تضمنه الوحي 
من أمور تبدو وكأنها غير معقولة ـ أي: تمتنع عن فهم اإلنســان باعتباره 
المحور الذي عليه مدار الخطاب الديني ـ ال يمكن الوقوف عليها؛ وذلك 
ألن غاية الوحي أن يتعقل اإلنســان مضمونه، وإال َفقََد هو ســبب وجوده. 
وليس مــن قبيل التحريــف إذا ما تم اســتبعاد كل ما ضــاد من الوحي 
العقل2. فأشــكال «النقص» وأنحاء «الغموض» وأصناف «التناقض» التي 
َتْعتَور النص المقــدس تعود إلى محرريه من البشــر الذين تداولوا نقله 

فاعتوره ما اعتوره.

 Stosch cité par Roger Kirscher in «Théologie et Lumières، les théologiens «éclairés» 1 ـ
 autour de la revue de Friedrich Nicolai Allegemeine deutsche Bibliothek (1765 - 1792)»,

op. cit., p. 140.

 Roger Kirscher, «Théologie et Lumières، les théologiens «éclairés» autour de la revue de 2 ـ
Friedrich Nicolai Allegemeine deutsche Bibliothek (1765 - 1792)», op. cit., p. 188 -189.
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■  برفيسورة في الدراسات الالهوتية، جامعة أرسطو، سالونيك، اليونان.

عادة مــا ُينظر إلى الدين على أنه المســبب 
ما  وغالباً  والحــروب،  والتعصــب  للصراعات 
يطرح موضــوع الدين والصــراع في النقاشــات التي 
تدور بين األديان بهدف محاولة تفادي التعارض ونشر 
الســالم، في هذا المقال سيكون التركيز على موضوع 
كيفيــة معالجــة الكنائــس والبيئات الدينيــة األخرى 
لموضوع الســالم والصراعات الدينيــة عندما تتحاور 
تلك الكنائــس بعضها مــع بعض ومع ممثليــن ألديان 
أخرى، وكيف تعزز هذه المؤسســات تلك الموضوعات 
التعارض  َموَاطن  إزالة  بشــأن  األديان  بين  الحوار  في 

وتحقيق التعايش السلمي بين الشعوب.
يتســم موضوع الســالم في العالقات بين األديان 
بأنه موضوع عام وواســع، ولذا فإنه َيصعب أن ندرك 

■  ÉcÉjR  …Qƒ¨jôZ »μ«∏«éfCG
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كل مفاهيمه ومبادئه بغرض تســجيل األنشــطة المتعلقــة به وهو كذلك 
شيء مشــترك بين بني البشــر كافة، ويشــغل بال المجتمعات واألديان 
في العالــم اليوم، يعلن الســالم عن حالــة ال يكون فيهــا أي نوع من 
أنواع النشــاطات العدوانية أو الصراعات أو االضطرابــات بين األديان 
والشــعوب، غير أن الســالم ال يعني فقط «عدم وجود حروب»؛ بل إنه 
يتعدى هذا المفهوم البســيط إلى أبعاد أخرى أوسع وأشمل، إن السالم 
الفردي  المستوى  على  والرخاء  الشــعوب،  بين  والمحبة  التعايش  يتطلب 
وكذلك  والعرقــي،  والسياســي  الديني  االختــالف  وتقبّل  والمجتمعــي، 
توجه اإلنســان إلى التفكير اإليجابــي، والعمل بموجب ذلــك التفكير، 
للحضارة، ففي اليونان مثًال كانت  وبهذا المعنى يصبح الســالم مرادفاً 
كلمة «ســالم» منذ القدم تعني فــي أصلها كل ما هــو «ضد الحرب»، 
وبهذا كانت هذه الكلمة تعني التعايش الســلمي بين البشــر في مجتمع 
حر وديموقراطي مزدهر، إن الســالم الروماني الذي ســاد في القرنين 
التاليين لقدوم عيســى ‰ في اإلمبراطورية الرومانية نتج عنه غياب 
كامــل للحروب على طــول وعــرض اإلمبراطورية، وفي الفكر الســامي 
يعبّر عن السالم بكلمة «شالوم»، وهي كلمة عبرية تعني التحية،  عموماً 
وفي اللغــة العربية يعبّر عن الســالم بكلمة «ســالم»، والتي ال يقتصر 
ومعنوياً؛ بل إن  معناها على غياب الحــرب؛ وإنما العيش الرغيد ماديــاً 
كلمة «ســالم» في اللغة العربية تعني «السالم والســالمة»، وهي كلمة 
واسعة االســتعمال في القرآن الكريم وفي المجتمع اإلسالمي، إن عبارة 
«الســالم عليكــم» تحية مالئكيــة تتردد كثيــرًا في المجتمع المســلم. 
والمثل الشــخصية واالجتماعية للسالم واحترام اإلنســان وحقوقه مهمة 
في الثقافات الدينية األساسية في آســيا، فالكونفوشسية ترى أنه  أيضاً 
من العبث أن تقيم النظام والقانون عــن طريق العنف، كما أن احترام 
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القوي للضعيف والعكس هو المبدأ األساســي لهذه الفلســفة، وأن هذا 
االحترام هو الذي يولد السالم بين الناس، ويجعلهم يعيشون في محبة 
وتســامح، أما الفلســفة الطاوية التي أسسها الو تســو فهي ال تعارض 
الحروب واســتخدام العنف فحســب؛ وإنما تهدف بالدرجــة األولى إلى 
إبراز بســاطة اإلنســان وفطرته البريئة، ففي الفصــل الـ 33 من كتاب 
تســو «تاو تي تشــنج» نقرأ: «الحكمة هي معرفة اآلخــر، والتنوير هو 
معرفة النفس، والتحكم باآلخرين يتطلب القوة، والتحكم بالنفس يحتاج 
إلى عزيمة»1، كما أن كلمة «أهيمســا» ـ التي تعني «المقاومة السلبية» 
كما استعملها المهاتما غاندي لتحقيق الحرية واسترداد الحقوق للشعب 
الهندي ـ قد أثارت الكثير من المشاعر في العالم الغربي؛ ألنها قابلت 
العنف بالالعنف، والكراهية بالمحبة، والشتم بعدم السباب، إن مفهوم 
«أهيمســا» مفهوم أصيل وعريق في التقاليد الهندية، يهدف إلى تحقيق 
السالم والســكينة، أما «الجاينز» ـ وهم فرع من الهندوس ـ فقد كانوا 
أول من عمل بهذا المفهوم، وأصبح بعد ذلك شعارًا للبوذية والهندوسية 
معا2ً، ولقد قام عيسى ‰ بتعليم موضوع الســالم بطريقة رائعة ففي 
موعظة الجبــل (متّــى، 5: 1 ـ 48) نجــده يتحدث عن الســالم ليس فقط 
بمعناه الســلبي؛ وإنما بمعناه اإليجابي أيضاً، بمعنى أنه ال ينبغي لنا أن 

1 ـ للمزيد حول تعاليم الكونفوشســية والو تســو حول التعايش الســلمي بين البشر، يمكن 
االطالع على جر زياكاس «الديانات والحضارات في آسيا» (الطبعة الثانية) ثيسالونيكي: 
كورن. ســفاكيناناكي (2008)، 509 و512 ـ 530 و595 على التوالي. انظر كذلك: ج. 

ميلر «الطاوية»، أكسفورد: ون وورلد، 2003، 45 ـ 46 و75 ـ 92.
2 ـ لالطالع أكثر حول مفهوم «أهيمســا» في نصوص مختلفة من الهندوســية والجاينيزية، 
انظر: ساريفيبالي رادهاكريشنان وشارلز مور «المرجع في الفلسفة الهندية»، برنستون: 
مطابــع جامعــة برنســتون، 1957، 77، 165، 251، 276، 416، وللمزيد حول مصطلح 
«أهيمسا» في الجانيزية والبوذية، انظر: جر زياكاس، «الديانات والحضارات في آسيا» 

454 ـ 455 و430 ـ 431.
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نرد الشر بالشر فقط؛ وإنما يجب علينا أن نرد الشر بالخير، وفي هذا 
يقول: «لقد ســمعتم ما قد قيل لكم: أن العين بالعين والســن بالسن، 
ولكني أقول لكــم: إنه يجب عليكم أّال تقاوموا الشــر... ولقد ســمعتم 
ما قيل لكم: أن عليكــم أن تحبوا جيرانكم وتكرهــوا أعداءكم، ولكني 
أقول لكم: أحبوا أعداءكم، واســتغفروا لمن يسبكم، وافعلوا الخير لمن 
(متّى، 5:  ويضطهدونكم»  لكم  يســيئون  الذين  ألولئك  وادعوا  يكرهونكم، 
38 ـ 44)، وهنــاك العبارة المشــهورة في التطويبــات: «مباركون هم من 

يصنعون السالم، وسينادى عليهم بأنهم أبناء اهللا» (متّى، 5: 9)1.
نقّدم في هذا البحث مفهــوم القيم األخالقية للحــوار بين األديان 
الــذي يتطلع إلى إزالة التوتر وترســيخ المصالحة فــي الوعي الديني، 
وســنذكر بعدها بعــض المبادرات الرئيســة التــي قامت بهــا الكنائس 

والمؤسسات الدينية العالمية للتغلب على العنف ونصرة السالم2.
وتتضمن الموضوعات التي تتناولها المؤسســات األكاديمية المهتمة 
بالحوار بين األديان حول كيفية نشــر الســالم وتجنــب الصراعات ما 
يلــي: التغلب على العنــف، والديــن، والتعايش الســلمي، والمصالحة، 
والكنائس كعامل للتضامن وشهود على السالم، وبناء السالم، والكنائس 
في مناطق الصــراع، والدين والصراع، وقد شــغلت هــذه الموضوعات 
الكنائس والمؤسسات الدولية لعقود، ومن البوادر المشجعة اآلن أن هذه 

الموضوعات أصبحت موضع التساؤل والنقاش في كل الكنائس تقريباً.

1 ـ هناك شرح موجز لهذه الموضوعات في مقالة جر زياكاس «األديان ورسالة السالم في 
عصر العولمة» في باتشــيس ب (محرر) 2004، 53 ـ 58، كمــا ينظر: كلوثي إف دبليو 

«الديانات في الهند»: مقدمة تاريخية، لندن: راوتلدج 2006، 115، 185، 231.
2 ـ فيما يتعلق بالبرامج الدراســية في الجامعات والمعاهد الدينية األوروبية التي تتجه هذه 
االتجاه، انظر: «الدليل الشــامل حول الدين والصراع»، مقاالت حول نشــأة الصراعات 

الدينية ومقاربات الحلول، إينيكيل إي وزياكا إي وآخرين، لندن: هاربتري 2011.
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¿ÉjOC’G  ø«H  QGƒëdG  √ÉéJÉH  äGƒ£N  .1
منذ الســتينيات من القرن الماضي ـ عندما بدأ الحوار بين األديان 
بشــكل متعثر وبعدها انطلق بشــكل أكثر نشــاطاً ـ نجد أن المؤسســات 
التي احتضنت هــذا التوجــه كانت في األســاس مؤسســات دينية، أما 
اختيار موضــوع الحوار بين األديــان فلم يكن عرضيــاً؛ فقد تم البحث 
عن الموضوعات المشــتركة بيــن كل األديان بما يعبّر عّمــا يهم الخلق 
واإلنســانية جمعاء، ولقد احتــل موضوع الســالم مكان الصــدارة بين 
الموضوعــات المختارة، وذلك بهدف دراســة كيفية نشــر الســالم في 
األرض وفق ترنيمة عيد الميالد التي تقول: «ليعم الســالم في األرض، 

ويعم الخير لإلنسان» (لوقا، 2: 14).
لقد بــدأ الحوار بين األديان والثقافات بشــكل حاســم بعد الحرب 
العالمية الثانية، عندما أدركت اإلنســانية ـ وهي ترى الدمار الشــامل 
والمآســي التي حلت بها ـ الحاجة الماســة للتفاهم المتبادل وللتعايش 
السلمي بين الشعوب وبين األديان، ولقد أسهم في ذلك حركة السكان، 
ونمو وتطور وســائل اإلعالم، واختراع وتطور التلفزيون، كل ذلك أسهم 
بشــكل عظيم في التطور الكبير في هذا الحوار، وعليه فقد عم التفاؤل 
فيما يتعلق بترســيخ الســالم والتواصل بين الشــعوب والتقاء الثقافات، 
ونذكــر هنا أهميــة الدور الــذي اضطلع بــه كل من مجلــس الكنائس 
العالمــي، الذي أيقظ الوعي لدى الكنائــس المنضوية تحت لوائه حول 
أهمية التفكير والعمل بشــكل جماعــي وعلى الصعيــد المحلي، وكذلك 
إيتيت (28 ـ 10 ـ 1965)،  نوسترا  وإعالنه  الثاني  الڤاتيكان  مجلس  دور 
والذي أكــدت فيه كنيســة الرومــان الكاثوليكيــة اســتعدادها للدخول 
في حــوار مع العقائــد غير المســيحية ـ على وجه الخصوص اإلســالم 
واليهودية ـ وأن تخطو باتجاه طريق الســالم، كل هذه الجهود كان لها 
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تأثيــر كبير في تعزيز مســيرة الحوار حول الســالم والتفاهم المتبادل 
بين الشــعوب، ومنذ ذلــك الحين أثير الســؤال المهم حــول الطريقة 
المثلى لتنظيم التعايش الســلمي بين الشعوب في المستقبل عموماً، وما 
هو الدور المشــترك لألديان على هذا الصعيد، وقــد تمخض عن هذه 
النقاشــات توجه ديني جعل هدفه الرئيس تأســيس الحوار بين األديان 

والتقاء الثقافات والمصالحة بينها1.
وقد عمدت البطريركية في القسطنطينية إلى تمهيد الطريق للحوار، 
وإلى توحيد الكنائس، وترسيخ السالم بين الشعوب عن طريق المنشورات 
البابوية في عام 1902 و1920، والتي ساعدت على التوحيد بين الكنائس 
األرثوذكســية، وأسهمت في ترســيخ مفهوم التواصل بين العالم المسيحي 

ككل، وفي تشكيل الحركة العالمية ومجلس الكنائس العالمي2.
1 ـ جون د آرســي مــاي، «حوار األديــان»: مصــادر المعرفة؟ وســائل الســالم؟ في مجلة 
www.wcc-coe.org/what/ كارنتدايالــوج العــدد 43 (2004) تــم تحميلهــا مــن موقــع

interreligious/cd43-03.html بتاريخ 18 ابريل 2009، وهذه المقالة اعتمدت أساســاً على 

ورقة بحثية ألقاها ماي األستاذ المشــارك في الحوار بين األديان في الكلية اإليرلندية 
لالهوت، كليــة التثليث، دبلن في جامعة ليفين في فبراير مــن عام 2004 وفيها تحدث 
ماي عــن آرائه حول الحوار بيــن األديان، في هــذه المقالة يرى الكاتــب أن ثمة بوناً 
شاســعاً من عدم الثقة من جانب الكنائس والمؤسســات الدينية والكليات الدينية تجاه 
مؤسســات مثل مجلــس الكنائس العالمي  حوار األديان، وأن هذا الحوار تتبناه أساســاً 
عن طريق مبــادرات والتزامات فردية، انظر أيضاً: فاســيليادس «الوحدانية والشــهود» 
ثيســالونيكي: إبيكنتــرو 2007، 421، «نحو دراســة الهوتية لألديــان»، وانظر كذلك: 
كونســتانتينو «البحث الالهوتي في عصر العولمة» في كاليتزيدس ن دودوس (محررين) 
األرثوذكســية ونيوتيركوتيتا» أثينا، 2006، 471 ـ 481، وفي صفحة 479 تحديدًا حيث 
يتم التأكيد فيها على أن الرب اإلنجيلي يتحدث بأصوات متعددة، وهذا الموقف اإلنجيلي 
قد اعتــرف به مجلس الكنائس العالمــي مما أدى إلى تغيير أحــد عناوين برامجها من 

«اإلنجيل والثقافة» إلى «اإلنجيل والثقافات».
2 ـ تكمن أهمية هذه المنشــورات في تأســيس مجلس الكنائس العالمي والحركة العالمية، 
لألمين العام  =وكذلك كنتيجة مصاحبة تأســيس الحوار بين األديان، وهــذا كان معروفاً 
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وفي المجتمعات متعددة الثقافات ثمة جهود حثيثة لتعزيز التواصل 
بين األفــراد من مختلــف األديــان والمعتقــدات، ولكن مــن منظور 
كنسي فإن أسس هذا التواصل على مســتوى عالمي كانت قد وضعتها 
البطريركيــة العالميــة فــي القســطنطينية وأعمال مجلــس الكنائس 
العالمي وقــرارات مجلس الڤاتيــكان الثاني، وفي عــام 1979 أصدر 
مجلس الكنائس العالمي الدليل اإلرشــادي لمثل هــذا الحوار، وهذا 

والتوجهات  األساســية  المبادئ  يقدم  الدليل 
النظريــة والعملية للتواصل بيــن األديان في 
المجتمــع وفــي التعليم، وفي العالم بشــكل 
عــام، وكان المبدأ األساســي هــو أن العمل 
المســيحي ال يرى أن هدف الحوار هو تحول 
أولئك الذين يعتقدون ويفكرون بشكل مختلف 
عن معتقدهم أو طرق تفكيرهم؛ وإنما العمل 

الدؤوب من خالل الجهود والتأويالت الالهوتية لكي ينخرط الشخص 
في بوتقة التعدديــة الدينية والحركات الدينية، وبهذا يتســنى معرفة 
اإلنســان بشــكل أفضل، وقد كان الهم األساســي هــو أن الحوار بين 
األديان ال يقتصر على الحوار في األلفاظ والكلمات والخطاب؛ بل هو 
َخلُْق مجتمع تعددي حقيقي، ال يهدف إلى محــو المواقف والمعتقدات 

األول لمجلس الكنائس العالمي فيسر هوفت الذي اعترف أن كنيسة القسطنطينية كانت 
السباقة إلى تبني وجهة نظر داعمة للوحدة والسالم والعمل في هذا االتجاه وفق إرادة 
المسيح، كما أن إسهام هذه المنشورات ودور الكنائس األرثوذكسية في مجلس الكنائس 
العالمي قد أشــير إليه في الكثير من كتابات ممثــل البطريركية العالمية لدى المجلس 
األب جورجيس تيســتس، انظره (1988)، وانظر الشــرح المفصل لهذه الموضوعات في 
كتاب القديس تسومبانديس «الكنيسة األرثوذكســية ومجلس الكنائس العالمي» وكذلك 

كتابه «إسهام الكنيسة األرثوذكسية في مجلس الكنائس العالمي.
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المختلفة؛ بل يؤســس لعملية هدفها هو التعايش الســلمي المشــترك 
ال يشوبها التعصب من أول وهلة1.

بالتأكيــد إن مثل هذه التعددية ال يقبل بها كل المســيحيين وال كل 
الكنائس، ولكن علــى كل حال فإن الطوائف المختلفــة المنضوية تحت 
مجلس الكنائــس العالمي ترتضي الحــوار كمنهج، وثمــة قائمة طويلة 
كذلك من رجال الدين المســيحي مــن الرجال والنســاء يناضلون من 
أجل تطوير ما ســمي بالهوت األديان على أساسه سيتعاملون مع أصحاب 
الديانــات األخــرى2، وهذا الالهــوت قد تــم تطويره بالفعل بواســطة 

1 ـ ناقش مجلس الكنائس العالمي ونشر مواقفه األساسية حول الحوار مع أناس من أصحاب 
العقائــد واأليديولوجيــات الحية (إرشــادات حول الحــوار مع أصحــاب العقائد الحية) 
في الملتقى المنعقد في تشــيانج ماي فــي تايلنده في ابريل من عام 1977 ونشــر في 
www.oikoumene.org/en/resources/ عام 1979، انظــر موقع مجلس الكنائــس العالمــي
documents/wcc-programmes/interreligious-dialogue-and-cooperation/interreligious-

trust-and-respect/guidelines-on-dialogue-with-people-of-living-faiths-and-ideologies.

html (تاريــخ الوصول إلى المــادة 18 مايــو 2009) لالطالع على نقــد ومراجعة هذه 

المواقــف. انظر: النظــرة العالمية للحــوار والعالقات مع أصحــاب الديانات األخرى، 
من الحــوار ومراجعة للمواجهات المنشــورة عام 1979،  اســتعراض خبرة ثالثين عاماً 
http://www. :مجلس الكنائس العالمي 2003، الحصول على المادة مــن الموقع التالي
oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-programmes/interreligious-dialogue-and-

cooperation/interreligious-trust-and-respects/04-ecumenical-considerations-for-dialogue-

and-relations-with-people-of-other-religions.html (تاريــخ الوصــول إلى المادة 18 مايو 

.(2009
2 ـ من بين هؤالء العلماء المعروفين ورجال الدين الذيــن حثوا على التعددية الدينية دون 
أي توجه طائفي معين في أمريكا وأوروبا بول نيتر وجون هيك وســتانلي ســامارثاووزلي 
ياريارا جاه وروزمري رويثر وأبليسيوس بييريس ويمولدو ندوبانيكر وهانس كونج وجوزف 
فان إيس وويالند أوكســتوبي وأولريش مان وبول شــوارزنو وأخرون مــن الذين يتقبلون 
الحوار مع الديانات األخرى ويكافحون من أجل العالقات القائمة على االحترام المتبادل 
بين أصحــاب الديانات المختلفة، والقيادي البارز في مشــروع الهوت األديان بالنســبة 
=للكنيسة الكاثوليكية الرومانية وهو هانس كونج يتحدث عن ميثاق شرف أخالقي عالمي 
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الكنيســة الكاثوليكيــة الرومانيــة، وكذلــك الكنائــس البروتســتانتية 
المشــاركة في مجلس الكنائس العالمي، ويســتثنى من هــذا في الوقت 
الحاضر الكنيســة األرثوذكســية التي تعمــل ـ على الرغــم من هذا ـ 
على تقديم الشهود المسيحي وسيادة الســالم بين الشعوب على أساس 
الجوهر األساســي للرسالة المســيحية وعقيدتها1. وفي الفكر الالهوتي 

قادر على حماية قيمة اإلنســان وخدمته في العالم المعاصــر بصرف النظر عن األديان 
أو أي اختالفات أخرى، انظر في هذا الجانب: يفانتيــس «الحركات الدينية والتوجهات 
األساســية في إطــار الكاثوليكية» مجلة تاريخ األرثوذكســية، المجلــد 8، 148 ـ 171، 
صفحــة 158، ويمكننا أن نتبــع االتجاهات األساســية المتعلقة بالتواصــل مع أصحاب 
الديانات التي وردت في كتاب (المســيحية وأديان العالم: مســارات الحوار مع اإلسالم 
والهندوســية والبوذيه، لندن: أوربس 1993) وفي هذا الكتــاب يطور علماء متخصصون 
كل في مجاله في األديان المقارنة نظرتهم حول اإلسالم (جوزيف فان إيس) الهندوسية 
(هينريك فون ستيتنكرون) البوذيه (هاينزبشيرت) بينما يقوم هانس كونج بالرد على كل 
واحد من هؤالء، ويقدم األبعاد الدينية المســيحية التي تدعم الحاجة إلى التقرب إلى 

الديانات األخرى باسم المسيحية.
1 ـ يتــم حالياً تطويــر مفهوم التواصــل مع أصحــاب الديانات األخرى على أســاس جوهر 
الرسالة المسيحية وعقيدتها على أيدي أساتذة متخصصين في كلية الالهوت في جامعة 
ثيســالونيكي وكذلك على أيــدي ممثلين للبطريركيــة العالمية والكنيســة اليونانية في 
الملتقيات بين األديــان، ويمكن النظر تحديدًا في مارتزيلوس األرثوذكســية والحوارات 
المعاصرة (2008) 375 ـ 407، ويمكن النظر في كتاب فازلياديس الوحدة والشــهود، 
الفصل المعنون «الشهود األرثوذكس والبحث عن الوحدة المنظورة للكنيسة»  وخصوصاً 
131 ـ 163، كما يمكــن النظر فــي مقالته بعنــوان: «المزاعم الكونية لألرثوذكســية 
وخصوصيــة شــهوديتها في عالم متعــدد» في كتاب مــن تحرير إي كالبســيس بعنوان: 
«الكنائس األرثوذكسية في عالم متعدد، حديث عالمي» جنيڤ: مجلس الكنائس العالمي 
بصفته رئيس  مهمــاً  2004، 192 ـ 206، ويشــكل إيمانويل كالبســيس حضورًا أمريكياً 
الكهنة في كليــة الصليب المقدس األرثوذكســية اليونانية لالهوت فــي بروكلين ماس، 
وممثل البطريركية العالمية في عــدد من ملتقيات األديان، انظــر: الكتاب الذي حرره 
إيمانويل كالبســيس بعنوان «الكنائس األرثوذكســية في عالم متعــدد: حديث توحيدي، 
جنيڤ: مجلس الكنائس العالمي 2004، كما يمكــن النظر في كتابه: المحرر والمعنون 

«العنف والروحانية المسيحية» حديث توحيدي، جنيڤ، 2007.
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األرثوذكسي في اليونان نجد أن إسهامات مقارنة األديان منذ عام 1970 
وحتى اآلن في الحوار مع أصحاب الديانات كان في غاية األهمية1.

ولعل أهم خطوة نحو فتح البطريركية العالمية أمام األديان األخرى 
كانت في عام 1961 في المؤتمر األول لألرثوذكسية المنعقد في رودس 
ـ حيث تم إدراج موضوع «األرثوذكســية واألديان األخرى» ـ ضمن جدول 
األعمال لإلعداد للمجلس العالمي الثامن الذي سيعقد الحقاً، وكان قد 
تم اتخاذ قرار محــدد وصريح حول البدء في حوار شــامل لكل أطياف 
الكنيســة األرثوذكســية مع األديان األخرى في المؤتمــر األول لمجلس 
الكنائس األرثوذكســية، الذي انعقد في مركز البطريركية األرثوذكسية 
العالمية في شامبسي ـ سويســرا، وفيه عبرت الكنيسة األرثوذكسية عن 
اســتعدادها لإلســهام في إشــاعة التفاهم بين األديان والتزامها بكافة 
الجهــود الرامية إلى إزالة التطرف بكل أشــكاله نصــرة لقيم الحرية 
والســالم في العالم ولكي يسعد بها كل إنسان بصرف النظر عن عرقه 
ودينه، وقد تم تجديد هذا المقترح والتأكيد عليه وتوسيعه في المؤتمر 
الثالــث لمجلس الكنائــس األرثوذكســية المنعقد فــي 1986 في مركز 
البطريركية األرثوذكســية العالمية في شامبسي، وقد حدد هذا المؤتمر 
المبادئ التي تحكم إسهامات الكنيسة األرثوذكسية في نشر روح السالم 
والعدالة والحرية واألخوة واإلحســان بين األمم واألديان، والدعوة إلى 

نبذ التحيز العرقي أو أي نوع من أنواع التمييز2.

1 ـ مــن أولئك الذين عملوا دون كلــل وال ملل في هذا االتجاه لتعزيــز الحوار بين األديان 
المطران في ألبانيا أناستاسيوس جينوالتوس، وكاهن سويســرا داماسكينوس بابانديريو 
بصفته مديــرًا للمركز األرثوذكســي للبطريركية التوحيدية في شامبســي في سويســرا 

وأستاذ الالهوت في جامعة ثيسالونيكي جورجس زياكاس.
2 ـ انظــر: مقال ديماســكينوس باباندريو بعنوان: «المؤتمرات األرثوذكســية» المنشــور في 
=الموســوعة المســيحية، الجزء الرابــع، اليــدن 2005، 25 ـ 26، وللمزيــد حول هذه 
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واالفتراض األساســي لتأســيس حوار مثمــر هو حســن النية في 
الدخول فــي حوار مــع أبناء جنســنا من أتبــاع الديانــات األخرى، 
والرغبة األساسية لمحاورة أهل األديان األخرى تتمثل في بحث اآلخر، 
ومحاولة فهمه، واالعتقاد بأنه من خالل تلك االختالفات تلتقي األديان 
والشــعوب والقيم الكونية في بوتقة واحدة لتحقيــق هدف واحد وهو 
احتــرام الَخلْق واحترام البشــر، وبينما كان حــوار األديان في الفترة 
من 1970 ـ 1990 يمثّل التقاء على مستوى نظري يهدف إلى التعرف 
على اآلخــر في المعتقــدات الدينية؛ فإنه قد أصبح فــي فجر األلفية 
الثالثة أكثــر عملية وأكثر إلحاحا1ً، وأصبح يهــدف إلى توثيق أواصر 
عالقات المحبة والســالم بين الناس واألمم للتغلب على ســوء الفهم 

والصراعات الدينية.

ومنــذ عــام 2000 وحتــى اآلن، وفي إطــار محاكاة اتجــاه تحرير 
الســتينيات  خالل  الالتينية  أمريــكا  كنائــس  في  ظهر  الــذي  الالهوت 
والســبعينيات من القرن الماضي، والتــي كانت األولوية فيه بالنســبة 
للكنائــس هنــاك هي مواجهــة مشــكالت المجتمــع والحريــة والبيئة، 
فقد تحــول الحوار بين األديان إلــى ما أطلق عليه بالالهوت الســياقي 

الموضوعــات. انظر أيضاً: مارتزيلوس «األرثوذكســية والحوار بيــن األديان»، في كتاب 
جريوجريــوس باالمــاس، 2006، 1065 ـ 1078، وانظــر كذلــك: مقالتــه المعنونــة: 
«األرثوذكسية والحوار بين األديان» في «السياسة الكنسية العالمية» وهو عمل قدم إلى 

أسقف متروبولتين أدريانبوادماسين، أثينا، 2007، 437 ـ 444،
http://istrmarseille.fr/Pages/CdD/CdDs/ 1 ـ انظر: مقال جين مارك المســتخرج مــن موقــع

CdD04/aveline.htm وتم الوصول إلى هذا المقال في 7 مارس 2009.
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المجتمعــي1، الذي يســعى إلى إيجاد حلــول للمشــكالت الموجودة في 
ومثمر في الواقــع المعاش انطالقاً  البيئــة والمجتمع، وَخلْق حوار بنــاءً 
من العناصر المشــتركة، وتحديدًا بين أفراد المجتمع والمجتمعات ذات 
التعددية الدينية والمجتمعات التعددية بشــكل عــام2، ووفق مبادئ هذا 
الالهوت يتم دعوة كال الزعيمين الدينيين، وكذلك األتباع من المؤمنين 
من الطائفتين أو الديانتيــن للتعلم والتعايش والدفاع عن القيم الدينية 
المشــتركة؛ مثل حماية الحيــاة وحقوق اإلنســان، وأهمية الســالم في 
األوقات العصيبــة، عندما تكون النتيجة الطبيعيــة للعصبية الدينية هي 
الصراع والتعصــب3، وبهذا فإن جوهر الحوار بيــن األديان هو التعايش 

1 ـ انظر: مقال فاسيلياديس تحت عنوان: «الوحدة والشهود» 150 ـ 151، حيث يؤكد الكاتب 
على أن الالهوت تتبع التعدد في الســياقات السياسية والتاريخية واالجتماعية المختلفة، 
وبهــذا فإن مصطلح الالهوت ليــس مصطلحاً جامدًا أو مجردًا؛ ولكنــه يتحول بهذا إلى 
تنوع في انماط مختلفة من الالهوت وفق ســياقات معينة، وهذه الموضوعات كانت تدور 
حولها النقاشــات في عام 1992 في كلية الالهوت التابعة لجامعة ثيســالونيكي، والتي 
اشتركت مع معهد بوسي العالمي في تنظيم الندوة الدولية في 3 أكتوبر من عام 1992 
تحت عنوان: الالهوت الكالســيكي والالهوت الســياقي: دور الالهوت األرثوذكسي فيما 
مرحلة ما بعد حركة كانبيرا العالمية، ونشــرت فعاليات هذه الندوة في مجلة كاثودون، 

العدد 4 (1993) انظر: فاسيلياديس «الوحدة والشهود»، 458.
لهذه الموضوعــات في مقاله: «البحث  صحيحاً  2 ـ انظر: كونســتانتونيو الذي يقدم عرضاً 
الالهوتي في عصــر العولمة» المنشــور في الكتاب الــذي حرره كاليتزديســو دودوس 
بعنوان: «األرثوذكسية والنيوتيريكوتيتا، ميتروبوليس ديمترياس المقدسة»، أثينا 2006، 
471 ـ 481، واإلشــارة هنا إلى 473 ـ 475، وانظر كذلــك: الكتاب الذي حرره هانس 
أوكو بعنــوان «تغيير الحاضر وتوقع المســتقبل، نظرة ناقدة حول الحــوار بين األديان» 

جنيڤ: مجلس الكنائس العالمي، 2006، 125 ـ 129. 
3 ـ لقد كان لحماية الديموقراطية في أوروبا والدفاع عن حقوق اإلنسان والقيم االجتماعية 
األثر البالغ على الكنائس، انظر: مقالة بيترو «الكنائس المسيحية في المجتمع األوروبي 
الحديث» المنشــور في مجلة تاريخ األرثوذكســية، الجزء 8، 16 ـ 35، واإلشــارة هنا 
=تحديدًا إلى 20 ـ 22، وكذلك مقالته تحت عنوان «الســالم والتطور البشــري والتغلب 
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الســلمي بين المجتمعات الدينية، والتي ندعوها إلى أن تتعايش بسالم 
في إطار الحيز الجغرافي الذي تعيــش فيه، وإن غياب الحوار قد يؤدي 
إلى التوتر والصراع بيــن الجماعات الدينية المختلفــة، وحينها يصبح 
الدين عنصرًا إلشــعال فتيل الحرب بدل أن يكون عنصًرا لنشر المحبة 

والسالم والوئام.
إن الحــوار بيــن األديــان فــي الوقــت 
الراهن مشــغول أساساً باألســئلة االجتماعية 
واالقتصاديــة؛ مثل الهجــرة والفقر العالمي 
والمعاناة التي يعيشها كثير من البشر نتيجة 
األصولية،  حدة  تصاعد  وكذلك  الفقر،  لهذا 
والتي تشــكل خطــرًا على األديان نفســها1، 
وعلى هــذا فإن أفضــل الســبل لتعزيز هذه 

المفاهيم الجوهرية ونشــرها ال يكون عن طريق المقاربات العقائدية 
المتعصبة، والتي يكون فيها التحيز ضد المعتقدات الدينية لآلخرين، 
والخوف من ضياع قيمنا الدينية، والتي ينتج عنها تفشــي المهاترات 
والتعسف بين األديان، ولكن الســبيل األفضل يتمثل في تبني منهجية 
اجتماعية إنســانية، وجعلها فوق كل اعتبار، وبهذه الطريقة لن يتقوقع 

على العنف» في الكتاب الذي حرره إيمانويل كالبســيس «العنف والروحانية المسيحية، 
حديث عالمي» جنيڤ: منشورات مجلس الكنائس العالمي 2007، 23 ـ 31.

1 ـ انظــر: كتاب بتــرو المعنــون: «التعددية الثقافيــة والحريــة الدينية» الطبعــة الثانية 
الجــزء المعنون: «ظاهــرة األصولية الدينية»،  ثيســالونيكي فانياس، 2005 وخصوصاً 
103 ـ 125، وللمزيــد عن هذه الظاهرة ينظــر: مقال زيــاكاس «األصولية والتعصب» 
المنشــور في كتاب «بورفثينتس... كاريستيريوس توموس»، في شــرف المطران أللبانيا 
أناستاســيوس، أثينــا، 1997، 199 ـ 215، وكذلك كتابه: «اإلســالم الدين والدولة»، 

ثيسالونيكي: كورن، 105 ـ 115.

=
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ممثلــو األديــان واألكاديميون داخــل بوتقتهم الدينية، بل ســينطلقون 
متحررين لمناقشــة الهموم الدينية لآلخرين، وسيكونون على استعداد 
لالســتماع إلى وجهات نظرهم، وهنا ستســود المحبة والتصالح بين 
الجميع1، وكذلك من الضروري على برامج الدراســة في أوروبا التي 
تضطلع بتدريس الحوار بيــن األديان أن تنتقل في هــذا االتجاه لكي 
يتســنى لها معالجة القضايــا الهامة بيــن األديان مثل ســوء الفهم 
والصراعات؛ لكي تصل إلى الفهم الصحيح لآلخر، وفي هذه النقطة 
تحديدًا فإن الســؤال الذي يطرح نفســه هــو إمكانية إيجــاد مقاربة 
إيجابية إلى فهم الديني «اآلخر» باســتخدام الطرق والبرامج المتبعة 
حتى اآلن، هل يمكن أن تتغلب رســالة أي من األديــان على التعصب 
العقائدي لهــذا الدين أو ذاك حينما يحصل تواصــل بين هذا الدين 

ودين آخر؟.

1 ـ انظر: سكوت دانيل دنبار في مقالته: «مكانة الحوار بين األديان في الدراسة األكاديمية 
للدين» المنشــور في مجلة الدراســات العالمية، جامعة تمبل، فيالدلفيــا، الجزء 35، 
العــدد 3 ـ 4، 455 ـ 469، في هــذا المقال يتصور دنبــار تعليم الحــوار بين األديان 
كما يلي: (ص.468): فــي عالم اليوم ـ الذي يتســم بالتعددية الدينيــة واألكاديمية ـ 
يصبــح الحوار بين األديــان بحاجة إلى أن ينتقل مــن هوامش الدراســات الدينية إلى 
المركز؛ وذلك نظرًا ألنه يمكن أن يجســر االختالفات بين التخصصات والعلوم وكذلك 
بين الثقافات، وإنه من الســخف أن نتجاهل الحاجة المتزايــدة للحوار بين األديان في 
العالم مــن حولنا اليوم، وثمة أســباب كثيرة تجعل من تعزيز دراســة هذا المحور في 
المناهــج التعليمية أمــرًا مهماً، ليس فقط ألننــا نعيش في مجتمع تتنوع ثقافته بشــكل 
بعد يوم، وعليه فإن أتباع  مضطرد؛ ولكن ألن العالم من حولنا يصبح أكثر تداخًال يوماً 
الديانات األخرى لــم يعودوا «غربــاء» أو «بعيدين»؛ ولكنهم أصبحــوا جيراننا وأحياناً 
أقاربنا أيضاً، ولهذا أصبح الحوار معهم أمرًا في غاية األهمية؛ لكي نتغلب على األنماط 
الذهنية الجاهزة عنهم وكذلك لمنع الصراعات المســتقبلية، ونتيجة لهذا ال ينبغي أن 
يظل الحوار بين األديان على هامش الدراســات الدينية فــي العقود القادمة وإنما يجب 
أن يصبح جــزءًا ال يتجزأ من متطلبات اإلعــداد لمهنة رجال الديــن وكذلك جزءًا من 

تبريراتها الذاتيه. 
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وفي المجتمعات الحديثة ذات الطابــع التعددي من حيث الثقافة 
عادة ما نرى تحويل الدين إلى وســيلة لزرع الشقاق والتفرقة1، وفي 
هذه المجتمعــات ـ وتلك التي تعاني من مظاهــر مزمنة من الصراع 
الديني والسياســي ـ يأتــي الحوار بيــن األديان ليصالــح األطراف 
المتصارعة ويؤســس للســالم بينها، ويبدأ هذا الحوار ممثلو األديان 
المحليــون الذين تقع علــى عاتقهم مســؤولية التعــرف إلى اآلخر، 
ومواجهتها  ومناقشتها  مجتمعهم  مشــكالت  وفهم  أفضل،  بشكل  وفهمه 
بشكل مســؤول، ثم إنهم بعد ذلك مطالبون بتوجيه جمهور المؤمنين 
فــي كل طائفة أن ينحوا هــذا المنحى، واألمل يحدونــا أن مثل هذا 
التواصل يمكن أن يقدم حال ســريعاً أو متدرجــاً للصراعات المزمنة 
واالنسدادات الحاصلة في التواصل بين أفراد هذه المجتمعات، وهذا 
هو هدف البرامج القادمة التي ســيقوم بها مجلس الكنائس العالمي 
والواردة في «الكنائس فــي مناطق الصراع، فهم الذات المســيحي، 

والثقة واالحترام بين األديان»2.

أما إذا تعذر قيام حوار بين األديان؛ فإن الحوار بين الثقافات البعيد 
عــن الموضوعات الدينية الحساســة يمكن أن يكون لــه دور إيجابي في 
نشــر الوئام، وينبغي التركيز هنا على قضية: كيف أن األفراد يتعايشون 
مع االختالف ومــع اآلخر، وماذا يجنــون من التواصل مــع من يختلفون 
عنهم، ودرجة حساسية الفرد في القضايا بين الثقافية؟ وكل هذه معايير 

1 ـ انظر: ريــزر: «العنف والدين في المجتمعات التعددية»، المنشــور فــي مجلة الكنائس 
األرثوذكسية في عالم متعدد، 90 ـ 102.

2 ـ يمكن معرفة المزيد عن هذه البرامج وأنشــطتها عن طريــق االطالع على مجلة مجلس 
الكنائس العالمي «الحــوار المعاصر» ويمكن الوصول إليها عن طريق زيارة هذا الموقع 

http://www.oikumene.org/en/programmes/interreigiousdialogue.html
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لنجاح التالقي بين أفراد المجتمع المتعدد حســب مــا جاء في المبادئ 
الواردة في كتاب «النموذج التطوري للحساسية البين ـ ثقافية»1.

أمــا الحوار بيــن الثقافات فإنه يقــود مرة أخرى إلــى الحوار بين 
األديان؛ ألن الدين هــو جوهر كل الثقافات وفق ما يقوله بانيكار2، وفي 
ق يكون المشاركون فيه واعين لحقيقة أن هدفهم ليس  هذا الحوار الخال
إلغاء االختالفات بين األديان، أو مواءمة عقيدتهم بما عند اآلخر بطريقة 
ترقيعية، تتجاهل ما ال يمكن مصالحته بين معتقدات هؤالء المشاركين؛ 
وإنما التخلــص من العــداوة والمهاترات التاريخية بيــن األديان، وفوق 
كل هذا يكون الهدف هو التخلص من التعصب والســلوك المشــين بين 

الجماعات الدينية المتعايشة في منطقة واحدة.
ويقوم الحوار بين األديــان في مثل هذه الحــاالت ـ وكذلك يتولى 
القائمون عليه من كنائــس منظمة ومنظمات أخــرى ـ بالتعامل مع هذه 

1 ـ وفق كتاب ميلتون بينيت بعنوان: «النموذج التطوري للحساســية البين ـ الثقافية» وكتاب 
«موســوعة التطور البين ـ ثقافي» وهما كتابان يعدان مرجعين عالميين يســتخدمان في 
مجال برامج التدريب البين ـ ثقافي وهما يعرفان الحساسية البين ـ ثقافية للمتدربين، 
ومعايشة اآلخر تذكي التعلم في كافة مستوياته المختلفة: المعرفي والوجداني والسلوكي، 
انظر كذلك: بينيت «مقاربة متطورة للتدريب على الحساســية البين ـ ثقافية»، المنشور 
في المجلة الدولية للعالقات بين الثقافات، الجزء 10، العدد (2) امســتردام، إلســيفر 
1986، 179 ـ 196، وانظــر أيضاً: النديس وبينيت وميلتون بينيت في كتابهم «المرشــد 
في التدريب البين ـ ثقافي» منشورات ســيج، الطبعة الثالثة 2004، ومقال بينيت «نحو 
نســبية إثنية: نمــوذج تطوري للحساســية البين ـ ثقافية» المنشــور فــي الكتاب الذي 
حرره مايكل بيج بعنوان «التعليــم للخبرة البين ـ ثقافية» مطابع إنتركالشــرال 1993، 
21 ـ 71، وكذلك انظر: مقالة جانيت بينيــت بعنوان: «التهميش الثقافي: قضايا الهوية 
في التدريب البيــن ـ ثقافي» في الكتاب الذي حرره مايكل بيج بعنوان: «التعليم للخبرة 

البين ـ ثقافية»، 109 ـ 135.
2 ـ انظر: اإلشــارة إلى أفكار وأعمال بانيكار في مقال نشــره كارال روفرسيلي «التعلم بين 

األديان والتعليم بين الثقافات في أوروبا».
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القضايا بأسلوب ديني وأكاديمي، وليس بأسلوب سياسي، ولكن في كثير 
مــن الحاالت حيث تكون هنــاك صراعات أو حــروب ذات صبغة دينية، 
فإن المشــكلة ال تكــون دينية فقط؛ ولكنها تكون مشــكلة سياســية في 
األساس، فعلى سبيل المثال تلك الحروب والصراعات التي دارت رحاها 
في البلقان (صربيا، والبوســنة والهرسك، وســراييفو، وكسوفو) أو تلك 
التي تحدث في فلسطين ولبنان وبلفاست وسيراليون والسودان وغيرها، 
فإنه قد تم اســتغالل الدين والهوية الدينية لخدمة أغراض سياســية، 
وهنا يمكــن أن يكون الحوار بين األديان عامــل تهدئة للغضب المتأجج 
في قلــوب النــاس؛ ولكنه ال يبــدو أن لــه أي نتائج علــى مراكز صنع 
القرار، وفي الحقيقة كثيرًا ما يتركنا هذا االستغالل نشعر أنه استغالل 
لخدمة المصالح السياسية أكثر منه لخدمة مصالح دينية، والسبب أنه 
يستخدم إلخماد النار في مناطق سبق أن تعرضت للضرر جراء سياسات 
عدوانية وصراعات عنيفة واجتياحات عســكرية كما حدث في يوغسالفيا 
السابقة، وال يزال يحدث في قطاع غزة وغيرها من األماكن1، وفي هذه 

1 ـ انظر: خطاب المطران مايكل فتزجيرالد بعنوان: «األمل المعقود على الحوار بين األديان 
في عالــم مليء بالصراعــات» (16 مــارس 2006) وهو خطاب ألقي في كلية بوســطن 
ضمن فعاليات المؤتمر «في عصرنــا: العالقات بين األديان في عالم منقســم» مأخوذ 
http://www.bc.edu/research/cjl/metaelements/texts/cjrelations/resources/ الموقــع  مــن 
articlesFitzgerald_16Mar06_Boston_College.htm (تحميل المادة في 10 سبتمبر 2009) 

في الفقرة الثانية من مقالته المعنونة «ما ال يمكن للحوار أن يفعله» يشير المؤلف من 
بين أمور أخرى إلى ما يلي: «ينبغــي أال يتوقع من الحوار بين األديان أن يقدم لنا حًال 
ســريعاً لحاالت الصراع... بل يجب أن يأتي الحل عن طريق سبل أخرى ربما عن طريق 
المفاوضات السياســية، وفي هذا الصدد يلعب الزعماء الدينيين دوٌر مهم، وهو تشجيع 
الناس على مســاندة الحل المفترض، وإذا كانوا على تواصــل مع الزعماء الدينيين في 
الجانب اآلخر فهذا له أثــر فعال وكبير في تخفيف التوتر، على أنــه ينبغي التنبه إلى 
أن الحــوار بين األديان ينبغــي أن ينظر إليه مــن زاوية أنه من الطــب الوقائي وليس 
=من الطب العالجــي؛ ألن هدفه هو بناء عالقــات جيدة بين أتباع الديانــات المختلفة، 



المحـور

98

الحاالت تكون وظيفة الحــوار بين األديان وقائية أكثــر منها عالجية1، 
غير أنه في الحــاالت التي يكون فيهــا فتيل التوتر الديني لم يشــتعل 
بعد ولكنه كامــن؛ فإن على المنظمــات الدينية والدولية والمؤسســات 
والحكومات والمبادرات الدينية أن تعمل على أساس المعالجة الوقائية، 
عن طريق إيجاد شــبكات وجماعات للحوار والتواصــل بين الناس وبين 
الزعمــاء الدينيين، وفي حال الصراعات العنيفــة بين األديان فإن هذه 
الشبكات والجماعات التي سبق إنشــاؤها بهدف الحوار والتواصل يمكن 
لها تقديم المســاعدة عن طريق الحضور والمشــاركة بصفتها شــاهد 
وقائع وعامل مصالحة فــي الحاالت التي يكون فيهــا االختالف الديني 
أمام االتصال والتعايش السلمي2،  حاجزًا ال يمكن تجاوزه، ويقف عائقاً 
وهناك في المقابل حاالت أخرى على ســبيل المثال ما فعلته السياســة 
في جمهورية يوغوســالفيا الســابقة، نعــم إنها السياســة التي فرضت 

ومساعدتهم أن يعيشوا بسالم وانسجام، وهذه ليست مهمة سهلة... وبهذا المعنى يمكن 
أّال يأبه لنتائج الحوار بين األديان مثل الوئام بين أتبــاع الديانات المختلفة، وما ينتبه 
له هو الصراع وليس غياب الصراع، ورغم هذا فإن الحوار بين األديان يمكن أن يساعد 

على المحافظة على السلم االجتماعي» (ص. 2). 
1 ـ انظر: خطــاب المطران مايكل فتزجيرالد وكذلك المقابلة بعنــوان «الحوار بين األديان 
ليس ســيارة إسعاف، نقاش حول التســامح الديني والصراع وترســيخ السالم»، يناقش 
كل من القس إيبس من مجلــس الكنائس العالمي، فريق العالقــات الدولية، والدكتور 
طارق متري، والقس أوكو من مجلس الكنائس العالمي، فريق العالقات والحوار الدولي 
هذا الموضوع مع كارين آشتيلســتيتر من مكتب العالقات واإلعــالم في مجلس الكنائس 
العالمي، من موقع http://wccoe.org/wcc/news/press/01/07feat-e.html (تم تحميل المادة 

في 10 سپتمبر 2009).
2 ـ يصــل هانــس أوكو إلى خالصــة مفادها: «مــن الحمق أال نشــرك العالقــات الدولية 
في استكشــاف هذه المبادرات العالمية جميعهــا، وأعتقد أنه من الضــروري أن يواجه 
المظاهر ذات الصلة فيما يتعلق بالصراع  الحوار بين األديان والعالقات الدولية جميعــاً 

اإلسرائيلي ـ الفلسطيني»، ص 4 ـ 5. 

=
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من الخارج بهدف حــل الخالفات الدينية والسياســية المتأججة، وهذا 
بدوره أدى إلى خلق حالة واقعية من التغريب الديني في مناطق ســادها 
التعايش وعمها الوئام بين السكان األصليين من المسلمين والمسيحيين 
لقرون طويلة؛ بل وكانت هناك حاالت كثيرة من عالقات المصاهرة بين 
أتباع الديانتين، إن اتخاذ الدين وســيلة وذريعة سياسية لتحقيق مآرب 
اقتصادية وجيواســتراتيحية انتهازيــة أدى إلى التفرقــة وفرض حواجز 
متوهمــة بين أبنــاء الوطن الواحد من المســلمين والمســيحيين الذين 

عاشوا جيراناً متحابين فيما قبل 1990.

إن هــذه اللعبة السياســية التــي تتالعب 
ناجح  اختــراع  لهي  واإلثنية  الدينيــة  بالهوية 
العنيفة  الصراعات  خلــق  من  له  صممت  فيما 
والديانات  الشعوب  بين  واالنقسامات  والتفرقة 
وفي  وباكســتان  الهند  في  حدث  كما  والدول، 
في  وغيرها،  وإيرلندا  الســابقة  يوغوســالفيا 
«نحن»  بين  التعارض  يكون  الحاالت  هذه  مثل 

و«هم» هو البداية واالنطالقة نحو سياسة التسطيح لجوهر وروح الهوية 
وتصنيفاتها وعالئقها وارتباطاتها المتعددة1.

لكن األديــان والقائميــن عليها في كثيــر من الحــاالت ال يعذرون 

1 ـ انظر: أمين معلــوف (198) وكذلك هانس إوكو الذي حرر كتابــاً بعنوان «تغيير الحاضر، 
وتوقع المســتقبل، نظرة ناقدة في الحوار بين األديان»، جنيڤ: مجلس الكنائس العالمي، 
2006، 130 ـ 135، وانظــر كذلــك: األعمــال الشــيقة للكاتــب فيتزجيرالــد بعنــوان: 
«الصراعــات اإلثنية والكنائس األرثوذكســية: مقدمة» و«الكنائس األرثوذكســية في عالم 
متعدد: حديث عالمي»، 139 ـ 147، وانظر كذلك: تسيتسيس «اإلثنية والوطنية والدين»، 

248 ـ 258، وانظر كذلك: كالبسيس «اإلثنية والوطنية والهوية» 159 ـ 173.
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من المســؤولية هنا، وعليه فإننا على ســبيل المثال نــرى بين الكنائس 
في مناطق مثل أفريقيا يشبه إلى حد  وقوياً  واضحاً  المســيحية تنافســاً 
كبير النشاط التبشيري القديم في الحقبة االستعمارية، والتي كان يتم 
فيها تحويل االعتقاد المســيحي إلى جملة من الحمالت التنصيرية التي 
كانت أول ما تؤذيه هو المسيح ‰ نفسه، وفي حاالت مثل هذه والتي 
ال نزال نراها في مناطق مختلفة من العالم ـ حيث ال يزال الناس فيها 
يناضلون من أجل البقاء ـ فإن العمل التبشيري يتحول إلى عمل تجاري 
واســع النطاق، وتبدو الكنائس وهي تفقد دورهــا المقدس في العالم، 

وتعمل على التفرقة وإثارة الصراع.
وفي األخير فإنــه يجب مالحظة أنه في مناطــق مختلفة من العالم 
حيث تســتمر الصراعات بين الديانات المختلفــة والجماعات المختلفة 
بصورة تنذر بالدمار والخراب لإلنســانية، كما يحدث على مدى ســنين 
طويلة في نيجيريــا، وهي واحدة مــن أغنى دول أفريقيــا، وهي كذلك 
بفعــل رأس المال العالمي، ففي مثل هذه  الدولة التي أرهقت اقتصادياً 
الحالــة يبدو أن الديانــات في الغالب تعمل بشــكل تمييــزي وبطريقة 
إجرامية، ولكن فــي الواقع ووفق المطران الكســندر مطران الكنيســة 
األرثوذكســية فــي نيجيريــا، والذي يلقــي بالالئمــة علــى كل الذين 
يســتخدمون الرب لتحقيق أغــراض سياســية واقتصاديــة خاصة بهم، 
وهذه األزمات «ليســت دينية في األســاس، وإنما تتعلــق بحاجة البعض 
المطران:  ويضيف  المنطقة»،  في  المنتجة  األراضي  واســتغالل  المتالك 
«صحيح أنه في اآلونة األخيرة التطرف الديني والصراعات الدينية في 
أماكن أخرى من العالم قد تم تحويلها إلى مناطق مثل نيجيريا لخدمة 
أغراض خاصة وخطط جيوسياســية معينة، تؤدي في النهاية إلى إذكاء 
التوتر الذي يمكن أن يكون له تداعياته على الوحدة وشكل البلد الذي 
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هو عليه اليــوم، ويمكننا أن نتذكر الحرب األهليــة في بيافرا قبل عقود 
قليلة مضت... لألســف هنا أيضاً كما هو الحــال تماماً في العراق وفي 
مناطق أخرى من العالم، المشــكلة هي الرغبة الجامحة في الســيطرة 

على منابع النفط»1.
والســؤال الذي يطرح نفسه على المسيحية والمســيحيين اليوم هو 
كيف نتعامل مع الظروف التاريخية الجديدة، وفوق كل هذا مع السكان 
المتعددي الديانات في عصرنا الحاضر، وكيف نكتشف مسارات الهوتية 
جديدة لفهم اآلخر والتعايش معه؛ أي: مع غير المســيحي، مطلوب اآلن 
أكثر من أي وقت مضى من العقيدة المســيحية أن تنخرط في حوار مع 
األديان الرئيسة األخرى في العالم آخذة بعين االعتبار المعايير التالية:

(أ) التعددية الثقافية والدينية خير للمجتمع وهي هبة ربانية.
(ب) البحث عــن قيم دينية مشــتركة، واألهم تنمية حــس التعاون 
والثقة ليــس فقط على المســتوى الفردي ولكن على المســتوى الديني 
وأتباعها  األديــان  تلك  والقائميــن على  األديان  إشــراك  بمعنى  كذلك، 

ومنظماتها.
(جـ) اإلنصات المشترك للذاكرة التاريخية لآلخر واكتشافها.

(د) العمل المشــترك على المســتوى المحلي والعالمي من ِقَبل قادة 
الحوار بين األديان، بمعنى الزعماء الدينيين وأفراد المجتمعات الدينية.

1 ـ كانت هذه مقابلة مع المطران الكســندر مطران الكنيســة األرثوذكســية فــي نيجيريا 
لوكالة األنباء الكنســية رومفايا في أعقاب األحداث المؤســفة التي حدثت في نيجيريا 
في مارس من عام 2010 والتي نجم عنها قتل عدد من السكان األصليين من مسيحيين 
ومسلمين، وأضاف األسقف: «ســنظل نناضل من أجل السالم والمصالحة، وتقبل اآلخر 
http://www.romfea.gr/index/php?option=com_ الموقــع  مــن  مســتقى  كان»  مــن  كائناً 

content&view=article»id=4438:-q-q&catid=13 وتم تحميل المادة في 8 مارس 2010.
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(هـ) على مستوى التعليم تثقيف الناس بالمعتقدات الدينية والثقافية 
«لآلخر» بهدف تعزيز الحماية المشتركة للقيم العالمية.

 ¿ÉjOC’G  ø«H  QGƒëdG  ¢üîj  Éª«a  ¢ùFÉæμ∏d  á°ù«FôdG  äGQOÉÑªdG  .3
ΩÓ°ùdG ô°ûfh ∞æ©dG ≈∏Y Ö∏¨à∏d

á«μ«dƒKÉμdG á°ù«æμdG
المتعلق  الثانــي (1962 ـ 1965)  الڤاتيــكان  مجلس  قرار  خلق  لقد 
بعالقة الكنيســة باألديان األخرى ـ وهو قرار أدرج ضمن إعالن نوسترا 
في الكنيسة الكاثوليكية  جديدًا تماماً  إيتيت (28 أكتوبر 1965) ـ مناخاً 
فيما يخــص عالقاتها واتصاالتهــا بالديانات األخرى، وقــد أعلن قرار 
لفتح حوار مع  المجلس عن استعداد الكنيســة الكاثوليكية للمضّي قدماً 
األديان األخرى، وعلى وجه الخصوص اإلسالم واليهودية، وأن تمشي في 
طريق الســالم1، كان هذا الحدث غير مسبوق بالنظر إلى ما كان عليه 
الحال في الســابق، ولفهم أهميته يمكننا فقط أن نعــود بتفكيرنا قليًال 
إلى الوراء لنرى طريق االقتتال الذي كان ســبيل التفاهم في الماضي، 
فيما يتعلــق بالعالقة بين المســيحية واإلســالم، فالحمالت  وخصوصــاً 
الصليبية مثًال واالســتعمار والتنصير واســتعمالها كوســائل كلها تسلط 
الضوء بشــكل صريح على طبيعة التواصل بين الغرب المسيحي والعالم 

1 ـ حول االلتزامات التي قدمتها الكنيسة الكاثوليكية للحوار بين األديان منذ انعقاد مجلس 
الڤاتيكان الثاني فصاعدًا يمكن االطالع على مقالة كتبها المطران فيتزجيرالد(1993)، 
55 ـ 70، انظر كذلك: العرض الشائق (والذي يختلف عن توجهنا) ألعمال التبشير في 
الكنيســة الكاثوليكية الرومانية في المقالة التي كتبها الكاهن في الكنيسة الكاثوليكية 
في اليونــان الدكتــور كونتيديــس بعنــوان «الكنيســة الكاثوليكية في القــرن الـ 20» 
والمنشــورة في مجلة تاريخ األرثوذكســية، الجزء 8، 94 ـ 123، واإلشارة هنا تحديدًا 

للصفحات 107 ـ 112.
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غير المســيحي، إن الموقــف الجديد الذي تبنته الكنيســة الكاثوليكية 
بالنســبة لتعاونها مــع الكنائس األخرى،  حاســماً  الرومانية كان موقفاً 
وكذلك بالنســبة لتعزيزها باالشــتراك مــع تلك الكنائــس للحوار بين 
األديان مع األديان األخرى، غير أن االنفتاح الناجح للكنيسة الكاثوليكية 
الرومانية أمام الديانات األخــرى مع إعالن مجلس الڤاتيكان الثاني لم 
يكن أمرًا مفاجئاً، وإنما مثّل تتويج المنجزات لمسار علمي وجدلي حافل 
بدأ بعقود قبل أن يقوم العلماء والمفكــرون من بين النخب الفكرية في 
أوروبا بجعل اإلسالم أمرًا جديدًا على الغرب، متغلبين بذلك على فروق 
عمرها مئات الســنين، وكاشــفين مفاهيم جديدة عن اإلســالم للعالم 
الغربي بما فيها «الطريق الصوفي الداخلــي»؛ أي: الطرق الصوفية في 

اإلسالم1.
للوصول إلى هــذه الغاية تشــكلت آلية مركزية في إطار الكنيســة 
الكاثوليكيــة الرومانيــة لتعزيــز الحــوار، وهــذه اآللية هــي المجلس 
عن  البابــوي للحوار بين األديــان، وهذا الحــوار تم القيام به أساســاً 
طريق الكنائس المحلية والعالقة قائمة بين هــذا المجلس وبين الكيان 
المماثل له التابع لمجلس الكنائس العالمي فيما يخص قضايا االتصال 
والحوار بيــن األديان، ولكنه ليس له عالقة بالنشــاطات التي يقوم بها 
هذا الكيان؛ ألنه يعمل بشكل مستقل ككنيسة لها أنشطتها الخاصة بها، 
الموازية لتلك التي يقوم بها مجلس الكنائس العالمي، وبهذا المعنى فإن 
الكنيســة الكاثوليكية الرومانية تعمل على تطوير أنشطة خاصة بها في 
عالقاتها مع الكنائس المســيحية، والكيان الرسمي الذي يقوم بأنشطة 

1 ـ حول الدراســات اإلســالمية الرائدة والحوار بين المســيحية واإلســالم انظــر: العمل 
القيم الذي قدمه رائد الحوار والدراسات المســيحية ـ اإلسالمية األب موريس بورمانز 

(2009)، وانظر كذلك: بورمانز وآني لورين (2002).
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الحوار واالتصال بين األديان غير المســيحية هو «العشيرة الرومانية»، 
والتي ينضوي تحتها طوائف متعددة كل منهــا مناط به جانب معين من 

المسؤولية.
ونجد المعلومات والنقاشــات حول كثير من الحوارات التي شاركت 
فيها الكنيســة الكاثوليكيــة الرومانية منــذ ذلك الوقــت وحتى يومنا 
هذا مــع كل أديان العالم: (اإلســالم، واليهودية والهندوســية والبوذية 
والشــنتوية وغيرها)، وكذلك مع عدد من األديــان المحلية في أفريقيا، 
نجد كل ذلك موثقاً في مجلة «اعــرف الروابط الروحية التي توحدنا»، 
والتي تْذُكر للقراء كذلك أخبــارًا عن رحالت البابا يوحنا بولس الثاني 
إلى مختلف البلدان ولقاءاته مع الزعماء السياسيين والدينيين في تلك 
الدول، كما نجد أيضــاً في هذه المجلة تقارير مفصلة عن 16 عاماً من 
الحوار بين المســيحية واإلســالم (1978 ـ 1994)، أما المعهد البابوي 
للدراســات العربية واإلســالمية فهو معهــد متخصص بتطويــر التواصل 
األكاديمي وحوار الكنيســة الكاثوليكية مع اإلســالم، وتنشر نتائج هذا 
في مجلة اإلســالم والمسيحية التي بدأت في الصدور منذ  الحوار تباعاً 

عام 1975، وال زالت تصدر حتى اليوم.
أمــا الخطوة الكبيــرة إلى األمام فقــد كانت في اتصال الكنيســة 
الكاثوليكيــة الرومانية مع زعماء الكنائس المســيحية كلها، وكذلك مع 
أديــان العالم، والتي أعقبت إعالن عن «يوم الســالم والصلوات» الذي 
بدأه البابا يوحنــا بولس الثاني في أكتوبر 26 ـ 27 من عام 1986 1 في 

1 ـ في معرض خطابه أكد البابا يوحنا بولس الثاني علــى التالي: «أن حقيقة أننا مجتمعون 
اليوم هنا ال يفرض علينا أن نبحث عن أي إجماع ديني بين أنفســنا، أو أن نتفاوض في 
يمكن أن تكون األديان متصالحة على أســاس التزام  معتقداتنا الدينيــة، وال يعني أيضاً 
=مشــترك بخطة وضعية قد تتخطــى األديان نفســها، وال يعد أيضاً نوعاً مــن التنازل أو 
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أسيسي، ومنذ ذلك الحين وهذا اليوم ُيحتفل به في مراحل مختلفة كما 
حدث في يناير من عام 1993 وكذلك عام 2002 1.

تم تنظيم الملتقى األول أثناء الحــرب األهلية في لبنان، والثاني 
أثناء الصراع في البلقــان، والثالث في أعقاب أحداث الحادي عشــر 
من سپتمبر أيلول 2001، وقد تم التأكيد في ملتقى أسيسي على أهمية 
الحوار بين األديان للتوصل إلى االنسجام والسالم العالمي، ونتج عن 
ملتقى عام 2002 اإلعالن عن ميثاق أسيسي للسالم، والذي وافق على 

أساسه رؤساء ديانات العالم على التزامهم بالمبادئ التالية:
نتعهد بإعالن التزامنا الثابت أن العنف واإلرهاب ال يتفقان مع  ـ 1

الروح األصيلة للديــن، وإذ ندين اللجوء إلــى العنف والحرب 
باسم اهللا أو باســم الدين، فنحن نلزم أنفسنا بعمل كل ما من 

شأنه إزالة الجذور المسببة لإلرهاب.

مقايضة المعتقدات الدينية المختلفة؛ ألن كل إنســان يجب أن يتبع بكل صدق وأمانة ما 
يمليه عليه ضميره بهدف البحث عن الحقيقة واتباعها، إن اجتماعنا هذا هو فقط إعالن 
ـ وهنا تحديدًا تتجلى أهمية هذا االجتماع بالنســبة لإلنســان الحديث ـ ولهذا فإن على 
اإلنســانية لكي تنتصر في معركة العظمى لسيادة الســالم عن طريق فهم اآلخر ـ عليها 
أن تغرف من المصادر العميقة واألكثر حيوية، من المكان الذي يتشكل فيه الضمير ومن 
المكان الذي تتولد فيه القوة األخالقية لإلنسان». لالطالع على النص الكامل للخطاب 
البابوي وفعاليات الملتقى، وكذلك قائمة المشاركين انظر: نص المجلس البابوي، 1987. 
1 ـ في الملتقى األول شــارك ما يقرب من 250 من ممثلي األديــان منهم 17 من الكنائس 
المسيحية األرثوذكسية، و14 من الكنيسة األنجليكانية والبروتستانتية، و30 من العالم 
اإلسالمي، وكان هناك أيضاً 10 حاخامات يهود وممثلون آخرون عن البوذية والشنتوية 
والجانيزية والســيخية والهندوســية والزرادشــتية والكنفوشســية واألديان المحلية في 
أفريقيا، وقد سافر المشاركون من روما إلى أسيسي على قطار السالم، والتزموا جميعاً 
بالعمل على ترسيخ الســالم، ونشر إيمانهم المشــترك بأن العنف واإلرهاب ال يتفقان 
مع الدين وال مع تعاليم كل أديان العالم، انظر: إعالن أسيســي للســالم، مأخوذ من 
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/letters/2002/documents/hf_jp- الموقــع: 

ii_let_20020304_capi-stato_en.html (تم تحميله في 15 مايو 2009).

=
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واحترام  ـ 2 المتبادل  االحتــرام  على  وتثقيفهم  الناس  بتعليم  نتعهد 
الــذات؛ وذلك للمســاعدة في خلــق تعايش ســلمي وأخوي بين 

الشعوب وأصحاب الديانات والثقافات واإلثنيات المختلفة.
نتعهد برعاية ثقافة الحوار؛ لكي يترســخ الفهــم وتتعزز الثقة  ـ 3

المتبادلــة بين األفــراد وبين الشــعوب؛ ألن هذه هي األســس 
الحقيقية للسالم.

نتعهد بالدفاع عن حق كل إنسان في العيش الكريم وفق هويته  ـ 4
الخاصة، وأن يكوّن بكل حرية أسرته الخاصة به.

نتعهد بالحــوار الصريــح والمتأني، ورفض أن تكــون خالفاتنا  ـ 5
حواجز مانعــة للتواصل، ولكن نــدرك أن التواصــل مع التنوع 
الموجود لدى اآلخر يمكن أن يصبح فرصة للتفاهم بين الناس.

عن األخطاء السابقة والحالية، وعن  ـ 6 نتعهد بمســامحة بعضنا بعضاً 
في جهد  كل التحيزات التي وقعــت علينا، وأن يدعم بعضنــا بعضاً 
مشترك للتغلب على األنانية والغطرسة والكراهية والعنف، وأن نتعلم 

من الماضي أن السالم دون العدالة ال يفضي إلى سالم حقيقي.
نتعهد أن نقف بجانب الفقراء والعاجزين، وأن نتحدث بلســان  ـ 7

أولئك الذين ال يســمع لهم، وأن نعمل بشــكل فعال على تغيير 
هــذه األوضاع انطالقاً مــن إيماننا بأنه ال يمكــن ألحد منا أن 

يعيش سعيدًا لوحده.
والشــر،  ـ 8 العنف  على  ُيرغمون  الذين  صيحــات  نوصل  أن  نتعهد 

وأن نعمل كل ما في وسعنا لتقديم األمل الحقيقي للناس رجاالً 
ونساءً في العدالة والسالم.
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نتعهد أن نشــجع كل الجهود الرامية إلى تعزيز الصداقة بين  ـ 9
من إيماننا بــأن غياب التضامــن والتفاهم  الشــعوب انطالقاً 
بين الشــعوب وأن التقدم التكنولوجي يعرض العالم إلى خطر 

متزايد من الدمار والموت.
نتعهد أن نحث قادة الــدول لعمل كل ما هو ممكن لخلق عالم  ـ 10

الوطني  المستويين  على  والعدالة  والسالم  التضامن  فيه  يسود 
والدولي.

á«àfÉà°ùJhôÑdG ¢ùFÉæμdG
البروتستانتية،  الكنائس  من  الكثير  هناك 
بعضها عن  وتتســم هذه بأنها مســتقلة تماماً 
بعــض، ولهذا فقد يكون من غيــر الممكن أن 
نقــدم تفاصيل إســهامات هــذه الكنائس في 
نطاق هــذه التغطية المخصصــة للحديث عن 
الحوار والسالم بين األديان، وعليه فسنقتصر 
في عرضنا على وصف األنشطة التي تقوم بها 

الجماعات البروتستانتية التي تمثل الفروع الرئيسة للكنيسة اإلصالحية 
البروتســتانتية، وهــي الفاعــل الحقيقي في تأســيس مجلــس الكنائس 

العالمي.
منذ العهد  واســعاً  تبشيرياً  ســبق وأن طور البروتستانتيون نشــاطاً 
االســتعماري، ولكن ألن هذه الكنائس كانت تفتقر إلــى الوحدة وغياب 
كيان موحد مركزي يتولى تنسيق األعمال التبشيرية؛ فإن العمل التبشيري 
البروتستانتي سرعان ما خلق مشاكل رئيســة لهذه الكنائس ذاتها؛ ألنه 
ســرعان ما دب التنافس بين تلــك الطوائف المختلفــة، ونجم عن هذا 

 ≥M øY ´ÉaódÉH ó¡©àdG
 ¢û«©dG »a ¿É°ùfEG  πc
 ¬àjƒg ≥ah ºjôμdG
 πμH ¿ qƒμj ¿CGh ,á°UÉîdG
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وجود خالفات ونزاعات بين هذه الطوائف، ولوضع حد لهذه المشــاكل 
اجتمعت هيئات تبشــيرية عديــدة في عــام 1910 في مؤتمر التبشــير 
من الوعي  العالمي في إدنبره ـ اســكتلنده، وهــذا المؤتمر خلق نوعــاً 
بالبعد العالمي للتبشــير، وأصبح نقطة البداية للحركة البروتســتانتية 
العالميــة، ومنذ عام 1948 شــاركت معظــم كنائس البروتســتانت في 
مجلس الكنائــس العالمي، ومنذ ذلك الحين أصبحت غالبية األنشــطة 
التي تقوم بها هــذه الكنائس حول قضايا الحوار بين األديان والســالم 

كلها من ضمن مبادرات مجلس الكنائس العالمي.

»ªdÉ©dG ¢ùFÉæμdG ¢ù∏ée
ينشــط مجلس الكنائــس العالمي في برامج الســالم فــي مختلف 
العالمي  المؤتمــر  أنشــطة  من  الكثير  فــي  ويشــارك  الدينية،  البيئات 
لألديان والســالم، والذي ُيَعّد الملتقى األكبر في العالم من حيث عدد 
المشاركين من أتباع الديانات، ويهدف هذا المؤتمر إلى ترسيخ السالم 
في  العالمي1، وقد بــدأ هذا المؤتمر منــذ عام 1970، وأصبح نشــطاً 
مجال نشر السالم في مناطق الحروب مثل سيراليون والبوسنة وإسرائيل 
وفلســطين، ويركز هذا المؤتمر على خلق فرص للتعاون والمشاركة بين 
األديان لمواجهة أسئلة بالغة الصعوبة، بما فيها الحروب والجوع وحماية 
كوكب األرض، والهــدف من المؤتمر هو تســليط الضــوء على الطاقة 
الهائلة التي تتمتع بهــا المجتمعات الدينية وتوجيههــا إلى القيام بعمل 
مشترك يسهم في توسيع نطاق المصالحة والعدالة والسالم بين األمم.

كمــا أن مجلس الكنائس العالمي قد طور أنشــطة مســتقلة لتحقيق 
الســالم في األماكن المقدســة منذ 1948 ومنذ عــام 1995 فصاعدًا، 

http://www.wcrp.org/ 1 ـ
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أكد علــى اهتمامه بحل النزاع اإلســرائيلي الفلســطيني وإرســاء قواعد 
السالم في المنطقة، وفي عام 2007 اجتمعت الكنائس من كافة أرجاء 
األرض في َعّمان ـ األردن لتأســيس الملتقى الفلســطيني / اإلســرائيلي، 
الذي يهدف أساســاً إلــى تكوين التزام عــام بين الكنائس المشــاركة 
للقيام بجهد مشــترك بين الديانات نحو ترسيخ أسس السالم والعدالة 
لصالح كل الذين يعيشــون فــي المنطقة، أحد األنشــطة التي قام بها 
مجلــس الكنائس العالمي مؤخــرًا كان إصدار بيان ضــد حرب غزة في 
ديســمبر ـ ينايــر 2008 ـ 2009، والتــي كلفت أكثر مــن 1400 قتيل 
فلســطيني و15 قتيًال إســرائيلياً، واختتم المجلس بيانه بالحض على أن 
تعم العدالة والســالم في غزة، وإلغاء الحصار عليها، وإقامة حوار مع 

زعماء سياسيين منتخبين1.
يبيّن العدد 29 (2001) من مجلــة مجلس الكنائس العالمي ـ تحت 
عنــوان (الحــوار المعاصــر) ـ اهتماماً فــي هذا الشــأن؛ حيث خصص 
العدد بكامله لموضوع الدين والعنف ومعالجة قضايا الســالم والصراع 

والمصالحة من وجهة نظر أديان العالم اليوم2.
وفــي أكتوبر من عــام 2008 انعقد فــي جنيڤ ـ سويســرا ملتقى 
التشاور المسيحي حول فهم الذات المسيحية في ضوء اإلسالم والحوار 
اإلســالمي المســيحي، تولى مجلــس الكنائــس العالمــي تنظيم هذا 
المؤتمر باالشــتراك مع عدد من الكنائس المسيحية من بينها الكنيسة 
األرثوذكســية، والتحالــف العالمــي للكنائس اإلصالحيــة، والتحالف 

http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/executive-committee/ موقع  من  1 ـ منقول 
.bossey-february-2009/20-02-09-statement-on-the-gaza-war.html

2 ـ لالطالع على العدد ومحتوياته انظر: حوار المرأة المسيحية والمسلمة يتبلور في الموقع 
.http://www2.wcc-coe.org/pressreleaseen.nsf/index/pr-08-82.html
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العالمي اإلنجيلي، والكنيســة الكاثوليكية الرومانية، وفي هذا الملتقى 
طرح عدد من األسئلة تتعلق بالحوار المشــترك مع المسلمين، بما في 
والتعددية  العلمانية،  ومفاهيم  والتبشــير  اإلنسان،  حقوق  موضوع  ذلك 
والوطنية، إضافة إلى اســتخدام الرموز الدينية لألغراض السياسية، 
والعنف الذي يكون ســببه الديــن، أفاض المشــاركون في موضوعات 
التعاون المسيحي اإلســالمي في أمور ذات أهمية حيوية لإلنسانية بما 
والســالم،  المناخ،  وتغير  واالقتصادية،  االجتماعيــة  العدالة  ذلك  في 

ومعالجة آثار الذكريات األليمة.
ومن األهمية بمكان نشــاط مجلس الكنائس العالمي في الحوار بين 
مع إيــران، ففي نوڤمبر من عــام 2007 كانت هناك  األديان وخصوصاً 
مبادرة للحوار بين النســاء، بادر إليها مجلــس الكنائس العالمي ومعهد 
إيران للحوار بين األديان، حول موضوع «النساء كُصنّاع سالم من خالل 
الدين: ورشة عمل مشــتركة بين المرأة المســلمة والمرأة المسيحية»، 
التقى المشــاركون فــي المؤتمر النســوي بمن فيهم أســاتذة جامعات، 
وطالبات، ومديرات، وطبيبــات، ووزيرات، كل هؤالء التقوا ألول مرة في 
طهران في شــهر ديسمبر من عام 2008، واســتمر العمل في جوتنبيرج 
في السويد في سبتمبر 2009، وقد أكملت هذه الملتقيات دورة السنوات 
الثــالث األولى في عــام 2009، وسينشــر مجلــس الكنائــس العالمي 
مذكرات هذه الملتقيات في عام 2010، تم تقســيم أنشطة هذا الملتقى 

إلى ثالثة مجموعات رئيسة حسب الموضوعات وهي:
(أ) المرأة واإلعالم الجماهيري، وقد قامت هذه المجموعة بتصميم 
موقع على الشــبكة العنكبوتية (اإلنترنت) لنشــر مشــاركات وإسهامات 
أعضاء المجموعة نفســها، وكذلك أعمال مجموعات أخرى من النســاء 

المشتغالت بموضوع الحوار بين األديان بشكل عام.
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(ب) المرأة ومرض اإليدز، وهذه المجموعة شغلت نفسها بموضوعات 
الصحــة، وركزت اهتمامهــا على األمــور التثقيفية والتعليميــة المتعلقة 
بمكافحة انتشــار فيروس نقص المناعة ـ اإليدز فــي إيران، ومن خالل 
أنشطة متنوعة أبدت هذه المجموعة رغبتها في توسيع مشاركة القيادات 
الدينية في إيــران في موضوع وقاية ومعالجة حاملي الفيروس (أساســاً 
من األمهــات واألطفال القصر) داخــل المجتمع اإليرانــي، والهدف هو 
اســتخراج األحكام الدينية المتعلقة بهذا األمر في الشــريعة اإلسالمية 

(الفتاوى) خالل السنوات القليلة الماضية.
(جـ) المــرأة والتعليــم، وقد تعثرت أعمــال هــذه المجموعة نظرًا 
لألحداث التي اعقبــت االنتخابات في إيران في يونيــو من عام 2009. 
والتــي نجم عنها تعذر التواصــل مع كثير من أعضاء هــذه المجموعة، 
وهــذا أدى بــدوره إلى اتخاذ قــرار في ديســمبر من عــام 2009 بعد 
االجتماع بعدد من األعضاء في مجلس الكنائس العالمي في جنيڤ يتبنى 
كتابة دليل واحد يتضمن البحوث الهامة حول المرأة ودورها في الحوار 
بين األديان، وإســهاماتها في تحقيق الســالم والتغلب علــى العنف في 
مختلف الدول، بما فيها البوســنة وإيران والســويد واليونان وإندونيسيا 

والواليات المتحدة األمريكية1.
مع إيران  كما أن مجلــس الكنائس العالمي قد بــدأ حوارًا رســمياً 
(منــذ 1995) عن طريق مركز الحــوار بين األديان، وفي ديســمبر من 
عام 2008 عقد هذا المركز اجتماعه الخامس في طهران، وكان عنوان 
الملتقى «الدين والتعايش الســلمي»، واختتــم الملتقى أعماله بالتوصية 

1 ـ فــي الوقت الحالي قام معهــد إيران للحوار بيــن األديان بتصميم موقــع على اإلنترنت 
http://www.peaceandwomen.org/ :للتواصل مع أعضاء هذه المجموعة، انظر الموقع على

members/login.asp (تم الوصول إلى الموقع في 20 يونيو من عام 2009).
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بحماية الســالم وفق النقاط التالية: الحاجة إلى التعايش والوئام بين 
الشــعوب والديانات، وضرورة التفاهم المشترك بين مختلف المعتقدات 
الدينية، والتأســيس لحوار بنّاء، وخلق جسور لالحترام المتبادل والفهم 
الصحيح لمعتقدات اآلخرين، االســتفادة من الموروث المشترك الممتد 
ٌه إلزاماً علينا بأن نحافظ على التعايش الســلمي  منذ أبينا إبراهيم، وعد
واحترام أبنــاء األديــان المختلفة، ونشــر مفهوم المشــاركة الجماعية 
والمسؤولية بين المسلمين والمســيحيين، والعمل المشترك في القضايا 
االجتماعية والسياســية، وترســيخ مفهــوم االحترام لألديــان المختلفة 
والبحث عن القيم المشــتركة مثل الســالم، وكرامة اإلنسان، وااللتزام 

المشترك بمناهضة التمييز، وتقوية التفاهم المتبادل1.

á«æ«£æ£°ù≤dG »a á«°ùæμdG á«côjô£ÑdG
احتلت الكنيسة األرثوذكسية ـ البطريركية الكنسية في القسطنطينية 
قصب السبق في الحوار بين األديان نظًرا للتعايش مع العالم اإلسالمي 
في موضوع  لعدة قــرون في مختلف شــؤون الحياة وبــذا احرزت ســبقاً 
الحوار بين األديان مع أديان العالم، وبهــذا لم تتوان البطريركية منذ 
البداية عن الدخول في حوار مع اإلسالم ســيرًا على تقاليد جيناديوس 
الثاني، وهو أول بطريرك بعد ســقوط القســطنطينية، ومن المعلوم أن 
بطريركيات شرقية أخرى قد خضعت للحكم اإلسالمي منذ فجر اإلسالم 
(النصف األول من القرن السابع)، وفي هذه المناطق تعايش المسلمون 

والمسيحيون على مدى 14 قرنا2ً.

.http://www.ekklesia.co.uk/node/8209 1 ـ للمزيد حول هذه المبادرة انظر: الموقع
للمؤلف  كذلك  انظــر   ،www.anrthesses.com زيــاكا (2002، 2004) 15 ـ 104،  2 ـ أنــج 

نفسه: «الحوار بين األديان» في مجلة تاريخ األرثوذكسية، الجزء 8، 534 ـ 561.
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كانت الجهود األولى نحو السالم قد قامت بها البطريركية الكنسية 
عن طريق منشورات مجلسها الشهيرة في عام 1902 وعام 1920، والتي 
قد أشــرنا إليها ســابقاً، وفي أول هذه المنشــورات البابويــة دعا فيها 
البطريرك الكنائس األرثوذكســية إلى وحدة المعتقد والوفاق والتعايش 
الســلمي واألخوي، أما في المنشــور الثاني فقد دعــت البطريركية كل 

الكنائــس والطوائف فــي الديانة المســيحية 
إلى المبادئ نفســها، وهي التعايش الســلمي 
الكنائس  بيــن  والتواصل  المتبــادل  والتفاهم 
التي تقوم عليها الوحدة  وجْعل كل هذا أساساً 
وتحقيق  للكنيسة،  السلمي  والتعايش  المرتقبة 
مقولة: «ليكون الجميع كلهــم واحدًا». واليوم 
هــذا الحــوار يتــم الترويــج له عــن طريق 

البطريركيــة بارثولوميو األول نفســه والــذي أكد عنــد اعتالئه عرش 
البابوية في 2 نوفمبر 1991 على أهمية وحدة العقيدة األرثوذكســية من 
جانب، ومن جانب آخر أكد كذلك على المســؤولية العليا للكنيسة تجاه 
كل البشــر، ويحدد البطريرك هذه المســؤولية في الحــوار مع األديان 
الرئيسة في العالم، والحفاظ على التراث الروحي واألخالقي في العالم 
كله، والذي يعّد مبعث فخر لإلنســانية ولكل البشر، ولهذا السبب يعّد 

البطريرك الحوار بين األديان ضرورة وحتمية1.
نعرض هنا ـ من بين األعداد الكبيرة من األنشطة والمشاركات التي 
ـ هذه المشاركات التي  ما تكون منه شخصياً  قام بها البطريرك وغالباً 

تتعلق بموضوع السالم.

1 ـ تم نشــر دراســة كاملة ومفصلة حول حوار البطريرك مع اإلســالم في كتــاب الدكتور 
زياكاس المعنون فناري 400 عام (2001) 575 ـ 725.
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عقد لقاء تحت عنوان: «الســالم والتســامح» في القســطنطينية في 
فبراير عام 1994 وكان تنظيم هذا الملتقى باالشــتراك بين البطريركية 
في القســطنطينية ومؤسســة نداء الضمير في نيويــورك، وقد حضر هذا 
الملتقى زعماء روحيون وسياســيون من آسيا الوســطى والقوقاز والبلقان، 
ودار النقاش والمداوالت حول موضوع السالم والتسامح، وهي موضوعات 
ذات أهمية بالغة لإلنســانية جمعاء، وقد اقترح المجتمعون الســبل التي 
تخرجنا مــن التأزم الحاصل، وتســاعد على التغلب علــى العنف الديني 
واإلثني وســبل حماية األديان المختلفة والكرامة اإلنسانية، وكانت نتيجة 
هذا الملتقى هو اإلعالن المشهور باسم إعالن بوسبروس والذي وقع عليه 
البطريرك وشــخصيات مرموقة أخــرى، ويدين هذا اإلعالن كل أشــكال 
الحروب وخصوصاً تلك التي تشن باسم الدين، كما يدين استغالل الدين 
من قبل األقويــاء أو الضعفاء فــي األرض ألغراض غريبة عــن طبيعته، 
ويعبّر عن استعداد ممثلي الديانات الرئيسة التوحيدية الثالثة على العمل 
وفق دعوة البطريرك على أن تســود روح الوســطية والمصالحة والسالم 
والتســامح بين المؤمنين من أبناء هــذه الديانات1، وللوصــول إلى هذا 
الهدف تّم تنظيم مؤتمر ثاٍن تحت المسمى نفسه، «السالم والتسامح 2» 
من ِقَبل المؤسسات نفسها التي نظمت المؤتمر األول واستضافته مرة أخرى 
مدينة القســطنطينية في نوڤمبر 2005 2، وقد حضر هذا الملتقى الثاني 
زعماء روحيون وسياســيون من جنوب شرق آسيا والقوقاز وآسيا الوسطى، 
وقد أعلن الحكام إدانتهم لكل أشــكال العنف والدمار التي تحدث باسم 

1 ـ انظر: زياكاس 254، ولالطالع على المزيد في هذا الجانب انظر: المنشــور الرســمي 
للبطريرك (1994) 331 ـ 337، (المؤتمر الدولي حول السالم والتسامح) ومجلة مركز 

األرثوذكسية في شامبسي العدد 504 (1994).
http://www.appealofconscience. 2 ـ انظر: بيان هذا المؤتمر على موقع مؤسسة نداء الضمير

org/news/article/cfm?id=100044 (الوصول للمادة في 10 يونيو 2009).
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الدين، ورفضوا كافة أشكال الصراع المســلح، وأقاموا الصلوات من أجل 
تسود المصالحة والتعايش السلمي بين الشــعوب، ودعا القادة الروحيين 
أتباعهم في األديان الثالثة إلى نشــر رسالة التصالح والتعايش السلمي، 
وتعهدوا بالعمل الدؤوب لنشــر الحوار بين األديان المختلفة، وحماية حق 
كل إنسان في ممارسة معتقده بحرية والعيش بكرامة، كما وقع البطريرك 
بنفســه على بيان هذا المؤتمر، وجديــر بالذكر أن موضوع الســالم قد 
تم مناقشــته في المؤتمر الدولي األول لألديــان التوحيدية الثالثة الذي 
نظمته جامعة الكاال دو هيناريس في مدريد ـ إســبانيا في نوڤمبر 1994 
تحت عنوان ثالثة أديان: التزام واحد نحو السالم، وقد شارك البطريرك 
بشــكل فاعل في هذا الحدث1، كما تجدر اإلشارة إلى المؤتمرات الدولية 
التي نظمت في الرباط ـ المغرب، بالتعاون مع اليونسكو والملك الحسن 
الثاني، والتي شــارك فيهــا البطريرك أيضاً، ومن بين هــذه المؤتمرات 
ينبغي اإلشــارة تحديدًا إلى المؤتمر الذي عقد فــي فبراير 1998 تحت 
عنوان «الحوار بين األديان التوحيدية الثالثة: نحو ثقافة السالم»2، وقد 
شــارك البطريرك في المؤتمر الدولي الذي نظمته لجنة األمم المتحدة 
المعنية بممارسة الشعب الفلســطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف تحت 

عنوان «بيت لحم عام 2000»3.
ولقد شــاركت البطريركية في العديد من الحوارات مع الديانات 
األخرى خــالل عدة رحالت قــام بها البطريرك إلى الشــرق والغرب 

1 ـ انظر: أرثوذكســيا (1994) 885 و889 ـ 890، التي تجد فيها رسالة البطريرك باللغة 
اإلنجليزية، وانظر كذلك: زياكاس 272 ـ 273.

2 ـ انظر: أرثوذكسيا (1998) 119، رسالة البطريرك في صفحة 122 ـ 123، وانظر أيضاً: 
بيان ممثلي هــذه األديان الثالثة باللغة اإلنجليزية، وانظر كذلك: إيبيكيبســيس «مؤتمر 

اليونسكو في المغرب من أجل الحوار بين األديان التوحيدية الثالثة».
3 ـ انظر: أرثوذكسيا (1999) 111 ـ 112.
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وعلــى منبــر البرلمان األوروبــي؛ حيث ظهــر البطريــرك من خالل 
تصريحاته كســفير للســالم بين الغرب والشــرق وبين المســيحيين 

والمسلمين1.
ومن أبــرز نشــاطات البطريرك المشــاركة في الحــوارات بين 
المسيحيين والمسلمين التي ينظمها المركز األرثوذكسي للبطريركية 
في شامبســي، جنيڤ، باالشتراك مع داماســكينو مدير ميتروبوليتان 
سويســرا والمجمع الملكي لبحوث الحضارة اإلســالمية (مؤسسة آل 
البيت) َعّمان، األردن، بالتعاون مع مدير المؤسسة األمير الحسن بن 
طالل، وقد عقدت عشــرة مؤتمرات، تســعة منها برئاسة داماسكينو، 
وواحد برئاســة إيمانويل ميتروبوليتان فرنســا2، من بين موضوعاتها 
المتعــددة تمثل المؤتمــرات التالية أهمية خاصة بالنســبة لموضوع 
الســالم، المؤتمر الثالث للســالم الذي عقد في مركز األرثوذكس 
للبطريركية في شامبســي في 1998 تحت عنوان: «السالم والعدالة 
وكذلك  والمســيحية)»،  (اإلســالم  الموحدتين  الديانتين  أدبيات  في 
المؤتمر المنعقد في القســطنطينية في 1989 تحت عنوان «التعددية 

1 ـ لالطالع على تقرير مفصل عن هذه األنشــطة التي يقوم بها البطريرك انظر: زياكاس 
المشار إليه آنفاً 278 ـ 292، َيُعّد التقرير موضوعات زيارة البطريرك إلى البطريركية 
القديمة في الشرق والعالم اإلسالمي دعوة رسمية، ولقاءه مع رئيس البرلمان األوروبي 
جاك ديلور وخطابه في مقر البرلمان األوروبي ومشــاركته في الجمعية العامة السادسة 
للمؤتمر الدولي حول الدين والســالم الذي عقد في ريفا ديل جاردا ـ إيطاليا في عام 
1994 كلها دعوات مفتوحة للحوار، للمزيد من المعلومات انظر أيضاً: «زيارة البطريرك 
إلى البطريركية األرثوذكسية في الشرق األوســط» إبيسكيبسيس، 492 (1993) 2 ـ 5، 
انظر كذلك: أرثوذكسيا (1994) 117 ـ 121، وقد نشرت تفاصيل زيارة البطريرك إلى 

الشرق في مجلة إيرينكون 66 (1993) العدد (2)، 239 ـ 241.
2 ـ وقد كتب الشخصية الرئيســة في هذه الحوارات عددًا من الدراسات والمقاالت حولها، 

انظر على سبيل المثال: «الحوار األكاديمي المسيحي اإلسالمي» 1994، 167 ـ 192. 
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الدينية»، والذي كان الهدف األساســي منه هو التأكيد على األهمية 
العظمى للسالم والتعايش السلمي بين الديانات المختلفة في منطقة 
جغرافيــة واحــدة، وتحديد األســس التــي ُتمكن لهــذا التعايش أن 
ألتباع  المختلفة  الروحية  للممارسات  ثراء  مصدر  يكون  بحيث  يتحقق 
هذه الديانات بدل أن يكون مصدر صراع، وأخيرًا المؤتمر العاشــر 
الذي ُعقد فــي البحرين في عــام 2002، حيث التقى المســيحيون 
والمســلمون واليهود وممثلون عن ديانات أخرى شرقية، وتم في هذا 
المؤتمر تطوير مبادئ التعايش الســلمي، وكان المتحدث حل الرؤية 
األرثوذكســية في هذه الدورة هــو إيمانويل آدماكيــس، الذي أصبح 
منذ ذلك الحين مســؤوالً عن الحــوارات بين األديــان التي تنظمها 

بطريركية القسطنطينية:
ـ «مبادرة فالتادون» انعقدت حلقة نقاشــية عن  في إطار ما يســمى ب
األديان في ثيســالونيكي في يناير 2002 بإشــراف ميتروبوليتان فرنسا 
إيمانويل آداماكيس تحت عنوان: «تحقيق التفاهم المتبادل بين وســائل 
اإلعــالم الجماهيريــة والمجتمعات الدينيــة في جنوب شــرق أوروبا»، 
وهدفــت مبادرة فالتــادون إلى مشــاركة الكنائس والجماعــات الدينية 
األخرى في البلقان في محاولة الســتعادة السالم والتعايش السلمي بين 
شعب جمهورية يوغسالفيا الســابقة، وكان ثمة موضوع له خصوصية من 
بين موضوعات الحلقة النقاشــية، وهــو تعريف الصحفييــن من أوروبا 
الغربية بالخصائص التاريخيــة والثقافية والدينيــة للبلقان، والتي كما 
يبدو أنها لم تكــن معروفة بما فيه الكفاية لدى الــرأي العام الغربي، 
وكان مــن ضمــن المشــاركين في هــذه الحلقــة ممثلــون للبطريركية 
والكنائس األرثوذكســية، وقيادات من العالم اإلســالمي فــي المنطقة، 
وأعضاء في االتحاد األوروبي وحلف شمال األطلسي ودول البلقان، وكان 
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التوقع الشــخصي للكاتبة من هذا الملتقى، والذي دعيت للمشاركة فيه 
أن القادة الدينيين ســواء من المســلمين أو المســيحيين كان قد سبق 
لهم أن تعرف بعضهم على بعض شــخصياً، وكانت مشاعر األلفة والثقة 
بينهم واضحة للعيان عند كل من حضر الملتقى، وكان همهم األساســي 
هو إقناع ممثلــي االتحاد األوروبي وحلف األطلســي التوقف عن الضرب 
باعتبار هــذا اإلجراء هو الحــل الوحيد الذي يمكن أن يســاعد الناس 
على العيش بسالم، وخالل الجلســة االفتتاحية أكدت رسالة البطريرك 
على أن: تفاقم مشــاعر الوطنية يؤدي إلى الصراع وإراقة الدماء، وأكد 
كذلك علــى أن «العامل الديني عامل مســاعد على الوحدة والســالم، 
ولهذا الســبب يجب أّال يســتخدم لخلق الكراهية واالنقســامات وبشكل 

أخص إلعالن الحرب واالقتتال بين اإلخوة»1.
وال يزال عمل البطريركية فــي مجال الحوار بين األديان مســتمرًا 
من خالل االتصال ونشــر الصداقة مع الديانات األخرى في آســيا مثل 
الهندوســية والبوذية، ويجدر اإلشــارة كذلك إلى أنشــطة البطريركية 
الموجهة لحماية البيئة وتجددها ممثلة في الحلقات النقاشــية السنوية 
حول فــي مقرها فــي القســطنطينية وعلى وجــه الخصــوص الندوات 
المتنقلة حول البيئــة، والتي تهدف إلى تعريــف الناس بعضهم ببعض، 
وإزالة كل أسباب التمييز وإشــاعة االحترام للخليقة والكون الذي نعيش 
فيه، وكل هذه المشاعر هي مشاعر مشــتركة بين أتباع الديانات كافة، 
وبناءً على هذه المبــادرات فإن البطريركية قد أطلق عليها «البطريركية 

الخضراء»2.

 http://www.ec-patr.org/dodisplay.php?lang=gr&id=303&tla=gr 1 ـ انظر: موقع البطريركيــة
(الحصول على المادة بتاريخ 18 مارس 2009).
2 ـ حول هذا الموضوع انظر: زياكاس 293 ـ 308.
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á∏≤à°ùªdG á«°ùcPƒKQC’G ¢ùFÉæμdGh iôNC’G äÉ«côjô£ÑdG
كانت الكنيســة اليونانية المســتقلة إلى عهد قريب مترددة في أخذ 
الخطوات باتجاه الحوار بين األديان، ومرد هذا التردد هو التاريخ الذي 
شهده المســيحيون اليونانيون وعالقاتهم مع اإلسالم الذي حكم اليونان 
حتى أوائل القرن العشرين، لم يحرك اإلسالم الذي ارتبط باإلمبراطورية 
العثمانية ال القواعد وال الفكــر الديني إال في النصف الثاني من القرن 
العشرين، وخالل العقود الماضية شاركت الكنيسة اليونانية ـ من خالل 

مجلــس الكنائس العالمــي ـ بشــكل أكبر في 
األنشــطة المتعلقة بالحوار بين األديان1، ومما 
النشــاط  الشــأن  هذا  في  أيضاً  ذكــره  يجدر 
الدراســات  أكاديمية  به  تقــوم  الذي  المنتظم 
(فولوس)  متروبولســديمترياس  فــي  الالهوتية 
والتــي تنظم مؤتمــرات على مدى يــوم واحد 
وملتقيــات، وتدرس مقررات مرتين كل ســنة، 

باإلضافة إلى تنظيم فعاليــات أخرى ذات محتوى الهوتي وتعليمي وبين ـ 
ديني، ومن األنشــطة المقامة كذلك وله عالقــة بموضوعنا هنا المؤتمر 
الدولي حول «التسامح والتصالح والســالم» والذي انعقد باالشتراك مع 
مجلس الكنائس العالمي ومعهد بوسطن الالهوتي في شهر مايو من عام 

2007 في مركز المؤتمرات في متروبولس2.

1 ـ انظر: ستاثوكوستا، عالقات اليونان مع مجلس الكنائس العالمي 1948 ـ 1961، أطروحة 
دكتوراه قدمت في جامعة أرسطو في ثيسالونيكي 1999.

2 ـ لالطــالع علــى برنامــج المؤتمــر انظــر: موقــع أكاديميــة الدراســات الالهوتية في 
الوصول  وتم   http://www.acadimia.gr/content/view/1/44/1/7/lang.el/ متروبولسديمترياس 

إلى المادة في 10 مارس 2009.
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خالل الســنوات القليلة الماضية كان حضور كنيسة قبرص في الحوار 
جدًا، وكذلك مشاركتها مع الكنائس األخرى في الشرق  بين األديان نشطاً 
أن نذكر حضور  األوسط ومع مجلس الكنائس العالمي، ومن األهمية أيضاً 
البطريركيــات القديمــة في اإلســكندرية والقدس وأنطاكية فــي فعاليات 
الحوار بين األديان، وتتميز هذه البطريركيات بأن أتباعها يعيشــون جنباً 
إلى جنب مع المسلمين في قلب ديار اإلسالم في الشرق األوسط وأفريقيا، 
ومن الشــخصيات البارزة جدًا من بين شــخصيات القرن العشرين قداسة 
بارتينيوس الثالث بطريرك اإلسكندرية الذي يعد صاحب سلطة وشهرة على 
مســتوى العالم، وقد عمل دون كلل باتجاه التعايش الســلمي والحوار بين 
المسيحيين أنفسهم وبين أتباع الديانات األخرى، وعلى وجه الخصوص مع 
المسلمين الذين نشــأ بينهم في مصر، كما أن إسهامات الكنيسة اللبنانية 
ـ وعلى رأســها المرقس جــورج خضر فــي الحوار مع اإلســالم ـ وكذلك 
إسهامات القساوسة الشــباب مثل األب جورج مسوح مدير معهد الدراسات 
اإلســالمية المســيحية في جامعة البلمند في لبنان وممثل بطريركيته في 
الملتقيات الدوليــة بين األديان، كل هــذا جعل بطريركيــة أنطاكية أكثر 
فيما يتعلق بالتواصل مع األديان األخرى، وقبل أربع  مسؤولية وأكثر نشاطاً 
ســنوات (في مارس 2007) في أكاديمية متروبولســفولوس المقدسة التي 
استضافت جورج مسوح في محاضرة أكد فيها بشكل ال لُبس فيه أنه لو لم 
نة والشيعة فإنه  يكن ثمة سالم بين المسلمين في لبنان من الطائفتين الس
لن يكون هناك سالم بين المسيحيين، وقال: «إن المسلم هو جارنا، فإذا 
لم يكن بخير فنحن أيضاً لن نكون بخير، وإذا لم يكن يعيش في ســالم، 

فنحن أيضاً لن نعيش في سالم»1.

1 ـ جورج خضر «المســيحية في عالم متعدد: اقتصادية الروح المقدســة» في الكتاب الذي 
=حررته سمارثا ســتانلي بعنوان: «الديانات الحية والحركات الكنسية العالمية» جنيڤ ـ 
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وال يمكننا أن ننسى أن نذكر دخول شريك فاعل هو بطريرك روسيا 
في قضايا الحــوار بين األديان منذ عام 1990 وحتى اآلن، ومما يشــار 
إليه تحديدًا هنا هو خطاب قداسة بطريرك روسيا إليكسيوس الثاني في 
أكتوبر 2007 في المجلــس األوروبي حول موضوع الحــوار بين األديان، 
والذي أكد فيه قداســته أن «الكنيسة األرثوذكسية الروسية تدرك تماماً 
النطاق الواســع من العقائد الدينية في أوروبا والعالم، وأنها مســتعدة 
مع أتباع المذهب العلماني، غير أننا  للدخول في حوار معها كلها وأيضاً 
على قناعة أن ليس ثمة وجهة نظر واحدة ـ بما فيها النظرة العلمانية ـ 
يمكــن أن تدعي أنهــا تحتكر أوروبــا أو أي مكان آخر، ولهذا الســبب 
نعتقــد أن إبعاد الديــن عن الحيــاة العامة أمر غير مقبــول، لقد حان 
الوقت أن ندرك أن الدوافع الدينية لها الحق في أن توجد في كل مكان 
بما في ذلــك في الحياة العامــة، ولتجنب الصراع بيــن وجهات النظر 
الدينية على مســتوى العالم نحن بحاجة إلى حوار صادق بين الثقافات 
يشارك فيه ممثلون ناشــطون عن الديانات التقليدية وكذلك عن التوجه 
العلماني، وأعتقد أن المجلس األوروبي ـ الذي لديه اإلمكانية والخبرة ـ 
بصفته منبرًا للحــوار بين القيم األوروبية يمكــن أن يكون كذلك منبرًا 
جيدًا لحوار من هذا القبيل»1، وهناك العديد من البيانات الصادرة عن 

سويسرا مجلس الكنائس العالمي 1971، 131 ـ 142، وكان عنوان محاضرة جورج مسوح 
هو: «الحوار بين المسيحيين والمسلمين في الشرق األوسط».

http://www. األوروبيــة  المؤسســات  لــدى  الروســية  األرثوذكســية  الكنيســة  1 ـ ممثليــة 
orthodoxeurope.org/ (الوصول للمادة بتاريخ 18 مارس 2009)، وتوجد مجلة علمية خاصة 

بالكنيسة األرثوذكســية الروسية والتي بدأت بالصدور في نوڤمبر 2002، كما أن «النشرة 
األوروبية» هي في الوقت نفســه نشــرة األخبار الخاصة بالكنيســة األرثوذكسية وكذلك 
باألنشطة المتعلقة بالحوار في إطار المسيحية وخارجها مع الديانات األخرى، وتهدف هذه 
النشرة أساساً إلى توفير معلومات عن أنشطة مكتب الكنيسة مع االتحاد األوروبي وأنشطة 
الملتقيات بين الثقافات وبين األديان التي تنظمها الكنيسة باالشتراك مع االتحاد األوروبي 

=

==
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قداســة البطريرك الروسي وكذلك العديد من المشــاركات التي قامت 
بها البطريركية الروســية في االتحاد األوروبي، وفي المنظمات الدينية 
الدولية، وكذلك في أنشطة مجلس الكنائس العالمي، وكلها تهدف إلى 
إحالل السالم في األرض، ونظرًا لوجود المسلمين واليهود، وكذلك عدد 
ال بــأس به من أتباع الديانــات المحلية ـ مثل البوذييــن والالميين في 
آسيا الوســطى وشرق روســيا ـ فإن هذا يجعل من الحوار أمرًا ضرورياً 
في هذا الوقت بالذات، كما أن هذه الديانات معترف بها رسمياً  وحتمياً 

في االتحاد الروسي.

ومشــاركاتها في هذه االجتماعات، يمكن الحصول على المواد المنشــورة في األعداد من 
.http://orthodoxeurope.org/section/14.aspx :141 إلى اآلن إلكترونياً من الموقع



المحـور

123

■  باحث من لبنان.

جوهر  دراســُة  السوســيولوجيا  هــّم  من  ليس 
الديانة  هــذه  وال ُمســاءلُة  الدينية،  الظاهرة 
أو تلك في مــدى ِصّحتها أو زَْيفها، وإنما يترّكز شــأُن 
عاِلم االجتماع في رصد الســلوك الذي ُتتيحه الظاهرة 
الدينية؛ كونها تستند إلى بعض التجارب الخاصة وإلى 
سوسيولوجية  ظاهرةٌ  غاياٍت وتصورات محّددة، «فالدينُ 
ذاُت توظيفات شتّى على أصعدة األيديولوجيات السياسية 
واالقتصاديــة، وعلى العاِلم أن يــدرُس هذه التوظيفاِت 
هــو َدْرُس مــا يحدث في  بذاتهــا... فالمطلــوُب ِعلميّاً 
المجتمع، وتحديُد نســبة الحدث الديني وُقوّته، وتبياُن 
أثــره وتأثيره»1. ومــن هنا، فإنّ مــا كان محل اهتمام 

1 ـ يوســف شــلحت، نحو نظرية جديدة في علم االجتماع الديني 
=(الطوطمية ـ اليهودية ـ النصرانية ـ اإلســـالم)؛ تحقيق: خليل 

■  ÉjôcR ¥G qôH

وأخالق  الدين  فيبر:  ماكس 
والرأسمالية العمل 
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ماكــس فيبــر1 (Max Weber) هو الســلوك المعبر للُمتدّيــن؛ إذ ال مجال 
ل فــي القيمة الخاصة بالعقائد والنظريات الالهوتية المتنافســة أو  للتأم
بالفلســفات الدينية، كما ليس المقصود اتخاذ الموقــف الوضعي القائم 
على إنكار الدين أو احتقاره والتقليل من شــأنه، وإنمــا كانت غايُة فيبر 
َفْهَم تأثير الســلوك الديني في بقية النشــاطات األخالقيــة واالقتصادية 
والسياســية واالجتماعية، وبهذا المعنــى ُتصبح سوســيولوجيا الدين في 
متعلّقة بسوســيولوجيا االقتصاد أو السياسة، وبخاصٍة  الوقت نفِسه أبحاثاً 
سوســيولوجيا األخالق2، يقول فيبر في هذا المعنــى: «ال ُيِهّمـنا بالتأكيد 
في ُكتب الالهوت األخالقي... [وإنما  ورسميّاً  ما كان يجري تعليُمه نظرّياً 
نا] اكتشاُف الحوافز البسيكولوجية التي تمتد جذورُها إلى المعتقدات  هم

والممارسات الدينية التي ترسم للفرد ُسلوكه»3.

أحمــد خليل، دار الفارابي, بيــروت، لبنــان؛ ط1، 2003؛ ص 15. (المقتبس عن تقديم 
خليل أحمد خليل للكتاب ال عن المؤلّف).

1 ـ ُولد ماكس فيبر في مدينة إيرفــورت بألمانيا فــي 21\4\1864 وُتوفي في 14\6\1920 
(أي: عاش ســتة وخمســين عاماً)، وينحدر من أســرة تنتمي إلى الطبقة الوســطى في 
المجتمع األلماني. وكان والُده رجًال ذا نزعٍة بيروقراطية َتـقلّد مناصَب سياسيًة مرموقة 
وخالَط الساســة الُمخضرميــن. أّما والدُتــه فكانت ُمتدّينــًة ُمتزّمتًة فــي تدينها تعتنق 
المذهب الكالفيني. حصل فيبر في سنة 1892 على شهادة الدكتوراه في الفلسفة، وكان 
اهتماُمــه األكاديمي يتوزّع على االقتصاد والتاريخ والقانون وعلم االجتماع. عِمل مدرّســاً 
فــي جامعة برلين، ثم أســتاذًا لالقتصاد في جامعة هايدلبرغ، وفي ســنة 1905 نشــر 
أشهر مؤلّفاته األخالق البروتستانتية وروح الرأسمالية. لينصرف بعد ذلك إلى دراسة 
األديان القديمة، مثل الديانة الصينية والهندية واليهودية واإلسالم. وكان منزلُه ملتقى 
الفالســفة والمفكّرين والنقّاد، كما أســهم في تأســيس جمعية علماء االجتماع األلمان. 
انظر: معن خليل عمر؛ نظريات معاصرة في علم االجتماع؛ دار الشروق للنشر والتوزيع؛ 

عّمان، األردن؛ ط1، 2005؛ ص 159 ـ 160.
2 ـ جوليان فروند، سوســـيولوجيا ماكس فيبر، ترجمــة جورج أبي صالــح، مركز اإلنماء 

القومي، بيروت، ط1، دون تاريخ، ص 87.
3 ـ ماكس فيبر، األخالق البروتستانتية وروح الرأسمالية، ترجمة: محمد علي مقلّد، مركز 

=

=
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ُزه عن زمالئه  وما ذلك بغريٍب عن فيبر، ســيّما وأنه ُعرف عنه تميـ
وأقراِنه الكبار (مــن أمثال تونيز وســومبارت وغيرهمــا) بنُزوِعه البيّن 
 Types) إلى حصــر الظواهر و«نَْمَذجِتها» أو َعْقلَنِتها «فــي نماذَج صافيٍة
patterns) ِلتسهُـل مقاربتُها ودراســتُها من ضمن المشروع الكبير لقراءة 

ومتعّرجًة  مســتمّرًة  بوصِفه «محــاوالٍت  غائيــٍة  بطريقٍة  الغربــي  التاريخ 
في عمليــة تطوٍر ُمعقلَن ـ أو تطــور طويل المدى باتجــاه العقلنة» ليس 
بالمعنى التقويمي للظاهرة، بل بمعنى إخضاع الطبيعة واإلنسان لمبادئَ 
عقالنيٍة وأيديولوجيٍة واجتماعية واقتصادية، هي [تلك] التي أوصلْت إلى 

الرأسمالية»1.
وال ِمـراء في أنّ ُشــهرة فيبــر الطائرة إنما تُعود إلى دراســته حول 
األخـــالق البروتســـتانتية وروح الرأســـمالية، إحدى أهم الدراســات 
األخالق البروتســتانتية ـ الكالفينية  الدينية التي قّدمها، وفحواهــا أنّ 
بخاصــة ـ كانت أحــد أهم العناصــر التي أســهمت إســهاماً كبيرًا في 
تلك األخالق قد «أنتجت ِقيماً  تطور الروح الرأســمالية الحديثة؛ إذ إنّ 
ــك واالّدخار، وبذلك َخلقْت مناخاً  ومعاييَر شــّجعْت العمل الحّر والتنس
خاّصاً، ســاعد بدوره على تطور «المشــروع االقتصــادي الحّر»،  ِذهنيّاً 
وتطور الرأســمالية فــي الغرب»2. وقــد اّتخذ فيبر  وبالتالــي على نُموّ 
يدحض به ـ دونما قصٍد منــه ـ نظرية كارل  من دراســته هذه أساســاً 
ماركس في أمــر َغلَبة العنصر االقتصادي وســيطرته فــي توجيه الفكر 

اإلنمــاء القومي، مراجعة: جورج أبي صالــح، بيروت، لبنان، دون ذكــر رقم الطبعة أو 
تاريخها، ص 67.

1 ـ رضوان السيد، سياسيات اإلســـالم المعاصر، مراجعات ومتابعات، دار الكتاب العربي، 
بيروت، ط1، 1997، ص 338 ـ 339.

2 ـ إبراهيم الحيدري، «جدلية الحــوار حول أطروحة ماكس فيبر «األخالق البروتســتانتية 
وروح الرأسمالية»، مجلة العلوم االجتماعية، مج18، عدد1، ربيع 1990، ص 159.
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الديني والمشــاعر الروحية. فقد كان ماركس ينظر إلى البروتســتانتية 
الظاهرة الدينية ُتَعـّد  إلى أنّ  بحسبانها أيديولوجيا الرأســمالية، ذاهباً 
الُحّجة  ِظال للظاهرة االقتصادية، أّما ماكس فيبر فعكَس القضية، ُمِقيماً 
ـ هي التي  األخالق الدينية ـ البروتستانتية الكالفينية خصوصاً  على أنّ 
أثّرْت أّيما تأثير في االقتصاد، بل في ظاهرٍة اقتصادية هي قّمُة ما بلغه 

التفكير العقالني االقتصادي: الرأسمالية الغربية الحديثة1.

الســؤال المحوري الــذي انطلق منه فيبــر هو: إلى أي مــًدى تؤثّر 
التصــورات الدينيــة عــن العالــم والوجــود فــي الســلوك االقتصادي 
للمجتمعات كافًة؟. فَطِفق يبحُث جاّدًا عن اإلجابة على هذا التســاؤل في 
االتجاَه الماّدي الماركسي الذي يقوم  تشكيل السلوك اإلنساني، ُمعارضاً 
خاصية السلوك الديني ما هي إّال مجّرُد  على فكرٍة جوهرية، ُمفاُدها أنّ 
وظيفٍة يحّددها الموقــع االجتماعي للطبقة التي َتظهر وســطها، كما لو 
كانت هذه الشريحُة هي الحامَل المميز لهذه الوظيفة، أو أنها ال ُتمثّـل 
إال أيديولوجيتها2. لقد انبرى فيبر لتفنيد ما يّدعيه ماركس في نظرّيته 
حول التاريخ من أســبقية العنصر االقتصادي، حيث إنــه يذهب إلى أنّ 
التغيرات في العالقات االقتصادية بين األفــراد قد أّدت إلى تغيراٍت في 
المجاالت األخرى، االجتماعية والثقافية... إلخ، ُمستبِعدًا العامَل الديني 
الِملْكية  إلــى أنّ  من أْن يكــون ذا أثٍر فــي التغير االجتماعــي، وذاهباً 
الفردية خالل التاريخ كله ـ وكذلك العالقــات االقتصادية والصراعات 
الطَبقية الناشئة عن هذه العالقات ـ كانت هي العامَل المؤثّر في تطور 

1 ـ انظر: براين تيرنر، علم االجتماع واإلســـالم، دراسة نقدية لفكر ماكس فيبر، ترجمة 
أبي بكر باقادر، دار القلم، بيروت، ط1، 1987، ص 25.

2 ـ انظر: كاتريــن كوليو تيلين، ماكس فيبـــر والتاريخ، ترجمة: جورج كتورة، المؤسســة 
العربية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط1، 1994، ص 34 ـ 35.
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الجنس البشــري. يقول ماكس فيبر في نص له بعنــوان «نقد االقتصاد 
ـ «التصــور الماّدي للتاريــخ» ـ في معناه  الماركســي»: «إنّ ما ُيعــرف ب
القديم البدائــي والعبقري كما ورد في «البيان الشــيوعي» ـ ال ُيماِرُس 

في أّيامنا أّي ضغٍط إّال على بعض الَجهلة والهُواة»1.
أصبحت  قــد  الرأســمالية  كانــت  ولّمــا 
هــي القوةَ األكثــر تأثيرًا وحســماً في تحديد 
مصير الحياة الحديثة؛ فقــد كان ال بّد برأيه 
الزاوية  مــن  والمعتقدات  اإليمان  دراســة  من 
االقتصادية.  بفعاليّتهــا  المرتبطــة  الخاصــة 
ثمة  أنّ  فيبر  الحظ  واالســتطالع  البحث  وبعد 
بين نشــأة الرأســمالية وظهور  جليّاً  ارتباطــاً 

البروتســتانتية في المناطق الهاّمة من أوروبا الغربية. وكان َمراُمه من 
وراء ذلك تأكيد قضيّـتين أساسيّتين:

ـ أُوالُهما: أنّ ســلوك األفراد في مختلــف المجتمعات ال يمكن فهُمه 
المعتقداِت الدينيَة  إّال في سياق تصورهم العام للوجود، وال شك في أنّ 
وتفســيراِتها هي إحدى التصورات للعالم، وهي تؤثّر في ســلوك األفراد 

والجماعات بما في ذلك السلوك االقتصادي.
دات  رات الدينية هــي بالفعل إحــدى ُمحدـ وثانيُتهمـــا: أنّ التصــو
السلوك االقتصادي، كما ُتعّد من بين أسباب تغير أنماط هذا السلوك2.

1 ـ عن: كاترين كوليو تيليــن، ماكس فيبر والتاريخ، (في صفحات الكتاب األخيرة نصوص 
لماكس فيبر)، ص 116.

2 ـ انظر: المصدر الســابق نفســه، ص 73، ومحمد علي محمــد، المفكرون االجتماعيون، 
قراءة معاصرة ألعمال خمســـة من أعالم علم االجتماع الغربي، دار النهضة العربية، 

ـ 237. بيروت، 1983، دون رقم الطبعة، ص 236 
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بين العقلية البروتســتانتية  أو تناُســباً  ثمة تطاُبقاً  وقد تبيّن له أنّ 
في إنجلترا والواليــات المتحدة وغيرهما ـ وال ســيما لــدى المتزّمتين 
ـ «البيوريتان» (Puritans) ـ وبين االتجاه العام  البروتستانت المعروفين ب
نحو الحيــاة، ذلك االتجــاه الذي يحّض علــى العمل بنشــاٍط وحيوية. 
فالبروتستانتية حســب فيبر ـ في ِشقها الكالفيني بخاصة ـ هي مجموعٌة 
من الحوافز التي تدفع اإلنســان إلى العمل واإلنتــاج، وتحصيل الثروة 
واإلســهام في زيادة ازدهار الحيــاة االقتصادية، بل إنهــا تمنح المهنَة 
قيمًة أخالقية كبرى وُتقــّدس العمل إلى درجة أنها ترى في تأدية العمل 
ـ بأمانٍة وحيويٍة وحماســٍة ـ واجباً مقّدساً، «فمبدأ العادة (Habitus) لدى 
بنيامين فرانكلين ليس معناه ُحّب المال، أو ُحّب الكسب، أو ُحّب الحياة 
الثرية؛ بل هو «صيغٌة مبدئيــة أخالقية لطرائق العيــش الُمثلى». وهذا 
المبدأ الكالفيني ال يرى في العمل وســيلًة للكســب من أجل العيش، بل 
إنّ العمل ذاته هو فلسفُة الحياة ومعناها، أو أنه هو الذي ُيسوّغ نفسه»1.
كما بدا لفيبر في أثناء ُعكوِفه على دراسة البروتستانتية ـ وخصوصاً 
كتابــات البيوريتانيين ـ أنّ الكالفينية بصورٍة خاصة ُتشــّدد على الطابع 
الــروح التي تميل  الفــردي للخــالص، وانتهى من ذلــك كله إلــى أنّ 
إلى الحصول على الكســب المــاّدي بطريقٍة رشــيدة منّظمة ـ وهي روح 

الرأسمالية ـ ثمرةٌ غير مقصودة من ثمار الكالفينية2.

1 ـ رضوان السيد، سياسيات اإلسالم المعاصر، ص 341.
2 ـ ألنه ال يمكن بأي شــكٍل من األشــكال ـ كما يؤكد فيبر ـ أن ُتنَســب الروُح الرأسمالية 
لهذه النزعة «الفرانكلينية» ولــكل من ُيمثّلها، لقد  إلى مارتن لوثر، فقد كان ُمعاديــاً 
أساســيٍة بين الَمشــاغل  في إقامة صلــٍة... تقوم على مبادئَ  «فشــل لوثر فشــًال ذريعاً 
الوظيفية والمبــادئ الدينية». ماكس فيبر، األخالق البروتســـتانتية وروح الرأسمالية، 
ص 55، بل إن الكالفينية ُتمثّل ســبب إرعاٍب للكاثوليكييــن واللوثريين معاً، وذلك بداٍع 
العالقات التــي ُتقيمها بين الحياة  =من خصوصياتهــا األخالقية، وبخاصٍة من حيــث إنّ 
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لقد برهن فيبر في األخالق البروتســـتانتية وروح الرأسمالية على 
أنّ الرأســمالية ـ من حيث كونُها أهم ظاهرٍة اقتصادية حديثة ـ هي من 
وخصوصاً  ومعتقداته،  وِقيمه  بأخالقه  البروتســتانتي  الديني  الروح  نتاج 
هــذه الطائفة البروتســتانتية تعمل على  لدى أتباع الكالفينيــة؛ إذ إنّ 
أتباعها ُيقّدســون العمل ويحترمون  تشــجيع االّدخار واالســتثمار، بل إنّ 
أرباب المهــن، باإلضافة إلى فرِضهــا الواجباِت والقواعــَد التي ُتنّظم 
والتكاســَل والتــواكَل، وتحذيِرها  الســلوك االقتصادي، ونبِذها الخمولَ 
قود  العزيمة، وتنفيِرها إياهم من الركود والر أتباَعها َضعَف الِهّمة وَخوَرَ 
والقعود، وحثها على الحركة والنشــاط من أجل العمل والكسب، باعتبار 
العمــل ســبيًال لتحقيق الخــالص الفــردي1. وال أدل على ذلــك ـ كما 
المناطق التي تُســود فيها البروتستانتية ـ األراضي  الحظ فيبر ـ من أنّ 
المنخفضة (هولنــدا وبلجيكا في أيامنا هذه) وإنكلتــرا وغيرها... ـ هي 
أهم الــدول الصناعية التــي تطوّرت فيها الرأســمالية، علــى حين أنّ 
المناطق التي تعتنق الكاثوليكيــَة بغالبيتها الُعظمى هي األقل تطورًا من 

الناحية الصناعية واالقتصادية.

عن تلك المعروفة فــي الكاثوليكية أو  بيّناً  الدينية والنشــاط الدنيوي تختلف اختالفــاً 
في اللوثرية. انظــر لمزيٍد من التفصيل في أخالق الشــغل عند لوثــر: فيبر، األخالق 
البروتستانتية وروح الرأســـمالية، ص 50 ـ 60، علــى أنه ينبغي اإلشــارة إلى أنّ فيبر 
ال يقصــد بالكالفينية آراء كالفن الشــخصية، وإنما الكالفينية في شــكلها الذي كانت 
عليه في فترة نهاية القرن الســادَس عشَر وفي خالل القرن الســابَع عشر، «ومن نافل 
للكالفيني»، فيبر، األخالق البروتســـتانتية وروح  اللوثري ليس أبــدًا ُمرادفاً  القول أنّ 

الرأسمالية، ص 99.
1 ـ انظــر: ماكس فيبــر، األخـــالق البروتســـتانتية وروح الرأســـمالية، ص 50، وزيدان 
عبدالباقي، علم االجتمـــاع الديني، دار غريــب للطباعة، القاهــرة، دون رقم الطبعة 
وتاريخها، ص 95 ـ 110، ونبيل الســمالوطي، الدين والبناء االجتماعي، دار الشروق، 

جّدة، السعودية، ط1، 1981، ج2، ص 125 ـ 129 و145 ـ 151.
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وبعبقرّيــٍة فريــدة، تنبّه ماكــس فيبر لالعتــراض الذي قــد ُيوجه 
إلى أطروحته، ومؤّداه التفســيُر العكســي لها القائــل: لماذا ال نعكس 
القضيــة، فنفتــرض أنّ االزدهار االقتصــادي ـ الذي تتميّــز به هولندا 
وإنجلتــرا وغيُرهما ـ مــن الــدول الصناعية كان ســبب اعتنــاق أبناء 
هذه البــالد العقيدة البروتســتانتية؛ إذ بدا لهم أنّ مثــل هذا المذهب 
(= البروتســتانتية الكالفينية بخاصة) ُمالئم لهم ولمكانِتهم االقتصادية 
الروح البروتســتانتيَة  بل وُمباِرٌك ألخالقياتهم ورُوحهم في العمل، ال أنّ 

وأخالقياِتها العملية هي التي جعلتهم أغنياء؟.
وجواب فيبر علــى هذا االفتراض العكســي أنه خاطئ بــل متهافٌت 
هناك عددًا من الفقــراء الذين اعتنقوا  من أساســه، وُيدلّل لذلك بأنّ 
البروتســتانتية في روما وفرنســا وإنجلترا، وذاعت اآلن شــهرُتهم نظرًا 
الرتفاع حالتهــم االقتصادية، ومــا قّدموه من نشــاط صناعي ملحوظ، 

ودوِرهم الرائد في مجال األنشطة االقتصادية1.
على  الرأسمالية  وروح  البروتســـتانتية  األخالق  صاحُب  يوافق  وال 
تدفــق المعادن كان باعث الرأســمالية،  الطرح الذي يذهــب إلى أنّ 
عشــَر  الســكّاني في القرن الثامنَ  كما يعتــرض على القول: إن النموّ 
كان الســبب الُموِجب لهــذا االقتصاد؛ إذ إنّ النُمو الســكّاني المماثل 
فــي الصين ـ مثــًال ـ في الِحقبــة ذاِتها أعــاق الرأســمالية بدالً من 
تشــجيعها، كما ُيلمع فيبر. َبْيَد أنّه ال يرى أنّ هناك ســبباً واحدًا فقط 
للرأسمالية، فهناك عّدة أسباب وعوامل تضافرت في هذا الشأن، وعلى 
التحليل الذي يتوّخى الكمال ما أمكن إلى ذلك سبيًال أّال ُيهمل الوضع 
تشعب  االقتصادي للمدن اإليطالية منذ عصر النهضة. وال ِنزاع في أنّ 

1 ـ محمد علي محمد، الُمفكرون االجتماعيون، ص 240 ـ 241.
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د العناصر التي ما زالت تتدّخل في مجرى  أســباب الرأســمالية وتعد
تطورها التاريخي ُيبيّناِن أنه ليس هناك رأسمالية واحدة. لهذا السبب 
ومن أجل إكســاب هذا التصور االقتصادي الواســع وحدًة شــكليًة على 
األقل ـ وإْن اختلف باختالف البلدان والعصور ـ ُيفّضـل فيبر الكالم على 

«روح» الرأسمالية1.

فما المقصود بالرأســمالية، وما هي الدعائــم والقواعد التي تقوم 
عليها؟

تقوم المســلّمُة األعــم للرأســمالية الحديثــة على جعل الحســاب 
جميع مؤّسســات اإلنتاج الكبرى التــي ُتعنى بتغطية  «العقالني» قاعــدةَ 

الحاجيات اليومية، وتفترض هذه العقالنيُة بَدوِرها:
امتـــالك جميع الوســـائل الماّديـــة: (أراٍض، أجهــزة، آالت،  ـ 1

معّدات...) كِملكيٍة مطلقة لمؤّسسات خاصة مستقلّة.
ُحّرية السوق: التي حلّت محلّ التقييد الالعقالني للتجارة. ـ 2
تِْقـنية عقالنية: ُتتيــح التوقَع والَمـْكـنَنة الكبيــرة في آٍن معاً،  ـ 3

سواءٌ في ميدان اإلنتاج أم في ميدان تداُول السلع.
ُحّرية العمل: بمعنى أنّ األفراد الذين يبيعون طاقاِتهم ال يفعلون  ـ 4

اقتصادية  ألسباٍب  وإنما  وحســب،  القانوني  الواجب  بدافع  ذلك 
كذلك.

تســـويق االقتصاد: بإتاحة الفرصة لمن يرغب في المشــاركة  ـ 5
بالمؤّسسة كمساهم.

1 ـ جوليان فروند، سوسيولوجيا ماكس فيبر، ص 86 ـ 87.
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الرأســمالية في االقتصاد كانت  على أنه ال ِمــراء برأي فيبر في أنّ 
نتيجة الَعـْقـلَنة الُمتزايدة للحضارة الغربية منذ العهد اليوناني1.

وتظهــر الروح الرأســمالية بجالٍء فــي موعظة بنياميــن فرانكلين، 
الكاتب األميركي ذي النزعة الرأســمالية الحاّدة والُمتغالية، بل لَكأني 
بها تنِطق على لســانه، فهــو َترُجمانُها؛ إذ يقول: «َتذّكــْر أنّ الوقت هو 
االئتمان هو المــال، [وإذا] ما ترك أحُدهم مالَهُ بين  المال... تذّكر أنّ 
يدي بعــد انتهاء أجِلــه فإنه يكون قد قــّدم لي فائدةَ المبلــغ أو كل ما 
يمكن أن أســتفيده مــن ماله خالل هــذا الوقت... تذّكــْر أنّ المال هو 
بطبيعته ُمولٌد وكثير اإلنتــاج. المالُ يولّد المال، و«أوالُده» يمكن أن َتِلد 
الذي] يقتل ِخنزيــرًة فهو يقتل ذُرّيتها حتى  أكثر، وهكذا َدوالَيك... [إنّ 
الجيل األلف، والذي يغتال قطعًة من النقود من خمســة شــلنات يقضي 
على كل ما يمكنهــا أن ُتنتجه: أكــواٌم من الليرات االســترلينية!... َمن 
كل ما كان  يخسر خمسة شلنات ال يخســر هذا المبلغ فحسب، بل أيضاً 
يمكن أن يربحه إذا اســتخدم المبلغ في المشــاريع»2. وفي هذا المعنى 
هري: «ِاحفْظ للوقت  أحد كبار ُمنّظري الفكر الط (Baxter) يقول باكستر
اعتباره، وُكْن حِذرًا كي ال تخسَر شيئاً من وقتك كل يوم، وبهذا ال تخسر 

شيئاً من ذهبك وِفّضـتك»3.
وقد َتحّدد الشــكل الحديــث للرأســمالية الغربية ـ حســب فيبر ـ 
بتطور اإلمكانــات التقنية، كما ترتبط عقالنيتُه بإمــكان تقدير العوامل 
التقنية األكثر أهّمية. وكأنه يصُبو من وراء ذلك إلى أْن ُيقيم عالقًة بين 

المفكرون  محمــد،  علــي  ومحمــد  ص 85 ـ 86،  نفســه،  المصــدر  فرونــد،  1 ـ جوليــان 
االجتماعيون، ص 237 ـ 239.

2 ـ عن: ماكس فيبر، األخالق البروتستانتية وروح الرأسمالية، ص 26 ـ 28.
3 ـ عن: فيبر، المصدر نفسه، ص 152.
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الرأسمالية الغربية الحديثة وبين العلم الحديث، ال سيّما بعلوم الطبيعة 
القائمة على أســاس الرياضيات والتجربة العقالنية. وليس مقصوُده من 
ذلك أْن يصــل إلى القول: إنّ المصالح الرأســمالية هي التي أّدت إلى 
إلى أنّ  والدة الرياضيات أو علم الميكانيكا، وإنما غايــُة َمراِمه اإللماعُ 
إلى  قد تلقّى في الغرب َدْفعاً  ِتْقـنيّاً  استخدام المعرفة العلمية استخداماً 
بفعل اإليجابيات والمنافع االقتصادية التي وفّرها،  ملحوظاً  األمام ودعماً 
هذه المنافــع المهّمة علــى صعيد ظروف  مع األخــذ بعين االعتبــار أنّ 
السكّان المعيشية إنما هي متأّتيٌة من الِبنية االجتماعية الخاصة بالغرب.

للعقالنية  األساسية  السماُت  هي  ما  لكن، 
الغربية التي جعلَتْها تفُضل غيَرها من أشــكال 
العقالنيــات التــي ُيســلّم فيبــر بوجودها في 
أخرى  وبلدان  حضــاراٍت  لدى  الخالية  الدهور 
(الهند، الصين، بابل... إلخ) فالعقلنُة الغربية 
ـ بنظره ـ هي عقلنــٌة نوعية خاصٌة بالحضارة 
التســليم  من  فيبــر  بحســب  ال بّد  الغربيــة؟ 

بأهّمية االقتصاد األساســية في هذا المضمار؛ ذلك ألنه «إذا كان تطور 
العقالنية االقتصادية مرتبطاً... بالتقنية وبالقانون العقليين؛ فهو مرتبٌط 
بالقدرات وبالكفاءة التي يتمتّع بها اإلنســان ليتبنّى بعض أشــكال  أيضاً 
السلوك العقالني العملي»1. أّما العناصر ذاُت األهّمية الكبرى في تكوين 
السلوك فهي ـ َوْفق فيبر ـ القُوى السحريُة والدينية، ناهيك عن األفكار 

األخالقية والِقـيَمية المتعلّقة بها.
وعلــى الرغم مــن أنّ فيبر ُيقــّر بأنه قــد كان ثمة عناصــُر أّوليٌة 

1 ـ فيبر، المصدر نفسه، ص 12.
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أو َجـنينيــٌة للرأســمالية فــي المجتمعات القديمــة (المجتمــع البابلي 
والصيني...) فإنّ هــذه العناصر لم ُتؤّد ـ من وجهة نظره ـ إلى العقلنة 
التي ُتميّز تطــور الرأســمالية الحديثة فــي الغرب الذي شــهد وحده 
شــكًال آخَر من الرأســمالية في األزمنة الحديثة، هو التنظيُم العقالني 
الرأســمالي الدقيق للعمل الحــّر، والــذي ال يمكن اعتبــارُه الخاصيَة 
ذلك لم يكن ُممكناً  للرأسمالية الغربية؛ إذ ما من ريٍب في أنّ  الوحيدةَ 
مــن دون عاِملَين آَخريــن، هما: فصــُل العمل المنزلي عن المؤّسســة، 
والمحاسبُة العقالنية. كما ارتبط بالرأسمالية َوْفق فيبر ما ُيسّمى عموماً 
الِملكيات القابلة  «التتجير» بمعنى تحويل كل شــيٍء إلى ســلعة، وتطورُ 
للتبادل، والبورصُة التي هي «عقلنة المضاربــة»، «والمطلوب فهُمه قبل 

كل شيء هو الرأسمالية الحديثة كما نعرفها منذ نحو ثالثة قرون»1.
على أنــه ينبغي أّال يعُزب عنّــا أن ماكس فيبر ال ينفك ُيشــّدد على 
أنّ الرأســمالية ال تتعلّــق بالرغبة في الكســب، وال بالبحث عن الربح، 
وال بالســعي الحثيث وراء جمع المال؛ ذلك أنّ رُّواد المقاهي، واألطباء، 
واإلســكافيين  العاهرات  حتــى  بل  واللصــوص،  والجنــود،  والفنّانيــن، 
والمتســوّلين... كلّ هؤالء ـ من منظور فيبر ـ قد يكونون مسكُونين بهذه 
ُحّمى الكســب  ش الكبير للكســب، بل إنّ  الرغبة الَجُموح أو بهذا التعط
والنهَم إلى الذهب لدى إســكافي من نابولي قد تكــون أكثر قوًة بكثير 
مّما هي لدى إنجليزي (بروتستانتي) يعيش في ظروٍف مشابهة؛ «فالحاجة 
للكســب غير المحدود ال تنطوي أبدًا على ُمقوّمات الرأسمالية وال حتى 
الرأسمالية كما تبدو تحت قلم فيبر تعني البحث عن  على رُوحها»2. إنّ 
الربح، إنما الدائم المتجّدد عبر مؤّسســة عقالنية، بكلمة: إنها البحث 

1 ـ جوليان فروند، سوسيولوجيا ماكس فيبر، ص 85.
2 ـ ماكس فيبر، األخالق البروتستانتية وروح الرأسمالية، ص 7.
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عن المردودية. والمقصود بأنّ الكسب الرأسمالي هو كسٌب عقالني «أنه 
إذا استَخدم الفعُل منهجيّاً المواد أو الخدماِت الشخصيَة كوسيلٍة للكسب؛ 
حصيلة المشــروع باألرقام المالية في نهاية مرحلــٍة ُمعيّـنة منه...  فإنّ 
ينبغي أن تتجاوز الرأسمال؛ أي قيمَة وسائل اإلنتاج الماّدية الُمستخَدمة 

في سبيل الكسب»1.
وُيالِحــظ فيبر أنّ اإلحصــاءاِت المهنيَة فــي ألمانيا ُتبيّــن أنّ كبار 
رجال األعمال، وأصحاب الحيازات الرأســمالية، وُممثّلي الشرائح العليا 
ْقني والتجاري في المؤّسسات الحديثة هم  من اليد العاملة والمالك التـ
بأغلبيتهم الُعظمى من البروتســتانت، ِعلماً بــأنّ ألمانيا بلٌد تتعايش فيه 
غالبية سكّان المدن الغنيّة واألكثر تطورًا  طوائُف دينيٌة متعّددة. كما أنّ 
من الناحية االقتصادية قد اعتنقت البروتســتانتية منذ القرن الســادَس 
عشــَر. والســؤال الُمِلح في هذا الصدد هو: «لماذا َتظهر أكثُر المناطق 
ـلــًة... الحتضان عمليــٍة ثورية في  مــن الناحيــة االقتصادية ُمؤه ماً  تقد
ر من االتجاه  التحر الكنيســة؟»2. وفي الجواب على ذلك، يرى فيبر أنّ 
االقتصادي التقليدي هو أحد العوامل التي ينبغي أن ُتقوَّي ميل اإلنســان 
د والخروج على السلطات  إلى التشكيك أيضاً بالتراث الديني وإلى التمر
الكالســيكية؛ َبيد أنه ينبغي أن يكون منّا على باٍل ـ كما يشــّدد فيبر ـ 
اإلصالح الديني ال يعني البتّة إزالة ســيطرة الكنيســة على شــؤون  أنّ 
ســلطٍة ُمتراخية ُمْغِرقٍة في التراخي  الحياة بشكٍل نهائي، وإنما استبدالُ 
بأخرى تكون شاملًة لكلّ ميادين الحياة العامة والخاصة، فاِرضًة تنظيماً 
للسلوِك شديَد الوطأة والقســاوة، وهذا هو حال الكالفينية. فإنها ُتمثّل 
من منظوِره أكثَر أشــكال الرقابة الكَنَســية على الفرد إزعاجاً بالمطلق، 

1 ـ فيبر، المصدر نفسه، ص 7.
2 ـ فيبر، المصدر نفسه، ص 16.
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ولكــْن على الرغــم من ذلك فقــد تحّملــْت البلــداُن ذات االقتصادات 
األكثر تطورًا ـ وكذلك طبقاُتها الوســطى الناهضة ـ بصبٍر وجلٍَد ُطغياَن 
ْهريــة الُمتزّمـتة، بل راحْت ُتدافع عنها وُتناصُرها باستبســاٍل قلّ أْن  الط

نجد له ُمضاِرعاً ونظيرًا.

من  األكبر  بالنصيــب  البروتســتانت  إمســاك  أســباب  فيبــر  ويُرّد 
الرأســمال وبالحّصــة الكبــرى مــن مراكــز اإلدارة في إطــار الحياة 
االقتصادية المعاصــرة في الغرب ـ فضــًال عن الثــروات الكبرى التي 

وِرثُوها عن آبائهم منذ القرن السادَس عشَر ـ إلى عاِملَين رئيسين:

أحُدهما: نــوع التعليم الثانوي؛ إذ إنّ حَملــة البكالوريا من الُطّالب 
البروتســتانت الذين تخّرجوا من مؤّسســاٍت ُتحّضر للدراســات التقنية 
وللوظائــف الصناعيــة والتجارية، يفُوقــون في أعداِدهــم نُظراءهم من 
الطّالب الكاثوليك الذين ُيفّضـلون دراسة اآلداب القديمة، وهو اختالف 

َبـيّـنٌ في ألمانيا الغربية والمجر وغيرهما...

الشــبّان الكاثوليك يميلون إلى البقــاء في الُمحتَرف  وثانيهما: أنّ 
أقرانهم من  َكْيمــا يتحوّلوا إلى مركــز «رئيس شــغّيلة»، على حيــن أنّ 
البروتســتانت َيجنُحون إلى العمل في المصانع حيث ُيشــكّلون الكادرات 
العليا من اليد العاملــة ويضطلعون بالمهّمات اإلداريــة، وال َجَرم ـ كما 
اختيار الَمشــاغل ـ وبالتالي القطــاع الوظيفي ـ أمٌر  ُيوِمئ فيبــر ـ «أنّ 
ُتحــّدده الخصوصياُت لــدى الطائفة أو الوســط العائلــي»1، بمعنى أنه 
انعكاٌس عملــي للبيئــة الدينية بأخالِقهــا وِقيمها وفلســفتها في الحياة 

ورُوحها في العمل.

1 ـ فيبر، المصدر نفسه، ص 18.
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لذلك، فمن المهّم برأيه معرفُة ماهية العناصر الخاصة الموجودة 
لدى هــذه الطوائف التي أثّــرت في ذلك. وفي هذا الســياق يُســوق 
فيبر بعــض التحليالت التي حاولت التعبير عن تلــك الفُروق بين هذه 
الطوائف، ال ســيّما بين الكاثوليكية والبروتســتانتية: فبعُض الباحثين 
الكاثوليكية أكثــُر انفصاالً عــن العالم؛ إذ إنها ُترّســخ في  يــرى أنّ 
أذهــان ُمعتِنقيها ال ُمباالًة كبــرى إزاء ثروات هــذا العالم، وال كذلك 
البروتســتانت يرفضون أنماط المثال النُسـكي في  البروتستانتيُة، فإنّ 
الســلوك الكاثوليكي. ويــرد الكاثوليك برفض «الماّديــة» على اعتبار 
أنها إحــدى نتائج «َعلَْمنــة» أو «َتْزِمـين» كلّ مجــاالت الحياة على يد 
البروتســتانتية، َقريعِتهــم اللُدود. ومــن الباحثين َمن يذهــب إلى أنّ 
التعارض الظاهر بين الكاثوليكية والبروتستانتية في عالقاتهما بالحياة 
«الكاثوليكــي هو أكثُر ُهدوءًا، [و] مســكوٌن  االقتصادية يكُمن فــي أنّ 
بعطٍش قليل جّدًا إلى الكسب، وُيفّضل حياًة آمنًة، ولو مع مدخوٍل ضئيل 
جّدًا، على حياِة إثارٍة وُمجازفٍة ولــو َوفّرْت له الثرواِت واألمجاد. تقول 
الحكمة الشــعبية بطرافٍة: «إّما أْن تأكل جيدًا، أو أن تنام جيدًا»، في 
الحالة الحاضــرة ُيفّضل البروتســتانتي أن يأكل جيّــدًا، بينما يفّضل 

الكاثوليكي أن ينام هادئاً»1.

الكالفينية ـ من بين ســائر الطوائف البروتستانتية ـ  وعند فيبر أنّ 
 (Gothein) هي التــي ُتثير روح المشــاريع، بــل إنه ينقل عــن غوتــان
َوْصـفه الشــتات الكالفيني (في فرنســا وهولندا) بأنه «منجم االقتصاد 
الرأســمالي». من هنا، فــال يعود ُمســتغَرباً أْن نــرى الكالفينية ـ تلك 
الطائفة التي خضعت لإلصــالح الديني أكثر من غيرها ـ هي التي أّدت 

1 ـ فيبر، المصدر نفسه، ص 19.
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ـ دون غيرهــا ـ دورًا مؤثّرًا أقوى تأثيــٍر في تطوير روح الرأســمالية1. 
وإذا مــا أردنا تحديــد خلفية تلــك األفكار التي أســهمت فــي تكوين 
الــروح الرأســمالية والبحث عــن منبعها، فإننــا لَنجُدها حســب فيبر 
 (Le Calvinisme) الكالفينيــة  ـ  البروتســتانتية  الطبقــات  بعــض  عنــد 
والمعمدانيــة   (Le Methodisme) والِميثوديــة   (Le Pietisme) قَويــة  والتـ
(Le Baptisme) ـ التي يتميّز نهُجها الحياتي بتقشٍف يمكن التدليُل عليه 
مــا ُيهّمه ليس التعاليم النظرية والرســمية  ْهرية». َبْيَد أنّ  بكلمــة «الط
لكُتب الالهوت األخالقي، وإنما الحوافُز النفسية النابعة من المعتقدات 
مترابطاً  مثاليّاً  والممارســات الدينية، ويعّد فيبر هذه الحوافز نموذجــاً 
بقدر اإلمكان، «إنه يريد أن يفهم بواسطة هذه اليوتوبيا العقالنية كيف 
أثّرت هذه الحوافُز في الواقع لتكوين الروح الرأسمالية»2. فما هو هذا 

النموذُج الِمثالي للذهنية الخاصة بهذه األوساط؟.
اهللا قد قّدر كلّ شــيٍء منذ بدء  ينطلق الالهوت الكالفينــي من أنّ 
الخليقة، فاختَّص برحمته َمْن شاء وحَجب ِنعمته عّمن شاء؛ فما ِمن أحٍد 
يســتطيع َجلْب النعمة لنفســه وال أن َيدفعها عنها إذا لــم يكن اهللا قد 
أراد ذلك. وبما أنه لم يتأت ألحــٍد أن يّطلع على ما َكتبه اهللا وما قّدره 
للناس وال أن يعرف أيهم الناجــي الُمصطفَى المقّدس وال أيهم الهاِلُك 
الفاسق المدنس، ولّما كان البروتســتانتي ال يؤمن بالواسطة فيما بينه 
ثمة أسرارًا يجب على المرء اإليماُن بها  وبين اهللا، ويرفض االعتقاد بأنّ 
حتى ينالَ الخــالص ـ كما يفعل الكاثوليكي ـ وَيِعي أنّ عليه هو بنفِســه 

1 ـ انظر: فيبر، المصدر نفسه، ص 20.
2 ـ جوليان فرونــد، سوســـيولوجيا ماكس فيبـــر، ص 100، وفيليب بــرو، علم االجتماع 
السياسي، ترجمة محمد عرب صاصيال، المؤّسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 

بيروت، ط1، 1998، ص 157 ـ 158.
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ال بواســطة غيره أن يفهم كلمــة اهللا ودليل اصطفائــه، حيث إنه وحده 
وبكفاحه المســتمّر يســتطيع أن يصل إلى مرحلة الخالص1؛ فإنّ «هذه 
لها دفعْت به  الَحْيرة ـ من وجهة نظر فيبر ـ التي لم يســتطع المرءُ تحم
إلى أن يبحث عن عالماٍت يمكن أن تشير إلى أولئك المختارين»2، فلم 
يجد أمامه من ســبيل إلى ذلك إّال أْن يعمل بجد ونشاٍط وحيوية ما دام 

العمل يزيد في تمجيد اهللا.
 تحض الكالفينيــة  اإللهيــة  التعاليــم  إنّ 
وشــهواته،  نََزواته  في  يتحكّم  أن  علــى  المرء 
وأن َيضِبط ُميوله وغرائزه، وتُحثه على الزهد 
والتقشــف في هذه الحيــاة الدنيا، لكْن ليس 
اعتزال  بمعنــى  الســلبيْين،  والتقشــف  الزهد 
العالــم، والِفرار من الحيــاة، واالعتكاف في 

غ لعبادة اهللا كما يفعل التنابُل الكُســالى الخاملون، وإنما  صومعٍة والتفر
ــك في هذا العالم والخوُض في معترك الحيــاة، والعمُل الدؤوب  التنس
وبمثابــرة، والنجاُح فــي الحيــاة المهنيــة، وتحصيُل الثــروة ومراكمة 
 (Calling = دعوة) ذلك اســتجابة لنداٍء رّباني داخلي المال... إلخ، وكل
بعض الكُتّاب  يشــعر المرء ُتجاهه بنوٍع من الواجب األخالقي. حتــى إنّ 
اإلنجليز أطلق على المهاجرين البروتستانت اسم «رُّواد العمل الُمتقَن»3؛ 
لنشــاِطهم وحيويِتهم وِجّديتهم في العمل. يقــول كالفن في هذا الصدد 

1 ـ محمد أحمد بيومــي، علم االجتماع الديني ومشـــكالت العالم اإلسالمي، دار المعرفة 
الجامعية، اإلسكندرية، مصر، 1997، ص 151 ـ 183.

2 ـ إبراهيم الحيدري، جدلية الحوار حول أطروحة ماكس فيبر «األخالق البروتستانتية وروح 
الرأسمالية»، ص 162.

3 ـ ماكس فيبر، األخالق البروتستانتية وروح الرأسمالية، ص 168، وانظر في هذا الشأن: 
رضوان السيد، سياسيات اإلسالم المعاصر، ص 341.
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من اآلالم ِلخالص  خاليــاً  طريقاً  أتباَعــهُ: «وعندما ُيِريكُم اهللاُ  ُمخاِطباً 
أرواحكم... وفي طريقٍة قانونيٍة تستطيعون بموجبها الحصول على أرباح... 
هذا لَُبرهاٌن لكــم... ومن أجل اهللا ينبغــي أن تعملوا حتى ُتصبحوا  فإنّ 
أغنياء»1. وبذلك غدت الثروة ـ َوْفق تعاليم الالهوت الكالفيني ـ مؤّشرًا 
للمرء على اصطفاء اهللا إياه، وأنه قد يكون من فئة الُمجتَبين والناجين.
رَْفض البروتستانتي اإليماَن باألسرار والوسائط  وما من ِمريٍة في أنّ 
بينه وبين اهللا ُبغية الوصول إلى الخالص يقود إلى اســتبعاد كل ِسحر، 
ويؤّدي بفضــل العقلنة الُمتزايدة إلى إزالة َوْهــم العالم. أّما كيف يعلم 
المرء أنه ينتمي إلى فئة الُمصطفَين األخيار وما هي َمخايلُه ودالئلُه على 
ذلك، فإنه يكتشف ذلك ـ َوْفق الالهوت البروتستانتي الكالفيني بصفٍة 
خاصة ـ في حياٍة شــخصية ُمطيعٍة بكل دّقة لوصايــا اهللا، وفي الفعالية 
االجتماعية الُمطاِبقة لمشيئة اهللا، وتشتمل هذه الفعاليُة االجتماعية على 
نجاحه في نشــاطه المهني، بحيث يغدو العمُل الفّعــال تعبيرًا عن مجد 
اهللا وأَمارًة من أَمارات االصطفاء القائم على الحياة الُمعاشــة بتقشف. 
وال ِنزاع في أنّ هذا التعبير عن ثقة اهللا بواسطة النجاحات التي ُتكسبها 
للناس ُيشكّل من الناحية النفسية وسيلًة ِلدفع قلق التفكير في الخالص 
واالهتجاس ِبهَـّم النجاة، «بمعًنى آخَر، ُيرّســخ النجاُح في العمل الدعوةَ 
المصطفى وحــده َيـنعم  ــر كتبريٍر لالصطفــاء؛ ألنّ  الشــخصية، وُيفس
باإليمان الفّعال (fidex efficax). وعليه، ال يمكن للمرء أن يشــترَي  حقّاً 
خالصه بأعماٍل خيّرة أو بأسرار، إنما يمتلك اليقين بذلك بفضل فعاليّة 

اإليمان التي ُيؤّكُدها نجاُح أعماله الُمجّدة»2.

1 ـ عن إبراهيم الحيدري، جدلية الحوار حول أطروحة ماكس فيبر «األخالق البروتســتانتية 
وروح الرأسمالية»، ص 163.

2 ـ جوليان فروند، سوسيولوجيا ماكس فيبر، ص 101 ـ 102.
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ومن ثَــّم فإن النجاح االجتماعي يزيد الســلوك الشــخصي صرامًة 
دًا، ويجعل التقشــَف هو النهَج الذي يضمن حالــة النعمة، فليس  وتشــد
طريُق اختبار اإليمان هو الزهَد فــي الدنيا واالعتكاَف في صومعٍة بعيدٍة 
مــن العالم واالســتغراَق فــي التأمل، وإنما يكــون ذلك باختيــار مهنٍة 
والنجاح فيها، مع ما يتطلّبــه ذلك من ُمحافظٍة على الوقت واســتغالٍل 
الكالفينية ُتوجه المرء إلى أْن ُيحافظ على وقته،  لكل لحظٍة فيه؛ إذ إنّ 
وأّال يهُدر منه ولو دقيقًة واحدة؛ ذلك ألنّ العمل ـ كما ســبق أْن ألَمْعـنا 
في المنظور الكالفيني ـ ُيعبّر عن تمجيد اهللا. «فالعمُل هو بشكٍل خاص 
الدواءُ النوعي الذي ينبغي استخداُمه من باب الوقاية ضّد كلّ اإلغواءات 
ْهريُة في عبارة: الحياة الفاســدة (Unclean life)»1، بل  التي َجمعتْها الط
إنه «ُيشــكّل هدف الحياة ذاته، كمــا ثبّته اهللا»2، أكثــر من ذلك، إن 
النُسكية البروتســتانتية تنظر إلى العمل على أنه «إلهاٌم رّباني» أو نداءٌ 
رّباني يمثّل «الوسيلة الفُضلى ـ إن لم تكن الوحيدة ـ للتأكد من النعمة 
بنشــاٍط أكثَر وحيويٍة أكبر كان ذلك له  والخالص»3. وُكلّما عِمل المرءُ 
من عالمات ِرضى اهللا عنه. كما عليه في اآلن عيِنه أّال يقتطع من المال 
الذي َيجنيه من عمله الدؤوب إال ما هو ضروري ألْن يعيش ِعيشًة راضيًة 
إْن شــئَت قول بعض  تحترم شــريعة اهللا وُحكمه وتقديــره. ِاقرأْ  قنُوعــاً 
هرّيين البروتســتانت: «إننا ال نعمل فقط لكي نعيش، بل إننا نعيش  الط
آخر: إنّ «بليدًا أو ُمتكاســًال ال يمكن  ألجل ُحّب العمل»4، أو اقرأ قــولَ 
ِمن  ثالــٍث: «إنّ  وال أْن يحظــى بالخالص»5، أو قولَ  أن يكون مســيحيّاً 

1 ـ ماكس فيبر، األخالق البروتستانتية وروح الرأسمالية، ص 135.
2 ـ فيبر، المصدر نفسه، ص 136.
3 ـ فيبر، المصدر نفسه، ص 146.
4 ـ فيبر، المصدر نفسه، ص 154.
5 ـ فيبر، المصدر نفسه، ص 154.
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شأن الثراء أن ُيعفيَـك من بعض األعمال الفّذة... غير أنه ال ُيعفيك من 
العمل والخدمة مثَل أفقر الناس»1!. بل الطريف الُمســتظَرف أنّ سياسة 
ـ أو تــكاد ـ اإلنفاق علــى النفس واألهِل  هري تطالُ  ــف لدى الطالتقش
إنفاق أي قطعة  في ذلك؛ إذ «إنّ  والِعـيال، فعلى المرء أن يكون حريصاً 
نُقوٍد على نفســك وأطفالك وأصدقائك إنما يتم بمشــيئة اهللا وفي سبيل 
علــى ممتلكاته، وإّال فإنّ  إرضائه، لكْن ال بّد أن يكون اإلنســان حريصاً 

المتطلّباِت الماّديَة ال تتُرك للرّب شيئاً»2!.

أن تكون مثُل هــذه الروح ـ التــي أثمرت تلك  من هنا، فــال ِبــْدعَ 
اإلنتاجيــة الكبرى في العمل بعيــدًا من الَبذخ والفَخفخــة والتَرف ـ قد 
أثّر بصورٍة مباشرة في روح الرأسمالية بإيجاد مناٍخ  معيشيّاً  ولّدت نمطاً 

ُمؤاٍت لنموّها وتوفير بيئٍة ُمالئمة لتطورها.

ماكس فيبر إلى أنه قد كان للســلوك التقشفي دوٌر  ولهذا ُكلّه َينِزعُ 
هام في صياغِة عقالنيٍة للوجود بأَْســِره منســوبٍة إلى مشــيئة اهللا، كما 
أّدى الضبُط المستمر للنفس بصورٍة منهجية إلى عقلنة السلوك الفردي؛ 
هري قادرًا على اإلســهام في تنظيم المؤّسسات وبالتالي  وهكذا غدا الط
َة تناقٌض بين ازدياد الثروة الناجم عن النجاح  عقلنة االقتصاد. لكْن أَثَم
المهني وبين سياسة التقشف التي يتبُعها هذا الطراز من البروتستانت؟ 
والجواب ـ كما تجزم التعاليم البروتستانتية الكالفينية خصوصاً ـ قطعاً 
ال؛ ألنّ ما هو مذموٌم في الواقع ليس اكتســاب الثروة وال َجْمع أكبر قدٍر 
َعة  ممكن من المال، وإنما هــو اإلخالُد إلى الثراء واالســتنامُة إلى الد
والراحة في التملك والتمتع باألموال مع مــا يترّتب على ذلك من نتائَج 

1 ـ فيبر، المصدر نفسه، ص 154.

2 ـ فيبر، المصدر نفسه، ص 163.
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سلبيٍة، كالبطالة وإغراءات الشهوة... إلخ. ناهيك عن أن الثروة بالنسبة 
إلــى البروتســتانتي ما هــي إال «كِمعطٍف خفيــف يمكن َخلُْعــه في أية 
هري  أحد كبار ُمنّظري الفكر الط ،(Baxter) لحظة»1، كما يقول باكستر

وذو الحضور الملحوظ في كتاب فيبر.
إلى  وال يفوت فيبر التشــديُد علــى أنّه في دراســته هذه لم َيــْرمِ 
استبدال التفســير الماّدي للرأســمالية الحديثة ـ أو للحضارة والتاريخ 
ـ بآخَر روحاني ال يقلّ عنه آحاديًة. وفي هذا الســياق، يتســاءل  عموماً 
هدفنا ليس أبدًا  بصيغة اإلنكار: «هــل من الضروري االحتجاُج علــى أنّ 
استبدال تحليٍل سببي «ماّدي» حصرًا بتأويٍل رُوحاني للحضارة والتاريخ، 
تأويل لن يكون إال كغيره آحــادي الجانب؟!.. فإنّ ُكال منهما [التأويلين] 
ُيسيء إلى الحقيقة التاريخية»2. كما ينبغي عدُم إعطاء العالقة السببية 
التي يقول بها فيبر بين البروتســتانتية والرأســمالية معنى عالقٍة آلية؛ 
ذلك ألنه عندما يتحّدث عن األخالق البروتســتانتية (بشقها الكالفيني 
على وجه الخصــوص) ودورها في تطــور الروح الرأســمالية؛ ال يقصد 
بذلك اعتبار تلك األخالق هي ســـبَب الرأســمالية أو ِعلّتَهــا الوحيدة، 
وإنما بحســبانها أحــَد العناصر األساســية للروح الرأســمالية الحديثة 
القائمة على تنظيــمٍ عقالني لألعمال، يقول فيبر في هذا الصدد: «لقد 
حاولنا ببســاطٍة أْن نُحّدد الِحّصة التي تُعود إلــى العوامل الدينية، ِمن 
بين العوامل العديدة التاريخية المعقّدة التي أسهمت في تطور حضارتنا 

الحديثة الموجهة تخصيصاً نحو الحياة الدنيا»3.

1 ـ فيبر، المصدر نفسه، 148.
2 ـ فيبر، األخالق البروتستانتية وروح الرأسمالية، ص 149.

3 ـ ماكس فيبر، األخالق البروتســـتانتية وروح الرأسمالية، ص 58، وانظر: حيدر إبراهيم 
=علي، «األســس االجتماعية للظاهرة الدينية: مالحظات في علم االجتماع الديني»، في: 
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ما كان تصور ماكس فيبر للعالقة بين اإلسالم والرأسمالية؟
يبدأ صاحب األخالق البروتســـتانتية وروح الرأســـمالية دراســته 
بالسؤال: في أي سياٍق من الظروف برزْت ظاهراٌت ثقافيٌة في الحضارة 
الغربية وحدها دون سواها، ظاهراٌت ارتَدْت مدلوالً وقيمًة كونية؟ وُيجيب 
قاِطعــاً بأنه ال وجــود لِعلمٍ ُيعتــرف بـِ«قيمة» تطــوره إال ذاك الذي في 
الغــرب، على الرغم مــن إقراره بأنه قــد أتى حينٌ مــن الدهر ظهرْت 
فيه خارج أوروبا معــارُف تجريبيٌة، وأفكاٌر حول الكــون والحياة، وِحكٌم 
فلســفية والهوتيٌة عميقة، ال ســيّما في الهند ومصر وبابــل... إلخ، َبيد 
أنه «باســتثناء الغرب ما ِمن حضارٍة تمتلك كيميــاء عقالنية»1. ومع أنه 
الحضاراِت والسياســات اآلســيويَة قد عرفْت البحث العميق  ال ُينكر أنّ 
في التاريخ، فإنّ كلّ هذه السياســات كانت ـ بنظره ـ تفتقر إلى طريقٍة 
منهجية يمكن مقارنتها بأرســطو، كما كانت تعوزهم المفاهيم العقالنية 
األشــكال الفكرية الدقيقة في منهجيتها  بصورة خاصة. وَيقطع فيبر بأنّ 
ـ الخاصَة بالقانون الروماني وخلَِفه؛ أي: القانون الغربي ـ هي أشــكالٌ 
إّال في أوروبا. فالغــرُب وحده برأيه هو الذي يعرف  غير موجودة مطلقاً 
صرحاً قانونيّاً سامقاً على ِغرار الحقّ الكنَسي. ومثُل ذلك الفنون، فربما 
كانت شــعوٌب أخرى تتمتّع بحس موسيقّي ما، إال أنّ الموسيقى المتكاملَة 
عقالنيّاً، المتناســقَة من الناحيــة الفنّية في إطار وحــدٍة متالئمة، لم 
بحسب فيبر  عقلنة الفنّ  توجد ـ من وجهة نظره ـ إال في الغرب. بل إنّ 
قد أصبحت أمرًا كالســيكيّاً بالنســبة إلى األوروبييــن، وهذا يصّح على 
الطباعــة والصحافة والدوريات العلمية... إلــخ. ولئن ُوجد «في الصين 

الدين في المجتمع العربي، مجموعــة من الباحثين، مركز دراســات الوحدة العربية، 
بيروت، ط1، 1990، ص 61.

1 ـ فيبر، األخالق البروتستانتية وروح الرأسمالية، ص 5.

=
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وفي اإلسالم كل أنواع مؤّسســات التعليم العالي التي ال مثيل لها شكليّاً 
في جامعاتنا... غير أنّ بحثاً علميّاً عقالنيّاً منهجيّاً ومتخّصصاً، وهيئًة من 
المتخّصصين المجّربين، ال وجــود لهما في أي مكاٍن آخَر غيِر أوروبا»1. 
كما ينطبق ذلــك على الموّظــف المتخّصص الذي ُيَعـــّد حجر الزاوية 
في الدولــة الغربية الحديثة وفي االقتصــاد األوروبي الحديث. وال ِمراء 
الوجود االجتماعي بُرّمته وبأشــكاله السياسية واالقتصادية  برأيه في أنّ 
والتقنية مرتبٌط بالضرورة وبشــكٍل ُكلّي بتنظيم الموّظفين الُمتخّصصين 

أنها  على  إليها  بالنظر  ـ  الدولة  أّما  واألْكفاء. 
«مؤّسســة سياســية لها دســتوٌر مكتوب، ولها 
أســاس  على  موجهة  وإدارةٌ  عقليّاً،  قائم  قانوٌن 
قواعَد عقالنيٍة أو قوانيــن، ولها ُموّظفون ذُوو 
كفاءة ـ فليســت معروفة على هذه الصورة إال 
في الغرب»2. من كل ما تقّدم يمكن استظهار 
ثمــة شــوفينيًة غّالبــة تطغى علــى تفكير  أنّ 

َمحِبسها، وتظهر على جهة الخصوص في ُجنُوِحه  ماكس فيبر، فهو رهينُ 
ِمها على  الَجُموح إلى القــول ِبفرادة الحضارة الغربيــة وَمركزّيـتها وتقد

سائر الحضارات الكونية األخرى، بما في ذلك الحضارة اإلسالمية.

ففيمــا يتعلّق بتصوره للعالقة بين اإلســالم والرأســمالية، َيـنِزعُ فيبر 
الطبيعة الوراثية للمؤّسســات السياسية اإلسالمية قد حالْت ـ إلى  إلى أنّ 
جانب عوامل أخرى ـ دون ُظهور المقّدمات الضرورية للرأسمالية في عالم 
اإلســالم، وبصورٍة خاصة: القانون العقالني، والســوق الُحّرة، واالقتصاد 

1 ـ فيبر، المصدر نفسه، ص 7.

2 ـ فيبر، المصدر نفسه، ص 7.
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اإلسالم ـ عنده ـ  النقدي، والطبقة البرجوازية والُمدن المســتقلّة. ثم إنّ 
هري، بســبٍب مــن أنه يتبنّى اّتجاهاً  نقيٌض من جوانَب عديدٍة للمذهب الط
شهوانيّاً خالصاً، خصوصاً تجاه النساء والِملكية والكماليات، ولذا فإنّ من 

غير الممكن أن تبُرز في اإلسالم أخالٌق زُهدية للسيطرة على العالم.

ويذهب فيبــر إلى أنه في ِظلّ نظام اإلقطــاع الوَْقفي والبيروقراطية 
اإلرثية اللذين كانت تتميّز بهما الدولُة اإلســالمية عبر تاريخها ـ سيّما 
متطلّبات  العباســية والمملوكيــة والعثمانية ـ لم يكــن باإلمكان ظهــورُ 
واالقتصادية  العسكرية  الظروف  أنّ  كما  للرأسمالية،  الُممهدة  العقالنية 

في المجتمع اإلسالمي ما كانت ُمالِئمًة لتطور الرأسمالية.

وهكذا، فإنّ التصور العامّ الذي انتهى إليه فيبر في دراسته لإلسالم 
المجتمع اإلســالمي مجتمٌع يتميّــز بِعالقات سياســيٍة واقتصاديٍة  هو أنّ 
وقانونية غير مســتقّرة، ويطبعها طابُع االســتبداد والالعقالنية، حســب 
إلى إبراز فضل الحضارة الغربية على  المفهوم الفيبري للكلمة. وتشوفاً 
حضارات الشــرق، يدأب ماكس فيبر ـ كما َيلَْحظ براين تيرنر في كتابه 
علم االجتماع واإلســـالم ـ على الُمقابلة بين اإلقطاعيــة األوروبية التي 
فية  الِملكية وبين اإلقطاع الوَْقفي والنزعة اإلرثية التعس كانت تحمي حقّ 
في الشرق بعامة، وفي المجتمع اإلسالمي بشكٍل خاص، «إنّ ِمحور تصور 
م  فيبر للمجتمع اإلسالمي يتمثّل في الُمقابلة بين الطابع العقالني والمنظ
للمجتمع الغربي خاصــًة في ميــدان القانون والعلــوم والصناعة، وبين 
فية وعدم االستقرار السياسي واالقتصادي في الحضارات  األوضاع التعس

الشرقية وبالذات في اإلسالم»1.

1 ـ براين تيرنر، علم االجتماع واإلســـالم، ص 31، ولمزيٍد من التفصيــل انظر: المصدر 
نفسه، ص 15، و28 ـ 31، رضوان السيد، سياسيات اإلسالم المعاصر، ص 350.
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ـــْبـق في تصوره  فيبــر لم يكن الوحيــد وال ُمْحِرز قَصب الس َبيد أنّ 
لدى ُمنّظري  هذا لإلســالم؛ فقد كانت ِوجهُة النظــر هذه هي الســائدةَ 
الفكر السياسي والفالســفة واالقتصادّيين الكالسيكيّين في القرن التاسَع 
عشَر فيما له َمســاٌس بالفُروقات بين المجتمعات الشــرقية والغربية من 
حيث أنماُط حياتها، ونُُظُمها السياســية، وطرائقُها في التفكير والسلوك، 
الفالسفة الشــموليّين واالقتصادّيين التقليدّيين ـ أمثال آدم سميث  إذ إنّ 
في كتابه ثــــورة األمم، وجيمس ميل في كتابــه تاريخ الهند البريطانية، 
وجون ستيوارت ميل في كتابه أُُســــس االقتصاد السياسي ـ كانوا َينِزُعون 
كبرى ال ُيســتطاع طمُســها بين أوروبا اإلقطاعية وبين  ثمة ُفروقاً  إلى أنّ 
االســتبداد الشــرقي الذي مهّد ِلُظهور ظروٍف اقتصادية جامــدٍة، َمـثّـلْت 
الرأســمالية. ثم جاء كارل ماركس ـ وهو الذي  َحوائَل موضوعيًة ُدون نُموّ 
أفاد أيما إفادٍة مــن الفكر االقتصادي البريطانــي ـ ِلـيَـنِْظم ُمتناثر هذه 
األفكار وِليُبلورها ِمن ثَّم تحت مفهوم «أســلوب اإلنتاج اآلســيوي»، الذي 
ُيماثل من الناحية التصورية مفهوم «السيطرة اإلرثية» لدى ماكس فيبر1.

لقد أّكد فيبر بأطروحته هذه احتراَمه ألهّميــة الدين كقوٍة تكاُملية 
في المجتمع وِلمكانة المعتقدات والممارســات الدينية في مسائل التغير 
االجتماعــي. ثم إن كتاباِتــه مليئٌة بإلماعــاٍت بارزة إلــى وظيفة الدين 
المعياريــة ودوره في االســتقرار االجتماعــي وفي الدفع نحــو الحيوية 
العملية وعقلنة السلوك، كما هو حال األخالق البروتستانتية (الكالفينية 
على وجه الخصــوص). وُجل ما فعله فيبر في هــذا المجال هو أنه أخذ 
مســألة الرأســمالية من المجال االقتصادي ووَضعها فــي مجال الفكر 
الدينــي، معتبرًا أنّ الدين مــن أقوى حوافز الفعــل االجتماعي وال ِغًنى 

1 ـ انظر: براين تيرنر، علم االجتماع واإلسالم، ص 31 ـ 35.
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عنه من أجل فهم المجتمع، والسلوك االجتماعي، ومن أجل فهم التاريخ 
وحركِته. وُجملة ما أراد قوله هو أنّ الروح الرأسمالية الحديثة قد نشأت 
روح  إلى أنّ  من خالل العقيدة البروتســتانتية وأخالقيّاتها، بل إنّه ينِزعُ 
الرأسمالية «هي نفُســها روُح العقيدة البروتستانتية بما تنطوي عليه من 
أنماٍط ســلوكية أخالقية وعملية. ولقد ُوجدْت األخالقيات االقتصادية في 
نطاق المذهب البروتستانتي؛ فروُح الرأسمالية ـ بناءً على ذلك ـ ظهرت 

قبل أْن َتظهر الرأسمالية ذاُتها»1.
وما من ِنزاٍع في أنه قد كان ألفكار فيبر ـ ال ســيّما دراســتُه هذه ـ 
رَْجٌع بعيٌد وصًدى واســٌع لدى الباحثين في مجال السوسيولوجيا الدينية 
كما في االقتصاد والتاريــخ ومقارنة األديان وغيرهــا، إْن ُمناَوءًة ونقدًا 
وتفنيــدًا، وإْن ُمناَصرًة وُمنافحًة عن أطروحته وتأييــدًا. أّما النقود التي 

ُوّجهت إلى نظريته فمن أبرزها ما يلي:
1 ـ أخذ المــؤرّخ جيوفري ألتون علــى أطروحة فيبــر نُزوعها البيّن 
إلى التعميم الواســع الذي ال تؤّيده الوقائع وال التطــورات االقتصادية؛ 
ثمــة نواحَي كاثوليكية الســكّان في إيطاليا وفرنســا وسويســرا  إذ إنّ 
وهولندا ظهرت فيها رُوح الرأســمالية بالمفهوم الفيبــري قبل النواحي 
البروتســتانتية الُمجاورة. ولذلك فقــد كان على المــؤرّخ فيبر أّال يقع 
ضحية ميل السوسيولوجيين إلى التعميم استنادًا إلى عيّناٍت قليلة أو غير 

ُممثلة2.
الذهنية  2 ـ اّتهــم بعُض الباحثين ماكــس فيبر بأنه انطلق مــن أنّ 
النظام الرأســمالي، ذاِهًال  البروتســتانتية هي المحّرُك األســاُس ِلنُموّ 

1 ـ عبدالباقي، علم االجتماع الديني، ص 108، وانظر: المصدر نفسه، ص 105 ـ 109.
2 ـ رضوان السيد، سياسيات اإلسالم المعاصر، ص 343.



والرأسمالية العمل  وأخالق  الدين  فيبر:  ماكس 

149

ثمــة عوامَل أخرى ســاعدْت إن لــم تكن قد حّركــت عجلة نُموّ  عن أنّ 
الرأسمالية، من مثل: انفصال العمل اليدوي عن العمل الِحرفي، وتدفق 
المعــادن والمواّد األولية والنقــود، وتطور النظــام الَمصِرفي وما رافق 

ذلك من تطوراٍت علميٍة وثقافية وتكنولوجية... إلخ.
الذهنيــة االقتصادية، التي َعّدهــا فيبر إحدى  3 ـ رأى بعضهــم أنّ 
خواّص األخالق الكالفينية وأنّ ُظهورها كان ســابقاً على نشــوء أســلوب 

اإلنتاج الرأسمالي، إنما كانت في الواقع نظرًة 
اقتصاديًة/اجتماعيــًة ِلطبقة العّمــال اليدوّيين 
الفترة  إّبــان  المدن  في  يعملــون  كانوا  الذين 
التي ســبقْت تطور الرأســمالية في الصناعة. 
َبيــد أنّ هذه الذهنية االقتصاديــة كانت أقدَم 
د لدى  مــن الكالفينية، وتمثّلــْت بروح التمــر
والكنيسة  اإلقطاع  استغالل  وجه  في  الِحرفيّين 

والعمل الشــاّق... إلــخ، وال يمكن بنظر هــؤالء الباحثيــن البحُث عن 
تفسيراٍت لهذه الذهنية أو هذه الروح المتمّردة لدى العّمال إّال في إطار 

العالقات االقتصادية/االجتماعية، ال في ذهنياٍت دينية أو ُخلقية.
ماكــس فيبر فــي األخالق  4 ـ ذهــب بعــُض الدارســين إلــى أنّ 
البروتســـتانتية وروح الرأســـمالية َبـــدا متأثّرًا فــي تفســيره للتطور 
االقتصــادي بالمثالية1 الموضوعيــة التي تُعود في جذورهــا إلى هيغل، 

1 ـ لم يكن ماكس فيبر يريد ألطروحته حول األخالق البروتســـتانتية وروح الرأسمالية أن 
تتبّدى وكأنها تعبيٌر عن النزعة المثالية، وقد ألمَع بعُض الدارســين إلى أنه كان مستاءً 
من التفســيرات المثالية لقضية األخالق البروتستانتية، لكن على الرغم من ذلك، فقد 
حاول بعُض معاصريه (هانز ديلبرك) أن يســتفيد من نظريــة فيبر في عالقة الكالفيني 
=بالرأســمالي، وُيقّدمها بحســبانها نزعًة مثاليًة مضاّدة للماركســية، فاعترض فيبر على 
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لكلّ حقبٍة تاريخيٍة رُوَحها الخاص بها، والذي يشتمل على  الذي يرى أنّ 
مجموعٍة من النظرات النفسية. فما فعله فيبر برأي هؤالء ليس أكثر من 
أنه جعل الرأســمالية وليدة تلك الثورة؛ في الذهنيــة االقتصادية التي 

نجمت عن حركة اإلصالح الديني البروتستانتي.
الناس ليسوا بحاجة إلى نداٍء سماوي ِديني  5 ـ نَبّه بعُضهم على أنّ 
َكْيما يندفعوا إلى الســعي وراء المال وُمراكمته وتحصيل الثروة، إذ إن 
في طبائعهم1. على أنّه ليس يعُســر َدْفُع هــذا االعتراض؛  ذلك مرُكــوزٌ 
فــي كتابه األخالق  ماكس فيبر نفســه قد أكد في أكثَر ِمن موضعٍ  فإنّ 
ٍش للثروة  البروتسانتية وروح الرأسمالية2 أْن ليست القضيــُة قضية تعط

والكسب أو لُهاٍث وراء جمع المال.
6 ـ لعلّ أشــد ما ُيؤخذ علــى ماكس فيبــر قولُه بفــرادة العقالنية 
به لها، وذَهاُبه إلى  ِز الحضارة الغربية عن غيرهــا وتعصاألوروبية وَتمي
دٍة جّدًا من  أنه ثمة «في الغرب ـ وفي الغــرب وحده ـ بعُض أنماٍط محد
الكبيــر في هذا المجال،  العقلنة»3، وإيالؤُه للوراثــة البيولوجية الدورَ 
العقالنية والنُبوغ والعبقرية وما يرتبط بها  وكأني به يريد أن يقول: إنّ 
م على أساٍس  من ثماٍر ـ ال ســيما من ناحية الســلوك االقتصادي المنظ
عقالني ـ هي في ِجبلّة اإلنسان الغربي َيرثُها األبناءُ عن اآلباء جينيّا4ً!!.

ذلك بِحّدة، قائًال: «يجب أن أعترض على هذا، فأنا أكثُر ميًال للنزعة الماّدية أكثر مّما 
يظن ديلبرك». عن: براين تيرنر، علم االجتماع واإلسالم، ص 25.

1 ـ إبراهيــم الحيدري، «جدلية الحوار حول أطروحة ماكس فيبر «األخالق البروتســـتانتية 
وروح الرأسمالية»، ص 165 ـ 167.

2 ـ ماكس فيبر، األخالق البروتستانتية وروح الرأسمالية، ص 7 وص31.
3 ـ ماكس فيبر، األخالق البروتستانتية وروح الرأسمالية، ص 14.

4 ـ ســبق التنبيه إلى كثيٍر من النصــوص الفيبرية التي تدعم هذا التصــوّر، وانظر لمزيٍد من 
ـ 14. التفصيل في هذا الشأن: ماكس فيبر، األخالق البروتستانتية وروح الرأسمالية، ص 5 

=
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أطروحة فيبر هــذه قد َحظيْت ببعــض الترحيب من  والملحــوظ أنّ 
جانب علماء الالهوت ومقارنة األديان والسوسيولوجيين، على الرغم من 
الالهوتيّين الكاثوليك رأوا في قوِله بُسكونية الكاثوليكية وانفصاِلها  أنّ 
بتخلفها؛  عن العالم وُجموِدها في مجال روح العمل والرأســمالية اّتهاماً 
بينما رأت الكنائُس البروتستانتية الكبرى أنّ في إبراز فيبر لدور كنائس 
لها، وَطْمساً  تاريخيّاً  ْهرّيين والنُسكيّين على حسابها ُظلماً  التقَوّيين والط
جائرًا ِلدورها في اإلصالح الدينــي وفي ظهور الدولة القومية الحديثة. 
على حين أنّ رّدة ِفعل المؤرّخين االجتماعيّين كانت ســلبيًة بصورة عامة، 
مع أن كثيرًا من سوء الفهم ـ كما اعترف فيبر نفُسه ـ قد أحاط بدراسته 
هذه، ومرد ذلك إلى الخلل الذي اعتور طرائقــه في التعبير، والتدليل 

القاصر الذي اتخذ شكل البرنامج ال الدراسة التحليلية1.
علــى أي حال، وأّيــاً ما تكن النقــود التي ُوّجهت إلــى ماكس فيبر 
في ربِطه بيــن األخالق البروتستانتية وروح الرأسمالية، فليس من أحٍد 
في تسليِطه  عظيماً  ُيماري في أنه رُجٌل من َمعارف التاريخ قد حقّق فتحاً 
على أحد أهم العناصر والِعلل واألســرار التي كانت وراء نهضة  الضوءَ 
الغرب، وفي اكتشــاِفه تلك الرابطــَة القوية بين األخــالق والعمل، بين 
النظــري والتطبيقي، بين الروحــي والماّدي؛ إذ الحظ أنــه أنّى ُوجدت 
البروتستانتية (في ِشــقّها الكالفيني بخاصة) ـ وهي التي ُتقّدس العمل، 
وُتشــّجع روح المبــادرة، وتُحّث أشــياعها على ُمراكمة األمــوال وتجميع 
الثــروات... وكل ذلك في ســبيل إرضاء الــرّب واســتدرار عطِفه وبلوغ 

الخالص ـ انبعثْت الرأسماليُة ونشطت.

1 ـ رضوان الســيد، سياســـيات اإلســـالم المعاصر، ص 341 ـ 343، وبرايــن تيرنر، علم 
االجتماع واإلسالم، ص 22 ـ 23.
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■  أستاذ علم االجتماع بكلية اآلداب، جامعة القاهرة.

والمفاهيم  التصــورات  مجموعــة  هــي  القيم 
التي تحدد لإلنســان الســلوك المقبول وغير 
المقبــول، واألســاليب والوســائل واألهــداف التــي 
يحرص عليها. وعلى هــذا تتباين الجماعات واألفراد 
والمجتمعــات في ضــوء تبايــن الموجهــات القيمية 
تلك  باختالف  المواقف  وتختلف   ،Value Orientations

األنســاق القيمية، وتتنوع المسؤوليات وتتناقض بتنوع 
األطر المرجعية القيمية.

إن تيــارات العولمــة تجــوب اليــوم كل أرجــاء 
العالــم، وتفرض ثقافــة واحدة عالمية، هــي غالباً 
ثقافة الشــعوب الغالبة المســيطرة، وتسعى للهيمنة 
على الثقافــات الوطنية في العالــم الثالث. غير أن 
القيم االجتماعية واألنســاق القيمية تصمد أمام هذه 

■  …hÉμªdG  óªëe »∏Y

والمستقبل القيمية  المسألة 
وا�يديولوجيا  والمعرفة  الدين 

المشتركة والمسؤوليات 
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أكدها  التي  بالثوابت،  وتتمســك  بالجذور،  وتتشبث  للهيمنة،  المحاولة 
 Specificity الدين ويلح على تأكيدها، وتدعو إلــى مراعاة الخصوصية
وااللتزام بالنسبية الثقافية. ويظل الدين في عالمنا العربي واإلسالمي 
هو القلعة التــي تتحصن بها ـ وفيهــا ـ القيم، وتحافــظ على الهوية 
والخصوصية، وتدعم اإلحساس بالمســؤولية المشتركة بين بني البشر 
في عمارة األرض بشــرع اهللا، والســعي في مناكبها الستجالب الرزق 

بعزة األنفس.

á«°SÉ°SCG  º«gÉØe :k’hCG
مجموعة  تنــاولَ  ـ  والمســتقبل  القيم  ـ  المطروح  الموضوعُ  يفرض 
من المفاهيم المحورية التي تشــكل عموده الفقري، فإذا كان الحديث 
عن القيم وجــب علينا أن نحدد المقصود بها، ونشــير إلى ما يرتبط 
وتأييدًا ـ مثل األنســاق القيمية، والمســؤولية المشــتركة،  بها ـ دعماً 
واأليديولوجيــا، والمعرفة والدين. ونشــير كذلك إلى مــا يدور حول 
القيم اآلن من بدائل مثل القيم العلمانية، ومذهب اإلنسانية الجديدة. 
ويقتضــي الموضــوع من ناحية أخــرى اإلشــارة إلى المســتقبل وعلم 

المستقبل.
(1) القيـــم Values: تزايــد االهتمام بدراســة القيم فــي العلوم 
االجتماعية مع بداية الربع الثاني من القرن العشرين بعد ظهور دراسة 
وليــام توماس وفلوريان زنانيتســكي عن «الفالح البولنــدي في أوروبا 
من  وأمريكا» في عــام 1918. وُعّدْت القيــم ـ منذئذ ـ محــددًا مهماً 
محددات السلوك اإلنساني، ومفتاح فهم الثقافة اإلنسانية. وقد تعددت 
ِه كأشــياء وموضوعات، والنظر  االتجاهات في تعريف القيم ما بين َعد
مؤشــري  خالل  ومن  الفعل،  خــالل  من  وتعريفهــا  كاتجاهــات،  إليها 
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االتجاهات والسلوك، وعن طريق التصريح المباشر بها، وَيُعد االتجاه 
السادس القيم كُمُثٍل ثقافية وتوجيهات قيمية، والقيم كمعايير، والقيم 

كمعتقدات.

وخالصة هذه االتجاهات الثمانية في التعريف أن القيم عبارة عن 
تصورات ومفاهيم دينامية صريحة أو ضمنية، تميز الفرد أو الجماعة، 
وتحدد مــا هو مرغــوب فيــه اجتماعياً، وتؤثــر في اختيــار األهداف 
في  مظاهرها  وتتجسد  بالفعل.  الخاصة  والوســائل  واألساليب  والطرق 
اتجاهات األفراد والجماعات وأنماطهم السلوكية، ومثلهم، ومعتقداتهم، 
ومعاييرهــم، ورموزهــم االجتماعيــة، وترتبــط ببقية مكونــات البناء 

االجتماعي تؤثر فيها وتتأثر بها1.

(2) المســـتقبل Future وعلم المستقبل Futurology: مر التفكير 
في المستقبل بمراحل متعددة منها التفكير الخيالي ثم الغيبي فالديني 
فالفلســفي، ثم التفكير العلمي في النهاية. وكانــت لكل مرحلة نمط 
التفكير الخــاص بها وفق ظروفها ونمط إنتاجها. ولم يكن من ســبيٍل 
أمام تطلعات اإلنســان إال التفكيــر اإلبداعي. إن كلمة المســتقبل هي 
الكلمة األكثر غموضاً في حياتنا، ولها عدة تسميات، فهي عند الضعيف 
تعني المســتحيل، وعند الجبان تشــير إلى المجهول، وعند المفكرين 
تشير إلى المثال2. وهذا التفاوت والغموض يفّسر لنا أسباب الهزائم؛ 

1 ـ كمال التابعي، دراســات في علم االجتمــاع الريفي، مكتبة األنجلــو المصرية، القاهرة، 
ص 55 ـ 56. وانظر للمؤلف نفسه أيضاً:

ـ االتجاهات المعاصرة في دراسة القيم والتنمية، ط1، دار المعارف، القاهرة، 1985، 
ص 15 ـ 46.

2 ـ كمال التابعي وشريف عوض، علم اجتماع المستقبل، دار النصر للنشر والتوزيع، جامعة 
القاهرة، القاهرة، 2009، ص 67.
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ألن المستقبل ال يأتي لشخص أو لمجتمع ما لم يذهب ذلك الشخص 
وهــذا المجتمع إليــه، ومن ال يفكر في المســتقبل ويتطلــع إليه، فهو 

ارتدادي الفكر نكوصي االتجاه1.

إن استكشاف المســتقبل رهين بســؤال الماضي والحاضر، ويكون 
مســتقبلياً، وهذا يفرض تحديد المســؤولية عما  الجواب عنهما هدفاً 
جرى ويجري وما نحن مقدمون عليه. وعلى هذا كان «علم المســتقبل» 
الــذي يتناول األحداث التي لم تقع بعد، خــالل فترات زمنية لم تحلّ 
بعــد، وعندما تحل فإنهــا تصبح حاضــرًا. ولذلك يختلف المســتقبل 
ـ الذي ال يوجد إال في الذهن والخيال والخطط التي نرسمها له، وهي 
أمور غير مؤكدة ـ عن علم المستقبل الذي يتعرض للقضايا السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية التي نتوقع لها الحدوث في المستقبل، ونضع 

الخطط واالستراتيجيات بهدف التعامل معها2.

األجل  طويلة  االتجاهات  دراســة  يســتهدف  علم  المستقبل  علم  إن 
في المجتمع، من أجــل تطوير طرق بديلة للتعامل مع األحداث القادمة 
أو ظروفها، واستغالل الفرص المتاحة. وتقوم على هذا العلم دراسات 
مســتقبلية، تعد ممارســة فكريــة معرفية بحثيــة إبداعيــة، تقوم على 

المالحظة والوعي.

(3) العلمانية Secularization: هــي العملية التي تفقد المعتقدات 
وأهميتهــا  مغزاهــا  بمقتضاهــا  الدينيــة  والمؤسســات  والممارســات 
االجتماعية، خاصة في المجتمعات الصناعيــة الحديثة. ويقاس تدهور 

1 ـ محمد إبراهيم منصور، الرؤية المستقبلية لمصر 2030، اإلطار العام، مركز المعلومات 
ودعم اتخاذ القرار، مركز الدراسات المستقبلية، مجلس الوزراء، القاهرة، 2006.

2 ـ كمال التابعي وشريف عوض، مرجع سابق، ص 68.
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الدين بمدى المشــاركة في الممارسات الدينية أو حضورها، والتمسك 
بالمعتقــدات الدينية الصحيحــة، ودعم المؤسســات الدينية المنظمة 
بالعضوية والمــال واالحترام، وباألهمية التي تنالها األنشــطة الدينية 
ـ كاألعيــاد مثًال ـ في الحياة االجتماعية. وحســب هــذه المعايير فإن 
هناك وجهة نظر تــرى أن المجتمعات الحديثة قــد مرت بعملية تحول 

علماني في القرن العشرين.

وتذهب هذه النظرية إلى أن العلمانية ســمة حتمية ترتبط بنشأة 
المجتمع الصناعي وتحديث الثقافة. فهناك من يرى أن العلم الحديث 
قد جعل المعتقدات التقليدية أقل إقناعاً، كما أن تعددية عوالم الحياة 
قد كســرت احتكار الرموز الدينيــة، وأدى تحضــر المجتمع إلى خلق 
عالم يتســم بالفردية والالمعيارية، وعمل تآكل الحياة األُســرية على 
جعل المؤسسات الدينية أقل شأناً، كما أسهمت التكنولوجيا في تمكين 
الناس من الســيطرة على بيئتهم بدرجة تجعل فكرة اإلله كامل القدرة 
فكرة أقل خطورة أو أقل إقناعاً. وبهذا المعنى تستخدم العلمانية كمعيار 

أو مقياس لما يقصده ماكس فيبر باتجاه المجتمع نحو الترشيد.

في مقابل هــذا يذهب نقــاد النظريــة العلمانية إلــى أنها تبالغ 
في تقدير مســتوى التمســك بالدين في المجتمعــات التقليدية، وأنها 
بين العلمانية وتدهور المســيحية، فــي حين أنه يجب  تســاوي ضمنياً 
الفصل بينهما، وأنهــا تقلل من أهمية الحــركات الدينية الجديدة في 
المجتمعات التي يطلق عليها مجتمعات علمانية، كما أنها ال تستطيع أن 
تفسر بسهولة وجود اختالفات وتنوعات مهمة بين المجتمعات الصناعية 
(كالواليات المتحــدة وبريطانيا) فيما يتعلق بطبيعــة ودرجة العلمانية، 
هذا باإلضافة إلى أنهــا أخفقت في أن تأخذ في نظرها دور الدين في 
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بعض الثقافــات القومية كما هو الحال في بولنــدا وأيرلندا، كما أنها 
تقلل من قيمة البدائل العلمانية للدين (كالنزعة اإلنسانية مثًال) والتي 

قد تؤدي وظيفة الدين دون أن تشتمل على اإللمام بالمقدس.

ô°UÉ©ªdG ºdÉ©∏d  áªcÉëdG á«ªdÉ©dG á«ª«≤dG ¥É°ùfC’G :kÉ«fÉK
تســود العالــم المعاصــر مجموعــة من 
األنســاق القيميــة المتنوعة، بعضها مســتمد 
والمسيحية،  كاإلسالم  السماوية،  األديان  من 
وبعضهــا اآلخر يرجــع بجذوره إلــى ديانات 
ومذاهب وضعيــة كالبوذية والكونفوشيوســية 
والهندوســية، والبعض الثالــث ليس مرجعه 
الدين السماوي أو الوضعي، وإنما يستند إلى 

مذاهب فكرية كاإلنسانية الجديدة Neo Humanism على سبيل المثال. 
وعلى هذا فتلك األنساق يغلب عليها التميز الواضح، إذا أرجعناها إلى 

مصادرها األساسية، ويمكن تصنيفها على النحو التالي1:
(1) المصـــدر األول: وهو يتمثل فــي ديانات التوحيد الســماوية، 
ومنهــا التنويعات والصور الســائدة للديانتين ذواتي القيم الســماوية 
المنزلة القويــة: األولى هي الديانة المســيحية بمذاهبهــا المتعددة. 

والثانية هي اإلسالم بمذاهبه.
وتحوي الديانتان رسالة سماوية عن اإلله الواحد الحق، والحقيقة 
الوحيدة إلى العالم، ولعل هذا المضمون هو مصدر المنافسة والخالف 

 Wang Gungwu, The Future of Secular Values, National University of  Singapore, 1 ـ انظر: 
   2007, PP: 2-3.

 É«LƒdƒæμàdG âª¡°SCG
 øe ¢SÉædG ø«μªJ »a
 º¡àÄ«H ≈∏Y Iô£«°ùdG
 ¬dE’G Iôμa π©éJ áLQóH
 πbCG  Iôμa IQó≤dG πeÉc
kÉYÉæbEG  πbCG  hCG  IQƒ£N
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الدائم بيــن الديانتين، ولذلك فالخصومة ال تــزال قائمة بينهما حول 
هذا المضمون. والواقع أن االنقســام الغالب قــد انبثق بوضوح بينهما 
في العصور الحديثة جــراء االتجاهات المتنوعة نحــو تزايد التيارات 

العلمانية.
ففي المسيحية ظهرت المبادرة بفصل الكنيسة عن الدولة، فالقت 
مقاومــة عنيفة في البداية، ولكن ســرعان ما حظيــت بالقبول العام، 
وعلى هذا بدأت القيم العلمانية تأخذ مجراها وتجد مكانها، وتنتشــر 
فــي كل الــدول ذات الخلفية المســيحية. أما في اإلســالم، فإن هذا 
المسلك مرفوض من األساس ومستحيل أصًال، على الرغم من الجهود 
الدائبة التي يبذلها القادة السياســيون ـ كأفراد ـ والمثقفون والعلماء 
الذين يدركون األســاس العلمانــي للعالم المعاصر. إن اإلســالم دين 
ودولة، دنيا وآخرة، يوجه السياسة واالقتصاد واالجتماع لعمارة األرض 

بشرع اهللا، وهذا هو جوهر استخالف اإلنسان في األرض.
والســؤال الذي يطرح نفســه ـ في هذا الشأن وبشــدة ـ هو كيف 
Secular، دون أن يفقــد إيمانه باهللا  يكون اإلنســان المســلم علمانيــاً 
وعقيدته اإلســالمية؟ إن اإلجابة تثيــر عديدًا من العقبــات والقضايا 
الشــائكة التي ال تنتهي. وقد تبدو اإلجابة السريعة لدى الكثيرين من 
عالمنا اإلسالمي في أن التمسك باإلسالم وحمايته يفضل أن تكون من 
خالل المنافع المادية للقيم العلمانية؛ أي توظيف المنجزات الحضارية 

المادية لدعم الدين اإلسالمي والمحافظة عليه ونشره1.

1 ـ لعل المنجزات المادية للحضارة الغربية ذات القيم العلمانية يمكن استخدامها في تحقيق 
التواصل االجتماعي مع المسلمين وغيرهم في بقاع األرض، والحوار معهم، وإظهار جوهر 
القيم اإلسالمية من خالل التعامل المباشر وغير المباشر، وعبر وسائل عديدة كالتليفون 

والنقال واإلنترنت والقنوات الفضائية، والمؤتمرات والندوات العالمية... إلخ.
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(2) المصدر الثانـــي: ويتضمن الديانات الوضعية بجنوب آســيا، 
وال سيما الهندوسية Hindusim والبوذية Buddhism اللتين تؤكدان على 
قيم النقاء الباطني Inward Purity، ســواء نحو اآللهة المتعددة لديهم 
والطوائف المتنوعة ـ كما في الهندوســية ـ أو نحو القيم التي تستند 
إلى تنويعات تســمح للبوذي أن يحلــق في آفاق بعيــدة، ويطلق لذاته 
العنان في التأمل، ويعلــو فوق واقعه. وعندما يرفــض البوذي إلهه أو 
من الكفــر أو الزندقة Heresy، وإن  آلهته، عندئذ تبــدو البوذية نوعاً 
ظلت ترتكز في جوهرها على السكينة الداخلية Inner Tranquility التي 

تنبع من المصدر نفسه وهو الهندوسية1.

تدفعا  لم  الوضعيتيــن  الديانتين  هاتيــن  أن  إلى  اإلشــارة  وتجدر 
كليهما ال يزاالن  أتباعهما نحو حلول علمانية لمشــكالت العالم، ولكنّ 
قادرين على تحمل القيم العلمانية واعتناقها، خاصة وأن هؤالء األتباع 

ال يرون فيها تهديدًا ألساس مذهبهم الديني.

(3) المصدر الثالث: وهو يحوي المذاهب العلمانية التي تســتمد 
جذورهــا من عالم الرومان واإلغريق القديم، ومن شــرق آســيا. وقد 
شــهد هذان العالمان تحوالت جذرية خالل األلفيتين السابقتين. ولعل 
الوجه الجديد لهذه المذاهب هو مــا قادته أوروبا الغربية وامتداداتها 
الثقافية في األمريكتين واســتراليا، وتأثيراتها التي ال تتوقف في شرق 
آســيا بمعدالت تتزايد أو تتناقص فــي تقليدها والتشــبه بها. غير أن 
األصول المنفصلة لكل الطرفين ـ الغربي واآلســيوي ـ ال تزال تشــغل 

أهمية، تكفي إلثارة التوتر الشديد بينهما.

.Wang Gungwu, Ibid, P. 3 :1 ـ انظر
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إن كال العالمين يدعي بعالمية وشــمولية العلمانية التي قدمها كل 
منهما، يؤكد أحدهما على أنه قدمها من خالل الروح العلمية والقانونية 
التي تتجسد في حرية األفراد، ويرى ثانيهما أنه قدم العلمانية من خالل 
تأكيده على األخالقيات االجتماعية Social Morality والتناغم االجتماعي 
Social Harmony. ومن الممكــن القول بأن الــروح الرومانية اإلغريقية 

ـ في ذاتها ـ قد ضلت الطريق أو فقدت مســارها، وبالتالي تحتاج إلى 
مخاٍض جديد يتواله الباحثون المسيحيون فيلقون عليها الضوء.

تلك هي المصادر الحاكمة للقيم على المستوى العالمي، وعلى هذا 
ـ هو المحدد األساســي  أو وضعياً  كان ســماوياً  نالحظ أن الدين ـ أياً 
للنســق القيمي على مدى التاريخ، وإن تباعدت التوجهات القيمية بعض 
أو رهباً؛ إذ أن الدين  الوقت عن الدين فإنها سرعان ما تعود إليه رغباً 

يمثل الفطرة التي فطر اهللا الناس عليها، وال تبديل لخلق اهللا.

á«dhódG äÉª«¶æàdGh ácôà°ûªdG äÉ«dhDƒ°ùªdGh º«≤dG :kÉãdÉK
ترتبط القيــم ارتباطاً وثيقاً بالدين ـ كما أســلفنا ـ ويترتب عليها 
ما يســمى «بالمسؤولية المشــتركة» Common Responsibility. وقد نبع 
المفهوم من التراث المشترك للجنس البشري، وهو تعبير عن المبادئ 
العامة للمســاواة في القانون الدولي. ويتضح المبدأ من خالل الفروق 
التاريخية بين إســهامات البلدان المتقدمة، والبلدان النامية في العالم 
الثالث، حيال المشكالت البيئية الكونية Global، ومدى االختالفات فيما 
بينها في قدراتها االقتصادية والتقنية على التعامل مع هذه المشكالت1. 
وبصرف النظر عن هذه المسؤوليات المشــتركة، فإن هناك اختالفات 

هامة بين المسؤوليات المقررة في هذين النمطين من البلدان.

 The Principle of Common but Differentiated Responsibilities: Origin and Scope, 1 ـ انظر: 
World Summit on Sustainable Development, Johnannesberg, 26 August, 2002, P. 1.
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إن مبدأ المســؤولية المشــتركة مبدأ إســالمي بالدرجــة األولى؛ 
إذ يأمرنا القــرآن الكريم بالتعاون بالبر والتقــوى، وينهانا عن اإلثم 
والعدوان، ويدعونــا إلى أن نقي أنفســنا وأهلينا نــارًا وقودها الناس 
ــنة النبوّية لنا المســؤولية المشتركة، فتدعونا  والحجارة. وتحدد الس
إلى االهتمام بأمر المســلمين، «فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس 
منهم»، و«حب ألخيك ما تحب لنفســـك»، والمظلة الكبرى هي قول 

.﴾μ  ´  ³²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿ : 4 ربنا
والدولية  اإلقليمية  والمنظمات  المختلفة،  المجتمعات  ســعت  لقد 
لبلورة مفهوم «المسؤولية المشتركة»، وعقدت ندوات في هذا الشأن 
تضــم المهتميــن والمتخصصين في علوم شــتى لتأصيــل المفهوم، 
وتفعيلــه في التعامل مــع قضايا الصحــة والتعليم والبيئــة والطاقة 
والموارد ومكافحة الفقر واألمن االجتماعي والتنمية البشرية وغيرها 

الكثير.
وفي هذا الشــأن صدر إعالن ريو دي جانيرو Rio Declaration في 
أغســطس 2002 حول قضية التدهــور البيئي العالمــي. وُطرحت على 
 Common «الســاحة فكرة أو مبدأ «مسؤوليات مشــتركة ولكن متباينة
للجميــع.  ملزمــاً  المبــدأ  وصــار   ،but Differentiated Responsibilities

إن البلدان المتقدمة تشــعر بامتنان نحو المســؤولية التي تحملها في 
المنتدى الدولي للتنمية المستدامة Sustainable Development في ضوء 
الضغوط التي تمارسها شعوبها على البيئة العالمية، وعلى التكنولوجيا 

المتقدمة ومصادر التمويل التي تحتاجها1.

 The Principle of Common but Differentiated Responsibilities, Op. Cit, P. 2. See Also: 1 ـ
 Shared Values, Shared Responsibilities: G8 Africa Joint declaration, G8 Summit of

Deauville, May 26-27, 2011, P. 7.
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إن مبدأ «مســؤولية مشــتركة ولكــن متباينة» يتضمــن عنصرين 
أساسيين هما:

(1) المســؤولية المشــتركة للدولة لحماية البيئة مثًال، أو حماية 
أجزاء منها، على المستويات القومية واإلقليمية والدولية.

(2) الحاجة إلى مراعــاة الظروف المختلفة لكل دولة، ووضعها في 
الحسبان، وخاصة اإلسهام في تفاقم مشكلة معينة، والقدرة على الوقاية 

منها، أو تقليل معدل التهديد الذي تمارسه، وضبطه، والتحكم فيه.
وعلى هذا المبدأ ذاته تترتب نتيجتان على األقل وبقوٍل عملي وهما:
(1) إمكانية الطلب من كل الدول المعنية أن تشــارك في مقاييس 
االســتجابة الدولية للمشــكالت البيئيــة، بقصد إبــراز دور كل دولة، 
وتحديد المشــكالت الطارئة، وكيفية اإلســهام في حلهــا والوقاية من 

نظائرها في المستقبل.
(2) فــرض التزامات مختلفة على الدول، نحو المســتويات البيئية 
ومتطلباتهــا. وتمتد جذور هذا المبدأ عموماً إلى ما قبل نشــأة منظمة 
اليونســكو، كما دعمتــه ممارســة الدولة علــى المســتويات اإلقليمية 

والكونية.
وعلى الجانــب اآلخر المفاهيمــي، يوجد مفهوم قريــب آخر، وهو 
«المســؤولية المشــتركة» Common Responsibility، ويصــف المفهوم 
االلتزامــات المشــتركة لدولتيــن أو أكثر تجــاه حماية مصــدر بيئي 
خاص. ومن الممكن تطبيق المسؤولية المشتركة حينما يكون المصدر 
مشــتركاً، وليس تحت ســيطرة دولة أو ســلطة مطلقة Sovereign ألية 
دولة، ولكن يتعرض لمصلحة قانونية مشــتركة (مثل التنوع البيولوجي 
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الذي يصبغ االهتمام المشــترك للجنس البشــري)1. وقــد برزت فكرة 
المسؤولية المشتركة من سلسلة القوانين الدولية التي تحكم المصادر 
التي تصنفها على أنها إرث مشترك Common Heritage للجنس البشري 

أو على أنها اهتمام مشترك.
العالم  مجتمعات  الصيــن  تصدرت  وقد 
للحديــث حول هــذا المفهوم «المســؤولية 
المشــتركة»، وفي هذا الشأن يؤكد الرئيس 
المســؤولية  نظرية  علــى   Hu هــو  الصيني 
يجب  الدولي  المجتمع  أن  ويرى  المشتركة، 
أن يبــدأ دوره بتنميــة العنصــر البشــري، 
المشتركة  بالمســؤولية  اإلحســاس  وترسيخ 

حتى يمكــن التغلب على التحديــات والتهديدات العالميــة الكبرى2. 
لقد اجتاحت العالم موجة من العولمــة االقتصادية، وصار اصطالح 
الباردة.  الحرب  منذ  انتشــارًا  أكثر   Global Village الكونية»  «القرية 
ومع أعتاب األلفية الجديدة، طــرأت مجموعة أزمات، وحلّت تحديات 
خطيرة تهــدد العالم ككل ومنهــا نقص الموارد، والطاقــة، وارتفاع 
درجة حرارة الجو، واألمن الغذائي، وقضايا الصحة العامة، والكساد 
االقتصــادي، وغيرهــا ممــا يتــرك بصماته علــى الســالم والرخاء 
العالميين. وهنا تظهر تســمية جديدة نصف بهــا العالم بأنه مجتمع 
المخاطر الكوني Global Risk Society، مما يســتلزم التعاون الدولي 
والمسؤولية المشتركة، واالهتمام بالمعيشة، وتنمية العنصر البشري. 

 .Ibid, PP: 2-3 :1 ـ انظر
President Hu, Emphasizes the Theory of Common Responsibility, English Peopledaily. 2 ـ
 com.cnopinion, P. 1.

 IójóédG á«ØdC’G ÜÉàYCG  ™e
 Oó¡J Iô«£N äÉjóëJ âq∏M
 ,OQGƒªdG ¢ü≤f É¡æeh πμc ºdÉ©dG
 IQGôM áLQO ´ÉØJQGh ,ábÉ£dGh
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لدعم المســؤولية المشــتركة  وهنا يطــرح الرئيس الصيني برنامجاً 
يتمثل في النقاط التالية1:

 Enhanced International Cooperation (1) تعزيز التعــاون الدولــي
كسبيل وحيد لمواجهة التحديات والتهديدات العالمية.

(2) التــزام األحــزاب السياســية المتنوعــة بمبدأ المســؤوليات 
المشــتركة، ويمكــن أن يرتبــط ذلــك بمنظمــات األمــم المتحــدة، 

.Kyoto Protocol والبروتوكوالت الدولية مثل بروتوكول كيوتو
(3) على الدول الناميــة أن تواجه المســؤوليات التاريخية، وتفي 

بالتزاماتها تجاه الموارد والطاقة، وتتبنى التكنولوجيا صديقة البيئة.
(4) وقــوف الدول المتقدمــة في صف البلــدان النامية من خالل 
تبني سياســات اقتصادية على المســتوى األكبر، تحقق النفع والفائدة 
لالســتقرار االقتصادي العالمي، وتفيد ســوق التمويل الدولي، وتحقق 
التعــاون في مجــال اإلشــراف المالي الدولــي، واإلســراع باالقتصاد 

العالمي نحو استرداد عافيته.
(5) تنســيق حاجات العالم، وتحقيق التنمية المســتدامة، ومعنى 
ذلك بلــورة مصالــح واحتياجــات كل من الــدول المتقدمــة والدول 
النامية على الســواء لتحقيق تنمية اقتصاد العالم والحفاظ على النمو 

المتوازن، وال مجال لكل ذلك إال من خالل تنمية العالم الثالث.
(6) أن تْدخــل بلدان العالــم الثالث ضمن البلــدان الموقعة على 
االتفاقيات الدولية للمشاركة في المسؤولية المشتركة، ومراعاة تدعيم 

 .Ibid, PP: 2 - 4 :1 ـ انظر
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النمو عند تنفيذ سياســات التكيــف الهيكلي، وتطبيــق مقاييس توفير 
الطاقة، وإعطاء األولوية لدوران االقتصــاد Circular Economy بانتهاج 
طاقة جديــدة، وصناعات موفــرة للطاقة، وتدعيم النمــو االقتصادي، 

وتغيير النموذج التنموي.
وال شــك في أن دعــم الدين والقيم «للمســؤوليات المشــتركة»، 
وترسيخ «مسؤوليات مشتركة ولكن متباينة» يساعد على تحديد األدوار 
والواجبات، وينشط تقســيم العمل الدولي، ويحدد لكل دولة ما تقوم 
به نحو نفسها أوالً، ونحو الدول األخرى ثانياً. ولعل توازن الحقوق مع 
الواجبات على المستوى العالمي يعزز العدل والمساواة، ويزيل األحقاد 
بين الشــعوب، وينشــر التســامح بين األفراد والجماعات والمنظمات 
والدول ككل، فما أحوجنا لمراعاة هــذه القواعد، وتفعيل األدوار حتى 

يصبح عالمنا بال أحقاد وال تفاوتات طبقية صارخة.

πÑ≤à°ùªdGh ô°VÉëdG :º«≤dGh øjódG :kÉ©HGQ
لقد عّجــل الفصل بين الكنيســة والدولة من نجــاح تعديل القيم 
الدينية المسيحية في أوروبا بعد عصر النهضة. وعلى هذا فقد تعدلت 
قيم الرســالة المســيحية، وســادت القيم العلمانية. أما في اإلسالم، 
فإن الروح اإلســالمية بــارزة في القيــم اإلســالمية، وبالتالي فمهما 
تعرضت لمحاوالت التعديل أو التبديل، فإن من الصعب تعديلها ـ كما 
تعدلــت القيم المســيحية ـ وعلى هذا نالحظ حجم مــا يبذله الغرب 
من جهد لدعم من يطلق عليهم النخبة المثقفة في العالم اإلســالمي 
لتحقيق التغريب Westernization ونشــر القيــم العلمانية وتغيير القيم 
اإلســالمية األصيلة. وفي هذا الشــأن ينادي دعــاة العلمانية الغربيون 
باالهتمام بالنخــب المثقفة في العالم اإلســالمي؛ «ألن تقّدم وتناصر 
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الثورة العلمية والتكنولوجية التي غيّرت وجه العالم المعاصر في هذه 
اآلونة»1.

وحول عالقــة الدين والقيــم بالتنمية والسياســة دارت ـ وتدور ـ 
مساجالت بين العالمين الغربي واإلسالمي، حول دور الدين في الحياة 
العامة والتنمية والتخطيط والسياسة... إلخ. والغالب عليها هو محاولة 
من الســاحة، بدعوى أن أوروبا تقدمت في عصر  استبعاد الدين تماماً 
النهضة وما تــاله نتيجة لفصل الدين عن السياســة وعزل الكنيســة 
عن الدولة. ولكن هــذه الدعاوى مغلوطة من ناحيــة، وال تصدق على 
كل األديــان من ناحية أخرى. عــالوة على أنها تســتهدف عزل الدين 
عن الحياة العامة والشــأن العام، وجعله مجــرد طقوس تؤدى في دور 
العبادة، وال عالقة لها بالواقع الذي يعيشه الناس، وإيجاد نسق ديني 
علمانــي جديد تحت مســمى العلمانيــة Secularization، أو اإلنســانية 
الجديدة Neo Humanism. وفي هذا الشــأن نقدم نموذجين من الفكر 

المسيحي الغربي للداللة على زيف هذه الدعاوى، ودحضها:
(1) النموذج األول قدمه داڤيد پيكمان David Pickman وفيه يقول: 
إن الكثير من الرخاء االقتصادي ـ الذي تحقق في الغرب بعد الحرب 
العالميــة الثانية ـ تبدد بطريقــة جنونية وذاتية التدمير؛ إذ تشــجع 
الحضارة الغربية المادية على السعي إلى السعادة، واإلحساس بالقيمة 
اإلنســانية من خالل االمتالك واإلنفاق واالســتهالك؛ ولكن الماليين 
الذين خدعتهــم هذه اآلمال الزائفة يشــعرون باإلحباط في حياتهم2. 

  Wang Gungwu, Op. Cit., P. 5: Louise Antony, Neo-Humanist :1 ـ انظر على ســبيل المثال
 Statement of Secular Principles and Values: Personal, Progressive and Planetary, Paul

Kurtz Lecture, 2011, PP: 1-5.

2 ـ داڤيد پيكمان وآخرون، التنمية والقيم: مناقشــة حرة لنخبــة من خبراء البنك الدولي، 
ترجمة محسن يوسف، مكتبة األسرة، القاهرة، 2007، ص 57 ـ 58.
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ويالحظ پيكمان أن المادية المفرطة تســتهلك قدرًا كبيرًا من الطاقة 
اإلنسانية، والموارد المادية التي يمكن توجيهها لحل مشكالت العالم 
 Social Exclusion كالفقر والمجاعة في أفريقيا، واالستبعاد االجتماعي
للفئات المهمشــة والضعيفــة في العالــم الثـالث، وفقـــدان المأوى 

اآلدمي.
إن األثريــاء والدول المتقدمــة ذات الرصيد الحضــاري العالمي 
والتاريخي ـ أوروبا الغربية والواليات المتحدة ـ تشعر بأنها ال تستطيع 
أن تنفق مزيدًا من الوقت أو المال لتقليل الفقر أو مواجهة المجاعات؛ 
ولكنها في الوقت نفســه تلهو بأجهــزة الڤيديو، وتوزع الســالح يميناً 

وشماالً، وتؤجج الفتن، وتشعل الحروب هنا وهناك.
المالحظ أن مشــكالت العالم معقدة وخالفية، إال أن هذا التعقيد 
ال يخفى جوانبــه الدينية واألخالقيــة، فالورطة التي يعيشــها كوكبنا 
حول تعقد مشــكالتنا؛ وإنما هي باألحرى تتمثل في أنه  ال تدور أساساً 
ال توجد لدينا الدوافع الدينية واألخالقية الكافية لمعالجة المشكالت 
التي تهدد العالم بكل قوانــا، أو القتناص الفرص الواعية لمعالجتها، 
نظرًا للكسل المعنوي المتأصل، ولضعف الوازع الديني الذي لم تبذل 

الجهود لغرسه خالل التنشئة االجتماعية.
ويالحظ پيكمان ـ كاقتصــادي في البنك الدولــي، وكرجل دين 
مســيحي ـ أن المجتمعات التعددية الحديثة تشــهـد كتمان الحديث 
 .Public Policy حول الديــن واألخالق في حــوار السياســة العامــة
وإذا كانــت التقاليد العلمانيــة في هذه المجتمعات قد نشــأت كرد 
فعل لفصل الكنيســة عن الدولــة، إال أن المتوقع أن يســود احترام 
التعدديــة الدينيــة والصمــت إزاء الخالفــات الدينية، مما ييســر 
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التعايش والتســامح بيــن ذوي العقائد المختلفة، ويقــرب بينهم في 
العمل والحياة1.

غير أن الصمت يولد مشــكالت من نوع آخر؛ إذ تســتبعد الشؤون 
قصٍي،  ركن  إلــى  وتنفيه  الدين  واالجتماعيــة  والسياســية  االقتصادية 
وتؤدي أدوارهــا في غياب المبــادئ األخالقية، وهنا تضيــع المبادئ، 
وتنحدر األخالق، وتنحســر القيم، ويتحول المجتمع إلى غابة ال مكان 
فيهــا للضعفاء أو الفقــراء أو المرضــى. ولذلك تــزداد الحاجة إلى 
التعــرف على الخيــوط الرفيعــة من القيــم التي تجمع بيــن مختلف 
الثقافات والديانــات، وتتيح الفرصة لحوار بين الثقافات والحضارات، 

كما تساعد على توفير المناخ األخالقي لمناقشة المسائل العامة.

 Ray Azzopardi أزوبــاردي»  «راي  فيــه  يقّدم  الثاني  النموذج   (2)
بتاريخ 27 يونية 2011 ردًا على رفائيــل دينجلي Raphael Dingli الذي 
 The «نشــر دراســة له في 9 يونيــه 2011 حــول «الطريــق العلماني
Secular Way في مالطا. تكلــم دينجلي Dingli عمــا أطلق عليه القيم 

العلمانية، وأكد على أن «األفــراد في الدولة العلمانية ليس لهم الحق 
في فــرض أخالقياتهم على اآلخريــن». وقال أيضــاً: «إن مالطا دولة 
علمانية، وبالتالي فإن المعتقدات الدينيــة ال يجب أن يكون لها مكان 
وال وجود في العملية السياســية»، وخلص دينجلي فــي النهاية إلى أن 
هنــاك ضميرين يتصارع كل منهمــا مع اآلخر، وهمــا الضمير الديني 
.2 Democratic Conscience والضمير الديمقراطي Religious Conscience

1 ـ المرجع السابق، ص 62.
 Ray Azzopardi, Secular Values, Absolute Truths and Modern Trends, Xemxija, Monday 2 ـ
 June 27, 2011, PP: 1-2.
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ويتعجب أزوباردي بشــدة من مدى مالءمة قول ودراســة دينجلي 
مــع الواقع، ومع مــا تدل عليه مالمــح الحيــاة االجتماعية حول ما 
سمي «بالقانون األســمى لعالمنا أو ألرضنا»، حيث يتضح بجالء أن 
 Apostolic Religion الدين الحاكم في مالطا هــو «الدين البابــوي
الكاثوليكي الروماني»، وأن ســلطات الكنيســة البابوية الكاثوليكية 
لديها الحق، وعليها الواجب في أن تعلمنا أي المبادئ صحيح؟ وأيها 

خاطئ؟
ويتســاءل أزوبــاردي باندهــاش: «أليس 
في  متجــذرًا  ـ  الكاثوليكي  الديــن  ـ  ديننــا 
مجتمعنا ومتخلًال في طريقة حياتنا ومعيشتنا 
وعقائدها  الكنيسة  تعاليم  أليســت  بكاملها؟ 
اتباع  على   Sinners المخطئين  نحن  تساعدنا 
ما هو أصلح لنا كبشر، وما هو خير للمجتمع 
الصراع  يوجد  لماذا  األكبر؟  المســتوى  على 

بيــن الضميرين الدينــي والديمقراطي، حينما يكــون أحدهما موجهاً 
لنا تجاه الســلوك الصحيح؟ وهل يسير كل شــيء باسم الديمقراطية 
وعلى هدى منها؟ وهل ســنكون أحــرارًا في أن نفعل ما نريده باســم 
الديمقراطيــة؟ وهل الصواب والخطأ يعتمدان على طريقة كل إنســان 
في التفكيــر؟ أال ُيوجد المزيد من الحقائق المطلقة التي أرســل اهللا 
المســيح ‰ لينادي بها ويدعــو إليها علــى األرض، والتي ال تزال 
الكنيســة الكاثوليكية تدعو إليها؟ وهل تســتولي القيم العلمانية على 
القيم الدينية باســم الحرية؟ أليس كل الناس ـ مثل السيد دينجلي ـ 
علينا  ويضيقون  األكبــر،  المجتمع  على  الخاصــة  معتقداتهم  يفرضون 

معيشتنا باسم القيم العلمانية؟».

 øe äÓμ°ûe óqdƒj âª°üdG ¿EG
 ¿hDƒ°ûdG ó©Ñà°ùJ PEG ;ôNBG ´ƒf
 á«°SÉ«°ùdGh ájOÉ°üàb’G
 ¬«ØæJh øjódG á«YÉªàL’Gh

m»°üb øcQ ≈dEG
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وعلى الوتيرة نفســها من التســاؤالت واالندهاش، أكد البابا بندكت 
الســادس عشــر Pope Benedict XVI على «أن هناك بعض األشــكال من 
السلوك والتفكير، قد تقدم لنا على أنها الوحيدة المعقولة، وهذا يصدق 
أيضاً على البشر تقريباً، فيقال بأنهم الوحيدون المقبولون أو العاقلون»1.
ويلفــت أزوبــاردي أنظــار المجتمع الغربــي ـ الذي يتبنــى القيم 
العلمانيــة ويتحمس لهــا ـ إلى أن المســيحية تتعــرض اآلن لضغوط 
ال تحتمل، وتالقي االســتهزاء من طريقة التفكيــر التي يصفونها بأنها 
زائفــة. أضف إلى ذلك فــإن المناظرة التي عقدت حــول الطالق في 
مالطا قــد انقلبت إلى هجوم صريــح ضد الكنيســة ورجالها وقادتها 
الروحيين، بعد أن أعلنوا رفضهم للطالق لحماية األُســرة من التفكك 
والحفــاظ علــى الميثــاق الغليــظ Indissolubility للــزواج، وكأن هذا 
الموقف يهدد المبادئ الديمقراطية، ويتســاءل أزوباردي لماذا الهجوم 

والسخرية من القيم الدينية؟2.
إن مالطا ـ كما يراهــا أحد أبنائها وهو أزوبــاردي ـ كلما ازدادت 
علمانيــة ازدادت الحاجة إلــى تعاليم الكنيســة الكاثوليكيــة. ونظرًا 
لضعف النفس البشــرية، والطبيعية البشــرية، وتعرض اإلنسان دائماً 
الرتكاب الخطيئــة، وزيف فكرة الحرية التي يســعى البعض لتعزيزها 
وتدعيمها، فقد صارت الحاجة أكثر إلحاحاً إلى تعلم الحقائق المطلقة 
Absolute Truths والمحافظة عليها. إن الكنيســة تريد لمالطا أن تظل 

كاثوليكيــة، وتتبــع التعاليم الكنســية الكاثوليكية، ال بســبب النظرة 
على  المعتقــدات  فرض  فــي  للرغبــة  أو   ،Fundamentalistc األصوليــة 

Peter Seewald, Light of the World, in: Azzopard, Ibid., P. 3 1 ـ
 .Secular Values, Op. Cit., P. 2 :2 ـ انظر
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اآلخرين؛ ولكن ألن ما تعلمه الكنيسة للشعب وما تعمله هو خير دائماً 
لصالح البشر مهما كانت دياناتهم وعقائدهم.

والمالحظ أن هذين النموذجين يعكسان واقع المجتمعات الغربية، 
وخاصة موقف القيم الدينيــة والقيم العلمانية والعالقــة بينهما. كما 
أنهما يشيران إلى أن المجتمع ـ أّي مجتمع ـ مهما بلغ تقدمه أو تخلفه 
ال يســتغني عن القيــم الدينية التي تتســامى على النــوازع الفردية، 
والمصالح الشــخصية وتذيب الفرد في المجموع، وتحيل الجماعة إلى 
راٍع للفرد، والفرد إلى ســاهر علــى أمن الجماعة. وفــوق هذا وذاك 
كهذا يســاعد على نشر الفضيلة، والتســامح، والمودة بين  فإن سياقاً 

الجماعات والشعوب.

أما بالنســبة للمجتمعات اإلســالمية، والقيم الدينية اإلســالمية، 
فإنها ليســت في حاجة هنا إلى تناول؛ ألنها أوالً واقع ملموس يفرض 
ألننا عشــنا مع مجموعات من القيـم العلمانية، ورأينا  نفســه، وثانياً 
أنها غائية Telic، تخدم غاية محددة لصالح فرد أو ساللة أو جماعة، 
ألن النسق القيمي اإلســالمي يعلي من شأن اإلنسان كخليفة هللا  وثالثاً 
تعالى في أرضــه، ويعطيه صالحيات ال حد لها لعمارة األرض بشــرع 
اهللا. وإذا كان هناك تجاوز أو أخطاء ظاهرة للعيان فهي ال تعيب القيم 

اإلسالمية، ولكن تعيب المسلمين أصحابها، وهذا شأن مقدور عليه.

ácôà°ûªdG á«dhDƒ°ùªdGh áaô©ªdGh É«LƒdƒjójC’G :kÉ°ùeÉN
يســتخدم مصطلح األيديولوجيا Ideology كمرادف لمفاهيم أنساق 
الشــائعة.  والثقافة  المطلقة،  والقيم  (العامة)،  المشــتركة  المعتقدات 
ويــرى المنظــرون أن األيديولوجيــا هــي الدعامة األساســية للنظام 
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االجتماعي فــي المجتمعات الرأســمالية المتقدمة1، ويرجع اســتخدام 
المصطلــح إلى كارل ماركس K. Marx وكان يشــير بــه إلى الظاهرة 
االجتماعيــة، وهي مجــال األفــكار أو الثقافة بشــكل عــام، واألفكار 
السياسية أو الثقافة السياسية على وجه الخصوص، وكذا العالقة بين 
حقل األفكار وغيره من الحقول السياسية واالقتصادية. وقد دارت هذه 
 E. Durkhiem ودوركايم Max Weber المناقشــات بين أتباع ماكس فيبر
والبنيويين حتى أثرت بشكل ملحوظ على التنظيرات الماركسية الخاصة 

بمفهوم األيديولوجيا2.
وقد أوضح ماركــس طبيعة العالقــة بين مجال األفــكار ومجال 
االقتصــاد، وحــدد أن أفــكار الطبقــة الحاكمة تصبح هــي األفكار 
السائدة أو الحاكمة. وتذهب األيديولوجيا إلى أن األفكار تمثل القوة 
المحركــة للتاريــخ، وإن كان ماركس أكد على أن الصــراع الطبقي 
هو المحرك الرئيــس، وأن الجدل دائم بين البنــاء الفوقي والبناء 

التحتي.
أمــا المعرفــة Knowledge فهــي المعرفــة الفطريــة أو البداهة 
نكتســبها  التــي  الروتينيــة  المعرفــة  أي   Commonsense Knowledge

من حياتنا اليومية، وما نمارســه خاللها من أنشــطة. ويســمي علماء 
اإلثنوميثودولوجيــا المعرفة الفطريــة بالمعرفة الضمنية. وهي تشــير 
إلى إنجاز متواصل يعتمد فيه األفراد على قواعد ضمنية تحدد «كيفية 
التصــرف» فــي كل موقف، مما يــؤدي إلى خلــق إحســاس بالتنظيم 

1 ـ جوردون مارشــال، موســوعة علم االجتمــاع، المجلــد الثاني، ترجمة محمــد الجوهري 
وآخرين، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، 2000، ص 1118.

2 ـ جوردون مارشال، موسوعة علم االجتماع، المجلد األول، ترجمة محمد الجوهري وآخرين، 
المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، 2000، ص 252 ـ 253.



والمستقبل القيمية  المسألة 

173

 Symbolic Interaction الرمزيــة  التفاعلية  وتذهب  المنطقي1.  والترابط 
إلــى أن اهتمامات علم االجتماع يجب أن تنصب على تفســير تصورات 
الناس عــن العالم االجتماعــي، وأن التحليل السوســيولوجي يجب أن 

يرتكز على هذه التصورات وينطلق منها.

والمالحــظ أن مجال المعرفة قــد أصبح أكثر اتســاعاً في الوقت 
الراهن مــع تكنولوجيا المعلومــات التي أغرقت العالــم في بحار من 
المعارف والمعلومات الدقيقة والتفصيلية عن كل شــيء وفي أي مجال. 
لقد ســاعدت العولمة ـ وما قدمته من أقمــار صناعية وقنوات فضائية 
وشــبكة دولية للمعلومات (اإلنترنت) ـ على تداول المعلومات، واكتساب 
الخبــرات، وزيادة التواصل االجتماعي، ومن ثم زيادة رصيد اإلنســان 
عمومــاً من المعرفة، مما ينعكس على ســلوكه وقراراتــه وحياته ككل. 
ولعل ثورات الربيع العربي انعكاس جوهــري لصدى المعرفة في بعض 

جوانبها.

على حين تعني المسؤولية المشتركة ـ كما سبق ـ االلتزام المتبادل 
بيــن طرفين أو مجموعة أطــراف نحو أداء فعل معيــن يتحدد فيه دور 
كل طرف، والكيفية التي يؤديــه بها2. ويغلب على هذا المفهوم الطابع 
القانوني؛ ألنه يتعرض لمصلحة قانونية مشــتركة. وقد كثر اســتخدام 
المفهوم في قضايا العالم الساخنة مثل الفقر، واالستبعاد االجتماعي، 
والتخلف، وتلــوث البيئة، وندرة مصــادر وموارد الطاقــة، والتصحر، 

والتغيرات المناخية، واإلرهاب والقرصنة... إلخ.

1 ـ جوردون مارشــال، موســوعة علم االجتماع، المجلــد الثالث، ترجمة محمــد الجوهري 
وآخرين، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، 2001، ص 1373 ـ 1374.

The Principle of Common but Differentiated Responsibilities, Op. Cit., P. 2. 2 ـ 
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والمعرفــة  الســلوك،  توجــه  أفــكار   Ideology األيديولوجيــا  إن 
Knowledge هي قواعد ضمنية تحدد لنا كيفية التصرف، والمســؤولية 

باآلخر،  االعتــداد  إلــى  تدعونــا   Common Responsibility المشــتركة 
واالعتراف بحقه في الحياة، والتوازن بين الحقوق والواجبات، والعدالة 
بين األنا واآلخــر. إن هذا المثلث الفكري يمكــن أن يقود العالم إلى 
الســالم والتنمية واألمن، كما يمكن أن يسهم في حل مشكالت الفقر 
والجوع في العالم الثالث، ويجتث الحقد من صدور الشعوب المقهورة 
البائسة، وينشر المودة، فيسود التسامح بين الجميع. ولكن هل العالم 
مــاٍض في هذا المســعى؟ أم أن الجيوب الخاصــة والخزائن الخاصة 
هي األْولى بــأن تمتلئ بثمرة كد الفقــراء والمقهورين والمســتبعدين 

اجتماعياً؟

πÑ≤à°ùªdG íeÓe :ácôà°ûªdG á«dhDƒ°ùªdGh øjódG :kÉ°SOÉ°S
إن الحديث عن مســتقبل الدين فــي عالمنا اإلســالمي ال يحتاج 
إلى تدليل على أنه فاعل وحاكم ومؤثر ـ حتى بين الذين ال يحرصون 
على الفرائــض واألركان ـ وأنه بعد كل التجارب التي عاشــها العالم 
اإلسالمي يتبين أن المّد اإلسالمي قادم وإن كان يحتاج من المسلمين 
جميعــاً فهم الديــن كعقيدة ومعامــالت، وبذل الجهد فــي معرفة فقه 

األولويات.
غير أننــي أجد نفســي مشــدودًا للحديث عن الدين المســيحي 
في أوروبــا والواليات المتحدة والغرب عمومــاً؛ ألن الغرب هو موطن 
اإلســالمي  العالم  لمثقفي  مشــجع  وهو  األول،  ومناصرها  العلمانيــة 
ومفكريه لكي يتبنوا العلمانية ويكونوا دعاتها. ومع ذلك تظهر دعوات 
من المجتمعــات الغربية ـ بشــهادة أهلها ـ يدللون فيهــا على أهمية 
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الدين والقيم الدينية، وضرورة رســوخها فــي مواجهة مخاطر القيم 
العلمانية.

لقد حذر البابا بندكت الســادس عشــر المســيحيين من الشراك 
التي ســيقع فيها المجتمع الغربي، إذا تخلى عــن إيمانه باهللا، أو فقد 
هذا اإلحســاس اإليمانــي، وألغى الديــن على كل المســتويات. ويقول 
«بونتيف» Pontiff، و«ســي والد» Seewald: إن اإلنسان ليس قادرًا على 
الصدق... وبالتالي فلــن يكون قادرًا على تحمــل القيم األخالقية من 

باب أولــى.. وإذا تخلى عــن دينه، فلن يجد 
يستظل به1. ومن هنا ال يتبقى للمرء  له لواءً 
لنفســه  األشــياء  يرتب  كيف  يراعــي  أن  إال 
بشــكل معقول، وحينئذ ـ وعلى أي مســتوى ـ 
 The ســيكون رأي األغلبية هو المحك الوحيد
أو  عليه  الموافقة  يمكن  الذي   Only Criterion

تأييده.
 Wang وعلى الجانب اآلخر نعرض لدعاة العلمانية وهو وانج جنجو
Gungwu وتصوره عن مستقبل القيم العلمانية، وذلك من خالل األفكار 

التالية:
(1) مــن الواضــح أنه ال توجــد مجموعات مــن القيــم العلمانية 
الخالصــة. وأن الحاجات الروحيــة تحتاج إلى إشــباع، وأن العلمانية 
تضــرب بجذورها على األقل فــي ديانتين همــا المســيحية والبوذية. 
والقضية هي أنــه مهما علــت العلمانية فــوق األديان التــي تعضدها 
وتغذيها، أو مهما ظلت تتقاســمها الجذور الروحية واألصول األخالقية 

 .Ray Azzopardi, Op. Cit., P. 3 :1 ـ انظر
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 Reconciled اإلصــالح  يتحقــق  أن  اليســير  من  ليس  فإنــه  المختلفة، 
والتسوية بينها.

(2) تعّد القيــم العلمانية ذات صبغة شــاملة جامعــة في األزمان 
الحاضرة، ومــع ذلك فإنها قد تتعرض لالســتخدام االنتقائي من قبل 
الدولــة ـ األمــة Nation ـ State ومن العجب أنها غالبــاً تلقى التأييد 
والدعم من العون المقــدس الذي يضرب بجذوره في التقاليد الدينية 
الموروثة. وقد كان هذا مصدر الصراع المســتمر، وخاصة بين القوى 
نار  أشــعلت  ولذلك  اإلمبريالية،  الســيطرة  عن  تبحــث  التي  العظمى 
حربين عالميتين األولى والثانيــة. ونتيجة لهذا الواقع، بدأت العلمانية 
القومية تقــوض باطراد كل المالمح العامة الشــاملة للنســق القيمي 

وُتضعف أسسها.
(3) ومع هذا فقد كانت العلمانية مســيطرة وسائدة لدرجة أنها لم 
يكن لها أعداء مــن األديان التقليدية على مدى مــا يزيد عن القرنين 
من الزمان، وخاصة خالل العقود الخمسة التي أعقبت الحرب العالمية 
الثانية. غير أن غطرســة Arrogance منظــري العلمانية قد أجّجت أوار 
الحرب المدنية بين مجموعتي القوى الكبرى: الرأســمالية والشيوعية، 
التي قســمت العالم، ودفعته لالعتقاد بأن النصر قــد يحوز الحقيقة، 
فإذا فــاز أحد الطرفين أخيرًا، فقد يبدو انتصار الرأســمالية العالمية 
لــدى البعض؛ ولكنه يســبب لكثير من النــاس تدمير الطاقات  نهائياً 

واألساليب العلمانية.
(4) إننا نعيش ســياقاً بدأت فيه األديان األقــدم، وإعالنات أنصار 
إعادة اإلحيائية المعاصرة تغزو الساحة اآلن وتعلو أصواتها. إن مقاومة 
ما هــو علماني قد يظل عامل إضعاف للبلدان بشــكل عام. ولكنه وجد 
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قوته أخيرًا فــي ثنايا الدفاع األصولي ضــد العلمانية التي تعتمد على 
بعــض النتائج الصارخة للحــرب المدنية العلمانية التــي ألقينا عليها 
الضوء، حيث نالحظ ازدياد الفجوة بين األغنياء والفقراء بشــكل غير 
مســبوق، وحيث تســامت وتعاظمت المصالح القومية األنانية الضيقة، 
وحيث ضاعف التدريب القوي مســتويات أهدافها الخاصة. إن أســاس 
القــوة العلمانية قد نما وتزايد، وتســتدعى حمــاس الهيئات المختلفة 

لتقاوم هذه القوة، وبالتالي صار صوت العلمانية مسموعاً مرة أخرى.
لتيارات  حدودهــا  وتتعرض  العلمانيــة،  القيم  تتعولــم  حينما   (5)
 ،Global Opposition العولمــة، فإنها تواجه بتحدي األضــداد الكونيــة
وتطرح بالتالــي من جديد ثنائية جديدة لدى الكثيرين، مما يســتلزم 
إلقاء المزيد مــن الضوء على الخواء الروحي الذي يشــعر به ويعاني 
منه كثير من الناس. ولهذا فإنهم يؤكدون على القيم التي تتعارض مع 
القيم العلمانية من أجل إضفاء الطابــع الدرامي على اليأس المتزايد 

الذي يبدو أنه يبحث عن استجماع القوة على المستوى العالمي.
(6) يمثل الغرب وشرق آسيا مْركزْين كبيرين للعلمانية المعاصرة، 
ويبــدو أن الغرب واثق ثقة كبيــرة في مجموعة القيــم العلمانية التي 
يتبناها. إن كًال من اليابان والصين قد حاولت أن تطور من الترجمات 
البديلة للكتب الدينية التي يدينون بها، والتي سبقها تبني المؤسسات 
النوعية السائدة في أوروبا الغربية والواليات المتحدة منذ فترة مبكرة، 
وأخيرًا االختيار الكامل في النهاية للكفر الغربي بالشيوعية. وعلى هذا 
فــإن كًال منهما يبحث عن إعادة تعريف لما ســبق له تقبله من القيم 
العلمانيــة الحديثة، ومنها التاى Ti (مؤسســة Ti) باســتخدام (اليونج 
Young) وهو الذي كانوا يســتطيعون فعله في ماضيهــم لتقليل الدمار 

الروحي لشعوبهم إلى الحد األدنى.
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(7) وأخيرًا أيــن تتجه مالمح مســتقبل القيم العلمانية الرئيســة 
الحاكمة؟ إنها ببســاطة تتجه نحو المزيد من العلمانية، فحينما كانت 
في  ومســيطرة  ســائدة  والكونفوشيوســية  اإلغريقية  الرومانية /  القيم 
األقاليم والمناطق البارزة؛ فإن كليهما قد فشــلتا، غير أنهما يمكن أن 
يتعرضا لإلحياء الجديد عن طريق اإلســالم، ولكن يمكن أن تستعيد 
نشــاطها وحيويتها من خالل المســيحية المنقســمة. لقد كانت القيم 
الكونفوشيوســية تخضع إلعادة تفســيرها من خالل المزج الفريد بين 
األفكار البوذية واألفكار الطاووية واســتعادت سيطرتها وسيادتها حتى 

القرن العشرين.
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■  أستاذ وباحث في الجامعة اللبنانية.

1
(العقل  كتابــه  مقدمــة  فــي  الجابري  يقــول 
خالية  العربية  «المكتبة  أن  العربي)  األخالقي 
من أية محاولة جادة وشاملة، تحليلية ونقدية، لنظام 
القيم في الثقافة العربية اإلســالمية». ثم يســتعرض 
مــا ُكتب قديمــاً وحديثاً فــي مقاربة هــذا الموضوع، 
ليســتنتج «أن العــرب لم ينتجــوا في ميــدان الفكر 
األخالقي ما يرقى إلى مســتوى ما أنتجــوه في الفكر 
الفلسفي»، وليجعل هذا االستنتاج بمثابة فرضية يرتب 
عليها سؤاله: لماذا لم يقم علم لألخالق في الثقافة 

العربية على غرار العلوم األخرى؟
القسم  في  قسمين:  في  كتابه  جعل  ذلك  على  بناءً 
األول ـ تحت عنوان: المســألة األخالقيــة في التراث 

*  عــرض كتاب للدكتــور محمد عابــد الجابري، صــادر عن مركز 
دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان.

■  ñƒ°Tôa ø«eCG  óªëe

الثقافة  في  القيم  نظم  نقد 
الجابري* عابد  محمد  العربية: 
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العربــي ـ حدد معاني المفردات / المفاتيح: أخــالق، أدب، نظام، قيم، 
متحدثاً عن «أزمة القيم» وأيهما يؤســس األخالق: العقل أم النقل. وفي 
القســم الثاني ـ تحت عنوان: نظم القيم في الثقافــة العربية أصولها 
وفروعهــا ـ درس الموروث الفارســي، والمــوروث اليونانــي، والموروث 
الصوفي، قبل أن يدرس الموروث العربي الخالص، و«الموروث اإلسالمي 
في البحث عن أخالق إســالمية»، ليعود في فصول هذا القســم األخيرة 

إلى «أزمة القيم»، و«محاوالت في أسلمة األخالق».
وقد رأى الدكتور الجابري ـ نظــرًا لخصوصية الموضوع ـ أن يكون 
«العمل مــن داخل تراثنــا العربي اإلســالمي، ال على أســاس تصنيف 
ايبســتيمولوجياً؛ بل ذاك الذي يعترف بنوع من  حقوله المعرفية تصنيفاً 
االستقالل للموروثات الثقافية المتعددة التي تدخل في تكوين الحضارة 

العربية اإلسالمية؛ ألن هذا التعدد يترتب عليه تعدد نظم القيم فيها».
وهكــذا اســتعرض وناقــش فــي القســم األول معانــي المفــردات 
االصطالحيــة التي تعبّر عــن الحقــل المعرفي لموضــوع البحث، ففي 
اللغة العربية كلمتان يعبّر بهما عن األوصاف التي يوصف بها الســلوك 

البشري:
ُخلُــق (والجمــع أخــالق) وأدب (والجمــع آداب)، والكلمتــان غيــر 
مترادفتين مــع أن الواحــدة منهمــا قد تنوب عــن األخرى. وقــد قّرر 
الجرجاني في تعريفاته أن «الُخلُق عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر 
عنها األفعال بسهولة ويســر من غير حاجة إلى فكر وروية»، مشيرًا هنا 
إلى فكرتين هما: الرســوخ والتلقائية، وبهذا المعنــى يكون الخلق غير 
للسلوك. وبعد أن دقق  السلوك، فهو ملكة أو هيئة في النفس تكون منبعاً 
الراغب األصفهاني في ذلك ـ ناقًال عن المراجع األفالطونية واألرسطية 



الجابري عابد  محمد  العربية:  الثقافة  في  القيم  نظم  نقد 

181

في األخالق، مســتحضرًا في الوقت نفســه المرجعية اإلســالمية ـ قال: 
«ُجعل الخلق مرة للهيئــة الموجودة في النفس التــي يصدر عنها الفعل 
للفعل الصادر عنه باسمه»، ويخلص الجابري  بال فكر، وُجعل مرة اسماً 
إلى االستنتاج بأن للفظ الخلق أربعة استعماالت: األول هو معنى «القوى 
الغريزيــة» وهو قريب مــن معنى الســجية والطبع. والثانــي هو معنى 
«الحالة المكتسبة التي يصير بها اإلنسان خليقاً أن يفعل شيئاً، كمن هو 
للفعل الصادر عن  ة مزاجه. والثالث أن يكون اســماً  خليق بالغضب لِحد
الحالة، وهنا توحيد بين الســلوك وبين الخلــق دافعه الغريزي. والرابع 

أن يكون اسماً للهيئة والفعل معا، مثل العفة والعدالة والشجاعة».
ومن المسائل التي أثيرت بشــأن تحديد معنى الخلق مسألة ما إذا 
كان الخلق يتغيــر أم ال يتغير. وقد صنف األصفهانــي اآلراء هذه داخل 
الفكر اإلســالمي في صنفين: صنــف يرى أن الُخلُق مــن جنس الِخلْقة 
ال أحد يستطيع تغييره مستشهدين بقول النبي ژ: «من أتاه اهللا وجهاً 
حسناً وخلقاً حسناً فليشـــكر اهللا». أما الصنف الثانــي فيرى أنه يمكن 
تغيير الخلق مســتدالً بقوله ژ: «حّسنوا أخالقكم». وقد درس الرازي 
أن اإلنســان له قوتان: قوة نظرية وقوة عملية،  هذه المسألة مســتنتجاً 
«والدين يرجع إلى كمال القوة النظرية، والخلق يرجع إلى كمال القوة 
الفعلية، فال يمكن حمــل أحدهما على اآلخر»، ومن جهــة أخرى، يتابع 
الــرازي: «والخلق فــي اللغة هو العــادة كان ذلك فــي إدراك أو فعل، 
والديــن ليس عادة وال فــي معنى العــادة». بينما مســكويه الذي اهتم 
باألخالق فنجد عنده تصنيفات أدق، وفي تغيّر الخلق يرى رأي أرســطو: 
أن «ليس شيء من األخالق طبيعياً لإلنسان وال هو غير طبيعي له، ذلك 
أننا مطبوعون على قبوله، وإنما ينتقل بالتأديب والمواعظ، إما ســريعاً 
وأما بطيئــاً». ويعلق الجابري هنا بأننا إزاء توظيــف للمفاهيم اليونانية 
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لصياغة التصور اإلســالمي. فإذا انتقلنا إلى الماوردي نجده يســتحضر 
الموروث الفارسي، فيفاجئنا بتصنيف جديد، مميزًا بين «أخالق الذات» 
العائــدة إلى الفطرة، والتــي منها ما هو محمود ومنهــا ما هو مذموم، 
و«أفعال اإلرادة» تلك التــي تصدر عن العقل أو الــرأي أو الهوى، وهو 
تصنيف مثير لاللتبــاس، ففي الفرق بين الرذيلــة والفضيلة يبدو كأنه 
يتبنى رأي أرســطو بأن الفضيلة وسط بين رذيلتين، ثم هو يجعل الناس 
لتصنيفه: فأخالق األمراء والملوك هي «أفعال اإلرادة»  في مستويين تبعاً 
ومنها الكــرم والمروءة، والباقــي «أخالق الذات»، وهــي أخالق مطلق 

الناس، والتمييز هذا ينطق باسم الموروث الفارسي.
ثم ينتقــل الجابري إلــى البحث فــي معنى «األدب» فــي المعاجم 
والشواهد الشــعرية، والدراسات الحديثة، مشــيرًا إلى قول طه حسين 
في أن الكلمة: «كانت تدل منذ العصر األموي على هذا النحو من العلم 
وال متصًال بالديــن، وإنما هو خبر أو متصل بالشــعر  الذي ليــس ديناً 
والخبر»، ساكتاً عن معنى آخر ظل مالزماً لكلمة أدب منذ العصر األموي 
وهو األخالق، فابن المقفع له «األدب الصغيــر» و«األدب الكبير»، وقد 
عبد الحميد  أشــار بوضوح إلى أنهما في «األخالق»، ويؤكد هــذا أيضاً 
ـ كاتب مروان بن محمد ـ إذ اســتعمل كلمة أدب بمعنى أخالق في كثير 
من نصوصه. لقد شــبه ابن المقفع األدب بالغــذاء، فهو مجموع النقول 
والمرويات من األخبار واألقوال المأثورة الداعية بصورة مباشرة أو غير 
مباشــرة إلى التحلي بمكارم األخالق. ولّما كان ابــن المقفع قد ترجم 
من الفارســية كًال من الكتابين ترجمة حرفية أو بتصرف، فقد جاز لنا 
ـ : «أن نعتبر الموروث الفارســي المصدر األول للكتابة  ـ يقول الجابري 
األخالقيــة (أو صناعة أو علم األخالق) في اإلســالم، موضوع بحثنا في 

هذا الكتاب».
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ويتابع: ولمــا كان األدب على ضربيــن: أدب النفــس وأدب الدرس 
ـ وكأن الجامع بينهما هو اجتناب الخطأ في الســلوك اللغوي والســلوك 
األخالقي ـ فقد أوضح الماوردي شارح «أدب الدنيا والدين» هذا المعنى، 
إذ قال: «واألدب عبارة عن معرفة ما يحتــرز به عن جميع أنواع الخطأ، 
فيعم القول والفعل والخلُق». وفــي مقابل هذا الوصل والربط هناك ميل 
قوي في التراث العربي اإلسالمي إلى الفصل والتمييز بين «علم الدين» 
و«علم األدب»، وقد روي عن ابن عباس: «كفاك من علم الدين أن تعرف 
ما ال يسع جهله، وكفاك من علم األدب، أن تروي الشاهد والمثل». وفي 
هذا الســياق يندرج التمييز بين «أدب السياسة» و«أدب الشريعة»، وهنا 
يقول الماوردي: «أدب الشــريعة ما أدى الفرض، وأدب السياسة ما عّمر 
األرض»، وال يستبعد هنا أن تكون «اآلداب السلطانية» قد دخلت الثقافة 

العربية من باب الموروث الفارسي.
ويشير الجابري إلى أن األدب في اصطالح 
نة؛ ذلك «أن الواجب ما  الفقهاء كالتكملة للس
شرع إلكمال الفرض، والسنة إلكمال الواجب، 
األســاس  هذا  وعلى  ــنة.»  الس إلكمال  واألدب 
تحدثوا عــن آداب العبادات والتي جمعت فيما 
بعد تحــت عنــوان «اآلداب الشــرعية»، وابن 
عربي يفضل اســتعمال لفظ «أدب» على لفظ 

عن ثنائية شريعة / حقيقة  آخر لألدب متفرعاً  «أخالق»، ويقّدم تصنيفاً 
التــي تحكم التفكير الصوفي، وهو عنده قســمان: أدب الشــريعة وأدب 
الحقيقة، وهما متقابالن؛ إذ الشــريعة تؤخذ من الواســطة (الرسول)، 
أما الحقيقة فتؤخذ بالكشــف عندما يصل المتصــوف إلى درجة الفناء. 

فالشريعة أدب، والحقيقة ترك األدب بالفناء في اهللا.

 øe òNDƒJ á©jô°ûdG q¿EG
 ÉeCG  ,(∫ƒ°SôdG) á£°SGƒdG
 ∞°ûμdÉH òNDƒàa á≤«≤ëdG
 ±ƒ°üàªdG π°üj ÉeóæY
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بعــد هذه الجولــة في المراجــع األساســية التي تمثــل الموروثات 
الخمسة للتعرف على الكيفية التي يتحدد بها في كل منها مفهوم «أدب» 
في اســتعمالهما،  ومفهوم «أخــالق» يجد الجابــري أن هنــاك اختالفاً 

وكأنهما أصبحتا قيمتين في ذاتهما، قيمتين متصادمتين ولو في خفاء.
لذا يعمد إلــى تعريف لفظ «قيمة» و«نظام القيــم» تمهيدًا لتأكيد 
وجود «أزمة قيم»، فيخلــص إلى: «أن نظام القيــم ليس مجرد خصال 
حميــدة، أو غيــر حميدة، يتصف بهــا الفرد، فتكــون ُخلُقاً لــه؛ بل هو 
ومحددات  السياسي  والتدبير  االجتماعي  للسلوك  معايير  األولى  بالدرجة 

لرؤية العالم واستشراف المطلق».
ثم يســتعرض في الفصول الثالثة التالية من هذا القسم: «أسباب 
حضور موروثات ثقافية في الساحة العربية، وهو حضور يتجاوز المستوى 
العادي لتداخــل الثقافات، وكأنه ظاهرة ال يمكن أن تفســر إال «بالغزو 
الثقافي» الذي يصاحب أو يتبع الغزو العسكري والسياسي «مركزًا على» 
أزمة القيم «التي عانى منها المجتمع العربي اإلسالمي»، والتي أفرزتها 

«الفتنة الكبرى»، وعمقتها األحداث والتطورات التي تلتها.
ولّمــا كان النقاش حول معطيات هذه األزمة قــد ارتفع خالل العصر 
األموي إلى مستوى «التعالي بالسياسة»، فقد فسح المجال للنظر والبحث 
عن حلول فكرية ألزمة القيم المستفحلة. وهذا النقاش ـ الذي أطلق عليه 
فيما بعد اسم «علم الكالم» ـ تعامل مع أزمة القيم مثيرًا موضوعات هي 
من صميم البحث في األخالق، وقد استنتج الجابري هنا أن النتيجة كانت 
ســلبية؛ فالمتكلمون ـ من معتزلة وأشــعرية ـ بحثوا بعمــق في موضوعات 
تعرف فــي الفكر الفلســفي «بالمشــكلة األخالقية»، ففصلــوا في قضايا 
الحرية والمســؤولية والجزاء، ووجهات الحكم علــى األفعال، ورغم أنهم 



الجابري عابد  محمد  العربية:  الثقافة  في  القيم  نظم  نقد 

185

أجمعوا على أهمية دور العقل ـ ســواء بوصفه شرطاً في التكليف، أو ملكة 
إلدراك الحســن والقبيح، والتمييز بين الخير والشر ـ فإنهم لم «يخصوا 

القيم واألخالق بنظر واستدالل، يتعامل معها كعلم قائم بذاته».
لــذا عاد الجابــري للتأكيد أنه «فــي البدء كانت أزمــة قيم» هذه 
إلى «محاكمة النوايا بتوظيف أسئلة إرهابية  األزمة التي تطورت سياسياً 
حول مرتكب الكبيــرة، واإليمان والكفر، والفرق بين الكافر والفاســق، 
والقضاء والقدر، والمســؤولية والجزاء...». وبدا واضحاً تنويه الجابري 
بالحل الذي ابتكره واصل بن عطاء، بدعوتــه إلى منطق «ثالثي القيم 
يقــول بالمنزلة بين المنزلتيــن، بين اإليمان والكفــر، مثبتاً الخطأ في 
حق جميع الذين شاركوا في الفتنة الكبرى، ومنهم صحابة كبار، ولكن 
ال على التعييــن»، هذا الحل فتــح النقاش النظــري واالجتهاد الفكري 
للبحث عن طريق لتجاوز األزمة، «وهو حل معقول كمخرج نظري، ولكنه 
لم يكن مطلوباً وال معقوالً كمخرج سياسي؛ ألن المشكلة سياسية أصًال»، 
فاألمويــون كانوا يطلبــون حًال فكرياً آخــر صالحاً للتوظيف السياســي 
لفائدتهم، حــًال يتجاوز أزمــة القيم التــي تطورت إلى أزمة سياســية 

خانقة، عمقها تمزق المجتمع والدولة في آخر عهدهم.
جديدة تخــدم وحدة  فما هو الحــل المطلوب الــذي يكرس قيمــاً 
المجتمع والدولــة؟ لقد وجدوه ـ يقول الجابري ـ فــي «قيمة الطاعة»، 
وهي قيمة كانت جاهزة في الموروث الفارســي، مالئمة لطبيعة األزمة؛ 
ألنها تربط بين وحدة الدين والملــك، وتجعل طاعة صاحب الدولة من 

طاعة اهللا.
أما القســم الثاني من الكتاب ـ الذي عني بنظم القيم الموروثة ـ 
فقد بدأ في بابه األول بدراسة «الموروث الفارسي» أو «أخالق الطاعة»، 
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وهنا يؤكد الجابري أنه في هذا القســم كله ال يــدرس الثقافة بوصفها 
مــن التعبير الفكري أو الســلوكي؛ أي أنه لــن «يمارس البحث  أنماطاً 
األنثربولوجي وال السوســيولوجي وال الســيكولوجي، وإنمــا هو نوع من 
التحليل التاريخي النقــدي الذي يتحرك على مســتوى الثقافة العالمة، 
من سؤال: كيف اتخذت قيم  فيما كتب وألف في مسألة القيم»، انطالقاً 
الموروث الفارسي مسارها في الثقافة العربية؟ وعلى أي مستوى؟ وكيف 

كانت عالقتها بقيم الموروثات األخرى؟ وإلى أين انتهى بها األمر؟
هذه األسئلة المؤسسة للبحث يليها سؤال البداية: إن العصر األموي 
خالصاً، والذي شــهد التعصب للعــرب وثقافتهم، ألم  الذي كان عربياً 
يكن في موروثه ـ أي الخطابة والشــعر والرسائل ـ ما يسد الحاجة إلى 
التخفيف من أزمة القيم، دون الحاجة إلى االســتعانة بنظام للقيم يقع 

خارج الثقافة العربية وموروثها؟
أن هناك حشــدًا هائًال من الخطب التي احتفظــت لنا بها المراجع 
كانت حاضــرة في هــذا العصر في كل مــكان، إلى أن نشــطت حركة 
ضرورياً  التأليف في األدب، فكانت في جملة ما دون، بوصفها قوًال أدبياً 
«ألدب اللسان»، ومن خالله صارت ـ عن قصد أو عن غير قصد ـ جزءًا 
من «أدب النفس»، يكرس عبــر العصور ـ وإلــى اليوم ـ قيماً  أساســياً 
سياســيًة ودينيًة، فضًال عن القيم األدبية، ومنها قيم االســتبداد القبلي 

بسلطة قول بليغ مشحون بالتهديد والوعيد.
والعصر األموي لــم يكن عصر خطابة فقط؛ بل شــهد في أواخره 
ظاهرة أدبية تسمى «الترسل»، فرســائل ملوك بني أمية كانت من أهم 
الوسائل لنشــر القيم، قيم الطاعة على الخصوص، تقرأ في المساجد 
والســاحات... والترســل صيغة تفيد معنى التكلف، فــإذا كان موضوع 
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الرسالة «أمرًا» يحتاج إلى جملتين، فإن الترسل هو صياغة هذا األمر 
في نــص بالغي تتزاحم فيه االستشــهادات في قالب لغــوي، يراد لها 
أن تقوم مقــام التبرير الدينــي والبرهان العقلي. هــذه الطريقة في 
الكتابة أعيد إنتاجها عبر العصــور، وصارت تقلد وتتعلم، وألنها تجمع 
بين البالغة وبين الدعــوة إلى التحلي بقيم معينــة، اعتبرت النموذج 
األعلــى «لألدب الــذي يجمــع أدب اللســان وأدب النفــس»، من هنا 
صار الترســل أول صيغة من صيغ التأليف فــي «األخالق» في الثقافة 
العربية اإلســالمية. والفرق بين الخطابة والترسل ـ على مستوى آليات 
التأثير ـ أن الخطابة تلجأ إلى توظيف ضميــر المخاطب للتأثير على 
المتلقي، بينما تلجأ الرســائل إلى ضمير الغائب، فتضفي على الغائب 
ما يفرض حضوره على المتلقي، مــن أوصاف وألقاب تحول غيابه إلى 
حضور دائم، إلى خلــود. وترفع منزلته، فيتحول الخطاب إلى رســالة 
تعج بالقيم الدينية واألخالقيــة التي تتحول بتكــرار األلفاظ المعبّرة 
عنهــا إلى قيم نمطية تفرض نفســها كعادات أخالقيــة، وهكذا تصبح 
الطاعة مثــًال قيمة ال تقبل النقــاش عندما يتكرر ربــط طاعة األمير 
ال يجوز المس بــه، عندما يتكرر  بطاعة اهللا، وتصبــح الخالفة وضعاً 

ـ «خالفة اهللا». ربطها ب
بعــض «الكتّاب» الذين أسســوا لهذا النوع مــن األدب أطلق عليهم 
لقب «المــؤدب»؛ أي المعلم/المربــي الذي يؤدب أبناء األريســتقراطية 
القبلية األمويــة. وعبد الحميد (الكاتب) ـ والــذي كان معلم صبية، ثم 
صار كاتب مروان بن محمد ـ يعّد المؤسس الفعلي لخطاب الترسل هذا. 
في رسائله ـ كما في رسائل سالم الذي سبقه ـ «قيمة مركزية، هي قيمة 
القيم كلها، «هي الطاعة»، فمن أراد اهللا إسعاده وتوفيقه وتبصير حظه 

لزمها وعرف حقها...»
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خطاب الطاعة الذي ابتدعه ســالم وعبد الحميــد ال نجد مرجعيته 
في الخطاب المؤسس لشــرعية الحكم لدى األمويين، كما ال نجده في 
القرآن، بل إن القــرآن يطرح مفهوم الطاعة بشــكل مختلف (هناك آية 
وحيدة تدعو إلى طاعة أولي األمر) والنبي ژ يقول: «ال طاعة لمخلوق 
في معصية الخالق»، فهي طاعة تــراض وتوافق، كما أن الطريقة التي 
اعتمدتها نصوص ســالم وعبد الحميد لم يســبق لها مثيل في الثقافة 

العربية، فأية مرجعية وراء هذا النوع من الخطاب؟

لقــد اعتُمدت الدواوينة (والكلمة فارســية) ونقلت إلــى العربية زمن 
عبــد الملك، والكُتاب كانوا يتقنون الفارســية، وهنا يؤكــد الجابري «أن 
معلوماتنا عن صلتهم بالثقافة الفارســية ال تترك مجاالً للشــك في هذا 
الحضور المبكــر للموروث الفارســي في عملية تأســيس الفكر األخالقي 
في الثقافة العربية»، ثم يتابع مستشــهدًا برســالة لعبد الحميد من نوع 
جديد، وجهها إلى معشــر الكُتّاب؛ أي «طبقة الكُتّاب» التي ينتظم الملك 
دور هذه الطبقة في اإلمبراطورية الفارسية، لينتهي  بتدبيرها، مســتوحياً 
بخالصة تقــول: «لقد بدأ خطــاب الجبر والطاعة في نصــوص األمويين 
خطابا براغماتيــا واقعيا واقعية «العصا لمــــن عصا»، ثم عندما ضعفت 
العصا وجدت الدولــة المهزومة فــي ُكتّابها الذين غرفــوا من الموروث 
الفارسي ما مكنها من تعويض هشاشة العصا بسلطة القلم وسحر اللغة».

أما الدولة العباســية ـ يتابع الجابري ـ التي لم توظف الدين حين 
الدعوة، فقــد تحولت بمجــرد انتصارها إلى دولة تبني شــرعيتها على 
الدين وتحكم باسمه، فقيل: «إنها ساست العالم سياسة ممزوجة بالدين 
والملك، فــكان أخيار النــاس وصلحاؤهــم يطيعونها تدينــاً، والباقون 

يطيعونها رهبة أو رغبة».
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وهــذا المفهوم ال يقــول به اإلســالم، ال علــى مســتوى نصوصه 
وال على مســتوى تجربتــه التاريخية، إنه الموروث الفارســي الذي تّم 
الشــروع بنقله على عهد هشام بن عبد الملك، والذي غرف منه سالم 
وعبد الحميد، وله في العصر العباســي األول حضــور غزير: مؤلفات 
ذات أصل فارســي، أخبار وحكايات عن تاريخ الفــرس، أقوال مأثورة 
مقتبســة ال تخلو منها كتب األدب، والتي في مجال القيم تتمحور حول 
موضوعين: عالقــة الدين بالملك مــن جهة، وعالقــة الطاعة بالعدل 
من جهة أخرى، وهذان الموضوعان يعودان إلى ملكين فارســيين هما: 

أردشير وكسرى أنوشروان.

اشــتهر أردشــير في كتب األدب بوصيته السياســية إلى الملوك 
ـ «عهد أردشــير»، وقد ترجــم إلى العربيــة في أواخر  والمعروفــة ب
العصر األموي، وفيه «نَْشــُر وتكريس القيم الكســروية» من: أهمية 
توظيف الدين في تأســيس الدولة، وكيفية تأديــب العامة وتدبيرها 
لتطيع وتعظم ملوكهــا، واألخالق التي يجب أن تبنــى عليها العالقة 
بين الدين والملك وبين الملك والرعيــة، فالنظام الطبقي هو قيمة 
القيم، وهو يسمح أن يمارس األعلى ســلطته على األدنى ولو بعنف، 
بالبعض  التضحيــة  وهو  العســف،  ويســمى  أخالقياً  مبرر  عنف  وهو 

لصالح الباقي».

كما اشتهر أنوشروان بتحالفه مع األريستوقراطية المدنية والدينية، 
فتحدثت النصــوص عن ســيرته العادلة التــي تؤكد أنه أعــاد ترتيب 
في  الطبقات، وهو «العدل» في الفكر القديــم، وإذا كان العدل مطلوباً 
كل زمان، فهو قيمة في األخالق الكسروية ليست من أجل ذاتها، بل من 

أجل النظام نفسه «لتحصين الملك».
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والجاحظ في كتابــه «أخالق الملوك» يقــول: إن مصدره األول فيه 
«ملوك الفــرس»، وفيه: أنــه ليس ألخــالق الملك األعظــم نهاية، ثم 
يتحدث عن الدخــول على الملــك، ومطاعمته، ومنادمتــه... وأن تقرب 
العامة إليه ال يكون إال بالطاعة، وهذه هي القيم الكسروية التي انتقلت 

إلى المجتمع العربي اإلسالمي.
ثم يستشــهد الجابري بكتب ابن المقفع «أكبر ناشــر ومروج للقيم 
الكســروية وأيديولوجيا الطاعة في الســاحة العربية اإلســالمية» التي 
تجمع بين أدب اللسان وأدب النفس، مما جعلها «مرجعاً خالدًا» لمتعلمي 
العربية والمولعين «بالحكم»، وهو يرى أن «كليلة ودمنة» قسمان: األول 
يركز على طاعة الســلطان، والثاني يركز على خطــر صحبته، ومصدر 
القسم األول فارســي، مع إضافة من المترجم / المؤلف نفسه، ومصدر 
القسم الثاني هندي، أما هدف الكتاب فظاهره سياسة العامة وتأديبها، 
وباطنــه أخالق الملوك وسياســتها للرعية، والكتاب يحــدد فن أو «علم 
األخالق والسياســة»، الذي عرف من الموروث الفارســي «باألدب»، ثم 
أطلق عليــه فيما بعد «اآلداب الســلطانية». وفي الكتــاب تناقض يبرره 
الجابري بتلون أخالق الســلطان التي ال تثبت على حال، أما الثابت فهو 
«الحذر»، والتناقض هذا يطبع «اآلداب السلطانية» على العموم، وهو في 
الحقيقة أدبان: أدب السلطان الذي يجعل من الطاعة القيمة المركزية، 
وهو «األدب الكبير»، و «أدب الكاتب» الذي يستحضر معاناة الكُتّاب مع 
السالطين، فيكتب في «صحبة السلطان»، وهو «األدب الصغير» الموجه 
إلى الكتاب. وفــي هذه الكتب نصائح كثيرة في األخالق، مســتمدة مما 
ترجمه ابن المقفع من «القيم الكسروية» في أسلوب عربي «مبين»، رآه 

بعضهم نموذجا في الكتابة.
لقــد كان ابن المقفــع وعبد الحميــد صديقين، تجمعهمــا المهنة 
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صاحبا مشــروع نقل القيم الكسروية إلى الحضارة  والمحنة، وهما معاً 
العربيــة، وتصرفهما ليس عن ســوء نية؛ بل ما يمكــن افتراضه ـ يقول 
الجابري ـ هــو أنهما ـ بحكــم وظيفتهمــا، وتفكيرهما بمصيــر الدولة 
العربية ـ كانا يفتشــان عن بديل، وقد وجدا ذلــك جاهزًا في الموروث 
الفارسي، فاستوحيا منه شروط اإلنقاذ ووسائله، وقدما ذلك كأيديولوجيا 

جاهزة للدولة العباسية الناشئة.

عندما توفــي ابن المقفــع كان قد مضى 
علــى الدولة العباســية نحو عشــر ســنوات، 
وعلى رأســها أبو جعفر المنصــور الذي تبنى 
«النفوذ  فكان  مجال،  كل  في  الكسروية  القيم 
العباســي  العصر  طبــع  الذي  هو  الفارســي» 
األول، مما ولد ـ مع مرور الزمن ـ ردود فعل 

مضادة تمثلت في «التجنيد لتدوين الموروث العربي اإلسالمي في اللغة 
والشــعر وأخبار العرب». وكانت النتيجة أن ظهرت الموسوعات الثقافية 
التي سميت «كتب األدب»، وقد اتخذ صنف من هذه الكتب شكل «سوق 
برؤية من القيم الســابقة نفسها وهي القيم  للقيم»؛ لكنه بقي محكوماً 

الكسروية.

أول الذين دشــنوا هذا النوع من التأليف هو ابــن قتيبة (الدينوري 
النيسابوري) وهو الموســوعي المنفتح، والذي عاش في عصر «االنقالب 
ــنّي» على المعتزلة ونهاية النفوذ الفارســي، ومن الناحية الثقافية  الس
عاش المرحلة الثانية مــن عصر التدوين، حين غطــت الثقافة العربية 
اإلســالمية جميع حقول المعرفة المعروفة يومئذ، العقلية منها والنقلية. 
هذا الحقل المعرفي الجديد هو «األدب»، وقد ألف ابن قتيبة فيه «عيون 
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األخبار»، والذي كان وما يزال أشــهر كتبه. يقول ابن قتيبة: «فإن هذا 
نة وشــرائع الدين... فهو دال على  الكتاب وإن لم يكن في القرآن والس
معالي األمور، مرشــد لطريق األخالق، زاجر عن الدنــاءة، باعث على 
صواب التدبير وحســن التقدير، ورفق السياســة وعمــارة األرض». هو 
«فن األدب»، فن جامع، هدفه «تحقيق النجاح في الحياة لجميع الفئات 
والطبقــات»، مما يقتضي االنفتــاح على الثقافات كافــة، أما مرجعياته 
فكثيرة صادرة عــن أن «العلم ضالــة المؤمن». هــذه «الليبرالية» هي 

االعتراف باالختالف وعدم التعصب ألي مصدر.

والكتاب، وإن كان ذا مظهر عربي إســالمي وقيمــه ال تتعارض مع 
القيم العربية اإلســالمية؛ فإنه في «ســوق القيم» اســتمر في اإلشــادة 
وهي  الفارســي،  المــوروث  من  المســتمدة  نفســها  المركزية  بالقيمــة 
الســلطان، وبالتالي «الطاعة»، وقد جاء ترتيب أبــواب الكتاب مراعياً 
ذلك، فأولها: كتاب الســلطان، ثم كتاب الحرب، فكتاب الســؤدد، ثم 
كتاب الطبائع واألخالق... فكتاب النســاء، وهو نظــام القيم المعروف، 
حيث الســلطان في قمــة الطبقات، والمــرأة في آخره، وهــي المرأة /

البضاعة، ال الذات، كما في نظام القيم السلطاني تماماً.

والشــاهد الثاني على هذا النوع من كتب األدب كتاب ابن عبد ربه 
األندلســي «العقد الفريد»، والذي استنســخ نموذج ابن قتيبة نفسه بما 
يحمله من قيم كســروية، بقصد أو بغير قصد. وهو في خمسة وعشرين 
كتاباً، انفرد كل كتاب باسم جوهرة، مرتبة حسب قيمتها، وقد نظر ابن 
عبد ربه إلى القيم نظــرة جمالية ونظرة منطقية، مــع التناقض الذي 
بينهما، فإذا ضحينا بالنظــرة الجمالية في نظم الجواهر على أســاس 
تكافــؤ المتقابالت ـ يقول الجابري ـ نجد أن منطق التسلســل ينســجم 



الجابري عابد  محمد  العربية:  الثقافة  في  القيم  نظم  نقد 

193

مع طبيعة النظام الكســروي، أما «جديده» فهو «الفرش» الذي قّدم به 
لكل جوهرة فــي كتابه. فأغلى جوهرة عنده هي «اللؤلؤة في الســلطان» 
التي قدم لها بخطاب طويل ملخصه أن طاعة الســلطان من طاعة اهللا، 
ثم اقترح «عقــدًا» بين الراعي والرعية، مضمونه أنــه «على الرعية أّال 
تحاســب اإلمام على كل شــيء؛ بل عليها أن تنظر إلى جملــة أعماله، 
فتســكت عن مساوئه في ســبيل حســناته، فتتغاضى عن ظلمه وطغيانه، 
مقابــل ما يوفره من أمن، وفي مقابل هذا الســكوت مــن جانب الرعية 
يســكت الراعي عما في ضمائرها من «الكالم» فيــه وعدم الرضى من 

تصرفاته».

والشاهد الثالث في هذا النوع من األدب كتاب األبشيهي «المستطرف 
في كل فن مســتظرف»، والذي يضم أربعة وثمانين باباً، يقول الجابري 
فيــه: «يضع المســتطرف القــرآن والحديث علــى رأس قائمــة مراجعه 
مجتهــدًا، وأحياناً بتكلف، في االنطالق عند الــكالم في كل موضوع، من 
آية أو حديث... أما سلسلة األبواب فقد تعرضت النحراف بنيوي فيه؛ إذ 
بدأ بمعرفة اهللا بالنقــل والعقل قبل باب خدمة الســلطان... وفي فحص 
المضمون ما يدلنا على أن مــا حدث ليس التحرر من أخالق الطاعة بل 
أســلمة هذه األخالق نفسها، يعني تســخير القرآن والحديث (وكثير منه 

موضوع) لتكريس الطاعة كقيمة مركزية في هذا المستطرف كله».

ويختــم الجابــري مختصرًا فــي عرضه كتــاب القلقشــندي «صبح 
األعشى في صناعة اإلنشــاء»، والذي يجده: «أوسع» أسواق األدب «في 
الثقافــة العربية» (أربعة عشــر جزءًا في 500 صفحة لــكل جزء) يروج 
إلى «الكاتب الســلطاني» ليثقفه ثقافة  ألخالق الطاعــة، متوجهاً  أيضاً 

دنيا بقيمها وأخالقها، فهو مدرسة لتخريج الكاتب السلطاني.
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ثم يجمل الجابري ما كتبه في الموروث الفارســي مشــيرًا إلى أن 
الترســل وحكمة العجم وأســواق األدب روجت على مــدى ثمانية قرون 
لنظام قيــم يحتل فيــه الســلطان ـ وبالتالــي الطاعة ـ موقــع القيمة 
المركزية، مضيفــاً أن المعارضين لألمويين اســتنجدوا أيضاً بالموروث 
الفارســي، َفالِفــَرق التي ظهرت في صفوف الشــيعة ـ زمن هشــام بن 
عبد الملــك ـ غلوا في حق أئمتهم، وهذا النــوع من التعظيم غريب عن 
األفق العربي واالسالمي، وقد أكد الشهرســتاني أنه يعود إلى الموروث 
نة،  إلى حظيرة أهل الس الفارسي، وأخالق الطاعة انتقلت عدواها أيضاً 
«ونحن ندهش من كثــرة األحاديث التي تروى في هــذا الموضوع، مما 
يؤكد اختراق القيم الكســروية للموروث اإلســالمي الخالص في أسمى 

أصوله بعد القرآن».
ينتقل الجابري من ثم في الباب الثاني إلى دراسة الموروث اليوناني 
أو «أخالق السعادة»، فيشــرح تحت عنوان «األصول» بداية «الفلسفة»، 
وأن األوائل من الفالســفة اليونانيين كانوا علماء طبيعة، شــغلهم إرجاع 
الظواهر الطبيعية إلى مبدأ واحد. واســتقروا أخيرًا علــى َعّد العناصر 
األربعة: المــاء والتراب والهواء والنار مكونات لجميع األجســام بما في 
ذلك جســم االنســان. وقد وجدوا مقابل هــذه المكونات قــوى تتفاعل 
لتنتــج الطباع والســلوك عند اإلنســان، وعلى أســاس نظرية األخالط 
والقوى كانت تفســر أخالق اإلنســان، في «نظرية طبية لألخالق»، قام 
إلى جانبها من قــال بأن التغيير هــو المبدأ، وليس الثبــات على مبدأ 
واحد، وبعد نقاش «المدارس الفلســفية» المبكرة ظهــرت نظرية تقول 
إنه ليس في العالم شــيء له حقيقة خاصة يمكــن أن نجعل منها أصًال 
للكون، وإنما هو اإلنسان الذي يضفي على األشياء ما يراه حقائق ثابتة، 

فاإلنسان هو مقياس األشياء، كما أنه مقياس الشر والخير.
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والنظرية األخيرة هي ما عرف بالسفســطائية، وقد اتخذها بعضهم 
مذهبا، فنشــرها ووظفها في الحيــاة العملية لتحقيــق النجاح، وهكذا، 
فبدالً من األســاطير التي كانت ُتعّد مصدر القيم، أصبح االنسان نفسه 
ـ بعلمه ومهاراته ـ هو المنتج للقيم. وجاءت ردة الفعل على هذه النزعة 
من سقراط، الذي كان سفســطائيا ثم نأى بنفسه عن الجوانب السلبية 
طريقة تتجه بالحوار وجهة  بالمنهج، مدشــناً  في هذا المذهب محتفظاً 
إيجابية، يفرضها العقل، وقد اهتم بإثبــات أن وراء الحّس ماهيات هي 
«القيم»، ولمعرفة الخير يجب معرفة النفس، وحكمته: «اعرف نفســك 
بنفســك»، فالمعرفة هي الفضيلة، ونحن نخاف ما نجهل، إذن ســعادة 

العالم ال تزول وهي الخير األعظم.
ويأتي أفالطون ـ تلميذ سقراط ـ ليوسع هذه 
األفكار، فيفصل فــي عالم الُمُثل، حيث النماذج 
وأن  وفضائلها،  البدن  قوى  عن  ويتحدث  الثابتة، 
التــوازن بينها هو عمــاد الحياة الســعيدة، وأن 
الجهل  كان  ولــو  الجهل،  مع  ال تكون  الســعادة 
باللذات كلها. وال يــرى افالطون مانعا  مقرونــاً 
التمييز  ضرورة  مــع  جميعها  العلوم  تحصيل  من 

بين اللذات الحقيقية وتلك الشــهوانية التي هي في الحقيقة فترات تفصل 
بين ألمين، فاللذات التي تتناغم مع العلم تــزداد بازدياده، فيتحول العلم 
إلى لذة واللــذة إلى علم، ومثل هــذه اللذة نموذج من الســعادة المطلقة 
وهي في الوقت نفسه الخير المطلق، والوصول إليه يحتاج إلى تدبير، إلى 
سياســة النفس، وهي تتلخص في تحقيق العدالة بين قوى النفس الثالث، 
ولما كان اإلنســان عضوًا في المدينة ال يمكنه أن يعيش بمفرده، فسعادته 
تتوقف على تحقيق التوازن والعدالة بيــن القوى التي تتكون منها المدينة، 
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وهكذا قدم أفالطون جوابه عن كيفية تحقيق ذلــك في محاورته المعروفة 
«الجمهورية»، والتي ترجمت إلى العربية باسم «كتاب السياسة».

وننتقل إلى أرســطو الذي لم يعتمــد منهج الحوار، بــل أخذ على 
عاتقه تجميــع المعــارف التي راكمهــا اليونــان، إضافة إلــى أبحاثه 
الخاصــة، وتصنيفها حســب موضوعاتها، ومعالجــة كل صنف معالجة 
برهانيــاً. ففي «كتاب األخالق» اعتمد منهج  علمية، وبناء قضاياها بناءً 
االستقراء في مقاالته العشر، بادئاً «بالســعادة» ثم «الفضيلة»... حتى 
«األخــالق والسياســة»، هادفاً إلى شــرح تصوره عن الســعادة وكيفية 
تحصيلها باألخص عند الفيلســوف، وقد خلص إلى أن الســعادة خاصة 
باإلنســان العاقل، المدني بالطبع، ولكن هل تدوم؟ هنا يطرح أرســطو 
عالقة الســعادة بالحياة والموت، فيجد أنها مرتبطة بالفضيلة الكاملة، 
وجعل الفضائل ُخلُقية مثل الحرية والعفة، وفكرية مثل الحكمة والفهم، 
وهذه األخيرة تكتســب بالتعليم والدربة. ولتحديــد الفضيلة توصل إلى 
نظرية «الوســط»، فالفضيلة وســط بيــن رذيلتين، إحداهمــا بالزيادة 
(اإلفراط)، واألخرى بالنقصان (التفريــط). ولمعرفتها ال بد من العمل 
لهــا والتحلي بها، وألن اإلنســان مدنــي بالطبع، فال بد مــن نواميس 
لتنظيم تعليــم الفضيلة للصغار وحمل الكبار عليهــا، وهذه «الصناعة» 

هي علم السياسة.
لفهــم الكيفية التي  ه الجابــري ضرورياً  وبعد هذا العرض الــذي َيُعد
وظفت الموروث اليوناني في الفكر العربي، يستعرض تيارًا «تعرض لإلهمال 

مع أهميته البالغة في مجال األخالق»، وهو المرتبط بالطبيب جالينوس.
كان جالينوس «أمة وحــده» في الطب، وكان له اهتمام بالفلســفة 
واألخالق، وهو في هذا المجــال أفالطوني االتجاه، قــال بنظرية طبية 
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ترجع األمراض جميعها إلــى اختالل توازن األخــالط، وأضاف نظريته 
في «األمزجــة»، فجواهر النفوس مختلفة باختــالف أفعالها وانفعاالتها، 
ولذلك هي مختلفة في قواها تابعــة للمزاج. وقد عزز جالينوس نظريته 
هذه بما قررته كتب «الفراســة» التي تدل علــى أن أخالق النفس تابعة 
لمــزاج البدن، ففينــا جميعاً بــذور الفضائل والشــرور، والصحة تكون 
في اعتــدال المزاج. وهذا ما قرره أفالطون فلســفياً وشــرحه جالينوس 

فيزيولوجياً.

ثم ينطلــق الجابري في فصليــن متتاليين لدراســة النزعة العلمية 
بكتب الكندي «العالم بالطب والفلســفة،  في الفلســفة العربية، مبتدئاً 
صاحب النزعة األرسطية»، والذي لم تسبق عالقته بجالينوس أن أثارت 
االهتمام. ففــي كتابه عن «دفع األحزان» وســبل اتقائهــا نجد نصائحه 
جالونيسية. كذلك رسالة الرازي «في إصالح األخالق» في كتابه «الطب 
الروحانــي»، يبدو فيها أنه يتعامل مع النفس مــن منظور مهنته كطبيب 
يعالج مريضاً، وهكذا ترتبط أخالق «الطب الروحاني» عند الرازي من 
حيــث مادتها وأفقها العلمــي بجالينوس. وهناك كتاب لثابت بن ســنان 
(الحراني) بعنوان «تهذيب األخالق» لم يعرف شهرة كتبه األخرى، ذهب 
فيه «بطب األخالق» إلــى أقصى مدى، إلى أبعد من جالينوس والرازي، 
وهو كتاب علمي في الطب النفســي، جعله في سبعة أبواب، وختمه بنداء 
إلى الموســرين يطلب فيه إنشاء بيمارســتان خاص لطب األخالق على 

غرار بيمارستانات طب األبدان؛ لكون أمراض النفس معدية.

ثم يثيــر الجابري مســألة تعدد نســب كتاب «تهذيــب األخالق»، 
المنســوب تارة إلى الجاحظ، وتارة إلى يحيى بن عدي، وتارة إلى ابن 
عربي، والذي ال يتوافق مضمونــه إطالقاً مع طريقة أي منهم، ويرى أنه 
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البن الهيثم «مفنــدًا آراء كثيرة في المخطوطات المعتمدة، ومبيناً أهمية 
الكتاب هذا «لبساطة أسلوبه، واستقامة عبارته، وتسلسل أفكاره بمنهجية 
محكمة، وخلوه من الحشــو... وهــو يتجه إلى المحافظــة على الصحة 
وإزالة المرض وتحديــد نظام في الحياة يضمن أعلى درجة من الصحة 

الجسدية والنفسية لإلنسان»، ثم يفصل أبوابه.
والبن حزم األندلسي رســالة في األخالق مشــهورة بعنوان «رسالة 
في مداواة النفوس وتهذيب األخالق والزهد في الرذائل» نشــرت مرات 
بالعربية، ويقــول الجابري فيها: «لكننا لم نعثر فيمــا اطلعنا عليه على 
أية محاولة لتحديد موقع هذه الرســالة في الفكــر األخالقي العربي... 
إلى «النزعة  هذه الرســالة التي بقيت في مجال «الشرود» تنتمي أيضاً 
الطبيــة»، وتقع داخل نطاق «أخالق الســعادة»، وتنتمــي كمضمون إلى 

الموروث اليوناني وإلى جالينوس بالتحديد».
ويخلص الجابري في نهاية هذين الفصلين إلى أنه بعد إدخال كتاب 
ابن الهيثم وابن ســنان في الحســاب، برزت النزعة الطبية العلمية في 
الفكر األخالقــي العربي واضحة جليــة، ومع أنها كانت امتــدادًا لفكر 
جالينــوس فهي ال تخلو من مظاهر االســتقالل، فأصحــاب هذه النزعة 

ليسوا سجناء جالينوس وال مجرد مقلدين له.
ويتابع: «كما أننــا في عرضنا هذه النماذج نجد أنفســنا إزاء حقل 
في التفكير خال من تأثير القيم الكســروية، فالقيمة الوحيدة هنا هي 
الفرد اإلنسان، فالفضائل فضائل الجميع والرذائل كذلك. ومن الجوانب 
اإليجابية في هذه النزعة شــجب الصطناع الزهد، واإللحاح على اعتماد 
االعتــدال في كل شــيء، كما يســجل حرص هــذه النزعة علــى الرفق 
بالحيوان، وعبــارات الرازي مهمة فــي هذا المجال. ويختــم الجابري: 
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جميع القيم الكسروية التي توصي أن  «ألسنا هنا إزاء قيم تنسف نسفاً 
تجعل الناس طبقتين... ويخلو قاموســها من المحبــة والتحنن... وتضع 

مكانهما الحذر و «افترسه قبل أن يفترسك»؟
ثم ينتقــل الجابري فــي الفصليــن التالييــن إلى دراســة النزعة 
الفلســفية، مبتدئا بفلســفة الفارابي، المعلم الثاني بعد أرســطو، الذي 
ل في «أخالق السعادة»، «لكن ال السعادة لجميع الناس بل تلك التي  فص
ل في السياسة أيضاً، لكن ال السياسة التي  تخص الفيلسوف، والذي فص
تعنى بتشــييد المدينة الفاضلة؛ بل إلى نظريات وعقائد إذا عرفها أهل 
مدينة وعملوا بهــا صارت مدينتهم فاضلة، فنظــام القيم لدى الفارابي 
ليــس أفالطونياً محضاً وال أرســطياً محضاً، بل هو نظــام يجمع بينهما 

ويجمعهما مع أشياء أخرى».
وفي األخالق للفارابي كتاب «التنبيه على ســبيل تحصيل الســعادة» 
ما»،  يقول فيه: «السعادة هي غايٌة ما، يتشــوقها كل إنسان، إنها كمالٌ 
والكمال مفهوم أرســطي، واألخالق التي منها الجميــل ومنها القبيح،» 
مكتســبة باالعتياد، ولّما كانت من عوارض النفس كاألفعال، فمتى كانت 
على حال التوسط واالعتدال، حصل منها الخلق الجميل، والصناعة التي 

مقصودها الجميل فقط هي التي تسمى الفلسفة، وتسمى الحكمة».
وإلى السياســة ينتقل الفارابي ليعرفنا على مجال «تطبيق السعادة» 
بعد التعرف عليها، وهي «المدينة الفاضلة»، وهو ال ينتقل مثل أرســطو 
مــن األخالق إلى المدينة؛ بل مــن الميتافيزيقا إلى السياســة، أي من 
نظام الكون إلــى نظام االجتماع، وله هنا كتابــان، يكرر الواحد منهما 
اآلخر، هما: «مبــادئ آراء أهــل المدينة الفاضلة»، و «كتاب السياســة 
المدنية الملقب بمراتب الموجودات»، وفيهما محاولة الفارابي «تشــييد 
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مدينتــه الفاضلة علــى غرار مدينتــه اإللهيــة»، مبتعدًا فــي ذلك عن 
مفهــوم كل من أفالطون وأرســطو، وواقعــاً تحت تأثير إشــكاليات علم 
الكالم اإلســالمي، فدراســته وضع رئيس المدينة ـ وهو القيمة األولى 
ومصــدر القيم كلها ـ ومن يليــه في الحكم، جعلت البعــض يتهمه بأنه 
إســماعيلي الهوى، يقول الجابري: «الفارابي لم يكن فاعًال سياسياً، بل 
كالسيكياً، لم يطمح إلى التغيير، وكان كل طموحه الجمع  كان فيلسوفاً 
الفاضلة  المدينة  ورئيــس  أردشــير  نموذج  بين  المقارنة  لكن  والتوفيق، 
أو  عند الفارابي تبدو أكثر إغراء، فهل اســتحضر هذا النموذج شعورياً 
ال شعورياً؟ ليبقى الســؤال مفتوحاً: متى يتحرر الحلم العربي اإلسالمي 

من نموذج أردشير؟».

وفي الباب الثالث من الكتــاب يدرس الجابري «الموروث الصوفي» 
باســتعادة الكالم في هدف  أو «أخــالق الفناء وفناء األخــالق»، موطئاً 
الكتاب، وأنه «كتابة تاريخ الفكر األخالقي فــي الثقافة العربية، يطمح 
إلى تدشــين القول في نقد هــذا الفكر بوصفه يحمل ويــروج لنوع من 
القيم الســلبية، ما زال كثيــر منها يؤثر في الســلوك ويوجه الرؤى في 

حياتنا المعاصرة».

وهكذا فـ «أخــالق الفناء» وفكــرة «الفناء» هي أبعــد ما تكون من 
«أخــالق الحيــاة» كمــا قررها القــرآن والنبــي ژ بســلوكه وحديثه، 
والصحابة بممارســاتهم التعبديــة والدنيوية. هذا إلــى جانب أن فكرة 
«الفناء» ال تســتقيم قط مع عقيــدة التوحيد كما قررهــا القرآن، فإذا 
لم يكن لها أصــل وال مرجعية في الموروث اإلســالمي فال بّد أن تكون 
وافدة إما مع الموروث الفارسي وإما مع الموروث اليوناني، ويكون كالم 
بعض المتصوفة بأن علم التصوف انقدح في قلوب األولياء حين استنارت 
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ــنة ادعاء بعيدًا عــن الحقيقــة التاريخية ألصول  بالعمــل بالقرآن والس
التصوف، النظري منه والعملي.

وإذا أضفنا أن الدين الذي قامت هذه الحضارة على أساســه يبشر 
بقيم إيجابية نحو الحياة، أدركنا أّي «لغز» ينطوي عليه انتشــار أخالق 
الفناء في الحضــارة العربية، وال بّد أن يتجــه التفكير بالباحث عندئذ 

إلى «العامل الخارجي».
أي:  ـ  النظــري  الجانــب  وصــل  بدايــًة 
العرفان كنظــام معرفي ـ مع الموروث اليوناني 
إلى الثقافــة العربية اإلســالمية، عبر مدارس 
وكان  وأفاميــة،  إنطاكيــة  ثــم  اإلســكندرية 
المتصوفة يمارســون التصــوف العرفاني ـ مثل 
حدثتنا  كمــا  كأفراد،  ـ  المصــري  النــون  ذي 
المصادر عن «صوفية» ظهروا في اإلســكندرية 

عــام 200 للهجرة تــرأس عليهم أبــو عبد الرحمــن الصوفــي، يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر. وفي سورية والعراق ـ كما في مصر ـ عرف 

«سائحون» و «عباد» من المسيحيين وغيرهم، كانوا يتحركون كأفراد.
فإذا انتقلنا إلى الكوفة والبصرة في أواســط العصر األموي فسنجد 
ظاهرة مختلفة تماماً: إنه الموروث الصوفي الفارسي بأشكاله المختلفة. 
ففي الوقت الذي تبنت فيه الدولة ســالح القيم الكســروية لتحارب به 
إســالمياً، عمدت بعض هذه  الحركات المعارضة، بعد أن ألبسته لباساً 
على إلباسه لباساً  الحركات إلى تبني السالح نفســه، وعملت هي أيضاً 
إســالمياً، فجعلت من «أخالق الفناء» بالتأويل، أخالقا إسالمية، بهدف 

توظيفها ضد الحكام األمويين، إن لم يكن ضد «دولة العرب» ككل.
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وينقل الجابري: «وهذا يؤكــده باحثون إيرانيون معاصرون، منهم د. 
قاســم غنيم الذي يقول: كان الفــرس ـ الذين يعتبرون أنفســهم أبناء 
األحــرار، وكانو ينتقصون العرب في زمن الساســانيين ـ قد وصلوا إلى 
درجة مــن الذل والهوان بحيث أطلق عليهــم الموالي، وصاروا في عداد 
العبيد وأبناء األســرى، وبلغــت الحال بمصعب بن الزبيــر ضرب أعناق 
أربعة آالف رجــل منهم في يوم واحــد وذلك بعد تغلبه علــى المختار. 
ويضيف الشــيبي الذي أورد هــذا الرأي قائًال: وهو يــرى مع براون أن 
التشــيع والتصوف كانا من األســلحة التــي حارب بها الفــرس العرب 
للقضــاء عليهم. ويقــول باحث إيراني آخــر في مقدمــة ترجمته لكتاب 
د. غنيم: وقد ظهر التصوف في إيران في عصر تســلط فيه على وطننا 
عدو قوي، فلما لم يجد اإليرانيون في أنفسهم قدرة على مخالفة األعداء 
ومبارزتهم ســلكوا ســبيل الهزيمة واتخذوا القوى الغيبيــة معتقدًا لهم، 
وألقوا ســالحهم في ميدان تنازع البقاء، وعلى هــذا فقد كان التصوف 
حينئذ ضرورة مــن الضرورات وليــس اليوم كاألمس. ويؤكد د. قاســم 
بحكم  غنيم أن ذلك لــم يكن عن خطة ولكــن كان أكثر ذلــك متأتياً 

االنفعال النفسي وبتأثير العواطف» (ص 432).
ثم يســتعرض الجابري تاريخ الزهــاد «ملوك اآلخــرة» في الكوفة 
والبصــرة، وأنه جــاء من فــارس، ومــن أوائــل الزهاد في خراســان 
إبراهيم بن أدهم، وعبد اهللا بن المبارك، وشــقيق البلخي، وهؤالء كانوا 
أغنياء، فالزهد عندهم سياسي جماعي، مما يؤكد أن الزعامة كانت في 
جملة الدوافع التي تحرك «أمراء الزهد»، ويشير إلى أن «أزمة القيم» 
التي مّرت في إثر الحرب المأســاوية األهليــة أوقعت «الضمير الديني» 
في أزمة أيضاً، مّمــا عبّر عنه البعــض «بالحياد» و «اعتــزال الفتنة»، 

فعرفنا الزهاد و «التوابين».
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ويعرض الجابري من ثم فصــًال يطلعنا فيه علــى «آداب التصوف»، 
وهــو ثالث أنــواع األدب: أدب أهل الدنيا، وأدب أهــل الدين، وأدب أهل 
الخصوصية؛ أي المتصوفة، واألدب عندهم عظيم الشأن «فمن ال أدب له 
ال شريعة له وال إيمان وال توحيد». والمتأدب بآداب الصوفية هو «المريد» 
«المســافر» الذي يريد الوصول إلى اهللا، فينقطع عن أهل الدنيا؛ ليبني 

عالقات مع: الشيخ المرشد، واألصحاب رفاق الطريق، واهللا فقط.
هــذه «الصحبة» هي «فريضة» في نظر المشــايخ والمريدين، وهي 
«إطار للتكويــن»، تكويــن الجماعات مــن المريدين، التــي لكل منها 
«شيخها». ويؤكد القشيري في رسالته (في علم التصوف) ضرورة الشيخ 
للمريد وضرورة خضوع المريد للشيخ والتماس رضاه، ويضيف: «وقبول 
قلوب المشايخ للمريد أصدق شــاهد لسعادته... ومن لم يكن له أستاذ 
فإمامه الشــيطان». فيعلــق الجابري: «فتأمل كيف يعملــون على امتالك 
البســطاء المريدين الجدد»، فالمريد يستأذن شــيخه في كل أمر، وال 
يخالفه، «إنه الفناء في الشيخ... ونحن ال نملك هنا إال أن نذكر أمرين 
اثنين: هيمنة القيم الكســروية على عالقة الشيخ بالمريد، والثاني أننا 

هنا إزاء ملوك اآلخرة في الدنيا قبل اآلخرة».
ومن الشيخ والمريد إلى «الوالية» أو «اإلمامة العظمى» في الدولة 
الروحية الصوفية، التي كّرســت القيم الكسروية نفسها، وقّدمت نفسها 
ــنة، أما الشــيعة فلم يكن في  على أنها البديل الحقيقي لدولة أهل الس
دولتهم لمثــل هذه اإلمبراطوريــة الروحية الصوفية مــكان؛ ألن الدولة 

الشيعية هي أصال «إمبراطورية روحية».
وُتجمع المصادر على أن أول من تكلم مــن المتصوفة في «الوالية» 
هو أبو عبد اهللا محمد بن علــي الحكيم الترمــذي، وأن العرفانيين من 
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بالتماس ســند لها من القرآن  غير الشــيعة عملوا على تأسيسها شرعاً 
والســنة واللغة العربيــة، وتعليقا على األحاديث الكثيــرة التي «جمعت» 
قال الهجويري (الذي كتب بالفارسية إلثبات الوالية): «والمراد من هذا 
هو أن تعرف أن هللا 8 أوليــاء قد خصهم بمحبتــه وواليته، وهم والة 
ملكه الذين اصطفاهم وجعلهم آية إظهار فعله، وخصهم بأنواع الكرامات 
وطهرهم من آفات الطبع»، أما عددهم فآالف، وأهل الحل والعقد منهم 
أقل، يتدرجون من «األخيار» إلى «األبرار» إلى «األوتاد» إلى «النقباء» 

حتى «القطب والغوث».

وفي الباب الرابع، يدرس الجابري الموروث العربي الخالص ـ أي: 
بمراجعة تلخص ترتيب مسار كتابه، فيشير إلى  أخالق المروءة ـ مبتدئاً 
بين الموروثين الفارســي واليوناني، والمنافسة  أن التداخل كان واضحاً 
بينهمــا كانت ظاهرة، مثــل التــالزم والتداخل بيــن الموروثين العربي 
واإلسالمي، والتبرير هو تاريخي فقط للبدء بالموروث العربي الخالص 
المنسوب إلى ما قبل اإلسالم، والذي عرف حضورًا في العصر األموي، 

ثم متابعة ذلك مع الموروث اإلسالمي.

أمــا التداخل بين مصادر كل مــن هذين الموروثيــن األخيرين فهو 
قليل؛ ألن هاجس التوفيــق بينهما غائب، فالمــوروث الجاهلي انحصرت 
إذا تعلق  قيمته في كونه مصدرًا مساعدًا، لغوياً، لفهم القرآن، خصوصاً 
األمر باألخالق والقيم، ومصادره إذن هي كتب األدب، وهذه الكتب فيها 
كم هائل من المرويات، ولو رتبهــا أصحابها بنظام معين، فالمهم فيها 
هو مادتها وليس مســتوى نظام القيم فيها، كما لن يكون هناك اهتمام 
لدرجة «صحة» هذه المرويات، فالتركيز ســيكون علــى رواجها وحملها 

قيماً معينة فقط.
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ومــن «حكمــاء» هــذا المــوروث اثنــان كبيــران: أكثم بــن صيفي 
واألحنف بن قيس، وهما من جملة من عّدوا «مرجعيات في الحكمة»، أما 
أكثم بن صيفي التميمي فهو «أشــهر حكماء العرب في الجاهلية وأشــهر 
خطبائهم وحكامهم»، خطبه «ِحكَم» تجمع بين بالغة اللفظ وعمق المعنى، 
هي كلمات قصار تقرر قيمــاً دون الحاجة إلى برهان، مثل: تحلّوا بالجود 
يكســبكم المحبة، إنما أنتــم أخبار فطيبــوا أخباركم، المــودة ال تحتاج 
إلى قرابة... والخطيــب هنا «مؤلف جماعي في مجــال القيم، بمعنى أن 
الجماعة وليس الفرد هي التي تنتج القيم، ولو نسبناها إلى فرد منها».

وقد يجوز القول ـ يكتب الجابــري ـ إن أكثم كان مختصا بالحكمة 
القوليــة النظرية، واألحنف مختصا بالحكمــة العملية الفعلية. فاألحنف 
بن قيس بن معاوية الذي مات في الكوفــة عام 67 ُيضرب به المثل في 
الحلم والســيادة، فقد كان «واقعيّاً»، وعى أن الســيادة ال تكون بالحلم 
وحده وال بالفضائل وحدها، بل كان يربط ذلك برضا «الدهماء ووجود 
السفهاء، من أقواله: ألن يعطيني سفهاء قومي أحب الي من أن يعطيني 
حلماؤهم، وفي خطبه ال شك أنه كان «عالماً»؛ إذ كانت تصدر عن تأمل 

وتفكير ومنطق داخلي، بعيد عن السليقة والعفوية.

ويعتقد الجابــري أن «المروءة» هي القيمــة المركزية في الموروث 
العربي الخالص، مســتندًا إلى مصدر أول في ذلك وهو ابن قتيبة (في 
عيــون األخبار) الذي جعلها في «كتاب الســؤدد»، بعــد «كتاب الحرب» 
«وكتاب السلطان»، ضمن «أخالق طبقة الخاصة»، ومستندًا إلى مصدر 
ثاٍن هو ابن عبــد ربه (في العقــد الفريد) الذي جعلهــا أيضا في باب 
الســؤدد، معتمدًا تلخيــص ما أورده ابــن قتيبة، أما ابــن المقفع فيراه 

المروج األكبر للفظ المروءة كفضيلة أخالقية.
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والمروءة يجمــع «مفهومها» الخصال المحمودة كلها، وعلى رأســها 
الكرم، المرتبط بالعطاء، وهو مصدر أساســي من مصــادر العيش في 
المجتمع العربي قبل اإلسالم وبعده، والكريم هو الكثير الخير، وها هو 
ذا ابن عبد ربه يفرد صفحات طواالً لذكر الجود وأهله، والعطاء وسيلة 
الســتمالة القلوب، دافعه ذاتي واجتماعي معاً، ولــه وظيفة، لكن الكرم 
«ال يتضمن معنــى الشــجاعة، وال يقتضيها، وليس من شــروطه العدل 
والحكمة، لذا ال يعّد قيمة مركزية، بل لــه دور في قيم أخرى، أهمها: 

الفتوة والمروءة».
ثم بدأ الجابري يســتعرض أقدم النصوص فــي األخالق، في حقل 
الموروث اإلسالمي: للمحاسبي، والماوردي مع األصفهاني، ثم للغزالي، 

فللعز بن عبد السالم.
الحــارث بــن أســد المحاســبي (165 ـ 243) ـ الــذي عــاش في 
البصرة وبغداد عصر الخالفات وتنوع أســاليب الحياة ـ شــكا وآخرين 
من أزمة روحية (في كتابه الوصايــا أو النصائح)، «أفرزت أزمة أخالق 
حادة ومتشــعبة دفعت بعضهم إلى اعتزال الحيــاة العامة، واالمتناع عن 
مــن التصوف صار يدعو إليه»،  االنخراط في الصراع، ومن كان قريباً 
مجادالً، فكان  وفقيهاً  لكن المحاســبي لم يكن متصوفاً، بل كان متكلماً 
خروجــه مرتين: مرة عــن صف المتكلميــن والفقهاء ليلتحــق بالغرباء 
الذين رآى فيهم «الفرقة الناجية»، ومرة عــن صمت المتصوفة، فتكلم 
لمرحلة جديدة فــي تاريخ الفكر  في التصــوف. وكان خروجه تدشــيناً 

اإلسالمي.
أما مشروعه الرائد فكان في تشييد علم «أخالق الدين» في رسالته 
«كتاب العلم» التي فرضت نفســها كأول نص يجب االنطالق منه. وفيها 
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لهــا: العلم  ميّز بيــن ثالثة أصناف مــن العلم تتخــذ الدين موضوعاً 
بالحالل والحرام (الفقه)، والعلم بأخالق الدين، والعلم باهللا، أما علم 
أخالق الدين فهــو علم أحكام اآلخــرة ـ علم الباطــن ـ فخاطب «أهل 
الدين» ناقدًا ســلوكهم، فاحصاً عن مظاهر التراخي في شؤونهم العامة 
بذلك صورة المتدين المثالي، وكانت مرجعيته وحيدة  والخاصة، راسماً 

في كل ذلك، وهي القرآن.

األخالق  هذه  هل  الجابري: «ولكــن  يقول 
هــي وحدهــا األخــالق اإلســالمية؟ وهل هي 
القرآن؟  من  اســتخالصها  يمكن  التي  وحدها 
ودنيــا؟ والجواب واضح:  أليس اإلســالم ديناً 
ككل،  اإلســالم  ال تمثل  المحاســبي  فأخــالق 
لقــد غطت ومألت كفــة «أدب الدين»؛ لكنها 
أعرضــت عــن «أدب الدنيــا»، فكيــف يمكن 

الجمع بينهما؟ إن مشــروع «الفكر األخالقي اإلسالمي» قد حبل به عمل 
المحاســبي الهادف إلى تأســيس «أخــالق الدين»، ولكــن ميالد ذلك 

المشروع سيحتاج إلى مخاض عسير.

هنا ينتقل الجابري إلى المــاوردي (374 ـ 450هـ) الذي عاش في 
بغداد، وكان من كبار األشــاعرة والفقهاء الشــافعية، وكانت له مكانته 
عند الخلفاء العباســيين وعند ملوك بني بويه. والماوردي صاحب كتاب 
«أدب الدين والدنيا»، ففي مضمون أدب الدين ال يظهر أنه يســتحضر 
المحاســبي، ولم يكن كتابه ردًا عليه، بل قد نتساءل إذا كان في كتابه 
يسلك سلوك الديبلوماسي أم سلوك الفقيه، فالمروءة عنده ـ كما أورد ـ 

تقوم على «المراعاة وليس على التلقائية، وتقتضي التفتح على الغير».
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في خطبة الكتاب يبدو تــالزم صالح الدين وصــالح الدنيا، وهو 
التالزم الذي ســيصبح بمثابة «القاعدة األصولية» التــي تمنح للكتابة 
في «األخالق والسياســة» شــرعيتها الفقهيــة. ثم يســتهل كتابه ببيان 
فضل العقل وذم الهوى، وهدفه تقرير أن العقل أساس األخالق، وحين 
ذكر أنواع اآلداب كان «أدب طلب العلم» فــي الطليعة، وكما أن الدين 
فكذلك للدين  ضروري لإلنســان كالعلم واألدب، وكما أن للعلم أدبــاً 
أدب، وهكذا أفرد «ألدب الدين» الباب الثالث، وإن استنســخ بنية علم 
األخالق كما كان يؤلف في عصره، يقول الجابري: «إال أننا نظلمه إذا 
أغفلنا كونه يميّز بين أدب الدين والدنيا معتمدًا مرجعيته اإلســالمية: 
العقل والشــرع، أما أن نراه حامًال لمشروع تشــييد «أخالق إسالمية» 

فذاك ما يصعب الدفاع عنه، فلننظر من جاء بعده».

وهــو الراغب األصفهاني (توفــي في 502)، والذي لــم ُيعرف عنه 
للتدريس والتأليف فــي الفقه والتفســير واألدب  إال أنــه كان منقطعــاً 
واألخــالق. وللراغــب األصفهانــي «الذريعــة إلى مــكارم الشــريعة»، 
والذريعة هي الوســيلة التي يمكن بها اقتناص «مكارم الشــريعة»، التي 
لعلم خاص، مبدؤها طهارة النفس باســتعمال  اجتهد ليجعلها موضوعــاً 
التعلم والعفة والصبــر والعدالة، ونهايتها التخصــص بالحكمة والجود 
والحلم واإلحســان، وقد حــاول أن يضفي الطابع اإلســالمي على «علم 
األخالق» المتــداول في عصره، مما هو يوناني في صياغته إنســاني في 
مضمونه، فيكون مشروعه يرمي فعًال إلى «أسلمة علم األخالق» المتداول 
في عصره، وهو مشــروع طموح وجديد. ويتســاءل الجابري: «وهل يكفي 
االستشــهاد بالقرآن والحديث لتحويل علم نشــأ خارج اإلسالم إلى علم 

إسالمي أو «مؤسلم»؟
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لقد وعى الراغــب األصفهاني بعمق الحاجة إلى كتاب في «األخالق 
االســالمية» بديــل للمؤلفــات التي تنتمــي إلــى الموروثيــن اليوناني 
والفارســي، غير أن ما كان ينقصه هو المنهجية التي يتطلبها مثل هذا 
ـ «آلة العلوم»؛ أي ما  المشــروع، ومثل هذه المنهجية تحتاج إلى معرفة ب

اطلق عليه الغزالي «معيار العلم» (المنطق).

ومع أبي حامد الغزالــي (455 ـ 505) المعروف بمؤلفاته في الفقه 
واألصــول والكالم والمنطق والفلســفة والتصوف، يقــف الجابري أمام 
كتابه «إحيــاء علوم الدين»، فيراه منتمياً إلى «المرتبة نفســها» لكتابه 

اآلخر «ميزان العمل» (وهو في أخالق العقل).

أّما «إحياء علــوم الدين» فهو كتاب في أخالق الدين، وهو في بنيته 
العميقه مرتبط باألخالق اليونانية، يلبــس لباس الفقه لكنه ليس منه، 
فبينما كان الراغب األصفهاني يحصر مجال الفقه في أحكام الشريعة، 
ويجعل مجال «مكارم الشــريعة» هو االستخالف، استخالف اهللا اإلنسان 
ـ «مصالح الدنيا» بما  في األرض بقصد عمارتها، يخص الغزالي الفقه ب
ـ «مصالح اآلخرة»، مع  في ذلك عمارة األرض، ويخص «علم المعاملة» ب
أن الســعادة عند كل منهما هي في اآلخرة، فالكتــاب إذن هو في «علم 
اآلخرة»، وقد كان شديد التأثير في مســار الحضارة العربية اإلسالمية 

وفي نظام القيم الذي ساد فيما بعد.
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■  باحث من ُعمان.

أورد الشــافعي خبر طاووس وقد ولي صدقات 
الركب لمحمد بن يوســف، فــكان يأتي القوم 
فيقــول: زكــوا يرحمكم اهللا ممــا أعطاكــم اهللا، فما 
أعطوه قبله، ثم يســألهم: أين مســاكينكم؟ فيأخذها 
من هذا ويدفعها إلى هذا، وأنه لم يأخذ لنفســه في 
عمله، ولم يبع، ولم يدفع إلى الوالي منها شيئاً، وأن 
 . الرجل من الرْكب كان إذا ولّى عنه لم يقل له: هلم
 إلي قال الشافعي: وهذا يسع من وليهم عندي، وأحب
ــْهمان، فيســأل وُيحلف من اتهم؛  أن يحتاط ألهل الس
ألنه قد كثر الغلول فيهــم، وليس ألحد أن يحتاط وال 
يحلف وال يلي حتى يكون يضعهــا مواضعها، فأما من 

لم يكن يضعها مواضعها فليس له ذلك1.

1 ـ األم، دار الفكر، بيروت، د 1، 1422هـ ـ 2002م، ج 2، ص 65.
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من خالل هذا النص نتبين مالمح اإلشكالية في العالقة بين الفقيه 
والسياســي، أي: بين الســلطتين العلمية والسياســية، وتأثير ذلك على 
مجمل الفقه اإلســالمي وفقه الــزكاة على وجه الخصــوص، يظن كثير 
أن الفقه هو نتاج محض لفهم النص، دون أن يكون  من الدارسين خطأً 
هناك أي مساحة لتأثير الواقع بكل مؤثراته وتداخالته وتعقيداته، وهذه 
بين الطرفين،  رؤية للواقع ليست كما هو عليه، لقد ظل التجاذب قائماً 
)، في إشــارة  فطاووس كما أورد الشــافعي ال يقــول لمن ولى عنه (َهلَُمّ
صريحة لعدم الرغبة فــي أخذ الناس بالحزم في ظــل دولة ال يعترف 
بشــرعيتها، ويؤيد الشــافعي هذا التوجه بقوله: وهذا يســع من وليهم. 
وإن كان األحــب إليه التفريق بين حاليــن: األول: أن توضع الزكاة في 
ــْهمان، فيســأل  مواضعها، وهنا على والي الصدقات أن يحتاط ألهل الس
ـف. والثاني: أال توضــع مواضعها، وهنا ليس ألحــد أن يحتاط أو  ويحلـ
يحلف أو يلي ذلك األمر من أساســه، والشــافعي بهذا الطرح للمعادلة 

يبدو أكثر منطقية في التعاطي مع المحيط السياسي.

إن الفقه اإلســالمي محصلة تفاعــل بين النص والواقــع، فلم يكن 
بعيدًا عن مناخات الصراع بين الســلطتين العلمية والسياســية؛ إذ بعد 
مرحلة االنســجام التام والتوافق الكبير بين الســلطتين، طيلة الخالفة 
الراشــدة، تلتها مرحلة أخرى، انفصلت فيها هاتان الســلطتان، لتشكال 
فضاءين بينهما منطقة تقاطع ســاخنة ومشوبة بالحذر، فالسياسي يريد 
أن يضمن والء الفقيه ولــو بالقوة عن طريق البيعــة، ويأبى الفقيه إال 
االعتصام بفضائه العلمي، بل والقيام بأعمال كالحشــد والتأليب ضده، 

ضمن استخدام مباشر لنفوذه بين الجماهير.

إنه من الطبيعي جــدًا أن يوظف الفقيه منظومتــه الفقهية لصالح 
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الســلطة عندما يكون منخرطاً فيها، فيما تســعى السلطة لخدمة الدين 
والمجتمع، وهذا هو مطلب الفقيه ومبتغاه، أما عندما تنفصل السلطتان 
العلمية والسياســية فإن الفقيه ينزوي بعيدًا عن معترك الحياة، غير آبه 
لما يدور حوله، محمًال السلطة السياســية تبعات كل ما يحدث، ويتجه 
نحو الفقه الفردي الذي يهتم بالفرد كشخص ال بالمجتمع كأمة، ويهتم 
بالخالص في اآلخرة وبراءة الذمة من عهدة التكليف، يقول الدكتور طه 
جابر العلواني: وقــد كان لهذا أثر بالغ في فصــل (الفقه وأصوله) عن 
جوانب هامة من حياة المســلمين العملية، ليَتِجها في كثير من القضايا 
ومثاليــاً، جعلهما يعبران عما ينبغــي أن تكون عليه حياة  نظرياً  اتجاهاً 

المسلمين ال عما هو واقع في حياتهم أو يمكن أن يكون1.
لقد كانت أموال الزكاة من الوفرة بحيث تصلح أن تكون مطمعاً   
لذوي األغــراض، فأصبحــت بذلك بين شــد األمراء وجــذب الفقهاء، 
اســتخدم األمراء كل الوســائل المادية والمعنوية لالســتحواذ على هذه 
األموال، وتوظيفهــا في بناء الدولــة، والتمكين لســيادتها، وفي أحيان 
أخرى للتقلــب في ألوان من البذخ، واســتخدم الفقهاء فضاءهم العلمي 
الذي يتقنونه للحيلولة ـ ما استطاعوا ـ دون وصول هذه األموال لغير َمْن 
ُجعلت لهم، وتحقيق األهداف المتوخاة من فرضيتها في ظل أزمة شرعية 
ِمْن ِقبل الفقيــه إلى النموذج  عانى منها نظــام الحكم آنــذاك، وتطلعٍ 

النبوي والراشدي، وقد نجح الفقيه إلى حد ما في هذا المسار.
وباالســتقراء يمكــن القــول: إن الفضــاء الفقهي تأثــر بالواقع 
السياسي المحيط، وذلك من خالل نوعين من نماذج التأثير: األول: 
التدخل المباشر من قبل السياســي في الفضاء الفقهي باختراقه وبث 

1 ـ طه جابر، أصول الفقه اإلســالمي، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، ط 2، 1415هـ ـ 
1995م، ص 77.
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األفكار التي تخدم أهدافه، من خالل وضــع النصوص واختالقها، أو 
من خالل تبني النظام ألشــخاص يســتفيد منهم في إكسابه الشرعية 
بيــن الجماهير، وتوجيــه اآلراء الفقهية بما يخدم النظــام. والثاني: 
التأثير من خالل مبدأ التدافع بين الفضاءين، ومحاوالت بسط النفوذ 
واالســتحواذ على الســلطة العلمية من جهة، ومن جهة أخرى مدافعة 

ذلك بالوسائل العلمية.

ومن خالل تتبــع ِفقه الــزكاة على وجه الخصــوص يمكن الحديث 
عن بعض األفكار التي يمكن أن تشــكل مدخًال لهــذا الموضوع؛ إذ إنه 
يحتاج إلى توسع أكبر ودراسة أعمق، تروي لنا كتب الحديث هذا األثر: 
ق فليصدر عنكم وهو عنكــم راٍض1. وفي رواية: جاء  إذا أتاكم الُمَصــد
من المصدقين  ناس من األعراب إلى رسول اهللا ژ ، فقالوا: «إن ناساً 
يأتوننــا فيظلمونا، قال: أرضـــوا مصدقيكم، قالوا: يا رســول اهللا وإن 

قيكم، وفي رواية: وإن ُظلمتم»2. ظلمونا؟ قال: أرضوا ُمَصد

لقد دعا اإلسالم إلى العدل والقسط فهل هذه الروايات تتفق مع قيم 
العدالة التي جاء بها الدين، أم أنها تبيح الظلم وهذا ما ال يقبله عاقل، 
وليس ببعيد أن تكون هذه المرويات جاءت تنظيرًا للتعسف الذي مارسته 
الدولتان األموية والعباسية في جباية الصدقات، األمر الذي ُيعد اختراقاً 
أزعم  للدائرة األثرية لصالح السلطة السياســية آنذاك، على أن احتماالً 
بعض الموضوعية وهو أن هذه المرويات تأتي في ســياق  أنه يحمل أيضاً 
النظرية األشــعرية القائلة بقبــول واقع الملك بدل الخالفــة، مع ضمان 
مبدأ سيادة الشــريعة وهي نظرية لم يتقبلها جمهور المسلمين كما يقول 

1 ـ مسلم، برقم (989).
2 ـ أبو داود، برقم (1589).
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عبد المجيد الصغير1، وفوق ذلك فإن مخايــل الوضع تلوح لكل من تأمل 
لغة النص، ففيه من ركاكة اللفظ ما نحاشي عنه َمْن أوتي جوامع الكلم.

لقد أعلى اإلســالم مبدأ العدالة، وجعله أساس التعامل بين الحاكم 
والمحكوم، ومقدار المال الذي يدفعه المكلف للدولة ال يخرج عن هذا 

اإلطار، وفي هذين األثرين بعض مالمح تلك العالقة:
قي النبي ژ على صاحب غنم، فقاال: «نحن  األول: قدم اثنان من ُمَصد
رُُسُل رسول اهللا ژ في الصدقة، فقال: ما الصدقة؟ فقاال: شاة في غنمك، 
فقال لهما إلــى لبون كريمة، فقــاال: إنا لم نؤمر بهذه ثــم جاء بماخض، 
فقاال: إنا لم نؤمر بهذه إنا لم نؤمر بحبلــى وال ذات لبن، فقام إلى عناق 

إما ثنية وإما جذعة فأخذاها فوضعاها بينهما ودعوا له بالبركة ومضيا2.
فجاء رجل فشــكاه إلى النبي ژ وقال:  الثاني: بعث النبي خارصاً 
، فقال رســول اهللا ژ: «إن ابن عمك يزعم أنك زدت  إنه قد زاد علــي
عليه»، فقال: يا رســول اهللا لقد تركت له قدر عريــة أهله وما يطعمه 

المساكين وما تسقطه الريح، فقال: «قد زادك ابن عمك وأنصفك»3.
من هذين األثريــن تتضح قيم العدالة واإلنصــاف الحاكمة لعالقة 
ق يرفض أن يأخذ أكثر مما  الفرد بالدولة كما يجــب أن تكون، فالمَصد
أمر به، ومــن حق المكلف إذا أحــس بالهضيمة أن يرفــع الدعوى ضد 
المصدق وُيســتمع لدعواه، واســتمر هذا الحال طيلة الخالفة الراشدة، 
ففي وصية أبي بكر الصديق ألنس وقد وجهه إلى البحرين: هذه فريضة 

1 ـ ر. الفكــر األصولــي وإشــكالية الســلطة العلمية في اإلســالم، دار المنتخــب العربي، 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، ط 1، 1415هـ ـ 1994م، ص 22.

2 ـ أبو داود، برقم (1581).
3 ـ الدارقطني، كتاب الزكاة، باب الخرص (27).
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الصدقة التي فرضها رســول اهللا ژ على المسلمين، والتي أمر اهللا بها 
رسوله ژ، فمن ســئلها من المســلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل 
فوقها فال يعــط1، فهذا يتعارض كل التعارض مــع رواية «وإن ُظلمتم»، 
التي ال تعبّر إال عن رغبة ملك عضوض في ممارسة غشمه وظلمه، تحت 
غطاء من الدين، يضمن له انســياب األموال في يســر وســهولة، وقد 
أحســن النووي عندما عنون بابــه (55) من كتاب الــزكاة (باب إرضاء 

الساعي ما لم يطلب حراماً)2.
لكن أمام االستبداد السياسي لم يجد الفقيه بدًا من مسايرة الوضع 
واالنحناء لسلطة السيف، رغبة في رفع الحرج عن األمة ودرءًا لمخاطر 

الفتنة، وفي هذا يمكن أن نستشهد بمثالين اثنين:
األول: القول بإجــزاء دفع الزكاة إلــى األمراء الظلمــة: روى ابن 
ســالم: أتى ابن عمر رجل فقال: أرأيت الزكاة إلــى من أدفعها؟ فقال: 
ادفعها إلى األمراء وإن تمزعوا بها لحــوم الكالب على موائدهم. وروى 
قال رجل البــن عمر: إن لي مــاالً فإلى من أدفــع زكاته؟ فقال:  أيضاً 
ادفعهــا إلى هؤالء القوم ـ يعنــي األمراء ـ قلت: إذًا يتخــذون بها ثياباً 
وطيبــاً، قال: وإن اتخذوا بها ثياباً وطيبا3ً، وفي جواب لســعيد بن جبير 
ال يخلو من المخاتلة، وقد سئل عن الزكاة قال: ادفعها إلى والة األمر، 
فلما قام ســعيد تبعته، فقلت: إنــك أمرتني أن أدفعها إلــى والة األمر 
وهم يصنعون بها كــذا ويصنعون بها كذا. فقال: ضعها حيث أمرك اهللا، 

سألتني على رؤوس الناس فلم أكن ألخبرك4.

1 ـ أبو داود، برقم (1567).
2 ـ صحيح مسلم بشرح النووي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط3، (د.ت). مج4، ج7، ص 163.
3 ـ األموال، تحقيق وتعليق: محمد خليل هراس، دار الفكر، بيروت، 1408هـ ـ 1988م، ص681.

4 ـ ن.م، ص684.



والسياسي الفقيه  بين  الفقهي  التراث 

217

الثاني: القول بإجزاء ما دفع باسم المكوس والضرائب من الزكاة: 
روى ابن سالم عن أنس بن مالك والحسن قاال: ما أعطيت في الجسور 
والطرق فهي صدقة ماضيــة، يعني بذلك أنها تجزئ عن الزكاة، وعن 
إبراهيم قال: احتســب في زكاة مالك بما أخذ منك العّشــارون. وروى 
ابن سالم بعد هذين األثرين عددًا من اآلثار من فتاوى التابعين، وأتبع 
ذلك بقوله: وهذا عندنا هو المأخوذ به، وإن كان بعضهم قد قال سوى 

ذلك1.
وهــذان المثــاالن يوضحان بجــالء حالة 
التنازالت التي قدمها الفقيه لصاحب السلطة، 
أو بمعنــى آخر يمثــالن مرحلــة انتقالية بين 
مرحلة االنسجام بين الفقيه والسلطة، ومرحلة 
القطيعة التي بــدأ الفقيه فعليّاً بحماية فضائه 
الفقهي، وســعى إلــى إبعاد أمــوال الصدقات 
عن قبضة الســلطة السياسية. وفيما يبدو فإن 

أول من حــاول التأصيل لهذه الفكرة بشــكل علمي ودقيق هو الشــافعي 
ضمن مشــروعه الكبير (أصول الفقه) الذي أراد منه أن يقنن االجتهاد، 
ويضــع الضوابط الحاكمة لكيفية التعامل مــع النصوص؛ لقطع الطريق 
دون استغالل الفضاء الفقهي لتحقيق مآرب السلطة، واستغالل المفاهيم 
الشــرعية في اإلســالم كما يقول عبدالمجيد الصغير2. هذا في مشروع 
أصول الفقه، أما في الفروع الفقهية فيتضح أن الشافعي سعى إلى إبعاد 
أموال الزكاة عن تصرف الســلطة السياســية، وتم لــه ذلك من خالل 

أربعة محاور:

1 ـ ن.م، ص689.
2 ـ الفكر األصولي وإشكالية السلطة العلمية في اإلسالم، ص171.
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على األصناف  األول: تفسيره آية الصدقات بوجوب قسمة الزكاة وجوباً 
الثمانية بالتساوي، وعدم جواز إخراج الزكاة عن هذه األصناف المحصورة1، 
مما يحد من تصرف ولي األمر في هــذه األموال، وإن كانت هذه األطروحة 
ليست بالجديدة على الوسط الفقهي، فالمسألة متداولة منذ عصر التابعين، 
ولقيت معارضة من قبل بعض الفقهاء كأبي عبيدة مســلم بن أبي كريمة في 
رسالتة عن الزكاة2، أما ما صنعه الشافعي فهو تبني الفكرة والتأصيل لها.

الفقراء،  حــق  الزكاة  أن  فكــرة  لصالــح  المتكرر  الضــخ  الثاني: 
واســتبعاد فكرة حــق الدولة، (وردها علــى فقرائهم)3، فــي ظل تغييب 
لنصوص أخرى تكشــف جوانب من كيفية توزيع الصدقــات، وإمكانيات 
المرونة التي مارس بها الرسول ژ توزيع الصدقات، المصارف بتعبير 
فيما بعد يستبعد أي حق للدولة في جباية  الفقهاء، وهو ما أوجد توجهاً 

الصدقات، أو اإلنفاق منها في الشأن العام.
الثالث: القول بعدم جــواز نقل الزكاة إال بعــد أن يكتفي أصحاب 
اإلقليم الذي جبيت منــه، ثم تنتقل إلى اإلقليم األقــرب، فيقطع بذلك 

الطريق دون ذهابها إلى عاصمة الدولة.
الرابع: فصل أموال الزكاة عن المالية العامة للدولة.

وكل هذه األطروحات نالت قبوالً في األوساط الفقهية على اختالف 
مدارسها، وما كان من الخالف حول بعضها فإنه ناتج عن مصادمة هذه 
األطروحات لبعض الروايات، أو لوجود أديولوجيات فقهية تحمل مرئيات 

مغايرة.

1 ـ األم، مج1، ج2، ص77.
2 ـ الراشــدي، اإلمام أبو عبيدة مســلم بن أبي كريمــة وفقهه، مطابع الوفــاء، المنصورة، 

1415هـ ـ 1992م، ص 515.
3 ـ البخاري، برقم (1469).
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وكمالحظة يمكن أن يقف عليها أي دارس للفقه يجد أن فقه الزكاة 
تطور كثيرًا في ظل الدول التي انسجمت فيها السلطة الدينية مع السلطة 
السياســية، وكمثال على ذلــك يمكن أن نلمح فيه البعد السياســي وهو 
ترك عثمان جباية األموال الباطنة (النقديــن والذهب والفضة وخالف 
في العروض) واالكتفاء بجباية األمــوال الظاهرة، فقد تباينت المدارس 

الفقهية في فهم هذا اإلجــراء والتعاطي معه، 
حيث سعت بعض المذاهب الفقهية (األحناف، 
الشــافعية، الحنابلــة) ـ وإن بتفــاوت ـ إلــى 
غير  ثابتاً  اســتثمار صنيع عثمان، وجعله حكماً 
قابــل للتغيير، وهــذه القراءة لصنيــع عثمان 
تختــزل القضية، وتبعدها كثيــرًا عن الجانب 
والفهم  الثبــات  صبغة  بإضفائها  المصلحــي، 

التعبدي، على رأي صحابي اجتهد بمقتضى واليته التدبيرية، وباألخير هو 
قرار سياسي، وينســحب هذا الفهم التعبدي على كل القائلين بعدم دفع 
زكاة المال الباطن إلى ولي األمر، إن على سبيل التخيير (األحناف)، أو 

االستحباب (الشافعية، الحنابلة).
واألقــوال في مســألة والية ولــي األمر فــي جباية الــزكاة متأثرة 
باالتجاه السياســي بدرجة كبيــرة، فموقف الفقيه من الدولة ســلطة أو 
معارضة سيؤثر بغير شك على رأيه في القضية؛ ألن مسألة جباية أموال 
الزكاة عمل ســيادي من الدرجة األولى، فمــن الطبيعي أن يقف الفقيه 
الســلطوي إلى جانب الدولة دون أن يهمل النصوص، وأن يحول الفقيه 
المعارض ـ ما اســتطاع ـ دون جباية الزكاة أو التقليــل منها، وهنا تم 
ثابتاً  اســتثمار ترك عثمان لجباية األمــوال الباطنة لجعل ذلك شــرعاً 

ال يجوز ألي دولة تجاوزه.
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وأكثر المذاهب ابتعادًا عن السلطة ـ حسب هذه المسألة ـ المذهب 
الحنبلي، الذي يرى استحباب أن يفرق اإلنسان زكاته بنفسه، وهو أفضل 
ِمْن َدْفِعها إلى إمام عادل، ربما بحكم معاناة مؤســس المذهب أحمد بن 
حنبل، يليه المذهب الشــافعي؛ إذ يرى اســتحباب تفريقهــا ولو طلبها 
والي الصدقات، يأتي هذا في سياق الرأي القائل: إن الشافعي قد أصل 
لحماية الدائرة الفقهية من سلطة رجل السياسة، ووجود  األصول أساساً 
هذا التوجـه لديـه جاء بعد فتــرات طويلة من المحن عانى فيها الفقيه 
ين من ظلم الســلطة، يليه رأي األحناف، ربمــا لموقف أبي حنيفة  األمر
الحِذر من السلطة، وإن لم يســلم من بطشها؛ لذا يرى هو وأبو يوسف 

صنيع عثمان ُسنًة، ليس ألحد نقضها من بعده1.

أما موقف اإلباضية والمالكية فهو موقف ينسجم مع رؤية السلطة، 
ويتعامل مع النصوص من خالل البعد المصلحي والسياســة الشرعية، 
اإلباضية بحكم الرغبة في التوسع لدعوتهم، وبسط السيادة لدولتهم، 
مع الســلطة  والمالكية بحكم العالقة الوطيدة التي كانت تربط مالكاً 
في عصره، ثم تتابع الدول التي تبنت المذهــب المالكي في المغرب 
العربي، ففي بيان الشــرع: أنــه إذا كان إمام عدل، لــم يجز له إال 
تســليم الصدقة إليه، أو إلــى عماله2. وعند مالــك: إذا كان اإلمـام 

يعدل، لم يسع الرجل أن يفرق زكاة ماله الناّض، وال غير ذلك3.

1 ـ ر. الموصلي، االختيار، علق عليه: خالــد عبد الرحمن العك، دار المعرفة، بيروت، ط2، 
1402هـ ـ 2002م، ج1، ص136.

2 ـ الكنــدي، مراجعة: عبد الحفيظ شــلبي، وزارة التراث القومي والثقافة، ســلطنة ُعمان، 
1402هـ ـ 1982م، ج19، ص253.

3 ـ المدونــة الكبرى، ضبط النص: محمــد محمد تامر، مكتبة الثقافــة الدينية، القاهرة، 
1425هـ ـ 2004م، ج1، ص344.
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وال يزال هذا اإلشكال التراثي ماثًال في األبحاث الفقهية المعاصرة، 
فاألشــقر يرى أن تحوالً في الفتيا حصل بعد انقضاء العصر الراشــدي؛ 
حيث بــدأت الفتوى تتجه إلــى إجازة إخفــاء زكاة األمــوال الباطنة عن 
السلطة، وإخراجها بطريقة شخصية، وذلك بسبب اإلحساس بعبث السلطة 
بحصيلة الزكاة. وينتهي إلى أن الطريقة المثلى هي المحافظة على ذلك 
المبدأ االجماعي، الذي وصل إليه علماء المســلمين بعد جهود جبّارة إثر 
انحرافات خطيرة.1 والالفت للنظر أن هذه القراءة ال تزال تستبطن القول 
باإلجماع بعد عثمان (المبدأ اإلجماعي)، فهل فعًال هناك مبدأ إجماعي، أم 
أنه مصطلح جديد، غير الذي نعرفه عن (اإلجمــاع)؟ فيما يذهب آخرون 
إلى أن األمر برمته ال يعدو أن يكون من باب السياســة الشــرعية، ويقع 
ضمن صالحيات ولي األمر، فيوســف حامد العالم يتأكد لديه من خالل 
صنيع عثمان حق تفويض ولي األمر ألرباب األموال، خاصة الباطنة (وهذا 
يفهم منه جــواز التفويض في الظاهــرة أيضاً)، وعلى ولــي األمر واجب 
المراقبة، وإذا جاز تفويض األفراد في أمر الزكاة، فمن باب أولى يجوز 

تفويض الجماعة، ممثلة في هيئة أو مؤسسة أو جمعية2.
وكمثــال آخر في منحنيــات العالقة بيــن الفقيه والسياســي اعتبر 
الدولة  بيــن  العالقة  يحكــم  مقاصــده،  من  مقصــدًا  الرفق  التشــريع 
والفرد، لكنه قــد يتحول إلى ظلــم وَحْيف من جانــب الدولة، يتخوفه 
الفقيه ويحاذره، رأفة بعموم الناس، وفي مسألة تعّد من بديهيات العقل 
الفطري، وهي جواز إخراج القيمة بدل العين في الزكاة، نجد أن الفقيه 

1 ـ األشــقر، اإللزام بالزكاة في الظاهــر والباطن. ضمن أبحاث فقهية فــي قضايا الزكاة 
المعاصرة، دار النفائس، األردن، ط1، 1418هـ ـ 1998م، ج1، ص144 و 167. 

2 ـ إلزامية الزكاة وتطبيقها مــن ولي األمر، ضمن أبحاث وأعمال النــدوة األولى لقضايا 
الزكاة المعاصرة، ص 155.
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يســعى جدالً إلى التنظير إلخراج العين وجوباً، وما ذلك ـ بنظري ـ إال 
للحيلولة دون أي غشم متوقع من قبل الدولة وأجهزتها، التي قد تمارس 
الظلم، فتفرض علــى الناس أن يخرجــوا صدقاتهم نقــودا أو ذهبا أو 
فضة، فيما يفضلون إخراجها من أعيان أموالهم حبوبا من صاحب الزرع 
ومواشــي من صاحب الماشــية، ويرون ذلك أرفق بهــم، ورغبة الجباة 
في األموال الســائلة أكثر منها في األعيان؛ لخفــة مؤونتها، وكثرة وجوه 
ـ وكان  اإلفادة منهــا، كما في المروي عــن مالك في رجل أجبــر قوماً 
ســاعياً ـ على أن يأخذ منهم دراهــم فيما وجب عليهم مــن صدقتهم، 
فقال: أرجو أن تجزئ عنهــم إذا كان فيها وفاء لقيمــة ما وجب عليهم 
وجهات نظــر الفقهاء فيما إذا أجبر  وكانت عند محلها1، وتتباين أيضاً 
الظالم الرعية على تسليم الصدقة فســلموها إليه هل عليهم أن يعيدوا 
إخراجها مرة أخرى، يذكر أبو ســعيد الكدمي الخــالف، ويرجح القول 
بأنه ال ضمان علــى الرعية في ذلــك2. أما العوتبي فيذكــر أن الزكاة 
إذا دفعها المكلف لغيــر العدل ليفرقها ففرقها علــى الفقراء بحضرته 
أجزأه3. وهذا يعني أن قضية إجبار المكلف على دفع غير الواجب كانت 
واردة في الواقع، وماثلة في ذهن الفقيه، مما جعله يسعى إلى احتوائها، 
وإيجــاد تكييف لها يرفــع الحرج، ويحافــظ على النســيج االجتماعي. 
الملفت للنظــر أن الفقيه ظل طيلــة عصور متربعا على عرش الســلطة 
العلمية رغم وجود غيره مــن األدباء والفالســفة والمتكلمين واألطباء، 

وهذا ما يحتاج ألن يفرد بالبحث والدراسة.

1 ـ المدونة الكبرى، ج1، ص396.
2 ـ الكندي، بيان الشرع، ج19، ص269.

3 ـ الضياء، وزارة التراث القومي والثقافة، ســلطنة ُعمــان، ط 1، 1411هـ ـ 1991م، ج 6، 
ص 41.
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■  أستاذ الفكر اإلسالمي السياسي بجامعة تعز، اليمن.

من المعلــوم أن إحدى المعضالت الرئيســة 
التي تعاني منها أمة المســلمين هي الفرقة، 
وهي عند فتــح اهللا كولن إحدى زوايا مثلث التخلف 

الحضاري الذي يضم أيضاً الجهل والفقر.
وألن تيار الخدمة الذي أسســه كولــن في تركيا 
نذر نفسه لمحاربة هذا الثالوث، فسنسلط الضوء في 
هذا البحث على دور كولن في محاربة الفرقة بطريقة 

إيجابية من خالل إشاعة فقه االئتالف.
أسس  هما:  اثنين،  عنوانين  على  كتابتنا  وســنركز 

فقه االئتالف، ووسائل تجسيد فقه االئتالف:

:±ÓàF’G ¬≤a ¢ù°SCG  : k’hCG
رغم أن كولن واعظ وداعية وال ســيما في الشطر 
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الجديد  التصوف  االئتالف:  فقه 
كولن ا�  فتح  عند 



دراســات

224

األول من حياته، إال أنه مفكــر وحركي، ولذا لم يكتف بإثارة العواطف 
وتحريك الوجدان من أجل بيان أخطار الفرقة بين مكونات المســلمين، 
وتوضيح أهمية االئتــالف؛ بل أقام هذا االئتالف على عدد من األســس 
التي تجمع بين الفكر والوجدان، بين العلــم والعرفان، ويمكن تلخيص 

هذه األسس في خمس نقاط:
1 ـ اإليمان الجامع بين العلم واإلخالص:

مــن المؤكد أن اإليمــان هو خالصــة التفاعل اإليجابــي بين العلم 
الدقيق واإلخالص الوثيق، لكن عهود التخلــف واالنحطاط التي مّر بها 
المسلمون شوهت مفهوم اإليمان فجعلته أعورَ، حتى بدا كأنه إخالص بال 
ٌل بال أسباب، بل بدا عند آخرين كأنه اسم بال مسمى، وأماٍن  علم، وتوك
بال ظل مــن الحقيقة أو تأييد مــن الواقع. ولذلك اهتــم كولن بإحياء 
مفهــوم اإليمان بجناحي العلــم واإلخالص، حيث دمج ـ بتــوازن دقيق ـ 
بين العقــل والروح، وألن اهللا يوفق دعاته منذ الصغر، فقد نشــأ كولن 
على هذا التوازن، حيــث حرص منذ طفولته علــى الموازنة في حضوره 
ومناشــطه بين مجالس العلم (العقل) ومجالس الذكر (الروح)، رغم ما 

كان بينهما من عداوة !
وألن القرآن هو المصدر األول لهذا الدين، فإن معانقته وفق منهجه 
هو الســبيل للحصول على العلم واإلخالص، عبر التدبر والخشوع، وهذا 

ما فعله كولن، حيث كان دائم المدارسة للقرآن، دائب التدبر آلياته.
ولهذا أوصى تالميذه ومحبيــه بأن يقرؤوا القــرآن بهذه الطريقة، 
حيث قال: «على الفرد أن يقول لنفسه: صحيح أنني لسُت بنبي، ولكني 

.1« أشعر أن آيات القرآن البالغة ستة آالف ونيفاً وكأنها قد نزلت علي

1 ـ أضواء قرآنية في سماء الوجدان، ص 322.



كولن ا�  فتح  عند  الجديد  التصوف  االئتالف:  فقه 

225

وألن العلم شــطر اإليمان (بجانب اإلخالص)، وشطر عمارة الحياة 
(بجانب العمل)، فقد حث كولن أتباعه علــى طلب العلم، وذلك في كل 
ُكتُِبِه ومقاالته ودروسه ومواعظه ومناشــطه المختلفة1، هذا العلم الذي 
يصير قنديًال الكتشاف مجاهل النفس البشرية، واكتشاف دروب الحياة، 
حتى ال يقع اإلنسان في مهاوي النفس األمارة بالسوء أو يسقط في ُحفَر 

الحياة، سواء على يمين الصراط أو يساره.

ولهذا حث كولن على استغالل كل إنســان لعمله واستعماله كمنشور 
في تحليل الحوادث واألشــياء، مع توجيه « علمه إلضاءة وإنارة المناطق 
المظلمة والطيران بعلمه ومعرفته للوصــول إلى الحقائق الموجودة فيما 

وراء الطبيعة، فقدره وقيمته بقيمة علو طيرانه»2.

والعلم عند كولــن ليس مجرد معارف يتم تكديســها في العقل؛ بل 
هو منهج متكامل لقــراءة (آيات األنفس) و (آيات اآلفاق) في ضوء (آيات 
القرآن) وحقائق العلم، والعلم الذي يتم تحصيله وفق هذا المنهج يثمر 
خشــية اهللا، كما قال تعالى: ﴿  ¯  °  ±  ²  ³  ´ ﴾ [فاطر: 28] 
ولهذا ربــط العلمــاء القدامى العلم بالخشــية كما قال اإلمام ســفيان 

الثوري: إنما العلم الخشية.

تقاته تتناســب  وقد رأى كولــن في هذا الســياق أن تقوى اهللا َحَقّ 
مع معرفة اهللا تعالى، «لذا يمكن القول بأن جميع المعارف التي  طردياً 
ال تساعدنا على زيادة هذه المعرفة ليست إال معرفة ظاهرية وعبارة عن 

قيل وقال»3.

1 ـ انظر مثًال: الموازين أو أضواء على الطريق، ص 98، 141، 216.
2 ـ نفس المرجع، ص 14.

3 ـ أضواء قرآنية، ص 125.
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وحث على االنتقاء في طلب العلم، والتركيــز على ما يجعل اإليمان 
ينتفــض، ويجعل أصحابه يشــاهدون تجليات أســماء اهللا وصفاته، وهو 
المالك الحقيق لألشياء وصاحُبها، والمؤثُر الحقيقي فيها، «وأن نقضي 
األيام الباقية من حياتنا في دائرة رضا اهللا تعالى، وفي ضوء هذا النور 

المتولد من عملية التفكير والتأمل هذه»1.
إن العلــم هو الطريق إلى الفاعلية، ولكنــه ليس العلم المجرد من 
اإلخالص؛ بل العلم الذي يشترك القلب في تحصيله ويتحول إلى معرفة، 
بعد أن تقوم البصيرة بضــم هذه العلوم الجزئيــة المبعثرة وربطها في 
اتجاه واحد هو اهللا، من أجل إرضائه بالتزام منهجه واستثمار سننه في 

العبودية له في محراب الحياة.
«إن االنتســاب إلى الحق، والنظر إلى كل شيء بنور اهللا ومعرفته، 
يحــول حقيقة اإلنســان ـ الذي كان قطــرة من ماء مهيــن ـ إلى بحر، 
ويحول معرفة اإلنسان من ذرة إلى شــمس، ويحول قلب اإلنسان ـ الذي 

  Ç  Æ  Å ﴿:هو شيء ال يذكر ـ إلى نبض للكون»2. ولذلك قال تعالى
Ì   Ë   Ê  É  È﴾ [الزمر: 9].

وما برح كولــن ينوه بفضل العلــم واإلخالص في االرتقــاء بالعلوم 
واألعمال إلى ســماوات القبول والتأثير والفاعليــة، فإن «الذرة الواحدة 
منها تعادل الشــمس، والقطــرة الواحدة منها تعــادل البحار، واللحظة 
الواحدة منهــا بقيمة األبد»3، وبالنية الصالحــة حصل أهل الكهف على 

أجور عبادة ثالثمائة وتسع سنوات رغم أنهم كانوا نائمين4.

1 ـ نفسه، ص 130.
2 ـ نفسه، ص 266.

3 ـ الموازين، ص 27.
4 ـ أضواء قرآنية، ص 222.
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ويحذر من أن القلب ســالح ذو حدين، فهو جسر إما إلى الخيرات 
وإما إلى نزغات الشيطان، بحسب صلته باهللا1. ولهذا أكد مرارًا وتكرارًا 
له بجنــاح الطائر في االرتفاع  على أهمية اإلخالص وضرورته، مشــبهاً 
باألعمــال، الفتاً األنظار إلى بركة اإلخــالص ودوره في مراكمة األجور، 
حيث يقول مثًال: «واإلخالص وثيقة اعتماد يمنحها اهللا القلوب الطاهرة، 
فهي وثيقة ســحرية تجعــل القليل كثيــرًا، والضحل عميقــاً، والعبادات 
والطاعات المحدودة غير محدودة؛ حتى يســتطيع اإلنسان بواسطتها أن 

يطلب أغلى ما في سوق الدنيا واآلخرة»2.

وبسبب االنفصام الذي حدث عند مجاميع 
كولن  فإن  والقلب،  العقل  بين  المســلمين  من 
مــا فتئ يؤكــد على ضــرورة الجمــع الدقيق 
بينهما، حتى ال يكون هذا االنفصام أحد منابع 
التمزق وحلول الغثائية والوهن، كما هو حاصل 
اآلن، يقــول كولن: «العقل منبــع مهم للعمر، 
أما البصيرة فمنبع مهــم للمعرفة أو العرفان. 

فالذي يملك عقًال وال يملك بصيرة قد يعرف أشــياء كثيرة ويفهم أشياء 
كثيرة إال أنه ال يستطيع أن يصل بمعلوماته إلى شيء»3.

وألهمية تجســير العالقة بين العقل والقلب، من أجل تجفيف منابع 
الكثير من الصراعات، يقول كولن: «لقد قاســت اإلنسانية منذ ظهورها 
حتى اآلن من صخــب النزاع بين العقــل والقلب. ولو فشــلنا في إقامة 

1 ـ انظر: التالل الزمردية ـ نحو حياة القلب والروح، ص 65.
2 ـ نفسه، ص 114.

3 ـ الموازين، ص 198.
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جسر بين العقل والقلب، ولقاء بينهما، وتأمين التناغم والتالؤم بينهما، 
فإن هذا النزاع والخصام سيستمر»1.

من أجل ذلك كثــف كولن دعوته إلى التمازج المتناســب والتالزم 
المتــوازن بين العقــل والقلب في مئــات المواضع من كتبــه ومقاالته2. 
ويمكن تلخيص طبيعــة هذه المزاوجة بأوجز عبــارة قالها كولن، وهي: 
«إذا كان العقــل هو قســم البياض من العيــن، فالحكمة هي القســم 
األسود منها»3، والحكمة هنا يقصد بها العرفان الذي هو ثمرة البصيرة 

المنغرسة في القلب المتسم باإلخالص.
ويزيــد كولن من تجفيــف منابع الفرقــة في عقل اإلنســان وقلبه، 
بحســن قراءته للقرآن، وحســن نظرته الشــمولية إليه، فهو: «مجموعة 
القوانين اإللهية النازلة من لدن الخبير المتعال والمشــرقة على عالم 
بني اإلنســان، والتي تتناول اإلنســان في جميع جوانبه، من قلبه وروحه 

وعقله وجسمه»4.
وبالعلــم النقــي أوجد كولــن فــي تالميــذه (اإلدارة)، وباإلخالص 
التقي أوجد (اإلرادة)، واســتطاع بمــداد العلم ودمــوع اإلخالص إيجاد 
األرقام الصحيحة، ونجــح في حرث األراضي الخصبة الســتزراع ثقافة 
األخوة بدوائرها األربع ـ كما ســيأتي في الفقرة القادمة ـ ومن ثم قام 
بتجفيف أحد منابع الفرقة والتمزق، وتحويله إلى منبع من منابع األخوة 

واالئتالف.

1 ـ ترانيم روح وأشجان قلب، ص 14.
2 ـ انظر مثًال: الموازيــن، 71، 80، 99، 100، 115، 126، 128، 158، 169، 178، 195، 

198، 204، 219. أضواء، ص 61، 94، 136.
3 ـ الموازين، ص 219.

4 ـ نفسه، ص 184.
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2 ـ األخوة بدوائرها األربع:
اشــتهر كولن بدعوته لألخوة والتســامح، ومن خــالل جمع مقوالته 
وممارســاته ذات الصلة بهذا الموضوع اتضح لــي أن لألخوة عنده أربع 

دوائر، تبدأ من األضيق لتنتهي باألوسع:

الدائرة األولى: األخوة الوطنية:
وهي الدائرة التي تضم ما يعرف اليوم بجمهورية تركيا، حيث يبني 
على المواطنة حقوق األخوة، من تناصر وتعاون في كافة الشؤون المادية 

والمعنوية؛ إذ األقربون أولى بالمعروف.
وفي كتابه (ونحن نقيم صرح الروح) ـ والذي أراه أقرب إلى النظام 
العام لتيار الخدمة ـ وجه كولن تالميــذه إلى ضرورة «أن نجعل وطننا 
وإنساننا مقصودنا، ونجهد في تغيير مصيرنا المعكوس، ونحيي أجسادنا 
بالروح المتشــكل مــن عجيــن مجتمعنا، ونفتــح صفحــة تاريخية نقية 
وجديرة لشعبنا، هي شــيء من األســس لحضارة تفوق المدن الفاضلة 

ورؤيا التجدد»1.
وبالفعل فإن أبناء الخدمة اليوم يمثلون أحد الجســور التي انتصبت 
أمام بالدهم لتساعدها على العبور إلى المســتقبل، ويتحدث كولن عن 
شــيء من هذا الدور، فيقول: «هــذا الوطن، وهــذه األرض التي رويت 
منذ زمان بدمــاء ماليين النفوس المضحية، تعيــش اليوم مع كثير من 
أبنائها األوفياء حماس العبور من الماضي إلى اآلتي... طافحين بالرجاء 
واألمل، وممسوسين بقشعريرة حمى االرتقاء بشعبهم. فترى إحدى يديهم 
ورجليهم منشــغلة بالعمل اليومي، وأخراها منشــغلة في تجهيز الخطط 

1 ـ ونحن نقيم صرح الروح، ص 38.
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والبرامج للمســتقبل، بل تجدهم قد وهبوا أحاسيسهم ومشاعرهم إلمرة 
فكرهم ودعواهم»1، وهو في هذا السياق ما فتئ ُيذكر األتراك بتاريخهم 
اإلسالمي المجيد، من أجل تحلية الوطنية بمضمونها اإلسالمي المنفتح، 

ال الطوراني المنغلق2.
وهو كثيــر االحتفاء برموز تركيــا العثمانية، حيــث يجهد إلعطائها 
الصبغة اإلسالمية، مثل بشارة الرسول ژ بفتح إسطنبول، وتحولها إلى 
قاعدة للمد اإلســالمي في نواٍح كثيرة من العالم، وال ســيما في شــرق 
أوروبــا3. أما ما يقدمــه تيار الخدمة لبــالده من خدمــات فهي أفضل 

تجسيد للوطنية في أسمى معانيها.
الدائرة الثانية: األخوة القومية:

مــن المعلوم أن األتراك ال يســكنون فقــط تركيا، بــل إن معظم 
المناطق الممتدة ما بين جنوب شرق الصين حتى تركيا تنتمي تاريخياً 
إلى القومية التركية، ولذلك فإن تيار الخدمة بفضل توجيهات  وعرقياً 
كولن يتمــدد في هــذه المناطق بقوة ليقــّدم خدماته إليهــا، باعتبار 
أن لهؤالء حقــوق األخوة القوميــة والدينية واإلنســانية، بجانب حقوق 

المجاورة.
ومثلمــا فعل كولن فــي الدائرة األولــى، فإنه ال ينفــك عن تذكير 
األتراك جميعهم أنهم ما عرفوا الحياة العزيزة إال باإلسالم4، ويذكرهم 
بأمجــاد العثمانييــن، واألدوار الكبرى التــي قاموا بها فــي الذود عن 
اإلسالم وحماية المسلمين، وفي ذات السياق فإنه يشيد بأدوار وبطوالت 

1 ـ نفس المرجع، ص 120.
2 ـ انظر مثًال: المرجع السابق، ص 120 ـ 125.

3 ـ انظر مثًال: أسئلة العصر المحيرة، ص 289 ـ 291.
4 ـ انظر: ونحن نقيم صرح الروح، ص 108.
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العثمانييــن، ويدافع عنهم باســتماتة1، ويدافع عن رموزهم كالســلطان 
ـ (السلطان  عبدالحميد الذي تعرض لحملة شعواء لتشــويهه حتى لُقب ب
األحمر) من قبل الفرنســيين، ليجد هذا اللقب قبــوالً عند غالة التحلل 
من األصول من األتراك، لكن كولن يقاوم هــذا االتجاه بقوة، ويرفض 
تلقيــب الســلطان عبدالحميد بهذا اللقــب، ويلفت األنظــار إلى أدواره 

البطولية وصفحاته البيضاء2.
ويبرز حماس كولن في الدفاع عن العصر العثماني أكثر في الدفاع 
عن المدارس الدينية والزوايا والتكايا، رافضاً االتهامات لها بأنها لعبت 
دورًا في سقوط الدولة العثمانية؛ بل يرى أن العكس هو الصحيح3. وقد 
برز الــدور العملي لتيار الخدمــة في هذه الدائرة بعد ســقوط االتحاد 
السوفييتي واستقالل الجمهوريات اإلسالمية الست في وسط آسيا، وهذا 

الدور اإليجابي ناشط وال سيما في المجالين التربوي واالجتماعي.
الدائرة الثالثة: األخوة اإلسالمية:

المســلمون اليوم أكثر من ُخمس ســكان العالم، ويســكنون حوالي 
ربع مساحة اليابســة، ورغم انتمائهم إلى أعراق وألوان وألسنة مختلفة، 
ورغم توزعهم بين طوائف ومذاهب وفرق ومشــارب متنوعة إال أن عنوان 
اإلسالم ومســمى اإليمان يجمعهم، كما قال تعالى: ﴿¬  ®  ¯﴾ 

[الحجرات: 10].

هــذه الرؤية اإلســالمية هي التــي يحــاول كولن ـ مثــل كثير من 
المفكرين والدعاة المســلمين ـ إعادتهــا إلى الواجهة بعد أن نســيتها 

1 ـ انظر مثًال: أسئلة العصر، ص 140 ـ 144.
2 ـ نفس المرجع، ص 194 ـ 199.

3 ـ انظر: أسئلة العصر، ص 255 ـ 258.
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مجاميع كثيــرة من المســلمين، مفضلة االنتمــاء إلى دوائــر عرقية أو 
جغرافية أو تاريخية أو طائفية أو مذهبية ضيقة.

ولهذا فإن كولن ومعه تيار الخدمــة يؤمنون بضرورة تجديد العالم 
اإلســالمي، حيث يقول كولن مثًال: «لذلك نؤمن بضرورة توجيه العالم 
إلى التجدد بكل أجزائــه في فهم اإليمــان، وتلقيات  اإلســالمي جميعاً 
المنطق،  وتحكيم  والشوق،  العشــق  وإثارة  اإلحسان،  وممارسة  اإلسالم، 
ونظمه  بمؤسســاته  الذات،  عن  التعبير  وأســلوب  التفكير،  طرق  وتعديل 

التي تكسبه هذه األحوال»1.

ويؤكد على هذا المعنى فيقول: «إن المجتمع اإلســالمي بحاجة إلى 
«انبعاث جديد» وإصالح جــاد في ملكاته العقليــة والروحية والفكرية، 
وبتعبير أكثــر حيوية، إلى «إحياء»... يســتجيب لمتطلبات جميع أصناف 
البشر ويحتضن الحياة كلها، في كل زمان ومكان، بقدر السعة والعالمية 
التي تتسع لها مرونة النصوص، مع الســعي الجاد للحفاظ على أصول 

الدين»2.

وفي ســبيل إيقاظ الحس الجمعي لألمة وتذكير المسلمين بأخوتهم 
اإلســالمية، يبدأ كولن بإعادة هــذه الحقيقة إلى الواجهــة في التدين 
اإلســالمي، من خالل إحياء الشــعائر الدينية وإقامتها كالصالة، وليس 
مجرد أدائها، ممــا يزرع في قلــب المتدين روح الشــعور باالنتماء إلى 

جماعة المسلمين3.

1 ـ نقل هذه العبارات محمد أنس أركنة في دراسته القيمة: فتح اهللا كولن ـ جذوره الفكرية 
واستشرافاته الحضارية، ص 252.

2 ـ نفس المرجع، ص 253.
3 ـ انظر: أضواء قرآنية، ص 152.
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ويدعو كولن كعادته إلى الموازنة بين العقل والقلب، في سياق حثه 
على ضرورة تحقيق الوحدة اإلســالمية1؛ ألن هــذا التوازن هو أحد أهم 
أســس الوحدة، ومن دونه لن تتحقــق الوحدة الفعلية، حتــى لو اجتمع 

المسلمون تحت راية دولة واحدة.
ويحذر المســلمين من الوقوع في مصائد األعداء، ويحث على إيجاد 
صيغــة اتحــاد عصرية تحافظ علــى مضمــون الوحدة مــع اإلبقاء على 

الوطنيات كجزء من الواقع، وذلك كاالتحاد اإلنكلوسكسوني والغال2.
بين  للموازنة  يسعى  االقتراح  هذا  في  وهو 
الوحدة والحرية في حدهما األدنى على األقل، 
ولهــذا يقــول: «أعلى األمــم قدرًا هــي األمة 
والتآلف،  الوحدة  ظل  في  أمورها  تســير  التي 
يتعلق  وهذا  شــعبها.  لرأي  أهمية  تعطي  والتي 
بقيام أفراد هــذه األمة بتلقي التربية نفســها 
يطمئن  وهــذا  والتاريخ»3.  واللغــة  الدين  في 

الوطنييــن غير األتراك من أن تيار الخدمة ليســت له أي طموحات في 
إعادة الحكم العثماني إلى بلدانهم.

الدائرة الرابعة: األخوة اإلنسانية:
ورد في القرآن الكريم نسبة كل نبي إلى قومه المرسل إليهم بلفظ 
«أخوهم»، رغم أنهم كفار، وهي األخوة اإلنسانية التي ال ينكرها القرآن 

ومن هنا نَهََل كولن رؤيته الكونية بأبعادها االنسانية.

1 ـ الموازين، ص 80.
2 ـ نفسه، ص 81.
3 ـ نفسه، ص 95.
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فهو يجعل على المســلم رسالة نحو البشــرية جمعاء من أجل إقامة 
ـ (التوازن الدولي)؛ أي عدم طغيان أحد علــى أحد، ولهذا  ما يســميه ب
فإن قراءته آليات الجهاد في القرآن الكريــم أوصلته إلى تأليف كتاب 
خاص تحت عنوان (روح الجهاد وحقيقته في اإلســالم) أكد فيه أن من 
أهم وظائفــه ـ الجهاد ـ صد عمليــة اإلكراه وفتن النــاس عن أديانهم 

وقناعاتهم1.
وفي ســياق قراءتــه لقوله تعالــى ﴿ Ô  Ó Ò  Ñ﴾ [البقــرة: 256] 
انحاز إلى ظاهر اآلية التي تدل على حرمة اإلكراه ألي شخص كان من 
عون نســخ هذه اآلية أو  أجل اعتناق اإلســالم2، ومن ثم ليس مع من يد

يؤولونها، كبقية آيات الحرية واالختيار.
وفي معــرض تدبره لبعض اآليات المتحدثة عــن ذي القرنين، وهو 
الملك الصالح الــوارد ذكره في ســورة الكهف، أوضــح كولن أن هذا 
الملك نموذج للمسلم الذي يســتخدم كل إمكانياته الكبيرة حتى مداها 
األخير ـ من أجل تحقيق الرضا اإللهي، وفي ســبيل تحقيق التوازن في 
األرض3. بمعنــى أن قوامة المســلمين على الناس هــي تكليف أكثر من 

كونها تشريفاً.
وهكذا، فــإن كولن يزيــل االنفصام الــذي أبداه أصحــاب التدين 
المنقوص بين الدائرة اإلســالمية، وكل من الدوائــر الوطنية والقومية 
واإلنســانية، وبالتالي أوجــد ُبْعدًا آخر مــن أبعاد فقــه االئتالف، وبنى 
آخر، وهو في ذلك يتفق مع المفكرين والدعاة الوســطيين،  له أساســاً 

1 ـ راجع وظائف الجهاد، ص 43 ـ 62.
2 ـ انظر: أسئلة العصر، ص 241.

3 ـ أضواء قرآنية، ص 233.
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كاإلمام حســن البنا الذي وضع الدائــرة المصرية (الوطــن) أوالً، ثم 
العربية (القومية)، ثم اإلسالمية، ثم اإلنسانية.

3 ـ اإليجابية الفاعلة:
هذا هو األساس الثالث من أسس فقه االئتالف عند فتح اهللا كولن، 
حيث عمد إلى إيجاد الشــخصية اإليجابية الفاعلــة، بحيث يكون المرء 
شــخصية ال فردًا، والشــخصة هي التــي تمتلك إمكانــات االئتالف مع 
غيرها، وتحولها إلى لبنة في صرح المجتمع الذي تعيش بين ظهرانيه، 
بينما الفرد يميل إلى الســلبية والذاتية واألنانية، ومن ثم يصير شوكة 

في خاصرة المجتمع، وغصة في حلقه، ومعول هدم في صرحه.

الشــخصية المؤتلفة هي التي تحمل روح الجماعة في عقلها وقلبها، 
حيث تجتمــع أبعادها الفكرية والروحية حول مقاصــد هذا الدين، ومن 
ثم تكون أبعد ما تكون عــن األنانية الفردية. ولهذا حــذر كولن مرارًا 
وبأساليب مختلفة من كل أشــكال المنافع الشخصية، وحث على ضرورة 

اإلخالص وعَده السبيل إلى األبدية والسعادة األخروية1.

ولوضوح هذا األمر في فلســفة كولن، ولبروز البعــد الجماعي في 
شخصيته، فإنه في تفريقه بين الفلسفة والنبوة، يجعل أحد أهم الفروق 
الفلســفة أنانيــة فردية، بينمــا النبوة اجتماعية متســاندة  بينهمــا، أَنّ 

ومتعاونة2.

واإليجابيــة ال يمكن أن تكــون إال ثمرة الفكر الراقــي الذي يورث 
صاحبه الشعور المرهف بالمسؤولية، يقول كولن: «يقولون فالن حساس 

1 ـ انظر: محمد أنس أركنة فتح اهللا كولن، ص 316، 317.
2 ـ الموازين، ص 53.
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إلى درجة يتأثر حتى من رطوبة الجو أفدي مثل هذا الشخص بنفسي... 
إذ ماذا نقول لمن ال يبتل حتى وهو تحت المطر؟!»1.

ولهذا فقد ركز على إيجاد الفرد اإليجابي الذي يصير رقماً صحيحاً 
فاعًال، ولبنة مناســبة فــي جدار المجتمــع، وكما قال أحــد الباحثين2 
بصــدق: «إن فتح اهللا كولن لم يتناول اإلنســان كموضــوع للنقاش على 
المســتوى الثقافي، بل حوّل هذا الموضوع إلى مشــروع جدي في الحياة 

العملية».

4 ـ االعتراف باآلخر وحقه في التميز واالختالف:
لّما كانــت الصراعــات تأتي في الغالــب نتيجة ادعــاء كل طرف 
امتالكه الحقيقة المطلقــة، ومن ثم تكفير وتســفيه اآلخر، فإن كولن 
يعترف ويحث أتباعه على االعتراف باآلخر، وعلى أن من حقه أن يعيش 
بكرامة، ويتمتــع بحقوقه بحرية تامة في ضوء النظــام العام للمجتمع، 
أو غير  أو مذهبياً  أو طائفياً  ويستوي في ذلك أن يكون هذا اآلخر دينياً 

ذلك.

ولهذا فإن حركة فتح اهللا كولن منفتحــة على المجتمع التركي بكل 
مشاربه وأطيافه، «فهي ـ قبل كل شيء ـ ال تهدف إلى أي انفصام نفسي 
أو اجتماعي عن المجتمع وإلى اإلســهام فيه، وتدعو إلى األخوة األبدية. 
وال تتصرف تجــاه العالقات االجتماعية بشــكل انتقائــي مثلما تتصرف 
الحركات األيديولوجية، بــل تخاطب كل الكتل الجماهيرية وتخاطب كل 
عائلة وكل فرد. وال تســعى إلى تطوير أية حركات انعزالية في الشــارع 

1 ـ نفسه، ص 117.
2 ـ هو: محمد أنس أركنة، فتح اهللا كولن، ص 35.
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أو في الســوق أو في النوادي أو الجمعيات... إلــخ. وتعارض أي حركة 
اجتماعية انعزالية تصادم روح الحياة االجتماعية»1.

وينطلــق كولن من مبــدأ أن اهللا أمرنا أن نغير أنفســنا ال أن نغير 
اآلخرين، وأننــا عندما نغير أنفســنا ونكون في مســتوى اإلســالم فإن 
سلوكياتنا ســتكون أفضل دعوة إلى اإلسالم، وال بأس بعد ذلك أن نقوم 

بمهمة البالغ بالحسنى دون إكراه كما أسلفنا.
لكنه فــي معرض حديثه عن بعــض علل التدين عنــد أهل الكتاب، 
يحذر أشــد الحذر من الوقوع فيما يمكن تسميته بالتطفيف والتفلت من 
معايير الموضوعية؛ إذ من الحرام أن يكيل المسلم بمكيالين، فيستوفي 
لنفســه ويأخذ من حق اآلخرين، بل ما يرضاه لنفســه هــو ما يرضاه 

لآلخرين، والعكس صحيح2.
وما فتئ يدعو إلــى نبذ األنانية، واالعتراف بوجــود اآلخر، وطبيعة 
االختالف في التفكير ـ على المستوى اإلســالمي ـ مع مالحظة التفريق 
بين الثوابت والمتغيرات، والثوابت عنده هي «القواعد واألركان واألصول 
األساســية»3، فهــي وحدهــا التي ينبغــي أن تكــون محل اتفــاق جميع 

المسلمين، أما غيرها فإن االختالف فيها سائغ ومشروع.
ومن خالل اســتقراء الباحــث لمواضع وموضوعــات االختالف بين 
مذاهب وتيارات المسلمين، وجد أن أهم ســبب لذلك هو خلط كثيرين 
بين الثوابت والمتغيرات، وإحدى إســهامات فتح اهللا كولن في إقامة فقه 
االئتالف، تأتي بســبب وعيه بخارطة الثوابت والمتغيرات، ولذلك يقول 

1 ـ محمد أنس أركنة: فتح اهللا ولن، ص 111.
2 ـ انظر: أضواء قرآنية، ص 143، 144.

3 ـ الموازين، ص 82.
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في هذا الشــأن: «لما كانت الدعوة واحدة، والحــق بجانبها، واألهداف 
يجب  والطرق  الوســائل  في  االختالف  فإن  واحدة،  األساســية  والمبادئ 
للخالف والفرقــة، ويجب أن يكون الوعي من الرســوخ  أال يكون ســبباً 
والثبــات بحيث ال يعطي مجــاالً لهذا الخــالف. وإال فإن ظهــور بوادر 
ودليًال على عدم  صبيانيــاً  الخالف والفرقة بمعاذيــر واهية يعد مزاجاً 
وجود المروءة واإلحساس بالحق والسعي من أجله. والحقيقة أن الطرق 
المؤدية إلى اهللا تعالــى متعددة بتعدد األنفس واألمزجة بشــرط بقائها 
ــنة والجماعة، ويجب أن ُيحترم كل طريق من هذه  ضمن دائرة أهل الس

الطرق، وتؤيد كل خدمة مقدمة»1.
ومهما يكن النضوج الفكري، فإن األمر بحاجة ـ أيضاً ـ إلى أخالق، 
وال سيما في هذا السياق، وأهمها التخلي عن األنانية والتعصب والتحلي 
بالمرونة والتســامح، حتى يظل التعدد في دائــرة (التكامل) ال (التآكل) 

وفي ساحة (التعاون) ال (التباين).
«ويرى فتح اهللا كولن أن اإلنســان الفاضل هو اإلنسان المتسامح 
اللين الجانب. وهو اإلنســان المضحي والمخلص في ســبيل المجتمع 
واإلنســانية.. لذا فال يرى أي شرعية في اســتعمال أي نوع من أنواع 
متوافقاً  إسالمياً  العنف في هذا الشأن، وهذا األســلوب يقّدم نموذجاً 
مع القواعد اإلســالمية من جهة، ومع قيم العالــم الحديث من جهة 

أخرى»2.
آخر من أســس فقــه االئتالف؛ ألن  وهكذا، أوجد كولن أساســاً 
الذي يعترف باآلخر، ويرى أن من حقه أن يفكر بما يريد وأن يقول 

1 ـ نفسه، ص 88.
2 ـ أركنة: فتح اهللا كولن، ص 231.
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ما يراه صواباً، وأن يفعل ما يتفق مع قناعاته الفكرية، فإنه ال يمكن 
أن يدخل معه في صراع، ال على مســتوى (الكالم) وال على مســتوى 
(الفعل)، وبهذا تقترب األمة خطوة أخرى مــن (االئتالف) بعيدًا عن 

(االختالف).

5 ـ الدوران حول المقاصد وتجفيف منابع االختالف األخرى:
الداخلية،  المســلمين  خالفات  في  الناظر 
يجد أن أحد أســبابها الخوض فــي التفاصيل 
والجزئيــات، والدوران حول نصــوص وقضايا 
جاء  التي  العامــة  المقاصد  وإهمــال  جزئية، 
اإلســالم من أجل تحقيقها، ولــذا فإن كولن 
يجعل الدوران حول مقاصد الشــريعة أساســاً 

من األسس التي يقوم عليها فقه االئتالف.
ويبدأ األمر بقراءة أســباب الفرقة في تاريخنا اإلسالمي، فيجد 
أن غياب الرؤيــة الكلية والتصور الشــامل هو الســبب الرئيس؛ إذ 
يقول: «لقد غابـت عــن واقعـنا منذ قـرون منظومـــة فكرية ذاتية، 
وفلســفة حياة ذاتية، تعتمد على الحركيات اإلســالمية التي تشــكل 
جذور المعنى لثقافتنا (الملية) فتشــتتنا َشَذر َمَذر، نحن وعالم كبير 

مرتبط بنا»1.
ولهذا فإنه يدعو إلى إيجاد هذه الرؤية الكلية المعاصرة بعيدًا عن 
الفلســفات األجنبية، ويحث على تفعيل فقه مقاصد الشــريعة اإلسالمية 

في هذا السبيل.

1 ـ ونحن نقيم صرح الروح، ص 143.
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:±ÓàF’G ¬≤a ó«°ùéJ πFÉ°Sh :kÉ«fÉK
لم يكتــف فتح اهللا كولن بأســس فقه االئتالف، فقد جعل الشــطر 
اآلخر من هذا الفقه هو الوســائل الكفيلة بتنزيل وتجســيد تلك األسس 

في الواقع العملي، وأهم هذه الوسائل:

1 ـ التحلي بآداب الحوار والخالف:
لقن اهللا رســوله محمدًا ژ ـ في حواره وتعامله مع المشــركين ـ 

  R  Q   P  ❁  N  M L  K  J  I H  G F ﴿ :أن يقول لهم
ِع  [ســبأ: 24، 25] ففي اآليــة األولى لم يد ﴾ X  W V   U  T S
أن المؤمنين على الهدى والمشركين على الضالل المبين، بل كل طرف 
يمكن أن يكــون على الحق أو علــى الضالل، حتى يســتمر الحوار، ثم 
نالحظ في اآلية األخرى أنه نســب اإلجرام إلى المســلمين (أجرمنا)، 
 .﴾X  W  V   U ﴿ ًبينما أطلق على ســلوكيات المشــركين أعمــاال

ومثل هذه اآلية قوله تعالــى: ﴿ *  +    ,  -  .  /  0  1     2  3  
4﴾ [القصص: 85].

من هــذه األرضية جاء فتــح اهللا كولن؛ إذ بســبب تدبــره الراقي 
للقرآن حاول اســتيعاب حقائقه وقيمه وتنزيلها على الواقع، والبداية في 
هذا الشأن بإجادة استخدام اللغة وحســن توظيف الكلمة، بحيث تحقق 

الهدف دون استفزاز ودون زيادة أو نقصان.

«والكلمة أهم واســطة النتقال األفكار من ذهن إلى آخر، ومن قلب 
إلى آخر. والذين يحســنون اســتعمال هذه الواســطة من أرباب الفكر 
يستطيعون جمع أنصار عديدين لألفكار التي يريدون إيداعها في القلوب 
وفي األرواح، فيصلون بأفكارهم إلى الخلود. أما الذين ال يحســنون هذا 
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وال يستطيعونه فإنهم يقضون أعمارهم في معاناة فكرية، ثم يرحلون عن 
هذه الدنيا دون أن يتركوا أثرًا فيها»1.

ويمكــن القول باطمئنان: إن أهم أداة لتدريب الشــباب على الحوار 
وآداب الخالف هي التربية وال سيما في المدارس، وهذا ما اهتم به فتح 

اهللا كولن وتالميذه في تيار الخدمة.
اإلســالمي؛  للنهوض  المنشــودة  األجيال  تصنــع  التي  هــي  التربية 
ألنها تســتطيع اجتثاث الزوائد الموجــودة في تكوين الفــرد، والناتجة 
عن طبائع الفجور: ﴿>  =  <﴾ [الشــمس: 8]، وشــوائب النفس 
األّمارة بالســوء، ومن ثم يمكن تحصين هذا الفرد ضد ثقافة التعصب 

واالنغالق، مع تحليته بآداب الحوار وأخالق الخالف.
ويبين كولن خطورة التربية والمدارس بصــورة عامة، فيقول: «عند 
افتتاح المــدارس كل عــام ال نملك أنفســنا من التفكير في المدرســة 
وفي المعلم. كيف ال والمدرســة مختبر حيوي، والدروس إكسير الحياة، 

والمعلم هو بطل هذه المؤسسة التي توزع الشفاء والصحة».
«تقوم المدرسة بإرســال ُحزم أضواء العرفان على الحوادث فتنيرها 
وتجلو غوامضهــا، وتهيئ لطالبها إمكانية معرفة مــا يحيط بهم، وتفتح 
بسرعة ســبل اكتشــاف ماهية األحداث واألشــياء، وتهدي فكر اإلنسان 
إلــى الواحد األحد في معظم األحيان، فالمدرســة بهــذا المعنى َمعبد، 

والمعلمون فيها هم أولياء هذا المعبد وحواريوه»2.
وظل كولن في تربيتــه لتالميذه يحليهم بآداب التعامل مع اآلخرين، 

1 ـ فتح اهللا كولن: الموازين، ص 148.
2 ـ أركنة: فتح اهللا كولن، ص 302.
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ومن ذلك التســامح والبحث عن األعذار، وعندما تكــون المعصية من 
الكبائر المعلومة في اإلســالم، فإن كولن ُيعلم تالميــذه االمتعاض من 
األفعال ال من األشخاص1، وهو بهذا يقتدي باألنبياء والدعاة والمجددين 
والمصلحين الذين كان هذا ديدنهم2، مثل لوط ‰ الذي ســجل اهللا 
[الشــعراء: 168]،   ﴾c  b    a  ` ﴿ المجرميــن:  لقومه  قوله  تعالى 

     ]  \  [  Z ﴿ :ًوملقنــا ومثل محمد ژ فقد قــال له تعالى موجهاً 
̀ ﴾ [الشــعراء: 216]. فالبراءة إذًا تكــون من األعمال ال من     _  ^

األشخاص.
ويدعو كولن المؤمنين عامة وأهل الخدمة خاصة إلى التعامل اإلنساني 
واألخالقي مع المخالفين ومن أســاء إليهم، حيث يقــول: «ال يظهر كمال 
اإلنســان ونضوجه إال عندما ال ينحــرف عن طريق الحق، حتى بالنســبة 
لألشخاص الذين أســاؤوا إليه، بل ال يتردد في إسداء الخير إليهم. أجل 
إن على اإلنسان أال ينحرف عن اإلنصاف وعن المروءة حتى تجاه من رأى 
منه اإلســاءة والشــر؛ ذلك ألن القيام باإلســاءة تصرف حيواني، ومقابلة 
اإلساءة باإلساءة نقص خطير في اإلنســان. أما مقابلة اإلساءة باإلحسان، 

ومقابلة الشر بالخير فعالمة من عالمات السمو والشهامة»3.
وركز في هذا الســياق على غمس تالميذه بأخالق اإلســالم، وركز 
في التخلية على خلــق األنانية واألثرة، وفي التحليــة على خلق الخدمة 

واإليثار4.

1 ـ أضواء قرآنية، ص 251.
2 ـ انظر: د. فؤاد البنا، النفكير الموضوعي في اإلسالم، ط1 (الدوحة: سلسلة كتب األمة، 

رقم 137)، ص 52 ـ 56.
3 ـ الموازين، ص 75، 76.

4 ـ انظر مثًال: المرجع السابق، ص 111 (عن اإليثار).
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2 ـ االمتناع عن ادعاء امتالك الحقيقة المطلقة:
زْعم كثير من الشخصيات والجماعات امتالكها للحقيقة المطلقة  إَنّ 
هو ســبب تســفيهها لآلخرين، ومن ثم الوصول إلى حالة من الصراع 
والصراع اآلخر، وبروز ظواهر التشــرذم واالنقســام، ســواء أكان هذا 

االدعاء بلسان المقال أم بلسان الحال.
ولهذا، فقد ظلّ كولن ينتقد هذه الظاهرة، ويحذر من الوقوع فيها، 
ويبين الحلول لها والمخارج منها. والتباعه منهج التلطف في كل شيء، 
فإنه حتى في هذه الحالة يبين أن اإلنســان بروحــه وعقله قادر على أن 
يدرك الحقيقة بفطرته؛ «ولكن العوائق من أمثال الكبرياء وتجاوز الحد 
والخطأ في زاوية النظر تمنع رؤية الهدف بشــكل واضح. وحتى لو بلغ 
اإلنسان ذروة العلم فلن يســتطيع الخالص من القرارت الخاطئة ما لم 

يستطع الخالص من هذه العوائق»1.
ويشــرح هذه الظاهرة مــن كل جوانبهــا، وهو يــرى أن «االحتكار 
معــه ليس إال تعبيرًا عن عبادة  الفكري وادعاء صاحبه بأن الحق دائماً 
الوســيلة وإشــارة إلى غياب الهدف. وإال فكيف يمكن تفســير مشــاعر 
الحقــد والنفور والكراهية عند بعضهم نحو أناس يشــاركونهم بالعقيدة 
والمشــاعر والمبادئ نفســها؟ أليس هذا دليًال على عدم وجود هدف؟ 
آه من هؤالء المساكين عبيد أنفســهم الذين يطمحون إلى إدارة العالم 

حسب أفكارهم العرجاء»2.
وقد اعتبــر هذا األمر من الوســائل؛ ألنه كان يــدرب تالميذه على 
إدراك النســبية وعدم وجــود الخير المحض والشــر الخالص، أو عدم 

1 ـ أضواء قرآنية، ص 131.
2 ـ الموازين، ص 29.
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وجود الصــواب الكامل والخطأ التــام، وكان يلفــت أنظارهم إلى هذه 
الحقيقة فــي ثنايا موضوعات كثيرة، وعلى ســبيل المثال وضح لهم في 
إحــدى محاضراته أن كل المذاهــب، كالمعتزلة والجبريــة في التاريخ 
أنها  والشيوعية،  كالرأســمالية  اإلسالمية  غير  الثقافات  وكل  اإلسالمي، 

جميعاً تمتلك شيئاً من الصواب ووجهاً من أوجه الحقيقة1.
وكمداخل للوصول إلى إدراك هذا األمر بوضوح، حث المسلمين على 
جملة من القيم، أهمها: التحلي باإلنصاف والموضوعية2. وكذا القراءة، 

والشورى، والتواضع.
بأهميتها، وتوضيحاً  أكثر كولن من الحديث عن الشــورى، تنويهــاً 
وإبرازًا  ونتائجهــا،  ألسســها  وتبييناً  والمتغيرات،  الثوابــت  بين  لجمعها 

لمجاالتها3.
ومن العبارات الجميلة التي تجســد أهمية الشورى بعبارات قصيرة، 
قوله: «الشورى طريق مهمة إلكســاب العقل المحدود وللتفكير المحدود 
شــمولية غير محدودة»، «ليســت هناك دولة غنية كالمشورة وال هناك 
جيش قوي يضاهيها»، « أفضل إكسير إلزالة صدأ األفكار هو المشورة»، 
«إن كان عقالن أفضل مــن عقل واحد، فمن باب أولــى أن تكون مئات 
العقول أفضل مــن عقل واحد. واســم وعنوان اجتماع هــذه المئات من 

العقول هو المشورة»4.
وفي هذا الســياق، بيــن األهمية البالغة للشــورى فــي كل األمور، 

1 ـ انظر: أسئلة العصر المحيرة، ص 150، 151.
2 ـ انظر مثًال: الموازين، ص 259.

3 ـ انظر مثًال: ونحن نقيم صرح الروح، ص 51 ـ 64.
4 ـ الموازين، ص 240.
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وجعلها الشــرط األول في أي عمل أو قرار1، وبيّــن أن أعقل الناس هو 
المشاور وال ســيما في القضايا االجتماعية2، وحث على إيجاد مؤسسات 
خدمية واجتماعية على قاعدة الشورى3. ويبدو أن مؤسسات تيار الخدمة 
تدار بهذه الطريقة، ولذلــك فإنها تحقق نجاحات عميقة وقوية، بجانب 
امتالكهــا لبقية شــروط النجاح، وعليــه فإنني أعتبر هذه المؤسســات 
ـ بجانب الخدمــات التي تقدمهــا ـ محاضن تربوية، يتــدرب القائمون 
عليها على أمور كثيرة، من أهمها الشورى، وعدم ادعاء امتالك الحقيقة 
المطلقة، والتواضع، إضافة إلى ما ســيأتي من وســائل أخرى فيما بقي 
من هذا البحث، وهي: التخطيط والتدرج المرحلي، االتجاه بطاقة النقد 

نحو الذات وإعذار اآلخرين، والتلطف والرحمة والحب.

3 ـ التخطيط والتدرج المرحلي
دعا كولن المؤمن إلى أّال يتشــاءم بسبب 
قلة اإلمكانيات ومحدوديتها، وعليه أن يستعمل 
حكيماً،  اســتعماالً  فضــل  من  اهللا  أعطــاه  ما 
وأال يســتعمله دون حســاب؛ أي يقوم «بضرب 
المثل  في  يقــال  كما  واحد»  بحجر  عصفورين 

الدارج. أجل! على المســلم أن يخطط على الدوام ويبرمج كيف يضرب 
بحجر واحــد مئــات العصافير، مثلما نــرى في العديد مــن اإلجراءات 
الربانية. فكمــا نحصل من بذرة واحدة نبذرها في الحقل على ســبع أو 
ســبعين أو ســبعمائة من البذور، علينا أن نخطط فــي كل خدمة نريد 

1 ـ نفس المرجع، ص 22.
2 ـ أضواء قرآنية، ص 332.
3 ـ نفس المرجع، ص 141.
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تحقيقها في سبيل اإليمان وفي سبيل الملة للحصول على سبع أو سبعين 
أو سبعمائة ضعف»1.

وفي ســياقات كثيرة ومســاقات متعددة حــث على ضــرورة وأهمية 
́ ﴾ [الشرح: 7] حث  التخطيط، فعند تفسيره لقوله تعالى ﴿ ²  ³  

على ضرورة التخطيط الحسن الستثمار األوقات في العمل والحركة2.

ودعا إلى ضرورة التنظيم للحاضر والتخطيط للمســتقبل، من أجل 
حســاب األرباح والخســائر المحتملة3 وهو ما يدخل تحت مســمى (فقه 
المآالت) كمــا عند األصوليين من علماء اإلســالم، «فقبــل القيام بأي 
عمل وبأي نشــاط إن لم يتــم التفكير جدياً في العاقبــة وإن لم تؤخذ 
آراء المجربيــن فال يمكن التهرب من عاقبة خيبــة األمل والندامة. كم 
من نشــاط وعمل ُبدء بــه دون إمعان فكر، لذا فلم يتم تســجيل خطوة 
واحدة فيه إلى األمام.. ليس هذا فحسب بل خسر القائمون به سمعتهم 

كذلك»4.

حتى ال تتعدد  وحَضّ على التخطيط الذي يتضح فيه الهــدف تماماً 
األهــداف أثناء العمل، ويظهــر االضطراب والفوضــى، وحتى ال تتحول 

الوسائل إلى أغالل تقيد اإلنسان وتربطه بها5.

وبجانب ذلك، فــإن التخطيط يجعل الحركة ذاتيــة ال مجرد ردود 
أفعال، وفاعلــة ال منفعلة، وما لــم يتم التخطيط «فســندخل في تأثير 

1 ـ نفسه، ص 254، 255.
2 ـ نفسه، ص 385.

3 ـ الموازين، ص 18، 19.
4 ـ نفسه، ص 23.
5 ـ نفسه، ص 27.
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الدوامــات الفكريــة والبرنامجية ألمــواج هجمات اآلخريــن وأعمالهم 
الحركية، ونضطر إلى تمثل فصول حركاتهم»1.

ويــرى أن وضع خطة مدروســة بشــكل جيد إلنشــاء ورشــة أو 
مصنع أمــر ضــروري لنجاحهما، فكيــف «بالتخطيط الــذي يتناول 
أمور األمة كاملــة، ويتنـاول إدارة دولة، وإرادة اإلنســان، وهي أمور 
حافلة بالمعضـالت وباألحـاجي واأللغاز لكونها متعلقة بهذا اإلنســان 

اللغز»2.
ومــن التخطيــط: التدقيق فــي األمور، ونجــد فتــح اهللا كولن في 
مواضع عدة يؤكــد على ذلك، ويحــث تالميذه على أن يصــل تدقيقهم 
إلى حد تشــطير الشعرة أربعين شــطرًا، وهو في مقام آخر يتحدث عن 
تيار الخدمة ومواصفات وارثــي األرض، ومن ذلك تدقيقهم األدق الذي 

يشطر الشعرة أربعين شطرًا3.
والتخطيط يقتضــي التدقيق في قراءة الواقــع، بحيث تكون الخطة 
موصلة لتحقيق الهدف، دون تعجل قطف الثمرة قبل نضجها، أو التأخر 

حتى يقطفها اآلخرون أو حتى تذوي وتذبل.
وبسبب القراءة المتأنية للواقع والتخطيط الدقيق، فإن تيار الخدمة 
يؤثر العمل الهادئ، حيث رأى كولن: «أن كل نشاط يجب أن يجري في 
ســكون وصبر يحاكي ســكون وصبر المرجان الذي يتكاثر بهدوء ودون 

ضوضاء في أكثر األماكن هدوءًا وُبعدًا عن األنظار»4.

1 ـ ونحن نقيم صرح الروح، ص 65.
2 ـ الموازين، ص 133.

3 ـ ونحن نقيم صرح الروح، ص 124.
4 ـ الموازين، ص 30.
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ويعبّر عن هذه الحقيقة بأسلوب مقارب جميل: فيقول: «وربما يستمر 
المشــي في الســبات والتكلم في النوم، فيلزم أن نصبر ونحتمل سنين، 
علمها عند اهللا. نعم، سنصبر؛ ألننا نعي ونستشعر الحاجة إلى سنين قد 
تطول من االنتظار الحي في األعمــاق المرجانية، ومن الحركة المؤثرة 
والمنظمة في حضانــة البيوض، حتى يتعافى ســائر البدن المتضعضع، 

ويستجمع قدرته ليقتدر على تصفية حسابه مع العصر»1.

وكمثال عملــي على أمر أراد فعله كولن، لكــن الظروف غير مواتية 
كما أخبــره تالميذه، ما أشــار إليه عندمــا تحدث عن صفــات وارثي 
األرض، فعندمــا وصل إلى الوصــف الثامن وهو الفكــر الفني، اكتفى 
بالعنوان، ولم يتحدث عن المضمون، بســبب أن بعض األوســاط ليست 

على استعداد لذلك بعد2.

ومن المعلوم أن التخطيط ال يقضي على األخطاء تماماً؛ لكنه يقللها 
إلى حد كبير، ويبقيها في دائرة (األخطاء) وال يسمح لها باالنزالق إلى 
دائرة (الخطايا) وهــي األخطاء القاتلة، بمعنى أن أخطاء ســتظهر هنا 
وهناك، واكتشــافها ال يمكن أن يتــم ما لم يوجد النقــد الذاتي، وهو 

الوسيلة الرابعة لتحقيق (فقه االئتالف).

4 ـ التلطف والرحمة والحب:
حركة فتــح اهللا كولن إيمانيــة راقية، تجمع بين العلــم الذي يوفر 
الدليل على ضرورة التعامل األحســن مع النــاس، وبين اإلخالص الذي 
يوفر الدافعية لالســتمرار والصبر والتفاني والتضحية في هذا الطريق، 

1 ـ ونحن نقيم صرح الروح، ص 92.
2 ـ نفسه، ص 50.
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مع ما يقتضيه ذلك من مواجهة اإلســاءة باإلحسان، واألخطاء بالصفح، 
والمقاطعة بالوصل، ابتغاء وجه اهللا ورغبة في نيل رضاه ورحمته وجنته.

ولهذا فقد انطلق كولن من قولــه تعالى: ﴿ ½﴾ [الكهف: 19] 
ليكون لهذا التلطف تجليات إيجابية كثيرة على جوانب الدعوة والحركة، 
ســواء من جهة التخفي واإلســرار والهمس، أو من جهة اتخاذ الوسائل 
اللطيفة والهادئة والمرنة وغير المســتفزة للناس، وهذا واجب حتى في 

األمر بالصدقة والمعروف واإلصالح بين الناس1.
   r   q   p   o   n   m    l﴿ :وأورد في مقام آخر قوله تعالــى
ے ¡   ¢   ~ } | { z   y  x   w   v u   t s
[المائدة: 54]   ﴾ ́  ³ ² ±° ¯ ® ¬ « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £
ل لمنهج التلطف والرحمة والهوادة واللين، ومما  وتأمل فيها طويًال ليؤص
قاله في تنزيله لهذه اآليــة على هذا العصر: «فــإن المطلوب ليس إال 
وتواضعاً؛  التصرف برحمة وشــفقة نحو المؤمنين بل بأســلوب أكثر ليناً 
أي أذلة على المؤمنين، ال يقابل الشــتم منهم إال بالســكوت، وال يقابل 

عدوانهم إال بالصبر؛ أي يضع رأسه تحت أقدام المؤمنين»2.
ويصف كولــن رجل القرآن بأوصــاف كثيرة، ومن ذلــك أنه «يرى 
ويفكر ويتصرف بكليات قلبه كافــة، وقيامه وقعوده رحمة، وقوله وكالمه 

وئام، وأحواله كلها رقة ولطافة»3.
وظل يعلــم تالميذه بأن الرحمة تذيب جليــد الحقد، ويوصيهم بأن 
يتنفســوا محبة، ويحثهم علــى اللين والهــوادة؛ حيث يقول على ســبيل 

1 ـ انظر: أضواء قرآنية، ص 140، 141.
2 ـ نفس المرجع، ص 148.

3 ـ ونحن نقيم صرح الروح، ص 99.
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المثــال: «الطبع الليــن والكلمة الطيبــة هما مفتاح القلــوب»1. ويقول: 
«عندما يتحد العلم مع الخلق الليــن يصل إلى أعماق كبيرة»2، وال يفتأ 
يستخدم أعذب الكلمات وأفضل األساليب وأقوى المؤثرات اللفظية، من 
أجل دفع تالميذه وعامة المسلمين إلى التخلق بخلق المسامحة في سائر 
األحوال3 وال سيما عند القدرة على انتزاع الحق أو الثأر واالنتقام، حيث 
يقول: «اصفح عندمــا تكون قادرًا على العقــاب، وبذلك يكون لصفحك 

قيمة»4.
وال يكفي لصاحب الخدمــة أن يصفح، بل ال بد أن يتجاوز هذا إلى 
التضحية، ولذلك شبه كولن رجل الخدمة بتشــبيهات عديدة، منها أنه 
«كالجــواد األصيل الذي يعدو حتى يكاد أن ينشــق صدره، أو كالنســر 

الذي أفرد جناحيه للطيران»5.
ويذهب كولن إلى أبعد من ذلك، إلى القمة السامقة التي ال يستطيع 
الوصول إليها إال القليل من الناس، من الذين راغموا أنفسهم، وزكوها 
بالعلم واإلخالص، ووفق محاســبات ومجاهدات طويلة، وهو الحب حيث 
نختم هذا المبحث بمســك مــن كالم فتح اهللا كولن في هذا الســياق، 
إذ قال: «إن رجــل الفكر بطل للحب قبل كل شــيء، فهو يحب اهللا حباً 
كحب مجنون، فيحس فــي ظل أجنحة الحب هذا بوشــائج وثيقة تربطه 
مع الكائنات، فيحضن بشــفقة كل إنسان، وكل شيء.. ويضم إلى صدره 
إنســان الوطن بحب يبلغ حد العشق.. ويداعب ويشــم األطفال كبراعم 

1 ـ الموازين، ص 249.
2 ـ نفس المرجع، ص 251.

3 ـ انظر: المرجع نفسه، ص 24 ـ 26.
4 ـ نفسه، ص 245.

5 ـ انظر: أركنة: فتح اهللا كولن، ص 338، 339.
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للمستقبل.. وينفث في الشباب االستحالة إلى إنسان مثالي؛ إذ يباريهم 
في بلوغ المقاصد السامية ـ ويشرف الشيب بأخلص التوقير واالحترام.. 
ويفتح سبيًال للحوار مع الجميع.. ويتقارب بين شرائح المجتمع المختلفة 
بمد جسور مبتكرة فوق المهاوي السحيقة الفاصلة بينها، ويضطرم حرًا 

من أجل المالءمة التامة بين الشرائح المتوافقة نسبياً»1.
وحســن  وحركته،  كولــن  تلطف  وبســبب 
ظنهم بالناس، نجحوا فــي التغلغل في أعماق 
المجتمــع التركي رغم الشــتاء القارس الذي 
واستطاعوا  الماضية،  العقود  في  تركيا  عاشته 
انتشال مئات اآلالف من الشباب، والعروج بهم 
إلــى ذرى المعالي، كجزء من (اســتراتيجية) 
الحركة في اإلصالح التحتي، واالنتقال بتركيا 

من الشتاء األسود إلى الربيع األخضر.
ولمعرفة كولــن بطبيعــة المجتمع التركــي وعاطفيتــه، فقد بدأ 
دعوته من المساجد عبر ســالح الوعظ البناء، الوعظ الذي استطاع 
بجناحي البالغة واإلخــالص أن يرتقي بأعداد هائلــة من القاع إلى 
دخل المجتمع مــن أبواب متفرقة،  صعباً  القمة. وعندما أصبــح رقماً 
الجماهيرية  اإلعــالم  ووســائل  والجامعات،  والمعاهد  المدارس  منها 
وجمعيــات النفع العام، حيث نجــح في الوصول إلــى من ال يدخلون 
المساجد، مساعدًا لهم في الوصول إلى اهللا، مما آذن بانقشاع الليل 
وانبالج الفجر الذي ظل حلماً، لكن كولن يبدو أنه سيجعله بعون اهللا 

حقيقة.

1 ـ ونحن نقيم صرح الروح، ص 128، 129.
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وبهذه الوســائل التي أصبحت جزءًا من أســلحة تيــار الخدمة في 
الجهاد المدني والدعوة السلمية المعتمدة على القدوة الحسنة والدعوة 
العملية، وبجانب األسس الســابقة نجح فتح اهللا كولن بإيجاد ما يمكن 
تسميته بفقه االئتالف، في زمن تفرق فيه المسلمون حتى صاروا مضرب 
المثل في ذلك. فنسأل اهللا أن تجد هذه التجربة الدراسة التي تستحقها 

مع االستفادة من حسناتها الكثيرة، وال سيما في هذا المضمار.
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■  باحث من ُعمان.

تعتبــر أمــالك بيــت المــال أحــد المعالم 
التاريخية والحضارية التي تميز بها ســلطنة 
ُعمان ببقائها إلــى الوقت الحالي، وتتصف بالمرجعية 
الدينية في إدارتهــا، ولها ارتباط اجتماعي واقتصادي 
منذ عصور تاريخية قديمة، وتعــد أحد روافد التنمية 
المســتدامة فــي تحقيق المنفعــة العامــة للمواطنين 

والعائد المالي للدولة حتى اليوم.
وجاء تولي وزارة األوقاف والشؤون الدينية إلدارة 
تلك األموال بموجب صدور المرســوم الســلطاني رقم 
وزارة  الختصاصات  محــددًا  جاء  الــذي  (1999/6م)، 
األوقاف والشــؤون الدينية واعتمــاد هيكلها التنظيمي 
من خــالل وجــود المديريــة العامة لألوقــاف وبيت 
باإلشراف  تعنى  التي  المال)  بيت  (دائرة  ووجود  المال 

■  …ó«©°SƒÑdG  óªëe øH ¢ù«ªN øH ≈°Sƒe

ُعمان في  المال  بيت  أمالك 
وطنية وموارد  وحضارية  تاريخية  معالم 
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المباشــر على تلك األمــالك، باإلضافة إلى وجود قســم األوقاف وبيت 
المال فــي مختلــف اإلدارات اإلقليمية بمناطق الســلطنة، هذا إلى كون 
وارتباطها  للسلطنة،  والتاريخية  الدينية  بالمرجعية  تتصف  األمالك  تلك 

بالنواحي الشرعية في كيفية إدارتها.
وألهمية النظر إلــى بقاء تلك األمالك كمــوروث تاريخي واقتصادي 
للدولة في الوقت المعاصر فقد صدرت األوامر السامية لجاللة السلطان 
قابوس بن سعيد المعظم حفظه اهللا بزراعة مليون نخلة تدار كوقف لبيت 
المال وفق خطة خمسية، وذلك خالل خطابه السامي الذي ألقاه جاللته 
حفظه اهللا في سيح المسّرات بوالية عبري عصر يوم السبت التاسع عشر 

من ذي القعدة عام 1430هـ الموافق السابع من يونيو عام 2009م1.
فكان من األهمية تســليط الضوء على مفهوم بيــت المال، ولمحات 
من تاريخ نشــأته وتطوره في ُعمان، ونظام إدارته واإلشراف عليه، هذا 
باإلضافــة إلى بيــان تفصيلي لحصر تلــك الممتلكات وبيــان للمرئيات 
المستقبلية بشأن أصول بيت المال. ويرجع ذلك إلى عدة أسباب أهمها:

مرجعيــة ونشــأة بعض أمــالك بيــت المال فــي ُعمان منــذ عهد  ـ 1
الرسول ژ، ووجود أمالك أخرى تعود إلى ما قبل الميالد.

اعتبار ســلطنة ُعمان أبرز الــدول العربية التي حافظــت على بقاء  ـ 2
موروث بيت المال واستمرار عطائه حتى الوقت المعاصر.

أهمية بعــض األمالك بارتبــاط مواقعهــا ضمن المواقــع العالمية  ـ 3
لســلطنة ُعمان المســجلة ضمن قائمة التراث العالمي باليونسكو؛ 
مثل ســوق والية بهال التابع لبيت المال في داخليــة ُعمان، الواقع 

1 ـ جريدة ُعمان الصادرة يوم األحد 2009/6/2م.
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ضمن واحة قلعة والية بهال العالمية، وموقع مقابر بلدة بات األثرية 
قبل الميالد بوالية عبري شمال ُعمان.

بيان الفرق بيــن أمالك بيت المال التابعــة للحكومة والدولة وبين  ـ 4
أمالك األوقاف التابعة لما أوقفت له، باإلضافة لكون كثير من تلك 

األمالك غير معروفة بين أبناء المجتمع.
إعطاء صــورة واضحة عن واقع طبيعة أمــالك بيت المال في ُعمان  ـ 5

الســلطنة،  واليات  في  الجغرافية  ومواقعها  مســمياتها  ذكر  وتخليد 
وذلك من خالل العرض الميداني في هذا المقال.

تخليد ذكرى األعالم المشــايخ الذين تولوا اإلدارة واإلشراف على  ـ 6
بيت المال.

بيان الجانب اإلداري لنظام بيت المال في ُعمان قديماً وحديثاً. ـ 7
عّد أمالك بيت المال أحد روافـد التنمية المستدامة في تاريخ ُعمان. ـ 8
استقطاب وجذب القطاع السياحي واالستثماري من السلطنة وخارجها  ـ 9

فــي ســبيل تحقيق تطويــر أمالك بيــت المال بمــا يحقــق تنميتها 
والمصلحة العامة للدولة.

:∫ÉªdG â«H Ωƒ¡ØªH á£ÑJôªdG äÉë∏£°üªdG
بيت المال أو الديوان هو: تعبير إســالمي ويقصــد به أن كل مال 
اســتحقه المســلمون، ولم يتعين مالكه منهم فهو من حقوق بيت المال 

ويشتمل بيت المال على سائر أمالك الدولة من عقارات ومنقوالت1.

1 ـ ينظر: الماوردي، أبو الحســن علي بن حبيب البصري: األحكام السلطانية في الواليات 
=الدينيــة، ط1، 1985م، دار الكتــب العلميــة، بيــروت ص266، العّالمــة الســالمي، 
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وهو ملك عام للمســلمين تعود عليهم منفعته مــع بقاء أصله موقوفاً 
عن التصرف فيه، إال إذا اقتضت المصلحة العامة وفق الرأي الشــرعي 

وموافقة ولــي األمـر بذلك.
وجاء أقدم ذكر للفظ مصطلح (بيت المال) في التاريخ الُعماني عند 
ذكر سيرة اإلمام (غسان بن عبد اهللا اليحمدي) رحمه اهللا، الذي كانت 
فترة عهده فــي خالل األعــوام (192هـ ـ 207هـ)، وخصبــت ُعمان في 

عهده خصباً كثيرًا1.
ويرجع مصطلح (بيت المال أو الديــوان) إلى عهد الخليفة عمر بن 
الخطاب ƒ ؛ لتوسع رقعة اإلســالم بفعل الفتوحات في البلدان، وكثرة 
الغنائــم، ومــا كان لها مــن دور إيجابي فــي تطوير وازدهــار الدولة 

اإلسالمية.
حيــث رُوي أن أبا هريــرة قِدم مــن (البحرين) التي كان يســكنها 
الفــرس المجــوس فصالحهم على قبول دفــع الجزية لدولة اإلســالم، 
قال له عمر: بم جئت؟ قال: جئت بخمســمائة ألف... وفي الصباح قام 
في الناس فقال: أيها الناس قــد جاءنا مال كثير فإن  عمر ƒ خطيباً 
شئتم ِكلنا لكم كيًال وإن شئتم عددنا لكم عدًا، فقال رجل من القوم: يا 

أمير المؤمنين دّون للناس دواوين يعطون منها2.

عبد اهللا بن حميد: معارج اآلمال على مدارج الكمال، طبعة وزارة التراث والثقافة سلطنة 
ُعمان، 1984م، ج15، ص53.

1 ـ العّالمة الســالمي، نور الدين عبد اهللا بن حميد: تحفة األعيان بسيرة أهل ُعمان، مكتبة 
ـ 124. االستقامة، سلطنة ُعمان 1997م ج1، ص123 

2 ـ ينظر: المــاوردي، األحكام الســلطانية فــي الواليــات الدينية، ص249، الشــوكاني، 
محمد بن علــي: نيل األوطار شــرح منتقى األخبــار، الطبعة األخيــرة (د.ت) دار إحياء 

التراث اإلسالمي، بيروت، مؤسسة التاريخ العربي، دمشق، ج8، ص83.
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وتذكر روايات أخرى أن (الهرمزان الفارســي) هو الذي أشــار على 
عمر بذلــك، حيث كان حاضرًا عنده يرســل بعثاً، فقال لــه الهرمزان: 
كيــف تعرف من يتخلف منهم؟ فســأله عمر عن (الديوان) حتى فســره 

لهم1.
فقام عمر بــن الخطاب ƒ بتأســيس عــدة دواوين فــي الخالفة 
اإلسالمية، وكان من بينها ديوان بيت المال، حيث ُسّميت األمالك العامة 
ـ (ديوان بيــت المال)،  للدولة اإلســالمية التي بيــد خليفة المســلمين ب
وبذلــك يعّد الخليفة الراشــد عمر بن الخطاب ƒ هو أول من أســس 
ـ (خزينة الدولة أو ديوان الدولة). نظام بيت المال والذي يعرف اليوم ب

:(»aGƒ°üdG) í∏£°üe
في (لســان  جاء  جمع (صافية).  الصوافي 
َجال  التي  واألرض  األمالك  الصوافي  العرب): 
عنها أهلهــا أو ماتــوا وال وارث لها، واحدتها 
علي  حديــث  فــي  روي  مــا  ومنهــا  صاِفيَــٌة، 
والعباس ^ أنهما دخال على عمر ƒ ، وهما 

يختصمان في (الصوافي) التي أفاء اهللا على رســوله ژ من أموال بني 
النضير، ومنه قيل للتي يستخلصها السلطان لخاصته2.

وقيل الصوافي: هي األموال التي كانت لقوم من أهل الكتاب، فأبوا 
الدخول في اإلســالم، وامتنعوا عــن دفع الجزية، كما حــدث في بداية 

1 ـ الماوردي، األحكام السلطانية في الواليات الدينية، ص249.
2 ـ العّالمة ابن منظور: لسان العرب، دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ اإلسالمي، 

بيروت، ط3، 1999م، ج7، ص370 مادة (صفي).
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إســالم أهل ُعمان في قتالهم ضــد الفُرس، فغنــم الُعمانيون أمالكهم. 
دون  وقيل الصوافي: الفيء الذي أخذه المســلمون مــن أعدائهم صلحاً 
قتــال، وقيل الصوافي: التي ُوجدت في يد الســلطان وأخذها الســلطان 
الذي بعده. وقيــل: (الصوافي) هــي األصول من األراضــي التي غنمها 

المسلمون من المشركين فجعلوها في بيت المال1.
  ^  ]  \  [  Z  Y  X ﴿ :والصوافي قســمتها كما قال اهللا تعالى
  l   k    j     i     h   g   f   e   d    c   b    a   `   _

.2﴾ n  m
يقول العّالمة السالمي في كتابه (جوهر النظام)3:

الصوافي األمانــِة  ِمــنَ  ألنهــا في الحكــم كاألوقاِفثــم 
ـــام ـــن اإلم ــه بــالــتــمــامِوأنــهــا فــي زم ــي ــا إل ــره ــأم ف
ــرُفليــس لغيــره بهــا تصــرف ــع ُي كــمــا  بــإذنــه  إال 
اإلســالم مصالح  فــي  ـــــامِتنفذ  ــر اإلم ــظ ــن ــــــّزه ب وع

وأول صواٍف (شــرعية) جاء ذكرها في التاريــخ الُعماني تلك التي 
غنمهــا الُعمانيون بعد طرد الفُــرس من ُعمان في عهــد الملكين (عبد 
وجيفر) ابني الجلندي، بعد دخولهما وأهل ُعمان في اإلســالم استجابة 
لدعوة النبي ژ عندما أرســل رســالته المشــهورة عن طريق مبعوثه 
(عمرو بــن العاص) إلى َمِلكَْي ُعمان، وكان أول عمــل قام به الُعمانيون 

1 ـ ينظر: العّالمة الشقصي، خميس بن سعيد: منهج الطالبين وبالغ الراغبين، طبع بمطابع 
عيسى الحلبي بالقاهرة، الناشــر: وزارة التراث والثقافة 1980م، ســلطنة ُعمان، ج5، 

ـ 55. ـ 338، العّالمة السالمي،: معارج اآلمال على مدارج الكمال، ج15، ص52  ص337 
2 ـ سورة الحشر، اآلية: 7.

3 ـ العّالمــة نــور الدين عبد اهللا بــن حميد الســالمي: جوهــر النظام في علمــي األديان 
ـ 48. واألحكام، ط12، 1993م، الناشر حفيدا المؤلف، ج3، ص47 
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دعوة الفرس المقيمين علــى أجزاء من ُعمان على الديانة المجوســية 
للدخول في اإلســالم، وبســبب رفضهم قام الُعمانيــون بمقاتلتهم حتى 
أخرجوهم بالقــوة وغنموا ديارهــم وأمالكهم في (صحــار) التي كانت 

تسمى (دستجرد)1.
كما تطلــق (الصوافــي) على القطــع الزراعية الصغيــرة المجاورة 
ألمالك األهالي، والتي آلت لبيت المال بحكم شــرعي بسبب نزاع قبلي 
أو جهالــة أصل صاحبهــا أو أوصي بها لبيت المــال، وذلك كالصوافي 

التي في وادي الحلتي بوالية صحار.

:(∫GƒeC’G ≥jô¨J) í∏£°üe
وهو مصطلح فقهــي ُعماني معناه المصــادرة أو التأميم، وهو بلغة 
العصر: اســترداد ملكيــة للمصلحة العامــة، نتيجة تجمــع ثرواث من 
الرعية لدى حكام أو أمراء أو والة ســابقين بســبب ممارســات ظالمة 
أو إدارة ســيئة في أخذها وصرفها، فإن الحكم الشــرعي بشــأن تلك 
األمالك يقتضي نزع ملكيتها وانتقالها لدى أمانة الدولة تحت مســمى 

(بيت المال)2.
وأصل مشــروعية ذلــك ما فعلــه عمر بن الخطــاب ƒ مع ولديه 
(عبد اهللا وعبيداهللا) عندما صادر نصف مــا ربحاه من عملية المضاربة 

من أموال والية البصرة، فأمر بجعل ذلك لبيت المال3.

ـ 56. 1 ـ ينظر: العّالمة السالمي: تحفة األعيان، ج1، ص54 
2 ـ ينظر: البوســعيدي، موســى بن خميس: الشــخصية االعتبارية للوقــف، ط1، 2002م، 

الناشر: وزارة األوقاف والشؤون الدينية، سلطنة ُعمان، ص140
3 ـ الخضري، محمد بك: تاريخ األمم اإلسالمية، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، (د.ت)، 

ج2، ص16.
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وكذلك ما فعلــه خليفة المســلمين عمر بــن عبدالعزيز ƒ الذي 
صادر األمــالك والمظالم من بني أمية ووالتهــم فأعادها إلى بيت مال 

المسلمين1.
ومن أمثلة ذلك في التاريخ الُعماني األمالك التي اُعتبرت من أموال 
المظالم لعدم معرفة أصحابها خالل فترة ُحكم (النباهنة)، والتي حكم 
فيها اإلمام عمر بــن الخطاب الخروصي المتوفى عــام (894هـ) خالل 

فترة النباهنة األولى2.
وتم تحرير وثيقة حكــم قضائية تاريخية وذلك فــي 7 من جمادى 
األولى ســنة (887هـ)، وصادق عليها اإلمام، وســار علــى نهجها األئمة 
وكافــة القضاة الذين جاءوا مــن بعده. وتوجد تلــك األمالك في والية 
نــزوى بداخلية ُعمــان والبلــدان التابعة لهــا مثل بركة المــوز والجبل 

األخضر وتنوف3.

1 ـ أحمد شــلبي: موســوعة الحضــارة اإلســالمية، مكتبــة النهضــة المصريــة، القاهرة، 
ط العاشرة، 1993م، ج4، ص212.

2 ـ أجمــع المؤرخــون أن فترة حكــم النباهنة على ُعمــان كانت على فترتيــن: األولى منذ 
عــام (549هـ/1154م)، واســتمرت (400 عــام) بــدأت من حكم (الفالح بن محســن) 
وحتى حكم (سليمان بن ســليمان بن مظفر النبهاني)، المتوفى بمدينة نزوى بُعمان عام 
(906هـ/1500م)، وقيام الُعمانيين بمبايعة اإلمام محمد بن إسماعيل، ثم جاءت الفترة 
الثانية، واســتمرت أكثر من (500 ســنة) وُعرفت بفترة النباهنــة المتأخرين بدأت من 
عام (964هـ/ 1558م) وحتى عام (1034هـ/ 1624م). وأولهم (ســلطان بن محسن بن 
ســليمان بن نبهان) وآخرهــم (مخزوم بن الفالح بن المحســن). ثم مجــيء عهد دولة 
ـ 410،  ـ 385، 396  اليعاربة. ينظر: العّالمة السالمي: تحفة األعيان ج1، ص375، 383 

ج2، ص4.
ـ 355،  3 ـ ينظــر نص الحكــم وتفاصيله في: الشــقصي: منهــج الطالبيــن، ج5، ص349 
ـ 383، الســيابي، ســالم بن حمــود: ُعمان عبر  الســالمي: تحفة األعيان، ج1، ص378 
ـ 114، البطاشي،  التاريخ، وزارة التراث والثقافة، ســلطنة ُعمان، 1986م، ج3، ص110 
=ســيف بن حمود: إتحاف األعيان فــي تاريخ بعض علماء ُعمان، ط1، 1994م، مســقط، 
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وُيقصد به جعل شــيء ما لمصلحة األمة وليــس لفرد معين، ويكون 
تحت إشراف الدولة كقطاع عام من ضمن أمالك الحكومة، والتي منها 
(أمالك بيت المــال)، وذلك كاألمــوال الموجودة في واليات الســلطنة 
(بدبد ونزوى وبهال والرســتاق وصحار وعبــري وينقل وضنك) التي يتم 
تحويل عائدات تأجير األراضي منها وعائد ثمار النخيل سنوياً إلى وزارة 

المالية، أسوة بموارد الدخل الوطنية األخرى للدولة1.

تاريخ نشأة بيت المال في ُعمان:
ومما يجدر ذكره في هذا المقام العمق التاريخي لنشأة بيت المال 
فــي ُعمان، الذي يرجــع إلى ما قبل اإلســالم، واســتمرارية وجود هذا 
الموروث إلى العصر اإلســالمي والعصور الالحقــة لتاريخ ُعمان، وبقاء 
هــذا اإلرث الحضــاري الرائد إلى العصــر الحديث المعاصــر، بعدما 

انطمست معالمه في كثير من الدول العربية.
فُعمان عبــر فترات تاريخها العريق قد حكمهــا الُعمانيون من خالل 
ست دول وهي: دولة مالك بن فهم األزدي الُعماني، ودولة آل الجلندي، 
ودولة اليحمــد ومنهم األئمة مــن قبيلة بني خروص، ودولــة النباهنة، 

ودولة اليعاربة، ثم دولة البوسعيد.
ويرجع ارتباط تاريخ وجود أمالك بيــت المال في ُعمان إلى القرن 
الثاني الميــالدي عندما هاجر القائــد العربي (مالك بــن فهم األزدي 

ـ 402، ج2، ص13، 16، 71، الســيابي، أحمد بن سعود: أصول بيت المال  ج1، ص401 
فــي ُعمان وأثرهــا الحضاري، ط1، 2005م، الناشــر مكتبــة األجيال، ســلطنة ُعمان، 

ـ 76. ص72 
1 ـ ينظر: البوسعيدي، موسى: الشخصية االعتبارية للوقف، ص140.

=
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الُعمانــي)، من جنوب الجزيــرة العربية في عام (130م) بســبب انهيار 
ســد مأرب، حيــث كان يحكم بــالد اليمن وقتــذاك الملك الفارســي 
(أكــران) خالل الفتــرة (120م ـ 140م)، فاســتقر (مالك بن فهم) في 
منطقة (قلهات) بشــرقية ُعمان، ثم تبعته جماعــات وأفخاذ قبائل األزد 
الُعمانيــة، وكان يحكم ُعمــان الوجود الفارســي في عهــد ملك فارس 
(قورش)، فاستطاع (مالك بن فهم) تكوين جيش كبير في منطقة (سلوت) 
التاريخية، تمكّن من خالله من إخراج الفُرس من ُعمان، وســيطر على 
أمالكهم وأموالهم في مناطق (سلّوت وبسيا ووادي قريات) التابعة لمدينة 

بهال بداخلية ُعمان1.
ثم مجيء فترة وجود الفُرس الساسانيين زمن الملك (دارا بن دارا) 
الذين سّموا ُعمان باســم مزون، واتخذوا من مدينة ُصحار بشمال ُعمان 
مقرًا لهم بقيادة قائدهم (المرزبان)، وكانت لهم مهادنة مع ملوك ُعمان 

زمن (آل الجلندي).
غضوبة  مازن بن  الصحابي  بإسالم  ُعمان  إلى  اإلسالم  وصول  وبعد 
أمام النبي ژ والرسالة التاريخية المشــهورة التي بعث بها النبي ژ 
إلى ملكــي ُعمان وقتذاك (جيفر وعبد أبناء الجلنــدي) اللذين خاطبهما 
ودخل أهل ُعمان في اإلسالم،  النبي الكريم بُملك ُعمان2، فأسلما طوعاً 

1 ـ ينظر: د. عبدالحليــم، رجب محمد: األزد والمهرة ودورهم السياســي والثقافي، حصاد 
نــدوة العالقات الُعمانيــة المصرية، المنتدى األدبــي، وزارة التراث والثقافة، ســلطنة 

ُعمان، مارس 1991م، ج1، ص108.
2 ـ أوضح الشيخ أحمد بن ســعود الســيابي في محاضرة له: أن (البريمي) شمال ُعمان كانت 
هي العاصمة السياسية لُعمان وقت حكم عبد وجيفر آل الجلندي واستالمهما رسالة النبي 
الكريم وإعالن إســالمهما من هناك، وكانت (صحار) هي العاصمــة االقتصادية والمركز 
التجاري على مستوى المنطقة في ذلك الوقت. [السيابي، أحمد بن سعود، محاضرة بعنوان: 

فضائل أهل ُعمان، ألقاها بجامع السلطان قابوس بوالية البريمي بتاريخ 2010/4/26م].
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وطلبوا من الفُــرس الدخول في اإلســالم أو الخروج من ُعمــان، فأبوا 
الدخول في اإلســالم، فقام الُعمانيون بمعارك قتاليــة ضد الفُرس أدت 
إلى استســالم الفرس وإبرام معاهــدة صلح لمدة عــام واحد، ليتمكن 
الفُــرس من نقــل أهليهم إلى فــارس، وصارت األمــالك العقارية التي 
لبيت المــال بالدولة الُعمانية، وهي المســماة  كانت بيد الفــرس ملكاً 

ـ (الصوافي)1. ب
كما يرجــع تاريخ أمالك بيــت المال في 
ُعمان إلــى عهد دولــة النباهنة منــذ القرن 
الميالدي)  عشر  الثاني   / الهجري  (الســادس 
التــي تخللتهــا فتــرات ُحكــم بعــض األئمة، 
الذين حكموا بتغريــق أمالك النباهنة لصالح 

المسلمين.
وفي عصر األئمة بُعمان ازداد التوســع في خزانــة بيت المال في 
الدولة الُعمانيــة من ذلك ما ذكــره التاريخ خالل فتــرة عهد اإلمام 
ُعمان  خصبت  الذي  ـ 207هـ)،  اليحمدي 5 (192  عبد اهللا  غسان بن 
كثيرًا، وازدهرت التجارة البحرية واألســواق الُعمانية  في عهده خصباً 
القديمة المشــهورة في التاريخ، ومن أبرزها سوق صحار الذي نشطت 
فيه حركة الواردات من الســفن والبضائع القادمــة من الخارج، حيث 
زار اإلمام غسان (صحار) سنة (201هـ) ومكث بها ست سنوات، ورجع 
منها إلى (نزوى) ســنة (206هـ)، وخالل مكوثــه بصحار قام بمحاربة 

1 ـ ينظر: العّالمة السالمي: تحفة األعيان بسيرة أهل ُعمان، ج2 ص30، ابن بركة: الجامع، 
طبعــة 1974م، تحقيــق عيســى البارونــي، ج2، ص405، العوتبي، ســلمة الصحاري: 
ـ 285،  األنســاب، طبعة وزارة التراث والثقافة، ســلطنة ُعمــان، 1991م، ج2، ص262 

ـ 70. السيابي، أحمد بن سعود، أصول بيت المال ص69 
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القراصنــة وقّطــاع الطرق البحرية، الذين يتعرضون لســلب الســفن 
الُعمانية فــي الخليج. واجتمع مــرة بجماعة من أهل رعيته، فســألهم 
عمن يقدم من بالد الهند بتجــارة، كيف آخذ منه الزكاة؟ فقالوا: إذا 
وصل ُعمان وباع متاعه فخذ منه الــزكاة من حينه، وإن لم يبع متاعه 
حتى حال عليه الحــول يقوّم متاعه كمــا يباع، ثم يؤخــذ منه الزكاة 
ســنة واحدة، وأما من يقدم من البصرة وسيراف بمتاع فال يؤخذ منه 
الزكاة حتى يحول عليه الحول، وإذا حال عليه الحول أخذت منه باع أو 

لم يبع1.

وفي عهــد اإلمام الصلت بــن مالك الخروصي2 فــي القرن الثالث 
الهجري ظهــرت موارد أخرى لبيــت المال، وهو المــال المجهول الذي 
انقــرض أصحابه، ولم يعــرف لهــم وارث، فصار أمانة فــي بيت مال 

المسلمين، ثم حكم األئمة والقضاة بأن يؤول لبيت المال.

حيث ذكر في التاريخ الُعماني حدوث األنواء المناخية في ُعمان في 
ليلة األحد الثالث من شــهر جمادى األولى من عام (251هـ)، واجتياح 
األمطــار واألودية لواليات ســمائل وبدبد بداخلية ُعمان، وِدَما (الســيب 
حالياً)، وصحار (جهة وادي الصالن بســاحل الباطنة)، فأطمست معالم 
(بدبــد) ولم تعرف األمالك فيها، وحملت الســيول أهلها ولم يبق منهم 
أحد، وانقرض أهلها ولم يعــرف لهم وارث، وصارت أمانة في بيت مال 

المسلمين3.

ـ 121، 128. 1 ـ ينظر: السالمي: تحفة األعيان، ج1، ص120 
2 ـ بويع باإلمامة عام 237هـ، عّمر طويًال، وتوفي في عام 276هـ.[ينظر: العّالمة السالمي: 

مصدر سابق، ج1، ص194، 213، 228، 237، 241].
ـ 163، السالمي، أبو بشير محمد شيبة بن  3 ـ ينظر: العّالمة السالمي: مرجع سابق، ج1 ص160 

عبد اهللا بن حميد: نهضة األعيان بحرية ُعمان، مكتبة التراث، (د.ط، د.ت)، ص226.
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وعند مجيء عصـــر دولة األئمة اليعاربة فـــي ُعمان منذ القرن 
الحادي عشــر الهجري/ الســابع عشر الميالدي، توســعت روافد بيت 
المال في ُعمان1، بســبب كثــرة الحروب التي خاضهــا الُعمانيون ضد 
الفــرس والبرتغــال، من ذلك أن اإلمام ســلطان بن ســيف بن مالك 
اليعربي2 بنى قلعة نــزوى العتيدة من غنائم معركة (ديو) البحرية ضد 

البرتغالين في السواحل الهندية وذلك عام 1081هـ/1670م3.

ســلطان  ســيف بن  اإلمام  خاضها  التي  الحروب  إلــى  باإلضافة 
اليعربي الملقب بقيد األرض4، ضد الفرس والبرتغال في الســواحل 

1 ـ ومما ذكر فــي كرامات األئمة وانعــكاس بركتها علــى بيت المال ما ذكــر في كرامات 
اإلمام ناصر بن مرشد اليعربي (1034هـ ـ 1059هـ/ 1624م ـ 1649م) مؤسس الدولة 
اليعربية، أن جراب التمر من بيت المال كان يشــبع أربعمائة رجل عندما توجه بجيشــه 
إلــى فتح حصن نخل، ومن كراماته أنــه إذا قام أحد من رعيته بــاألكل من أموال بيت 
المال دون علمه تألــم في بطنه حتى الدواب كان يحدث لها ذلــك. ومن ورعه أنه في 
أحد األعياد وجده أحــد القضاة لم يملك ما ينفقه على عيالــه، فقام القاضي والوالي 
فدفعوا لإلمام شــيئاً مــن بيت المال. وكذلك رســالته التي وجهها إلــى واليه في لوى 
أبي الحســن النزوي التي أمره فيها بإصالح أمور المســلمين وإصالح أفالجهم وعمارة 
مســاجدهم وأن ينفق من بيت المال على قدر ما يراه عدالً. [الســالمي: تحفة األعيان، 

ـ 31]. ج2، ص4، 18، 20، 29 
2 ـ هو ابن عــم اإلمام ناصر بن مرشــد بن مالك اليعربــي، وهو اإلمام الثانــي في دولة 
اليعاربة، كانت إمامته خالل الفتــرة (1059هـ ـ 1092هـ) الموافق (1649م ـ 1680م). 

السالمي: تحفة األعيان، ج2، ص51.

3 ـ السالمي: تحفة األعيان، ج2، ص49.
4 ـ هو رابع األئمــة اليعاربة، تولى اإلمامة خــالل الفتــرة (1104هـ ـ 1123هـ/ 1693م ـ 
1711م). شــهد عهده نهضة عمرانية واقتصادية وعســكرية، من بناء القالع والحصون 
واألسواق التقليدية وشق األفالج، وتقوية األسطول البحري الُعماني فاستطاع فرض هيبة 
أهل ُعمان أمام الفرس والبرتغال في الخليج وسواحل المحيط الهندي، واستطاع توسيع 
النفوذ الُعماني في سواحل شرق أفريقيا، فعيّن الوالة في تلك المدن. [ينظر: السالمي: 

ـ 117]. ـ 108، 115  المصدر السابق، ج2، ص104 
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الهندية وسواحل شــرق أفريقيا، التي عادت غنائمها بعائد وفير على 
الخزينة (بيت المال) في الدولــة الُعمانية. من ذلك حملته البحرية 
التي قادها بنفســه فــي عــام (1071هـ/ 1660م)؛ لتحريــر مدينة 

(ممباسا) بشرق أفريقيا من النصارى المستعمرين للقلعة1.

األفالج  أن  األعيـــان:  تحفة  في  الســـالمي  العّالمة  عنه  وذكر 
بالباطنة  بركا  بالد  في  وغرس  فلجاً،  عشر  سبعة  بُعمان  حفرها  التي 
ثالثين ألف نخلة مبســلي، وستة آالف من النارجيل، وله غير ذلك 
في بــالد المصنعــة بالباطنة، وملك عــدد أربعة وعشـــرين مركباً 
في  المدافع  عدد  ويبلغ  والوافي،  والناصري  والفلك  الملك  أشــهرها 
أحدهــا ثمانين مدفعــاً. وكذلك قيامــه في منتصــف يناير 1695م 
بالهجــوم على آخر مقــر للبرتغال فــي عهده، بـميــاه الخليـج وهو 
كافة  مصادرة  وتمت  فدّمــره  هرمز،  من  بالقرب  كونج)  بندر  (ميناء 

الغنائم2.

وفي عصر دولة البوسعيد منذ القرن (الثاني عشر الهجري/الثامن 
عشر الميالدي) شهدت توسعاً في الفتوحات الُعمانية، وتم إخضاع أجزاء 
واسعة من آســيا وأفريقيا والخليج تحت الســيطرة الُعمانية، حيث آلت 
للدولة الُعمانية كثير من الغنائم واألمالك من انتصاراتهم الباسلة ضد 

الفرس والبرتغال.

1 ـ المصدر الســابق ج2، ص107، الخليلي، الشــيخ أحمد بن حمد: الُعمانيون وأثرهم في 
الجوانب العلمية والمعرفية بشرق أفريقيا، (بحوث فعاليات المنتدى األدبي)، ج1، إصدار 

1993م، ص180.
2 ـ الخطيب، مصطفى عقيل: التنافس الدولي في الخليج العربي، المكتبة العصرية، بيروت، 

1981م، ص268.
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من ذلك األعمــال الجليلــة التي قام بهــا اإلمام أحمد بن ســعيد 
البوسعيدي1، مؤسس دولة البوسعيد:

1 ـ تحريـــر البصرة مـــن الُفرس والحصول على خراج ســـنوي: 
حينما اســتنجد به (ســليمان آغا باشــا) والــي الدولــة العثمانية عام 
(1170هـ/1756م)، عندمــا قــام الفــرس بمحاصــرة البصــرة حصارًا 
شديدًا، ونصبوا سلســلة حديدية ضخمة على الشط البحري لمنع دخول 
الســفن، فجهّز (اإلمام أحمد بن ســعيد) عشــرة آالف رجل بقيادة ابنه 
في مقدمتها السفينة الرحماني التي استطاعت  (هالل) على (34) مركباً 
قطع السلســلة الحديديــة، وتمكّنوا مــن الفتك بالفُرس وطــرد الباقي 
من البصرة، وعادت ســفن اإلمام إلى (مســقط)، وعندما علم السلطان 
العثماني مصطفى الثالث باشا سّره صنيع الُعمانيين وما فعلوه بالفرس، 
فأمر الســلطان العثماني واليــه بالبصرة بدفع (الخراج) الســنوي إلى 

1 ـ هو جد األسرة المالكة في ُعمان اليوم، كانت والدته يوم 25 من شهر رجب عام 1105هـ 
الموافق 21مــارس 1694م، في بلــدة أدم بداخلية ُعمان، وبرز اســمه فــي عهد اإلمام 
سيف بن سلطان اليعربي الثاني، الذي أســند إليه والية صحار عام (1147هـ/1734م) 
وكان عمره آنذاك (40) ســنة، وصارت له انتصارات ضد الفرس فــي الخليج العربي، 
عقدت له اإلمامة علــى أصح الروايات فــي (22 جمادى الثانية عــام 1162هـ ويوافقه 
1749/6/7م)، قال عنه اإلمام الســالمي: «كانت أيامه أيام راحة واســتراحة بعد الفتن 
والمحن، وهو صاحب همة عالية ومطلب سأم وجرأة وإقدام فصار ملك ُعمان كله إليه، 
وأمر ونهى وقــام بأمر الدولة وأعطى المملكة حقها ودافع العجم واســتراحت الرعية»، 
وكانت مــدة إمامته (34) ســنة، توفي 5 على أصــح الروايات يــوم (19 محرم عام 
1198هـ الموافــق 13 ديســمبر1783م) بمدينة الرســتاق وقبره معروف ومشــهور فيها.
[ الســالمي: مرجع ســابق، ج2، ص178، 183، البطاشــي، الشــيخ القاضي سيف بن 
حمود بــن حامد: الطالع الســعيد نبذ من تاريخ اإلمام أحمد بن ســعيد، نشــر: مكتبة 
ـ 49،  ـ 16، 48  السيد محمد بن أحمد البوسعيدي، ســلطنة ُعمان، ط1، 1997م، ص13 
297، 337، البوسعيدي، السيد القاضي حمد بن ســيف بن محمد: الموجز المفيد نُبذ 

من تاريخ البوسعيد، ط2، مطبعة ُعمان ومكتبتها، 1995م، ص23].
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دولة اإلمام أحمد بن ســعيد من خزانة البصرة، كمكافأة على مساعدته 
القيّمة، واستمر هذا الخراج الســنوي حتى عهد حفيده السيد سعيد بن 

سلطان الذي حكم ُعمان وشرق أفريقيا1.
2 ـ تأمين االقتصاد الداخلي للبالد: وذلك عام (1189هـ/1775م)، 
حيث قام بمحاربة قراصنة الطريق البحري في مانجالور بساحل الهند، 
الذين تســببوا في قطع األرز عن ُعمان، فأرســل إليهم اإلمام أحمد بن 
سعيد قائده (الحارثي) على متن السفينة الرحماني، فاستطاع هزيمتهم 
وقتل قائدهم، وبذلك اســتطاع تأمين الوضع االقتصادي لُعمان في تلك 
الناحية مــن العالم، فلما وصل الخبر الحاكم (ســلطان بن حيدر علي) 
ـ وكان يسمى سلطان النواب ـ في (دلهي) بالهند، ُسّر بما حدث، وبعث 
الهدايا مع القائد (الحارثي) إلى أحمد بن ســعيد، وطلب من اإلمام أن 
يســمح له ببناء بيت يسمى بيت النواب في مســقط، فأجابه اإلمام إلى 

ذلك، وعاهده بأن يمد اإلمام بالمال والرجال2.
3 ـ تأمين التبـــادل التجاري واالقتصادي الخارجـــي لُعمان: في 
زنجبار وكلوة بشــرق أفريقيا، وأن يؤّمن الدخل االقتصــادي منهما إلى 
ُعمــان، حيث خصص أربع ســفن حربية وعــددًا من الســفن الصغيرة، 

يستخدمها وقت السلم لنقل البضائع من وإلى ُعمان وزنجبار وكلوه3.
اإلمبراطورية  (مؤســس  سلطان4  ســـعيد بن  السيد  عهد  فترة  وفي 

ـ 167، فيلبس، وندل: مرجع سابق، ص84. 1 ـ البطاشي: مرجع سابق، ص163 
ـ 325. 2 ـ البطاشي: مرجع سابق، ص170، 324 

3 ـ فيلبس، وندل: تاريخ ُعمان، ترجمة: محمد أمين، وزارة التراث والثقافة، سلطنة ُعمان، 
ط5، 2003م، ص75.

4 ـ هو السيد سعيد بن ســلطان ابن اإلمام أحمد البوسعيدي، ُولد في بلدة الغبرة من والية 
=سمائل بداخلية ُعمان، والتي تبعد عن العاصمة مسقط حوالي ثمانين كلم تقريباً، وكانت 
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الُعمانية األفريقية) تنامت موارد خزانــة بيت المال، حيث جعل التأمين 
االقتصادي لخزانة الدولة السبب الرئيس في توسيع النفوذ الُعماني في 
شرق أفريقيا بعد تعذره على أرض ُعمان بسبب جغرافية األرض والمناخ، 
لدرجة أنــه نقل ديــوان الدولة من العاصمة (مســقط) إلــى العاصمة 

(زنجبار) بشرق أفريقيا.

ومن أبـــرز أعماله لتغذيـــة خزانة بيت المـــال للدولة: أمره 
بزراعة شجر القرنفل وتوسيع نطاق زراعته في كافة مناطق زنجبار، 
وقد وجد الســيد ســعيد معارضة من الــرأي العام مــن قبل العرب 
واألوروبيين المقيمين في زنجبار، ونصحوه بزراعة قصب السكر بدالً 
من القرنفل، ولكن طموح وعزيمة السيد سعيد كانت فوق كل اعتبار، 
لكافة رعاياه المزارعين يقضــي بإلزام كل مزارع  فأصدر مرســوماً 
بزراعة ثالث شــجرات من القرنفل، مقابل كل شــجرة جوز الهند، 
ومــن يخالف تتم معاقبتــه، فجعلها الحرفة الزراعيــة األولى، حيث 

ـ «السلطان» فوق  والدته على أصح الروايات عام 1204هـ/1789م، وكان أول من تلقب ب
لقب «الســيد»، وإليه يرجع الفضل في بناء أســطول بحري ضخم، فرض به السيطرة 
على ســواحل الخليج العربي والهند وشــرق أفريقيا، وتأسيســه لإلمبراطورية الُعمانية 
بشرق أفريقيا، وكان أهم رواد التجارة واالقتصاد والموجد لشجرة القرنفل في زنجبار، 
وأهم الحلفاء لدى اإلنجليز، واتسمت سياسته الخارجية باالنفتاح على العالم والشراكة 
المتبادلة مع العرب واألجانب، وتميز عهده بالتســامح الديني مع األجناس والطوائف، 
وبالحنكة السياســية مع القوى األجنبية، وبالرخاء االقتصادي واالزدهار الثقافي، توفي 
في 19 صفــر 1273هـ الموافق 19اكتوبــر1856م على متن ســفينته ڤكتوريا في عرض 
إلى زنجبار، التــي تم دفنه فيها. وخلف بعد موته  البحر أثناء رجوعه من ُعمان متجهاً 
29 من الذكور و18 من اإلناث.[ ينظر: المغيري، الشــيخ سعيد بن علي: جهينة األخبار 
في تاريخ زنجبار، تحقيق: الصليبي، محمد علي، وزارة التراث والثقافة، ســلطنة ُعمان، 
ـ 96،  ص95  ســابق،  مرجــع  ونــدل:  فيلبــس،  ـ 256،  ط4، 2001م، 233، 250، 252 

ـ 125، البوسعيدي، السيد حمد بن سيف: مرجع سابق، ص33].  124

=
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أدرك األهمية االقتصادية لهذه الشــجرة ونشــاط تجارة التوابل في 
العالم، وأهمية وجود مورد وثروة اقتصادية تساعده على تحّمل أعباء 
الُحكم فــي ُعمان وزنجبار، ومــا يتبع ذلك من حمايــة وقوة للنفوذ 
والســيادة، إلى جانب ضرورة تكوين ثروة تجارية واقتصادية لنفسه 
ولشــعبه، وفعًال تحقق (للسيد ســعيد) ذلك اإلدراك لثروة القرنفل 
االقتصادية، حتى أصبحت زنجبــار تنتج (90%) من اإلنتاج العالمي 
ـ 1888م)،  ســلطان (1870  سعيد  برغش بن  الســيد  حكم  أواخر  في 
وبقيت تلك الشجرة إحدى المآثر المسجلة باسم السلطان سعيد في 

شرق أفريقيا1.

:¿Éª oY »a ∫ÉªdG â«H ∑ÓeCG  äBÉ°ûæe äÉfƒμe
إن المتتبع قــراءة التاريخ الُعمانــي يجد أن الدولــة الُعمانية عبر 
تاريخهــا العريق قد ســطرت نمــاذج من المعالــم الحضاريــة للبناء 
والتعميــر فــي األرض، وأصبحت تلك النمــاذج مثاالً على رســوخ وقوة 
وازدهار الدولة، وما بقاؤها إلى اليوم إال دليل ثابت على عراقة التاريخ 

الُعماني.
وبطبيعة الحال فإن مــا كان بيد الدولة من المنشــآت فإن ملكيتها 
تعــود إلدارة الدولة نفســها، وتصب فــي مصالحها تحت مســمى (بيت 

المال). ومن تلك المنشآت:

ـ 280، روث،  1 ـ ينظر: المغيري: جهينة األخبــار في تاريخ زنجبــار، ص237، 251، 279 
رودولف ســعيد: سعيد بن ســلطان مكانته في تاريخ العرب وشــرق أفريقيا، ترجمة: د. 
ســامي عزيز، الناشــر: وزارة التراث والثقافة، ســلطنة ُعمــان، ط1، 1983م، ص89، 
المعمري، أحمــد حمود: ُعمان وشــرق أفريقية، ترجمــة: محمد أمين عبــد اهللا، وزارة 
التراث والثقافة، ســلطنة ُعمان، 1980م، ص75، الجبو، مصطفى إبراهيم: زنجبار في 
ـ 186. ظل الحكم العربي، ط1، وزارة التراث والثقافة، سلطنة ُعمان، 2007م، ص179 
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وواليات  مناطق  مختلــف  في  منتشــرة  وهي  والحصون:  القالع  ـ   1
وحماية متكاملة، لما تشــتمل عليه من  ُعمان، وكانت تمثل مالذًا آمنــاً 
تحصينات دفاعيــة، باإلضافة إلى كونهــا ذات منافع عامــة؛ ألنها تعد 

مراكز للتفاعل الديني والعلمي والثقافي واالجتماعي بين الُعمانيين.
2 ـ األســـواق التقليدية الُعمانية القديمة: إن األسواق ضرورة من 
ضرورات الحياة البشــرية، ومركــزًا للتفاعل التجــاري واالجتماعي بين 

الناس. وقد ُعرفت في التاريخ الُعماني أسواق 
ترجع إلى عصور ما قبل اإلسالم ومن أشهرها 
ســوق (صحار)، وبمــرور الوقــت تنامت تلك 
األســواق عبر عصور التاريــخ الُعماني، وصار 
يوجد من بينها أســواق رئيســة تبعــاً لموقعها 
الجغرافــي ومكانتها التجارية، ومن أشــهرها 
الواقع  المــال،  لبيت  التابع  بهال  والية  ســوق 

ضمن واحة بهال المســجلة ضمن قائمــة التراث العالمي باليونيســكو، 
باإلضافة إلى األسواق األخرى كسوق والية نزوى ووالية الرستاق وغيرها.
وتستفيد الدولة من تلك األسواق من خالل تأجير محالتها التجارية 

بالمزاد العلني بغية تحقيق المنفعة للمواطنين، وإيجاد العائد للدولة.
خاصاً،  ملكاً  المــال  لبيت  مملوكة  أفــالج  توجد  حيث  األفالج:  ـ   3
كالموجودة فــي المنطقــة الداخلية وعددهــا (17) فلجــاً، وفي منطقة 
الظاهــرة وعددها (6) أفالج، وأغلب تلك األفــالج قديمة مندثرة، وهي 

جافة في الوقت الحالي.
4 ـ آثـار المياه من األفالج: التي تكون ضمن حصص الســقي من 
الفلج، ويقصد بـها السهام أو الحصص المقسمة بين أهل الفلج للسقي 

 ïjQÉàdG  »a  âaô oY
 ≈dEG  ™LôJ  ¥Gƒ°SCG  »fÉª o©dG
 ,ΩÓ°SE’G  πÑb  Ée  Qƒ°üY
 (QÉë°U)  ¥ƒ°S  Égô¡°TCG  øe
 Ó¡H  áj’h  ¥ƒ°S  ∂dòch
∫ÉªdG  â«Ñd  ™HÉàdG
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منه على حســب ما يملكونه من عدد اآلثار التي آلت إليهم بالتوارث أو 
ـ (األثـر) المدة الزمنية للســقي من الفلج  بالبيع أو بالوقــف، ويقصد ب
(نصف ســاعة لألثر الواحد) وتســمى عند اجتماع (ســتة آثار متتالية) 
ـ (الربع)، كما أن ألثر الماء الواحد قيمــة نقدية عند التأجير بالمزاد  ب
في أيام الخصب ووفرة مياه الفلج،  العلني تصل إلى مائة ريال ســنوياً 
وعلى حســب دوران نظام الســقي، باإلضافة إلى أن قيمــة البيع لألثر 
الواحد تصل إلى قرابة ما بين ألف وخمســمائة إلــى ثالثة آالف ريال 
ُعماني؛ بل إلى أكثر من ذلك حسب نشاط الفلج ووفرة مياهه من والية 

ألخرى.
ويقصد بأهل الفلج الجهات المشــاركة في ملكية الفلج وحق السقي 
منه، من ذلك أن (فلج دارس) أشــهر أفالج ُعمان بوالية نزوى تشــترك 
في ملكيته أربع جهــات وهي: (األهالــي) ولهم غالبية آثــار المياه من 
الفلج، و (األوقاف) ولها مقدار (ثمانين) أثرًا، و (بيت المال) وله مقدار 
(ثمانين) أثرًا أيضا1ً. والجهة الرابعة (الفلج نفسه) الذي له آثار خاصة 
محددة له تؤجر بالمــزاد العلني لتكاليف صيانة الفلج أو تكون ســقياً 

للبساتين الخاصة بالفلج.
وكذلك (فلج الخطمين) بنيابة بركة الموز بوالية نزوى، يبلغ إجمالي 
آثار المياه فيه (864 أثرًا) منها (309) لبيت المال، و (129) لألوقاف، 
بأن هذا التوصيف  و (96) موقوفة للفلج، و (330) ملك للمواطنين. علماً 

ينطبق على سائر أفالج ُعمان2.

1 ـ مقابلة مع الفاضل/ ســعود بن زهران بن خميس اإلســماعيلي (وكيل فلج دارس، مشرف 
األوقاف وبيت المال بوالية نزوى)، بمنزله يوم األحد 2010/1/24م.

2 ـ ينظــر: المشــروع التجريبي لتوثيــق الملكيات واألعراف والُســنن والبيانــات المتعلقة 
باألفالج، إصدار وزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياه، 2009م، ص39.
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5 ـ العقـــارات الثابتة: كاألراضــي الزراعية والســكنية والتجارية 
والصناعية واألراضي الفضاء، وضواحي ومزارع النخيل.

هذا وإن أغلب أموال بيت المال في سلطنة ُعمان يتمثل في بساتين 
النخيل التي كانت الدولة وال تزال تســتفيد منهــا، عن طريق ِطنَاء 
ثمار النخيل بالمزاد العلني ســنوياً، باإلضافة إلــى تأجير األراضي 
الزراعيــة والســكنية بالمــزاد العلنــي، وتأجير األراضــي التجارية 
والصناعية بطريقة االســتثمار بغية تحقيق المصلحة للمستثمر، وبعد 
نهاية مدة االســتثمار يؤول أصل األرض وما عليها من منشآت لبيت 

المال ومصلحة الدولة.

:Ió«Øà°ùªdG á¡édGh ±Gô°TE’G á¡L
تتم عملية اإلدارة واإلشراف على أمالك بيت المال في سلطنة ُعمان 
من قبل وزارة األوقاف والشــؤون الدينية، وتم تخصيص موازنة ســنوية 
من قبل وزارة المالية الموقرة تحال لوزارة األوقاف للصرف على أعمال 
المتابعة والصيانة، وتؤول العائدات المحصلــة من تلك األمالك لوزارة 

المالية (خزينة الدولة) أسوة بموارد الدخل الوطنية األخرى.

:∫ÉªdG â«H ∫GƒeCGh ±ÉbhC’G ∫GƒeCG  ø«H ¥ôØdG
هنــاك من يخلط بين مفهــوم الوقف ومفهوم بيت المــال أو مفهوم 
الوصية، فأموال بيت المال تختلــف عن أموال األوقاف من ناحية أصلها 
وصرفها، من ذلك أن بيت المال يرجع أصله لما غنمه المســلمون إّبان 
حروبهــم على العدو، وإما أنــه تغريق (تأميم) ألمــوال المظالم، أو ما 
آل لبيت المال بحكم شرعي بســبب نزاع فردي أو جماعي، أو أنه راجع 
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من أموال الدولة اإلسالمية فــي عهد األئمة السابقين. فهي من أمالك 
الدولة، وتعود محصالت التأجير لألراضي أو طناء النخيل إلى المالية 

العامة للدولة أسوة بموارد الدخل الوطنية األخرى.
أما األوقاف فهي ما يتبرع به الواقف لجهة محددة كوقف المســجد 
أو وقف الفقراء مثًال ويكون عائد ذلك لجهة الوقف المحددة فقط. أما 

الوصية فتتميز بكونها واجبة بالنسبة لألقربين من غير الورثة.

 ∫Gƒ``eC’Gh  á``ªjó≤dG  ¥Gƒ``°SC’G  ø``e  ∫É``ªdG  â``«H  ∑Ó``eC’  á``∏ãeCG
:»°VGQC’Gh AGô°†îdG

الجدير بالذكر أن تلك األمالك التابعــة لبيت المال ال تزال قائمة 
للدولة من خالل  شــاهدة للعيان حتى اليوم، وتدر دخًال وعائدًا ماليــاً 

طناء ثمار النخيل أو تأجير األراضي.
حيث تتميز سلطنة ُعمان بوجود كثير من األسواق الشعبية القديمة 
التقليدية التي تتميز بهندســة البناء الُعماني األصيل ووجود المداخل 
والمنتوجات  الســلع  بعرض  الخاصــة  والباحات  المتعــددة،  واألبواب 
الوطنية المحلية، كما تتميز تلك األســواق بمناخ الجذب الســياحي، 
حيث كانت وال تــزال أحد األماكن التي تســتقطب الزائرين لها من 
داخل البالد وخارجها. ومن أشــهرها ســوق والية بهــال التابع لبيت 
المال، الواقع ضمن واحة بهال المسجلة ضمن قائمة التراث العالمي 
باليونيسكو. باإلضافة إلى األســواق األخرى كسوق والية نزوى ووالية 

الرستاق وغيرها.
هذا باإلضافة إلى مزارع وضواحي وبســاتين النخيــل التابعة لبيت 
المال فــي والية نــزوى كمثــل ضاحية الرويشــية، وضاحيــة الدجيج، 
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وضاحيتــي أرض الـُملك العالي والســافل، وضاحية الخبــورا والمحمار 
والنطل، وضاحية بســتان عســكر، وبســتان العالي والســافل، وضاحية 
حارة الزامة، وضاحية الحفصية، وضاحية طوي التينة وبستان الحصن، 

وجيــل قــّري، وضاحية دار شاذان، وغيرها.

وفي نيابة بركة الموز: ضاحية الرديــدة وضاحية الحيل والعقيبة، 
وضاحية وقيف عمار والولجة والجزيرة، وضواحي العقود، وبن إسماعيل 

والشخر والخنيدق.

وفي والية بهال: ضاحية المشــغولية، وضاحية الــدردور، وضاحية 
البساتين، وضاحية المنيظرة والزنترية. واألراضي الزراعية كمثل بستان 

حشر، وبستان معاز، وبستان دار.

وفي والية الرستاق توجد ضاحية المنجل، وطوي المخرج، وضاحية 
جناة الحمــراء، وضاحية البصرة، وضاحيــة الصنصرة وضاحية الخب، 
وضاحية المعصــرة في والية منح وضاحية المــّران بوالية ينقل، وأموال 

بيت المال ببلدة رحب بوالية لوى.

هذا باإلضافــة إلى ضواحي النخيل الموجودة فــي والية بدبد، وفي 
وادي الحلتــي ووادي حيبــي بوالية صحــار، ووادي فــدى بوالية ضنك، 
باإلضافــة إلــى األراضــي الزراعيــة والســكنية المؤجــرة للمواطنين، 
واألسود  البزيلي  منطقة  في  الشاسعة  المساحات  ذات  الفضاء  واألراضي 
ووادي خوس ووادي العمد بوالية ضنــك، وأراضي الغبي وبات في والية 
عبري، وأراضي ســوق اإلمام بوالية الكامل والوافي، وأراض سيح الهند 
(تيمه) بوالية صور، وأراضي وادي قريات بوالية بهال، وأراضي البويردة 

والراكبي والروضة وغيرها بوالية ينقل.
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:¿Éª oY »a ∫ÉªdG â«H ∑ÓeC’ …QGOE’G ΩÉ¶ædG
أوًال: نماذج من أعالم اإلدارة على بيت المال في ُعمان قديماً:

كان نظام إدارة أموال بيت المال في عهــد األئمة بُعمان يتم من خالل 
اإلشراف العام عليها من ِقَبلي إمام المسلمين، وغالباً ما يقوم اإلمام بإسناد 
مهمة متابعتها إلى المشــايخ من أهل العلم والفقــه والقضاة وأهل الصالح 

باعتبار تلك األمالك ذمة عامة تخص عامة المسلمين والدولة الُعمانية.
وقد ذكر الدكتور حســين غباش أن خزانة بيت المال بدولة اإلمامة 

الُعمانية كانت تتغذى من خالل ثالثة مصادر رئيسية للدخل وهي:
المصدر األول: الرســوم على صادرات المنتجات الُعمانية، كالتمور 
والفواكه واألسماك والماشية، وكذلك الرســوم التجارية على الواردات 

من الهند وإفريقيا وفارس.
المصدر الثاني: الزكاة التي هي إحدى الفروض األساسية الخمسة 
التي نص عليها القرآن الكريم، وهذا الفرض كان يلبي مطلب المساواة 
االجتماعية، ويوكل اإلشراف على حسن إدارة أموال الزكاة إلى العلماء.

المصدر الثالث: ضريبة تفرض على التجار غير المسلمين واألقليات 
غير الُعمانية. وهذا التدبير المالي المتميز حيال التجار األجانب الذين 
يمارســون تجارتهم في ُعمــان ليس وليد نزعة تمييزيــة؛ بل إن العكس 
هو الصحيح على اعتبار أن مقداره معادل لمقدار الرســوم التي يدفعها 
الُعمانيون في بلدان هؤالء التجار، وكذلك فإن مبدأي العدالة والمساواة 

حاضران في القانون التجاري حضورهما في الثقافة الُعمانية1.

1 ـ غباش، د. حسين عبيد غانم: ُعمان الديمقراطية اإلسالمية تقاليد اإلمامة والتاريخ السياسي 
ـ 82. الحديث (1500م ـ 1970م)، ط األولى، 1997م، دار الجديد، بيروت، ص81 
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وأضاف الدكتور غباش: أما اإلشــراف على النفقات فمن صالحيات 
في طليعة اهتماماته، ولكن اإلمام ال يستطيع  اإلمام نفســه، وهو مبدئياً 
دون أخذ مشــورة أهل الحل والعقد، وبما أن  كيفياً  التصرف بها تصرفاً 
هذا المال يعود إلى بيت المال، أي أنه يؤلف الملكية العامة للمسلمين 
كافة، فإن اإلمام ال يســتطيع التصرف به دون الخضــوع لرقابة دقيقة، 
وكل اســتعمال غير مبرر لهذه األموال خارج عــن المصلحة العامة ُيعد 

معصية، ويعاقب من جانب الشريعة بوصفه كذلك1.
ومن نماذج اإلدارة ألموال بيت المال التي سطرها التاريخ الُعماني، ما 
جاء ذكره خالل ســيرة األئمة الُعمانيين رحمهم اهللا، الذين قاموا بتعيين 
المشايخ العلماء قضاة ووالة، ومشــرفين على أموال بيت المال في الوقت 

نفسه.
الســـابقين:  األعالم  أولئك  أمثلة  ومن 
المالكي  خميــس  عامر بن  العّالمــة  الشــيخ 
مشــرف والية نــزوى، الشــيخ العّالمــة أبو 
زيــد الريامــي نمــوذج اإلدارة واليــة بهال، 
الخروصي  راشــد  ناصر بن  العّالمة  الشــيخ 
مشرف والية الرســتاق، السيد هالل بن علي 

البوسعيدي مشرف والية الرستاق، الشيخ علي بن هالل الهنائي مشرف 
الرقيشــي  ســالم  محمد بن  القاضي  العّالمة  الشــيخ  الرســتاق،  والية 
مشــرف والية عبري، الشيخ العّالمة أبو بشــير محمد شيبه بن عبد اهللا 
الســالمي في المضيبي وســمد، الشــيخ القاضي أبو الوليد ســعود بن 
حميد بن خليفين في المضيبي، الشيخ العّالمة القاضي أحمد بن ناصر 

1 ـ المرجع السابق، ص82.

 …QGOE’G  ΩÉ¶ædG  CGóH
 â«H  ∑ÓeC’  åjóëdG
 ¿Éª oY  áæ£∏°S  »a  ∫ÉªdG
 …QGOE’G  ΩÉ¶ædG  ™e  kÉcôà°ûe
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البوسعيدي في والية بدبد، الشــيخ العّالمة محمد بن خلفان البوسعيدي 
مشرف والية نزوى، الشيخ العّالمة القاضي حمد بن عبد اهللا البوسعيدي 
نموذج التوثيق المالي في نزوى ومنح وســمد الشــأن، سعيد بن مسعود 
الســليماني مشــرف والية نزوى، محمد بن صالح اإلســماعيلي مشرف 
والية نزوى، الشــيخ العّالمة القاضي محمد بن شــامس البطاشــي في 
والية بدبد، الشــيخ القاضي محمد بن ســليمان الكندي في والية بهال، 
الشيخ خلف بن زاهر الشــرياني مشــرف والية بهال، الشيخ زهران بن 
سيف البوســعيدي مشرف والية نزوى، محمد بن ســيف الكندي مشرف 

والية نزوى، وسعود بن زهران اإلسماعيلي مشرف والية نزوى حالياً.

ثانياً: إدارة بيت المال في ُعمان حديثاً:
بدأ النظــام اإلداري الحديث ألمالك بيت المال في ســلطنة ُعمان 
مع النظام اإلداري لألوقاف بتأســيس أول دائرة لألوقاف في  مشــتركاً 
عام 1369هـ/1950م1 في العاصمة مســقط، ثم تدرج هذا النظام إلى 
أن أصبح شــأن األوقاف وبيت المال يحظــى بالعناية واالهتمام من قبل 
سلطان البالد المعظم، الذي تتوّج بإنشاء وزارة مستقلة بذاتها تأسست 
بموجب المرسوم الســلطاني رقم (1975/26م) الخاص بتنظيم الجهاز 
اإلداري للدولــة، ثــم تدرج النظــام اإلداري لألوقاف وبيــت المال في 
ســلطنة ُعمان بصدور المرسوم الســلطاني رقم (1999/6م)، الذي جاء 
محــددًا الختصاصات وزارة األوقاف والشــؤون الدينيــة واعتماد هيكلها 

التنظيمي2.

1 ـ ينظر: شــقائق النعمان على ســموط الجمان. للشــيخ الفقيه محمد بن راشــد بن عزيز 
الخصيبــي. وزارة التــراث والثقافــة، ســلطنة ُعمــان، ط2/ 1989م. 3/ 317، 318، 

البوسعيدي، موسى: الشخصية االعتبارية للوقف، ص106.
2 ـ الجريدة الرسمية، إصدار وزارة الشؤون القانونية، سلطنة ُعمان، العدد 640 يناير 1999م.
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وتتــم إدارة بيــت المال في ســلطنة ُعمــان من خــالل (دائرة بيت 
المال) التابعة للمديريــة العامة لألوقاف وبيت المــال، و (دائرة تنمية 
أموال بيت المال) التابعة للمديرية العامــة لتنمية األوقاف وبيت المال 
بوزارة األوقاف والشــؤون الدينية. هذا باإلضافة إلى اإلدارات اإلقليمية 
المنتشرة بالمناطق الرئيسة بالسلطنة وعددها تسع إدارات في كل منها 
مدير خاص بها، إلى جانب مكاتب أخــرى لألوقاف في بعض الواليات 

وعددها ثالثة مكاتب.
وتتكامل حلقة الوصل في تلك اإلدارات والمكاتب موصولة بمديريات 
األوقاف بديوان الوزارة، والتي يرأس كال منهمــا مدير عام إلى جانب 
الدوائــر التابعة لكل مديريــة. وتم تطبيق برنامج حاســوبي في اإلدارة 

الحديثة ألمالك بيت المال.
كما تتميــز إدارة أموال بيت المال في ســلطنة ُعمــان بالخصوصية 
الشــرعية مــن حيث التصــرف فــي أصلهــا، وارتبــاط هــذه األموال 
بالمســتفيدين منها وهم المســتأجرون لها، ومنفعــة عوائدها لمصالح 
الدولة. وحيثما يرد إشكال في كيفية التصرف فإنه يتم االستنارة واألخذ 

بالرأي الشرعي لسماحة الشيخ/ المفتي العام للسلطنة حفظه اهللا.
وتتم عملية اإلدارة واإلشــراف لتلك األمالك من خالل تطبيق عدة 
طرق ووســائل ونظم شــرعية وتقليدية معروفة، كالمزارعة والمغارســة 
والمســاقاة والمضاربة والقياض، باإلضافة إلى تأجير األراضي، وتأجير 

المياه عن طريق المزايدة العلنية.
وتتميز سلطنة ُعمان بتطبيق هذه األنظمة عن طريق (الوكيل الشرعي 
للوقف) أو (المشــرف على أموال بيت المــال)، أو (البيدار/األجير) من 
أصحاب الخبرة والدراية في أمور الزراعة، الذي يتم ترشيحهم من قبل 
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مشايخ المنطقة، وتعيينهم من قبل الحكومة، ويناط تكليفهم بالمحافظة 
على عقار الوقف أو بيت المال، وتطويره وتنميته بغرس الفســائل وعدم 
قطــع النخيل إال بإشــعار الــوزارة، والمحافظة عليه بصيانتــه وتنظيفه 
ومتابعته بعمل الشــراطة والتنبيت والتســميد والســقي، وغير ذلك من 
األمــور الزراعية، بحيث يبقى العقار منتجاً له عائده، مقابل االســتفادة 

للبيدار بحسب ما يتم االتفاق عليه بموجب العرف والعادة.
كما قامــت وزارة األوقاف بتطبيق عدة طرق وأســاليب في إدارة 
ضواحي  بعض  فتوجــد  الخضراء،  األموال  لتلك  واالســتفادة  الرعاية 
بيت المــال قــد أوكل رعايتهــا واإلشــراف عليها لبعض المشــايخ 
واألهالــي دون أن تتحمل الوزارة تكاليف رعايتهــا وصيانتها، وذلك 
بنظام الجهد والرعاية فــي مقابل عائد الطناء الســنوي لهم، وفي 
بعضها يتم االتفاق معهم على نصف العائــد نظير أتعابهم والنصف 
اآلخر لبيت المال (مالية الدولة)، وفي بعض الضواحي يتم تأجيرها 
لألهالي بالمزاد العلني مع مائها، ويتولى المستأجر رعاية الضاحية 
أو بســتان النخيل وسقيه واالهتمام به واالســتفادة من ثماره وريعه، 

مقابل عقد سنوي حسب سعر المزاد.

:∫ÉªdG â«H ∑ÓeCG  ôjƒ£J
نظرًا لتميز بعض تلك األمالك بمواقع استراتيجية اقتصادياً وسياحياً 

فإنني أقترح:
وفتح  القديمــة  األســواق  لتطوير  الحكوميــة  المشــاريع  اســتكمال 
االســتثمار للقطاع الخاص للمشــاركة في الجذب االقتصادي والسياحي 

لتلك األسواق.
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إمكانيــة تنفيذ مشــروع وطني نموذجــي وحديث لزراعــة الحبوب 
كالقمح الذي يعّد أحد األغذية الرئيســة للســلطنة، وتنفيذ المشــروع 
في األراضي الزراعية الخصبة ذات المســاحات الشاســعة التابعة لبيت 
المال، ال سيما وأن بعض المواقع سطرها التاريخ الُعماني بوجود زراعات 
موســمية فيها وكانت تمد الدولة باإلنتاج الوفير وتســاعد على االكتفاء 
الذاتي وتؤمن االحتيــاط الغذائي ألبناء ُعمان، هذا باإلضافة إلى امتياز 
بعض المواقع بوجود مياه جوفية وفيرة فيها يمكن التصريح باستخراجها؛ 
لالستفادة منها لمصلحة بيت المال، وتحقيق مساعي الحكومة في إيجاد 

البدائل والتنوع لعائدات الدولة.
تنفيذ مشروع اللوائح اإلرشادية لمواقع بيت المال لتعريف المواطن 
والمقيــم بتلك الموروثــات التاريخيــة الُعمانية، واتصافها بالشــخصية 
االعتباريــة، والتي كانــت وال تزال رمــزًا للعطاء المتجــدد للُعمانيين، 

وأهمية تلك اللوائح في الجذب واالستقطاب السياحي.
برمجة مواقع أمالك بيت المال في مختلف مناطق وواليات السلطنة 
عبــر أجهزة تحديــد المواقــع العالمــي (GPS) من خالل موقــع وزارة 
األوقاف اإللكتروني، لوجود مواقع أثرية وسياحة مهمة من بينها، وأهمية 

بيان مواقعها على الخارطة االستثمارية والسياحية الُعمانية.
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■  منسق برامج معهد المخطوطات العربية بالقاهرة.

ترتبط  عالية  نقدية  عملية  جوهره  في  التحقيق 
بالنص اللغوي المكتوب، وأساســها الشــك في 
به  تبدأ  النصــوص،  هذه  مع  التعامل  مراحــل  مختلف 
(بالشــك) ســعًيا إلى اليقين، وقد تنتهي به (بالشك 

أيًضا) لتبدأ عملية تحقيق جديدة.
وإنمــا ارتبــط التحقيــق بالكلمــة المكتوبة؛ ألن 
الكتابة ليست سوى وســيط يحمل الخبر أو المعرفة، 
فالمصــدر الذي قال الخبــر، أو صنــع المعرفة غير 
حاضر للتأكد مما ينسب إليه، وحتى في حال حضوره 
فإن للتحقيق ُطرًقا أخرى تليق بحال الخبر أو المعرفة 

وطريقة األداء التي يتم بها.
إن الحرف المكتوب عرضة للتصحيف والتحريف، 
وللســْقط أو الحــذف، وللزيادة، وللمحو والكشــط.. 

■   ¿É«`Ø`ëdG  π```°ü«a

التراث تحقيق  مناهج 
والتطبيق) النظر  (جدل 
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التراث تحقيق  مناهج 

وكلهــا عوامل قد يكون مصدرها اإلنســان (المؤلف أو الناســخ) ســواء 
أكان متعمًدا أم غافًال. وقد يكون مصدرها البيئة المحيطة (الحشــرات 
واألَرََضة والرطوبة وغيرها). وإلى ذلك فإن العين قد ُتخدع، والفكر قد 
يذهل أو يطيش، فيحصل الوهم وســوء الفهم، فيُحيــل المراد (األصل) 

إلى أمر آخر!

والتحقيــق ـ أيًضا ـ عمليــة كلية مركبة تتعامل مــع النص المكتوب 
تعامًال شموليا، فهي ال تســعى للوصول إلى صورته األصلية التي وضعه 
عليها مؤلفه فحسب؛ بل تجاوز ذلك إلى أمور كثيرة: الضبط، والتوثيق، 
والتخريج، والتصويب (في الحواشي) والتوضيح، والتقديم، والتكشيف... 
 إلخ. ولهذا فــإن التعريف الذي يقول: «إن الكتاب المحق هو الذي صح
عنوانه، واســم مؤلفه، ونســبة الكتاب إليه، وكان َمتْنُــهُ أقرب ما يكون 
إلــى الصورة التــي تركها المؤلف» ليــس كافًيا في رأيــي، وذلك على 
الرغم من خطر هذه العناصر (صحة العنوان، واسم المؤلف والنسبة، 
واالقتراب مــن أصل المؤلف). ولو أننا وفقنا عندهــا لما جاوزنا عملية 
(التصحيح) التي كانــت تقوم بها تلك الطبقــة (العاِلمة) من مصححي 
مطبعة بوالق، من أمثال قطة العدوي ونصر الهوريني وغيرهما، فال شك 
أن هؤالء قدموا لنا نصوًصا مضبوطة صحيحة قاربت أصولها؛ لكنهم لم 

يقوموا بتحقيقها بالمعنى االصطالحي للفظ.

وإذا كان التحقيــق نقًدا فإنه ال يتم إال بعد فهــم، والفهم ال يتحقق 
إال بأمرين: معرفة المادة التي يبحث فيها الكتــاب، ومعرفة لغة الكاتب 
وأسلوبه، فبهذه المعرفة المركبة يكون الفهم الالزم للتحقيق، وبعد الفهم 
يأتي دور القواعد واألصول التي تستخدم في تحقيق النص أو نقده. وإذن 

فإن التحقيق ِعلٌْم من جهة، وصناعة واصطالح من جهة أخرى.
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مصطلــح النقـد إذن داخل فــي جـوهر عملية التحقيــق؛ لكنهم لم 
يساووا بينهما، فلم يستخدموا «نقد» مكان «تحقيق» على الكتب القديمة؛ 
فيقولوا مثًال: نقد: فالن، كما قالــوا: تحقيق: فالن، وذلك على الرغم 
من أن العلم نفســه أطلق عليه مبكًرا: «علم نقد النصوص». ونَُذّكر هنا 
بكتاب برجستراســر «أصول نقد النصوص ونشر الكتب القديمة». ولعل 
ذلك يعود إلى أن مصطلح التحقيق يعبر عن الغاية األساس من التعامل 

مع اآلداب أو الكتب القديمة، على حين أن النقد هو آلية عمل فحسب.
وإذا كان التحقيــق عمًال كليا شــموليا فــإن ما ُيْعــَرف بالتصحيح 
ليس ســوى جزء منه؛ إذ التصحيح مرتبط بالنص وســالمته من الوهم 
والخطأ، ومن الزيادة والنقص، وال يشــمل بالقطع مسائل أخرى كثيرة، 
من مثل التوثيق والتخريج والتفســير ونحوها، مما يندرج تحت المفهوم 

االصطالحي للتحقيق.
وكما أن التصحيَح بعُض التحقيق فــإن التوثيَق (أو التخريج) بعُضه 
أيًضا؛ إذ إن هذا األخير مرتبط بأمور لها عالقة بالنســبة، نسبة النص 
ه ـ إلى  نها نَص إلى مؤلفه، ونســبة نُقُوله بأنواعها المختلفة ـ التــي َضم

أصحابها، وتدقيقها بمعارضتها على مصادرها.
على أن ثم فارًقا كبيًرا بين النظر والتطبيــق، فقد ُيطلق على عمٍل 
ما أنه «تحقيق»، وليس فيه من مفهومه النظري ـ الذي بســطنا القول 
فيه آنًفا ـ شيء، فيكون في ذلك امتهان للمصطلح، وتشويه له ربما يدفع 
إلى التبرؤ منه، والبحث عن بديل، وهذا ما تراه عند األســتاذ محمود 
شــاكر الذي زهـد في مصطلح «تحقيق» وتبنـى مكانــه مصطلًحا آخـر 
هو «القــراءة» معطوًفا عليه «التعليق» أو «الشــرح»، فكان يستبق اسمه 
على النص بعبارة «قــرأه وعلق عليه» أو «قرأه وشــرحه»، ليس تواضًعا 
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منه ـ كما قد يتبادر إلــى الذهن ألول وهلة ـ بل هــو زهد في مصطلح 
أخلقه وهلهله القوم من أدعياء العلم.

وعلى الرغم من ذلك فإن مصطلح التحقيق يظل أشــمل وأدق داللة 
على العملية النقدية الكلية التي يقوم بها َمن يتصدى للتعامل مع النص، 
وذلك لما تحمله داللتــه اللغوية األصلية من معانــي اإلحكام واإلثبات 
والتصحيــح. ومهما يكن من شــيء فــإن المصطلح حديــٌث يرجع إلى 
القرن الثامن عشر، استخدمه المستشرقون في مقابل الكلمة اإلنجليزية 

.Critigue والفرنسية Criticism

لقد خرج مصطلح التحقيق مســتعيًنا بحمولته مــن الداللة اللغوية 
الفنية، على حين أن بقيــة المصطلحات األخــرى: (التصحيح، والنقد، 
والقراءة، والتعليق) إما مشدودة إلى معانيها المعجمية، أو مرتهنة لحقل 

معرفي آخر، كما في مصطلح «النقد».

``  1  ``
≥«≤ëàdG »a …ô¶ædG ô«μØàdG

1 ـ في التراث:
يتلو التفكيــر النظري أبــًدا التطبيق، وقــد بدأ التحقيــق تطبيًقا، 
وفي مرحلــة الحقة تمت صياغة إجراءات التطبيق في إشــارات تنظيرية 
متفرقة، حتى جاءت مرحلة أصبحت هناك مادة نظرية صيغت في أبواب 
وفصول، ثم كانت التآليف المســتقلة التي شكلت نظرية العلم. ويحتاج 

األمر إلى بسط.
العرب  العلمــاء  وجــد  وقد  شــفاهيا،  اإلســالمي  العربي  العلــم  بدأ 
المســلمون له ما يناســبه من قواعد وأصــول وإجراءات يتــم بمقتضاها 
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تحقيقه، وانطلقوا في ذلك من مبدأ أن أعلى العلم وأصدقه هو المرتبط 
بصاحبه، يصدر عنه مباشــرة، ويتلقـى منه دون وساطة، بل إن االرتباط 
نفســه على درجات، فالســماع من المصدر أرفع درجة من القراءة عليه، 
وإنما كان أعلى؛ ألنه مع السماع؛ المصدر هو نفسه الذي يقول، والتلميذ 
أو الطالب يتلقى أو يســمع، على حين أنه مع القراءة التلميذ أو الطالب 
، وال يخفى أن الغفلة أو الســهو أو حتى الخطأ  يقول والمصدر إنمــا ُيقر
في حال اإلنصات أكبر منــه في حال الحديث؛ إذ في هــذا األخير يكون 
االستجماع للهمة واالحتشاد لألمر، كما أنه في حال السماع يكون المتلقي 
(المتعلم) أكثر تنبًها وأشــد تيقًظا لما يســمع، في حيــن يكون في حال 
القراءة مشغوالً باألداء، فال يتنبه لما ُيقال، أو باألحرى لكل ما يقال له.

ثيــن: اإلجازة،  ــل العلم علــى حــد تعبيــر المحد ومن طــرق تحم
والمناولــة، والمكاتبة (الكتابــة)، وفيها يجيز الشــيخ لتلميذه أن يروي 
عنه كتابه أو كتبــه، أو يناوله كتابه أو يكتب له بذلك، فعلى الرغم من 
اعتراف الشــيخ الصريح بأهلية التلميذ، وكونه موضــع ثقته، فإن ذلك 

ال يرقى بالعلم إلى درجة السماع المباشر أو القراءة المباشرة.
إن الســماع والقـراءة واإلجازة والمكاتبــة والمناولة كلها طرق (أو 
قواعد) لتحقيق العلم (الشفاهي)، يتم عن طريقها ربط النص بصاحبه، 
وتدقيق النص نفســه بمجيئه علــى الصورة التي أرادهــا صاحبه، وهما 
جوهر عمليــة التحقيق، وعن طريــق هذه الطرق، واعتمــاًدا عليها، يتم 
تقويــم العلم المكتــوب، وأال يوثق بهــذا األخير إال عندما يســتند إلى 

المشافهة.
وإذا كانت هذه الطرق (القواعد) الخاصة بتحقيق العلم الشــفاهي 
متفاوتة، بعضها أعلــى من بعض، فإنها جميًعا أعلــى درجة من الطريق 
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ـ «الوجادة»؛ ذلك أن هذا الطريق األخير تنبت فيه الصلة  الذي يعرف ب
العلم أو تحمل العلم الكتاَب نفسه، فاألمر فيه  بالمصدر، ويكون مصدرُ 

دائر بين المتحمل والوسيط.

مع «الوجادة» هذه تتعاظم درجة الشــك، ســواء في النسبة، أو في 
الِعلْم نفســه، ويصبــح البحث عن قواعــد يمكن بوســاطتها التثبت من 
النص وكل ما يتصل به أمًرا ال مفر منه، وهكذا بدأوا يلجأون إلى جمع 
النســخ، وتصنيفها، والمقابلة (أو المعارضة) بينها، وضبطها، وتدقيقها 
وتوثيقها، وشرحها، وتكشــيفها (فهرستها)... إلخ. وهكذا بدأ «التحقيق» 

بصورته التطبيقية.

العربي  التراث  أن  نعتــرف  أن  الحق  ومن 
مصطلًحا  «التحقيــق»  يعــرف  لم  اإلســالمي 
ــًال بداللته التــي نعرفها  شــائًعا يتــردد محم
اليوم، وما عني بــه بعض الباحثين ـ من تتبع 
لفظ «تحقيق» في المعجمات والمصادر لتلمس 
التقريب  ومحاولة  للفــظ  االصطالحي  المعنى 

بين معناها السياقي ومعناها اليوم ـ ليس ذا بال؛ فالمصطلحات ليست 
هي العلــم، ال تطبيًقا وال تنظيًرا، وما هي إال رمــوز أو عناوين يصطلح 
عليها بين جماعة في مرحلــة، فإذا ما جاءت جماعــة أخرى في مرحلة 
جديدة فال مشــاحنة عليها في أن تتفق على رمز أو عنوان مختلف؛ لكن 
ذلك ال يعني أن العرب المسلمين لم يستخدموا القواعد واألصول التي 
تنــدرج تحته بدءًا مــن تحقيق عنوان النــص وتوثيق نســبته لصاحبه، 
بالتقديم للنص وشــرح خطوات العمل فيه، وتكشيفه (فهرسته)،  وانتهاءً 

مع بعض الفروق واالختالفات العرضية التي ال تضير شيًئا.

 IAGô`≤dGh  ´Éª°ùdG  ¿EG
 áÑJÉμªdGh  IRÉLE’Gh
 hCG  ¥ôW  É¡∏c  ádhÉæªdGh
 º∏©dG  ≥«≤ëàd  óYGƒb
 É¡≤jôW  øY  ºàj  ,»gÉØ°ûdG
¬ÑMÉ°üH  ¢üædG  §HQ
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وقد ال يجــادل كثيرون في هذا الذي قلنا: العرب المســلمون عرفوا 
التحقيــق قواعد وأصوالً؛ لكــن كثيرين ـ بالتأكيــد ـ يجادلون في أنهم 
ا فــي األمر، وألفوا فيه؛ إذ إن التفكيــر النظري والتأليف  روا نظريفكـ
مرتبط في أذهانهم باالستشــراق في القرن العشــرين، وبالجهود التي 
بعبد السالم هارون  قام بها نفر من الباحثين العرب المســلمين ابتداءً 

وصالح الدين المنجد في منتصف القرن الماضي.
ا لعمليات نقل العلم  والحق أن التراث العربي اإلســالمي أسس نظري
وحركته بغرض ضبطه وتفســيره، وقد دار هذا التأسيس في فلك العلوم 
والحديث  القرآن  علــوم  وبخاصة  جميًعا،  واإلســالمية  العربية  والمعارف 
واللغة والشعر، وتجلى في إشــارات تنظيرية في مباحث ضمن كتب هذا 
العلــم أو ذاك؛ بل إنهم تجــاوزوا اإلشــارات إلى مؤلفات مســتقلة وإن 
ارتبطت بالعلوم، وبخاصة علم الحـديث الشريف، ولربما استقلت حـقــًال 
معرفيا، ربما َصــــح أن نطـلق عليه «علم التربية» أو «آداب العلم»، ففي 
التــراث مجموعة مــن الكتب التي تتحــدث عن آداب العاِلــم والمتعلم، 
والمفيد والمستفيد، وتقييد العلم.. ونستطيع أن نعّد مجموعة من الكتب 
المهمة تدل داللــة واضحة على مدى النضج الــذي وصلوا إليه في هذا 
المجال، من مثــل: اإللماع فــي معرفة أصــول الرواية وتقييد الســماع 
للقاضي عياض (ت 455 هـ)، والدر النضيد في أدب المفيد والمســتفيد 
لبدر الدين الغــزي (ت 984هـ)، والمعيــد في أدب المفيد والمســتفيد 
للعلمــوي (ت 981 هـ)، ومقدمة ابــن الصــالح (ت 643هـ)، فهذه الكتب 
ــر أصحابها لمســائل كثيرة، من مثل المقابلة بين النســخ  (وغيرها) نظ
أو المعارضة، وإصــالح الخطأ، وضوابطه، ومعالجة الســقط، واألماكن 
الُمثلى إلثباته، والزيادة واصطالحاتها، وتشابه الحروف ووسائل التفرقة 

بينها حتى ال تختلط... إلخ.
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2 ـ في العصر الحديث:
نحن مدينون في شــأن التفكير النظري فــي التحقيق والتأليف فيه 
ـ في العصــر الحديث ـ لثالثة رجال، وهم بحســب الترتيب التاريخي: 
المستشرق األلماني برجستراسر، واألستاذ عبد السالم هارون، والدكتور 
صالح الديــن المنجد. وإنما كنا مدينين لهــم؛ ألنهم هم الذين فتحوا 
الباب من جديد، واحتشدوا للتنظير في مسائل التحقيق عن وعي مسبق، 
بعــد القطيعة التي عاشــها العرب المســلمون مع تراثهــم عموًما، ومع 

تراثهم في التحقيق تطبيًقا وتنظيًرا خصوًصا.

قدم الثالثة إســهاماتهم في أواســط القرن الماضي، وتحديًدا بين 
الجامعة  في  محاضراته  برجستراسر  ألقى  فقد  والستينيات،  الثالثينيات 
المصرية في العام الدراســي 32 ـ 1933م، ونشر هارون كتابه «تحقيق 
النصوص ونشــرها» عــام 1954م، كما نشــر المنجــد «قواعد تحقيق 
المخطوطــات» وذلك فــي مجلة معهــد المخطوطات العربيــة (1955). 
وعلى الرغم من أن برجستراســر كان األسبق، فإن محاضراته ـ كما هو 
معروف ـ لم تنشــر إال بعد 37 عاًما من إلقائها (عام 1969) نشــرها 
تلميذه محمــد حمدي البكري تحت عنوان «أصول نقد النصوص ونشــر 

الكتب القديمة».

وثمة عدة مفارقات تشــير إلى المناخ الذي ســاد هــذه المرحلة 
المبكرة مــن البدايات (الجديدة) يحســن أن نلفت إليهــا، فَمن يقرأ 
كتاب المستشــرق األلماني يقع بين الفينة واألخرى على ما يشعره بأن 
الرجل يرى الفضل كل الفضل فيما يكتــب لتراثه وجهود أبناء جلدته 
في مجال نقــد النصوص القديمة ونشــرها، مما يعــد قرينة على أنه 
 مه العلماء العرب المســلمون قديًما، أو أنه َغض لم يكن يعرف ما قد
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النظر عنها، وَمن يطلع على كتاب هارون ال يشعر بتلك الصلة الوثيقة 
مع التراث، وكأنه لــم يرجع إلى ما ُكتب فيه، وال أدل على صدق هذه 
المالحظــة من النظر في إحاالته في هوامشــه، فليــس فيها ذكر ألي 
من الكتب القديمة المهمة التي أشــرنا إليها، كمــا أن مقدمته لكتابه 
ليس فيها إشــارات تدل على تأصيلــه لما يكتب، مما قــد يوحي بأنه 
هــو الذي ابتدع هــذا العلم غير مســبوق، وهو ما صرح بــه في طبعة 
تالية لكتابه في ســياق الخالف المعروف عند المتخصصين بينه وبين 
المنجد، فقــد أخذ عليه هذا األخير في مســتهل ما كتبــه في «قواعد 
تحقيق المخطوطات» عدم رجوعه إلى ما كتبه المستشرقون في مجال 
التحقيق، فــرد عليه بما معناه أنــه مدحه من حيــث أراد القدح فيه، 
بأن أقر له بأنه وضع علًما جديًدا من تلقاء نفســه، وكأنه أغفل ـ كما 
ســبق أن فعل برجستراســر ـ جهود العلماء العرب المسلمين القدامى. 
وفي الســياق نفســه اعترف (هارون) بأنه َعِلَم بأن برجستراســر ألقى 
محاضرات فــي الجامعة المصرية قبل نحو عشــرين عاًمــا؛ لكنه لم 
يتمكن من االطالع عليها، وهذا غريب، فالمسافة بين دار العلوم التي 
كان هارون أستاًذا فيها، والتي تتبع الجامعة نفسها، وبين كلية اآلداب 
ليســت بعيدة، والمحاضرات ألقيت على مدى عــام على مجموعات من 

الطلبة، ولن يعجزه أن يصل إليها.
وإذا كان هارون لم يطلع على برجستراســر، ولم يســتقص ما جاء 
في التراث، فــإن المنجد كان اعتماده كليا على المستشــرقين، وهو ما 
ح به، قال: «وأخذنا على األســتاذ هارون أنه لــم يطلع على الطرق  صر
التي وضعها المستشرقون لنشر المخطوطات. ومن المبادئ التي نلقّنُها 
تالميذنا أن على الباحث ـ عندما يتصــدى إلى بحث ما ـ أن يطلع على 

كل ما ُكتب فيه، وهذا لم يفعله األستاذ هارون».
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على أن هذا الذي نقــول ال ينفي أننا ـ كما قلــُت ـ مدينون لهؤالء 
الثالثة من جهة فتح الباب من جديد لهذا النظر المستقل في التأسيس 
للتحقيق، وأيًضا من جهة أنهم وصفوا أسًســا لم يخرج عنها أحد ممن 
كتب بعدهم. وأخيًرا من جهة أن ما قاموا به كان بمبادرات منهم، أعني 
أن الفضــل يعود إليهــم، وهم أفراد، ال إلى مؤسســات، ممــا يعني أن 
سيا، حتى المنجد الذي  ا، ال مؤس التفكير النظري في التحقيق بدأ فردي
ال بصفته  باحًثا،  بصفتــه  قواعده  وضع  المخطوطــات  لمعهد  مديًرا  كان 

مديًرا لمؤسسة.
وعلــى أية حال فــإن لدينا مجموعــة من المالحظــات نقيدها على 

هامش كالمنا السابق
هارون  قبــل  له  كان  المعــروف  الناقــد  مندور  محمــد  أن  أوالها: 
والمنجــد (عام 1944) إســهام، جاء بيــن يدي بحث نقــدي له لكتاب 
قوانيــن الدواوين البن مماتي، نشــره علــى جزأين في مجلــة الثقافة 
(العددين 277، 280) ثم أعاد نشــره في كتابه «في الميزان الجديد» 

في العام نفسه (1944).
وثانيتها: أن المجمع العلمي العربي بدمشــق (مجمــع اللغة العربية 
اليوم) ساق في مقدمة الجزء األول من تاريخ دمشق ـ الذي أصدره عام 
1951 ـ مجموعة من قواعــد التحقيق التي اعتمدها في تحقيقه للتاريخ، 

وكانت هذه محاولة أسبق من هارون والمنجد أيًضا.
وثالثتها: أن مجمع اللغـة العربيــة المصري نشــر أيًضا القـواعـد 
رهــا مقدمة  التــي اعتمـدهــا في تحقيــق «الشــفاء» البن ســينا، وصد
الكتاب، وجاء ذلك بقلم الدكتور إبراهيــم بيومي مدكور رئيس المجمع 

في ذلك الزمان.



308

نظر وجهات 

ســقنا هذه المالحظات لنقول: إن عمل برجستراســر كان أسبق منها 
وأكمل، وإنها لم تكن مقصودة قصًدا، وإنما جاءت لخدمة نشر كتب، وهو 
ما يميز عملْي هارون والمنجد، وإن خلط هــارون ـ كما انتقده المنجد ـ 
بين موضوعات التحقيــق وغيره من العلوم المســاعدة، وإن جاءت قواعد 
المنجد في صورة الئحة تفتقر إلى أفق الدرس والتحليل، مما يشــير إلى 
أن عمله فــي معظمه إنما هو صياغة جديدة (مقنـنــة) لما اطلع عليه من 
قواعد المستشرقين في أثناء دراسته في باريس، وإن كانت صياغة محكمة 

كان لها أثرها في ضبط عمل المحققين في البالد العربية واإلسالمية.

``  2  ``
≥«≤ëàdG ègÉ`æe

1 ـ مناهج أم مدارس؟!
هل القواعد واألصــول لعلم التحقيق واحدة ال تختلف، فهي تشــكل 
دة متباينة،  منهًجا يلتزم بــه َمن يتصدى للتحقيق؟ أم أنها مناهــج متعد
فهي مناهج، يعتمــد كال منها فريق؟ بعبارة أخرى: هــل لدينا منهج أم 
مناهج للتحقيق؟ وإذا ما كانت مناهج فهل المسافة بينها بعيدة حتى إنه 

ليسوغ القول بمدارس للتحقيق؟
الحــق أن لدينا مناهــج (ال مــدارس)، وهي ال تجاوز فــي عددها 
منهجين: المنهج االستشــراقي، والمنهج العربي اإلســالمي. األول يميل 
إلى تقييد النــص وضبطه، ال يجاوز ذلك إال بقــدر. والثاني يميل إلى 
 تفســير النص واســتنباطه، دون أن يهمــل التقييد والضبــط. وفي كل
درجات أو مســتويات، وهــي (أي هذه الدرجات أو المســتويات) في حد 
ذاتها إشــارة ظاهرة إلى أن المنهجين يخرجان من عين واحدة، فاألمر 
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في تقديرنــا ال يحتمل مــدارس، إن قواعــد التحقيق وأصولــه وآلياته 
بإخراج  وإجراءاته عند الفريقين واحدة، بدءًا من َجْمع النَســخ، وانتهاءً 

النص منشوًرا بين أيدي الناس.

2 ـ الرؤية العامة
ُبنيت مناهج التحقيق على النظر إلى الجوانب المختلفة لـ «النص»، 
فهو (أي النص) إذا لم يكن بخط مؤلفه منقول من أصل، قد يكون خط 
المؤلــف، أو خط غيره (عن طريق اإلمالء)، وحتــى عندما يكون الخط 
خط المؤلــف، أو َمن أملى عليــه، فال بد من الوضع في الحســبان أن 

طبعات  اليوم:  (بلغة  إمالءات  أو  إبرازات،  ثمة 
جديدة)، ترتهن قيمتها بتأخرها الزمني، ذلك 
والزيادات،  التعديالت  إدخال  يعني  التأخر  أن 
وربمــا الحذوفات التــي ارتآهــا المؤلف بعد 
إعــادة النظر وزيــادة التأمل. وبعبــارة أخرى 
فإن التأخر يعني بإجمــاٍل: الصورة أو الصور 

النهائية التي ارتضاها المؤلف لنصه.
إلى هنا نكون ما زلنا في جانب النقل أو النسخ الذي يوازي الرواية 
فــي النص الشــفاهي، وهو جانب ثــري، فيه جمع النســخ، والمفاضلة 
بينها، وأســس المفاضلة، واعتماد إحدى النســخ، أو التلفيق بين النَسخ 
المختلفــة.. ومن ثم إثبات الروايات المختلفة للنســخ (الفروق)، وذلك 

إنما يكون في الهوامش.
وهو (أي: النــص) محتاج إلى ضبط وترقيم، حتــى تتحقق معانيه، 
وال تختلط أفكاره، ويتســاوق في إخراجه مع الطرق الحديثة في نشــر 

النصوص.

 :≥«≤ëà∏d  ø«é¡æe  Éæjód  ¿EG
 ,»bGô°ûà°S’G  è¡æªdG
 .»eÓ°SE’G  »Hô©dG  è¡æªdGh
 ¢üædG  ó««≤j  ∫hC’G
 ≈dEG  π«ªj  »fÉãdGh  ,¬£Ñ°†jh
¬WÉÑæà°SGh  ¢üædG  ô«°ùØJ
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ويتصل بذلك التعليق على ما يحتاج إلى تعليق، سواء أكان من باب 
اللغة أم التاريخ أم التوضيح أم الربط... إلخ.

وهو ـ كذلك ـ يحتاج إلى تخريج وتوثيــق وعزو.. للتأكد من صحة 
ما احتواه من استشــهادات ونقول من جهة، والكشــف عن مصادره من 

جهة أخرى.
ثــم إن الوصــول إلى مــا فيه بســهولة لــن يتحقــق إال من خالل 

التكشيف، وهكذا جاءت الكشافات التي يجري إلحاقها به.
وال بــد ـ أيًضا ـ مــن التقديم لهــذا النص، تعريًفا بــه، وبقيمته، 
ومنهجــه، ومكانته في ســياقه المعرفــي والتاريخي من جهــة، وبمؤلفه 

وشخصيته وآثاره العلمية.. من جهة أخرى.
ويمكن النظر إلى األعمال السابقة من زاويتين:

زاوية مرحليتها.

وزاوية طبيعتها.

أما الزاوية األولى، فيمكن تصنيفها إلى أربع مراحل:
اإلجراء أو التمهيد: وفيها جمع النسخ والمفاضلة بينها، واختيار  -

إحداها أصًال، والتلفيق بينها.
التحقيق: وفيها ضبط النص وترقيمه والتعليق عليه. -
التكشيف. -
الدرس: وفيها التقديم والتعريف بالنص وصاحبه. -

وأما الزاوية الثانية فتقوم على أن هذه األعمال أنواع:
عمل علمي: درس النسخ والمفاضلة بينها. -



311

التراث تحقيق  مناهج 

عمل توثيقي: تحقيقي العنوان، واسم المؤلف، والنسبة بينهما. -
عمل تحقيق: الضبط والترقيم والتعليق. -
عمل ببليوغرافي: تكشيف، أو فهرسة. -
عمل بحثي ِصْرف: تقديم النص ودرسه. -

تلك هي الخطوط الرئيســة التي قامت عليهــا مناهج التحقيق، وما 
كان الخالف بينها إال في درجة التركيز علــى هذا الجانب أو ذاك، أو 

االهتمام بهذه النقطة أو تلك.

```  3  ```
≥«Ñ£àdG ≈dEG  ô¶ædG øe

بين النظر والتطبيق أبًدا مسافٌة؛ لكن المسافة كثيًرا ما تتحول إلى 
ُهوة، وهذا ما حدث بين نظرية التحقيق وأعمال المحققين، فال شك أن 
النظرية ـ بحكم التراكم الزمني والمعرفــي في القديم والحديث ـ قد 
وصلت إلى درجة عالية من النضج، أما التطبيق فإن النصوص التراثية 
(المحققة) التــي تقذف بها المطابع كل يوم تختزل النظرية وتشــوهها 

تشويًها.
وترجع هذه الهوة ـ في تقديرنا ـ ألسباب ثالثة:

نقص األهلية العلمية أصًال، ســواء في المادة العلمية للنص، أو  -
في الدراية بنظرية التحقيق.

نقص الخبــرة والتمرس مــن الجهتين المذكورتين في الســبب  -
الســابق، فالمــادة العلمية لهــا تفصيالت واســتثناءات ومصادر 
كثيًرا ما تغيب عن المحقق، والصنعة التــي تعكس النظرية لها 

ضوابطها وقيودها التي كثيًرا ما يفتقدها المحقق أيًضا.
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عدم بذل الجهد الكافي. وهذا داء منتشر اليوم ليس في التحقيق  -
والعلم فحسب، وإنما في كل شأن من شؤون الحياة.

إن المحقق الــذي ال يمتلك األدوات والمهــارات الالزمة، وال يتمتع 
بالخبرة الكافية، وال يحتشد كل االحتشاد، لن يرقى عمله إلى المستوى 
المطلوب، ولربما انقلــب األمر، فبدالً من تحقيــق النص يتم تصحيفه 
وتحريفه، بل تشــويهه، سواء على مســتوى ألفاظه أو معانيه، مما يعني 

اختزال النظرية وتشويهها أيًضا.
وبقدر اكتمال النظرية ونضجها تكــون الحاجة إلى األهلية والخبرة 

والجهد، ويظهر الخلل عند أي قصور في هذه العناصر أو أحدها.
إن األمثلة على تشــويه النصوص كثيرة، تــوازي النصوص المحققة 
المنشــورة نفســها، ويمكن الرجوع إلى نماذجها في المتابعات النقدية 
الكثيرة التــي تمأل المجــالت المتخصصة، وتنتشــر في كتــب نظرية 

التحقيق نفسها في سياقات مختلفة.
وإن األمثلة على تشـويه النظرية ـ أيًضا ـ كثيرة، يمكن اللفت إليها 

من خـالل إشـارات عجـلى:
ـ في مرحلة اإلجـراء:

تنص النظرية على ضرورة استقصاء النسخ، سواء اعتُمدت جميًعا، أو 
اختير بعضها على وفق أسس علمية، وما يحدث أن المحقق يقفز على هذه 
الخطوة، ويكتفي بنســخة واحدة، أو بأول نَُسخٍ تصل إليها يداه، وقد يكون 
ما فاته هو األهم واألولى باالعتماد. ولربما جاء بنســخ من مكتبة في بلد 
بعيدة قدًرا، وترك نسًخا في بلده، في مكتبة قريبة منه، فتعجب كيف وقع 

على القاصي، وترك الداني، دون سبب إال التسرع والعجلة والكسل.
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ـ في مرحلة التوثيق:
تنص النظرية على الشــك فيما يدون على طرة غالف النســخة أو 
النســخ الخطية، وتؤكد ضــرورة العودة إلى المصــادر لتحقيق العنوان 
واســم المؤلف والنســبة، وعند التطبيق يســلّم المحقق بهــذا المدون 
على أنه حقيقة، ويصدر الكتاب بعنوان غير موثق، أو باســم مؤلف غير 

صحيح، أو بنسبة كاذبة. أما الفروق فهي أشبه بعبث األطفال.

ـ في مرحلة التحقيق:
وتحليل  النــص  فهم  على  النظريــة  تنص 
ذلك؛  علــى  بناءً  وضبطــه  وترقيمه  أفــكاره، 
لكنك تجــد عجًبا، فالنقطة مــكان الفاصلة، 
فيه  ال لُبس  لمــا  والضبط  صحيــح،  والعكس 
يحزب  الذي  للمشــكل  واإلهمال  وال إشــكال، 

حتى على المتخصص.
وتنص علــى توثيق النقول وتخريج الشــواهد والتعريف باألعالم، 
وربط كالم المؤلف بعضــه ببعض في النص المحقــق وفي غيره من 
نصوص المؤلــف األخرى، لكن النقل إذا ما تطلب عناء ســكت عنه، 
والشاهد إذا ما عزب عن المصادر القريبة المتناول أهمل، والَعلَم إذا 
ما كان مشــهوًرا ُعرف به في صفحة، وإذا ما كان خافًيا قيل بسرعة: 
لم أقــف عليه! أو ترجــم لغيره ممن يشــاركه في كنيتــه أو لقبه أو 

نسبته!
والحواشــي أو الهوامــش التي يفتــرض أنها لإلضــاءة تتحول إلى 
مســاحة لحشــد النقول التي ال لزوم لها، والتي يفترض أن تكتب بلغة 

ر بلغة فضفاضة مترهلة! مكثفة أشبه بلغة اإلشارة أو البرقية تحر

 ¬jƒ°ûJ  ≈∏Y  á∏ãeC’G  ¿EG
 …RGƒJ  ,Iô«ãc  ¢Uƒ°üædG
 á≤≤ëªdG  ¢Uƒ°üædG
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ـ في مرحلة التكشيف:
لكل نّص خصوصيته التي توجه المحقق إلى أنواع الكشــافات التي 
تخدمه، لكن ما يحدث أن كتاًبا في التاريخ ليس فيه كشــاف للحوادث، 
وكتاًبا في اللغة ليس فيه كشــاف لأللفاظ اللغويــة الغريبة، وكتاًبا في 
الطب يخلو من كشــاف للمصطلحات الطبية، وفي الكتب الثالثة جميًعا 

كشافات لآليات واألحاديث واألمثال والشواهد الشعرية!

ـ في مرحلة التقديم والدرس:
إن خالصة جهد المحقــق تتجلى في التقديم والــدرس، فهو الذي 
يستطيع أن يضع يد الدارس والقارئ له على النقاط المهمة في النص؛ 
لينفذ إلى الخفايا، ويؤلف بين المختلف أو ما يتوهم أنه كذلك، ويفسر 
ما يلتبس، ليس في ألفاظ النص ولغته فحسب، بل في أفكاره ومقوالته. 
إن المحقق الــذي يعايش النص في أصوله الخطيــة وفي مصادره وفي 
تأثيــره في الحقيه ويــكاد يدخل في عقــل مؤلفه من خــالل مراجعاته 
لكالمــه في ســياقاته المختلفة وكتبــه جميًعا هو األقدر علــى أن يقدم 

النص وصاحبه ويضعه في سياقه التاريخي والمعرفي.
وما تجده فــي فواتح النصــوص المحققة اليوم إنمــا هو نقول من 

مصادر قديمة في ترجمة المؤلف والثناء عليه وعلى كتابه!
أليس فيما أشرنا إليه ـ على عجل ـ تشــويه للنظرية، يفسر موقف 

الشيخ محمود شاكر من مصطلح (تحقيق) وزهده فيه وتبرؤَه منه؟
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■  رئيس تحرير المجلة.

تمتــزج في المحيــط الهندي وعلــى ضفافه 
أكثر العرقيات واألديان واللغات الحيّة تنوعا 
في العالــم، بل ونصــف الحضارات العالميــة الحيّة 
المطلة  فدوله  الهنتجتوني،  العالمي  التقســيم  بحسب 
والسياسة  االقتصاد  في  إستراتيجياً  ُبعدًا  تستحوذ  عليه 
العالمية، كما أن الترقبات في السياسة الدولية تشير 
إلى أن هذا المحيط ســيكون مركز النفــوذ العالمي 

للقرن الحادي والعشرين. 

I
يخترق المحيط الهندي قارتي أفريقيا وآسيا حتى 
حول  الطواف  كتاب  أن  ومع  (أســتراليا)،  أوقيانوســيا 
البحــر اإلريتري (المكتوب بواســطة أحــد التجار في 

■   »ªdÉ°ùdG  øªMôdG óÑY
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القرن الثالث الميالدي) يرى المحيــط الهندي بحرًا أفريقياً، فالواضح 
أنه حتى في ذلك الحين كان مفهوماً أنه بحرًا داخلي يربط بين شواطئ 
ُعمان واليمن والبحر األحمر من جهة وســواحل شــرق أفريقية من جهة 
ثانية. وبذا فقد كان وقتها بحرًا افريقياً / آسيوياً. وقد توسع اإلدراك له 
مــن الناحية الجغرافية حينما صار معروفاً فــي القرن الثامن الميالدي 
أنه واسع االمتداد طوالً؛ ألنه يتوازى مع طريق الحرير أو الطريق البري 
للتجارة البعيدة المدى من أقاصي شــرق آسيا (تركستان والصين) وإلى 
الشواطىء الشرقية للبحر المتوسط. وقد كان االعتقاد أن طريق الحرير 
تتنقل عليه الســلع عبر البلدان التي ال تمتلك شــواطئ وبحــارًا وأنهارًا 
طويلة تصلــح للمالحة، ونحن نعرف اآلن أن هــذا الطريق البري كانت 
لعبور  تنتقل عليه الســلع الخفيفة أما الطريق البحري فــكان مخصصاً 
فيه الســلع الثقيلة أو الكميات الكبيرة من مواد التجارة المختلفة. وإذا 
كان طريــق الحرير قد خرج من نطاق المحليــة والداخلية منذ العصور 
القديمة ـ بسبب شيوع الســالم والمسالمة في عمليات التبادل السلعي ـ 
من نطــاق المحلية والداخلية  وبذا فإن المحيط الهندي قد خرج عملياً 
منذ القرن التاســع الميالدي حين تمكن المســلمون من تســيير ســفن 
فيما بيــن البصرة وصحار وســيراف مــن جهة، وشــواطئ الهند وبحر 
الصين ـ عبــر مضيق ملقة ـ من جهــة ثانية. وقد ظــل المحيط َمُخوفاً 
بسبب العواصف واألعاصير البحرية الهائلة، كما تدل على ذلك قصص 
السندباد، وعجائب الهند، ورحلة سليمان التاجر. إلى أن تقدمت صناعة 
الســفن، وازدادت المعــارف البحرية بالجــُزر الداخلية فــي المحيط، 
والتي يمكن اللجوء إليها والرســو فيها، وممارسة التبادل بانتظار هدوء 
لمواســم الرياح، أو إلى أن تأتي ســفن هندية وصينية  األعاصير وتبعاً 
إلى تلك الجزر للتواصل والتبادل. وبعد القرن العاشــر الميالدي صار 
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المحيط كله ُبحْيرة للسالم والتجارة والتبادل بالسفن التجارية الصغيرة 
في الموانئ الداخلية من الجانبين، وبالســفن الضخمة فيما بين ُعمان 
والبصرة وبحر ُعمان وبحر العرب من جهة، والموانئ الهندية والصينية 
مــن الجهة الثانيــة. وهكذا فــإن المحيــط الهندي صار مــن الناحية 
وواصًال؛ حين توافرت له ثالثة شروط: أوالً:  شاســعاً  الجغرافية محيطاً 
تطور المعــارف البحرية بالطقــس وباألنواء المناخية والفلــك. وثانياً: 
سيطرة المسلمين ـ مجتمعاٍت ودوالً ـ على  تطور صناعة السفن . وثالثاً 

أكثر أجزائه ومن جهاته الشرقية والغربية والجنوبية.

II
بأن  المحبر  كتابــه  في  حبيــب  ابن  يذكر 
سفن الصين والهند تصل إلى جزيرة العرب، 
وأنها ترســو في دبــا مينائهــا الرئيس، وكان 
الجلندي ملــك ُعمان يأخــذ الضرائب عليها، 
وهذا التوثيق التاريخي إن صح فإنه يكون من 
أولى اإلشارات الدقيقة في التواصل الحضاري 

بيــن الجزيــرة العربية والصيــن والهند فــي مرحلة ما قبل اإلســالم، 
َبْيــَد أن التطورات أخــذت ُبعدها المعرفي منذ القــرن الثامن الميالدي 
حين أصبحت موانــئ صحار والبصرة وســيراف وعــدن موانئ هندية، 
وجاءت هنديتها ليســت من ســيطرة دولٍة في الهند على تلك األصقاع؛ 
بل بســبب وجود بحارة كثيرين من الهنود فيها وبســبب الســلع الكثيرة 
الــواردة من الهند إليها. ومــن الناحية التاريخية أيضــاً فالمعروف أن 
التجارة البحرية من جانب المســلمين ظلت تجارة خاصة يســتثمر فيها 
كبار التجــار، وال تتدخل فيها الدولة إال باســتيفاء الضرائب والمكوس 
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في الموانئ الكبرى. وهكذا فقد اعتمــد أمن التجارة والتجار ليس على 
ســطوة الدولة؛ بل على وجود المجتمعات اإلســالمية منذ القرن الثامن 
الميــالدي على الشــواطئ األفريقية واآلســيوية للمحيط وعلــى الجوار 
البّري، بما في ذلك أكثر أجزاء طريق الحرير. ومن الناحية التاريخية 
ظلت التجارة تجارة خاصة، وظلت األســاطيل التجارية أســاطيل مدنية 
ينظمها ويتابع تحركاتها التجــار فيما بينهم، ويعني ذلك أن التجار هم 
الذين أنفقوا واســتثمروا في تطويــر صناعة الســفن وتطوير المعارف 
البحرية لجهة التقنيات ولجهة االستكشــاف في ميــاه المحيط وجزره. 
وبذا تطــورت المعارف العلمية لــدى البحارة المســلمين المبحرين في 
المحيــط الهندي في تقنيات صناعة الســفن والمالحة والجغرافيا أكثر 
من البحارة في المتوســط؛ نظرًا للتحدي األوســع الــذي يواجهونه، بل 
يــكاد االمتياز المعرفي فــي العلوم البحرية اإلســالمية خــالل القرون 
الكالسيكية الوسيطة على سكان الجزيرة العربية الُمِطلّين على المحيط. 
كما أن التجار هم المســتثمرون في رأس المال التجاري، وكذلك رأس 
المال جبان كما هو معروف، فال بد أن التجار بقدر حرصهم على األمن 
على ضبــط الموانئ من خالل  بداخل المحيــط كانوا يحرصون أيضــاً 
السلطات المحلية المســيطرة عن طريق التواصل والتنسيق، ومن خالل 
إنتاج سلطات إذا صح التعبير، ونحن نعرف من الناحية التاريخية أيضاً 
أنه حدثت أزمات بين التجار الُعمانيين والبويهيين، حينما سيطروا على 
صحار وزادوا الضرائب، مما أدى إلى إشــعال ثــورة الُعمانيين ضدهم، 
بين تجار المكارمة والسلطات  قادها حفص بن راشد، وحدث هذا أيضاً 
المملوكية الجديدة حينما احتلت «عدن»، فأرادت تلك الســلطات احتكار 
بعض الســلع لصالحها أو رفع المكوس والضرائب لحدود غير معقولة. 
والواقــع أن الطابــع الخاص والســلمي للتجارة في العصور اإلســالمية 
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ال يقتصر على المحيط الهندي؛ بل يشــمل البحر المتوسط أيضاً. ولم 
تكن التجارة فــي البحر المتوســط كالمحيط الهندي؛ ألن المســلمين 
في المحيط كانوا مســتوردين ومصدرين، أما في البحر المتوســط فقد 
كانوا مصدريــن فقط، وكان تجــار المدن اإليطالية هم المســتوردين، 
ولم يكــن تجار المدن االيطالية ـ الذين يأخذون الســلع الهندية أيضاً 
من موانئ الشــام ومصر ـ يتواصلون مع الســلطات اإلسالمية إال لدفع 
الرســوم والمكوس، أما بقية المســائل فينظمها لهم التجار المسلمون، 
بما في ذلك المســائل المتعلقة باألمن والنزاعــات التي تصل للقضاء. 
ثم أنشأ اإليطاليون وكاالت وأحياء في المدن البحرية لتخزين البضائع 
بعد شرائها وقبل شحنها، وعندها ازدادت صالتهم بالسلطات اإلسالمية 
دون أن تترتب على ذلك حروب؛ ألن نقابات التجار المسلمين هي التي 
ظلت مسيطرة، وألن األســاطيل أو الســفن الحربية لم تكن معروفة أو 
مألوفة، باستثناء بعض سفن الحراسة في الموانئ، والتي كان المسلمون 
واألوروبيون يستأجرون لها العناصر بشــكل استثنائي في بعض المواسم 
والمرافئ وبخاصة فــي األوقات التي تضطرب فيها األوضاع السياســية 
واألمنيــة، مثل حــوادث القرصنة في شــمال المحيط الهندي وســواحل 
ُعمان، فقد اضطر اإلمام غســان بن عبداهللا إلى إنشــاء حاميات بحرية 
في شــمال ُعمان للقضاء علــى تلك القرصنة، ومثــال آخر ما حدث في 
بعض الفترات الصليبيــة، وبعض فترات االضطراب السياســي في مدن 
الموانئ المطلة على المحيط الهندي والبحر األحمر وبحر العرب. وحتى 
عندما زار األسطول الحربي الصيني بقيادة شوان هو في القرن الخامس 
عشر الشواطئ اإلسالمية بمشــارق المحيط الهندي فقد كان ذلك بعلم 
وهدايا كثيرة، ولم يحدث نزاع  السلطات، وكان األســطول يحمل ســلعاً 
عسكري معه، وال ندري حتى اآلن ماذا كانت األهداف الحقيقية للزيارة؛ 
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ألنها لم تتكرر. َبْيَد أنه من الناحية التاريخية لم يصر المحيط الهندي 
إال بعد ظهور البرتغاليين فيه  حربيــاً  وال التجارة البحرية فيه موضوعاً 
في السنوات األولى من القرن السادس عشر الميالدي؛ إذ بعد اكتشاف 
رأس الرجــاء الصالح ظهــرت األســاطيل الحربية البرتغاليــة مرافقة 
للســفن التجارية البرتغالية واإلسبانية واإليطالية، وأقبلت على مصادرة 
الســفن التجارية لغير األوروبيين، كما عملت على إقامة محطات بحرية 
تحميها حاميات عســكرية حتى في موانئ جنوب وشرق الجزيرة العربية 

ووصوال إلى مضيق ملقة والهند. 

III
منذ القــرن الثامــن الميالدي صــار المحيط الهنــدي ـ كما صار 
البحــر المتوســط والبحــار المحليــة المجاورة ـ مجــاالً اســتراتيجياً 
إســالمياً، ومع ذلك فإن األمر يختلف بين الجهتيــن البحريتين، أو بين 
المتوســط والمحيط. ففي المحيط اعتمدت الســيطرة اإلســالمية على 
ظهور المجتمعات المدينية اإلســالمية على الشواطئ والموانئ، أو وجود 
مجتمعــات مســالمة أو حليفة في ســائر النواحي حتى القرن الســادس 
عشــر. أما في البحر المتوســط فإن المســلمين احتاجوا إلى استخدام 
األســاطيل الحربية لرد الهجمات على ســواحل شــرق المتوسط وجنوبه 
جــزر ثائرة أو متحدية حتى بعد  من الغرب األوروبي. وكان هناك دائماً 
أن أحتل المســلمون صقلية وشــبه الجزيرة اإليبرية (إسبانيا)، وصحيح 
مع التجار اإليطالييــن لتحييد التجارة عن  أن المســلمين تعاونوا دائماً 
األعمــال الحربية؛ لكــن اإليطاليين لم يســتطيعوا البقــاء على الحياد 
أثنــاء الحــروب الصليبية، ثم فــي الصــراع العثمانــي األوروبي، فقد 
أّجروا ســفنهم لنقل الجند من غرب أوروبا أو أنهــم تبرعوا بالناقالت 
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الحربية رجاء الحصول على امتيازات تجارية بعــد انتصار الغزاة. وبذا 
فــإن األوروبيين ـ منذ عهــد الســيطرة البيزنطية حتى القرن الســابع 
وإلى الحروب الصليبية وما بعد مع العثمانيين ـ لم يســلّموا للمســلمين 
باالستيالء على البحر المتوسط، وبالتالي لم تقم تقاليد سالم وتعاون 
في مناطق البحر المتوســط وموانئه وبحاره الفرعيه، إال إذا اســتثنينا 
التجــار اإليطاليين الذين ثابــروا على محاولة إقامة تعاون وســالم مع 
جنوب المتوســط حتى بداية القرن الثامن عشــر. وعلى ما سبق فلدينا 

من الناحية االستراتيجية غلبة إسالمية مطلقة 
في المحيــط الهنــدي حتى القرن الســادس 
عشــر، وغلبــة إســالمية نســبية فــي البحر 
المتوســط حتــى القــرن الثامن عشــر، ولم 
الهندي  المحيط  فــي  اإلســالمية  الغلبة  َتنْهَْر 
والعثمانية  المملوكيــة  بالهزائم  واحــدة  دفعة 
أمــام البرتغاليين بســبب المجتمعات والدول 

اإلسالمية شــرقه وغربه وجنوبه، فبعد تراجع ســيطرة الدول اإلسالمية 
الكبرى قاومت الدول الصغرى والمجتمعــات المحلية على مدى قرنين، 
إلــى أن دخل زمن االســتعمار العام فــي القارتيــن القديمتين كما في 
العالم الجديد فانكفأت المقاومة اإلسالمية إلى الدواخل واقتصرت في 
لتنظيمات التجارة  البحار على الممارســات التي ُعّدت قرصنة وتحديــاً 
البحرية التــي جرت بين القــوى األوروبيــة المتمددة عبــر المحيطات 
والبحار في الحروب وفي التجارة. فتغيرت أســاليب التجارة الكالسيكية 
ال تتدخل الدولــة فيه إال بقدر  بحتاً  وتبادلياً  التي كانت عمًال تجاريــاً 
محــدود، وبعد أن كانت التجارة تســير َوْفق توجهــات أصحاب البضائع 
المتنقلة أصبحت مرتبطة بالتوجه الدولي للعالم الرأســمالي منذ بداية 

 …OÓ«ªdG  øeÉãdG  ¿ô≤dG  òæe
 …óæ¡dG  §«ëªdG  QÉ°U
 kÉ«eÓ°SEG  kÉ«é«JGôà°SG  k’Éée
 äÉ©ªàéªdG  Qƒ¡X  ó©H
 ≈∏Y  á«eÓ°SE’G  á«æjóªdG
ÅfGƒªdGh  ÅWGƒ°ûdG



322

نظر وجهات 

القرن السابع عشر. وخاصة بعد تأسيس الهولنديين والبريطانيين شركة 
الهند الشــرقية. فالدولة في كل الحاالت شريك أو حام ولها السيطرة 

االستراتيجية في انتشار األورويين حول العالم.

IV

في عمليات التبادل فإنها ليست العنصر  مع أن القوة ال تغيب تماماً 
الغالــب، أو أنها لم َتِصــْر كذلك إال في عصر االســتعمار واإلمبريالية 
اللذيــن قادهما األوروبيون كما هو معروف، وليــس في المحيط الهندي 
فقط؛ بل وعلى مدى العالم. فحتى ابن خلدون عندما تحدث عن عنصر 
من الذكاء يعتمد  القوة في التجارة لم َيــَرُه عمًال حربياً؛ بل رآه نوعــاً 
المعرفة أو التفــوق على المنِتج في المعرفة بطبائع الســلع واألســواق. 
وقد ســادت ثقافة التبادل فــي المحيط الهندي علــى وجه الخصوص، 
وظلت موجــودة حتى بعد ظهــور البرتغاليين والهولنديين والفرنســيين 
والبريطانيين، وصانعو ثقافة التبادل في المحيط الهندي هم الُعمانيون 
جنوب وجنوب شرقي الجزيرة العربية، وقد امتطى  وبقية التجار وبحريوّ 
اإلسالم نفسه صواري السفن التجارية، وأنشأ مجتمعات إسالمية تبادلية 
ومنفتحة في المحطات التجارية إلى آفاق الهند والصين، ولهذا السبب 
ـ أي ســواد ثقافة التبادل في المحيــط الهندي على وجــه الخصوص، 
وحتى بدايات القرن العشرين ـ استوطن ثلثا سكان الجزيرة العربية ما 
بين مضيقي هرمز وباب المندب على إطاللــة المحيط الهندي، والثلث 

الباقي يتوزع في باقي أرجائها. 

ولذا يمكن الحديث عن طابع ثقافي عام في المحيط اســتمر غالباً 
حتى نهاية القرن التاســع، وما تزال هذه الثقافــة مؤثرة في مجتمعات 
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المسلمين اآلسيوية واألفريقية على شواطئ المحيط وموانئه إلى أن نالت 
منها في القرن العشرين ثقافة السوق الرأســمالية، وتحل محلها اليوم 
ثقافة شــبكات العولمة. فلم تكن هنالك فتوحات إســالمية عسكرية في 
سائر نواحي المحيط، ولم تظهر جيوش إســالمية فاتحة فيما بين بحر 
ُعمان وبحر العرب والهند والصين، وهكذا انتشرت بقع اجتماعية كثيرة 
ودينياً،  على شواطئ المحيط، شكلت على إثرها مجتمعات خالصة عرقياً 
وال شــك أن ذلك ال يعود إلــى الطبائع التجاريــة التبادلية والممتزجة 
لالنتشار اإلســالمي فقط؛ بل وإلى الطبائع المشــابهة لسكان المناطق 
التي وصل إليها التجار المســلمون في تلك المناطق من أفريقيا وآسيا 
أيضاً، والفرق بين تلك المجتمعات أو االســتيطانات وتلك التي أنشأها 
التجار المســلمون في أفريقيا أن األخيرة كانت في األصــل نواٍح ريفية 
صغيرة وتجمعات صيــد وتبادل؛ بينما كانت النواحي اآلســيوية حضرية 
كبيرة الحجم نســبياً. ومع ذلك فإن التقاليد الثقافية والدينية القديمة 
والســابقة على اإلســالم ظلت حاضرة وإن يكن حضورها اآلسيوي أكبر 
وأبرز من حضورهــا األفريقي، ومن هنا يأتي تأثير التوجهات الروحانية 
للمجتمعات أو التجمعات اإلســالمية على شواطئ المحيط الهندي، حيث 
تمتزج فيها كذلك بالتجمعات الهندوسية والبوذية على امتداد المحيط. 
فالصوفية تقبل االمتزاج والتنوع والتأويالت الكثيرة والفلســفة التعددية 
الطهورية  عــن  بعيدًا  العريــض  بالعنوان  واالكتفــاء  والتمظهــر  للوجود 
المتشددة التي عرفت عن اإلسالم في بعض المناطق الداخلية األفريقية، 
وقد أدرك هذا األمر زعمــاء حركة عدم االنحياز والحركة اآلســيوية / 
األفريقية في الخمسينات من القرن الماضي، فرأوا هذا المزيج المنفتح 
أساســاً أخالقيــاً وروحياً لتالقــي التقاليــد الثقافية الكبرى: اإلســالم 
والبوذية والهندوســية في عالم اليوم، كما تالقت في العصور الوسطى 
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حين كان المحيط الهندي بحيرة للتبادل والســالم والعيش المشــترك، 
وقد أضافت اســتراليا في العالم المعاصر إلى المحيط الهندي الرؤية 
المســيحية واألوروبية، وبذا يكــون بحق أكبر تجمع بشــري وثقافي في 
العالم. وقد تغيرت األمور كثيرًا اليوم ليس بســبب الرأسمالية المقاتلة 
والعولمة الُملغية وحسب، بل وألن دوالً كبرى قامت على امتداد المحيط، 
وألن للديانــات اآلســيوية وكذلــك اإلســالم إحيائيات قويــة وطهورية، 
والطريــف اآلن أن المحيط الهنــدي يتحول من جديد إلى بيئة رئيســة 
للتبادل والتجارة على مستوى العالم، إنما عنصراه الرئيسان: الصادرات 
والواردات بين بيئاته المختلفة، وللتوسع في المخيلة اإلنسانية البسيطة 
منذ القرن الثالث الميالدي من بحر اإلريتري إلى محيط الهندي ليكون 

محيطاً عالمياً لثقافة التبادل والسالم.
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■  أستاذ التعليم العالي بالمركز التربوي، المغرب.

تأتي هذه الدراســة محاولــة تأصيل بعض 
اإلســالمية  العربية  والمفــردات  المفاهيم 
يتعلق  األمر  أن  وخاصة  البحرية،  المالحة  مجال  في 
بمهن البحــر وبالحرفيين العامليــن بقطاعاته؛ فمن 
المعلوم أن المالحين وِحَرفيي َوْرَشــات بناء الســفن 
اهتمام  مجــاالت  خــارج  ظلوا  البحريــة  والمعــدات 
الدارســين بالعلــوم اإلنســانية؛ إال من قلــة أفردت 
العربية  البحريــة  المالحــة  عــن  الدراســات  بعض 
اإلســالمية، مركزة في الغالب على أســاطيل الدول 
اإلسالمية، ومتناســية الطاقات البشرية الهائلة التي 
شــكلت الوقود والمحرك األساســي لهذه األساطيل. 
ولعل ســبب هذا العزوف عن دراســة حرفيي البحر 
يعود إلى الشّح الشــديد الذي يواجهه الباحثون في 

■  »WÉª©édG  ΩÓ°ùdG  óÑY

الغرب  تراث  في  البحر  ِحرَفي�و 
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تاريخ هذه الفئات المهنية؛ ومن هذا المنطلق ارتأينا إلقاء مزيد من 
األضواء على ماضي الِحَرف البحرية في تراث الغرب اإلســالمي، من 
خالل التنقيب عن اإلشارات المنبثة عن هؤالء المهنيين في شتات من 
المصادر المتنوعة، بيــن حوليات التاريخ وكتــب التصوف والتراجم، 
واألدب  والحســبة،  والفقه  والفلــك،  واألنــواء  والرحلة،  والجغرافيــا 

ومعاجم اللغة والسير...

á«JGƒædG  hCG  ¿ƒM qÓªdG  .1
من نافلة القول أن المصــادر العربية ال تولي العاملين بقطاع النقل 
البحري كبير اهتمام، شــأن معظم فئات العامة ممن يباشــرون األشغال 
المضنية بأيديهم؛ ومــع ذلك ال نعدم العثور علــى العديد من اإلفادات 
المتناثــرة عنهم بمختلف المتون. وبدءا ينبغــي التنبيه على وجود تمييز 
بين المنقطعيــن للعمل في هذا الميدان بشــكل دائم، حيــث نعت أحد 
النواتيــة بالمريــة مثًال على أســاس أنه «مــن أصحاب الســفن وممن 
ال يشــتغل بغيرها»1؛ وبين غيرهم ممن يجمع بين أكثر من حرفة2. كما 
تجدر اإلشــارة إلى وجــود تنوع معجمــي فريد في متون اللغــة المدونة 
أطلقت  التــي  االصطالحات  بمختلــف  يتصــل  فيما  اإلســالمي،  بالغرب 
على المشــتغلين بالمالحة البحرية وبصناعة الســفن والمراكب؛ ويمكن 
االسترشــاد بتلك المعاجم في ســد الفجوة التي يعاني منها البحث عن 
عن  ففضًال  بالبحــر.  المرتبطة  الحرفيــة  الفئات  مختلــف  اختصاصات 

1 ـ ترصيع األخبار، ص 88.
2 ـ الســر المصــون، ص 53 ـ 54؛ ويترجم الصدفي ألحــد معاصريه األندلســيين (القرن 
الســادس الهجري)؛ ومما جاء في الترجمة أن صاحبه كان يجمع بين النشاط الفالحي 
ـ وخاصة غراسة الزيتون ـ وبين نقل المســافرين بحرًا، حيث «كانت معيشته 5 من 

أجرة مركب في البحر تعمل له».
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البحر»2،  و«ركاب  الســفينة»1  و«أصحــاب  مفــردات «البحريين»  تواتر 
نجد تسمية «المالح» الشــائعة التداول. ومع أن لفظة «الصاري»3 تعبّر 
عن المعنى نفســه، إال أن عوام المغرب واألندلــس كانوا «يقولون لعود 
الشراع صار»4. وعلى غرار ذلك، يطلق اسم «األْرَدُمون»5 على المالحين 
في العربيــة الفصيحة، في حين نجد «قول العامة لبعض أداة الســفينة 
أردمون»6. واشــتمل لفظ «النواتيــة» على جميع المالحيــن أو الخدمة 
القائمين بســير المركب، وكل من انتســب إلى حرفتهم؛ ولفظة النوتي 
معّربة عن اليونانية أو الالتينية7؛ كما أنها تــرد بإحدى الروايات التي 
تعود إلــى القرن الثاني للهجرة على أدنــى تحقيب، فقد جاءت في بيت 

للشاعر عباس بن ناصح الجزيري قائًال8:
ُنوتِيهـا بـاإلخالص  نصـرانييشـــهد  وهـــو  فيهـــا،  هللا 

وفي درجــة أكثر دقة، تفيــد المصادر وجود أصناف مــن النواتية؛ 

1 ـ كتاب أكرية السفن، ص 46.
2 ـ تقويم قرطبة، ص 167.

3 ـ المدخل إلى تقويم اللسان، مج. II، ص 44؛ وقد برهن المؤلف على ذلك مستدالً ببيت 
شعر لألعشى، وهو قوله:

َخِشــَي الصــواري صولــًة          منــه فعــادوا بالكــالكــل
4 ـ نفس المصدر والصفحة.

5 ـ نفسه، مج. II، ص 369؛ واستدل على ذلك بقول الشاعر:
كما حـرك القـادَس األردمونـا

6 ـ نفس المصدر والصفحة.
7 ـ ترجع لفظة النواتية حســب بعض الدارســين إلى أصل إغريقي (Nauta) وتعني المالح؛ 
أصــل  إلــى  أو  .Jorge Lirola Delgado, El poder naval de Al-Andalus, p. 284؛  انظــر: 
التيني (Nauticus)؛ انظر: العبادي وســالم، تاريخ البحرية اإلســالمية في حوض البحر 

المتوسط، ج. 87/1، الهامش رقم: 3
8 ـ الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين، ص 256.
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ومع أن التمييز بينهم على أســاس الرتبة يعّد في غايــة الصعوبة، فإن 
بعض اإلشــارات تبيّن وجوه التفاضل بينهم على أســاس العمل المنوط 
بكل صنف، ومقدار ما كان يقتضيه من أجر. كما تم التمييز بين عمالي 
هذا القطاع «من أصحاب الســفن»1، وبين فئــات مهنية أخرى احترفت 
بعض المهن المرتبطة بالمالحــة مثل «الحّمالين»2 الذين وجدت أعداد 
معينة منهم بالمراسي، بحكم ارتباطهم بالمؤاجرة على الشحن والتفريغ 
في أرصفتها، ومثل «عبيد المركــب»3 الذين ورد ذكرهم ببعض النوازل 

الفقهية.
1.1. رئيس السفينة

نلمــس وجود تمييــز بين فئــات البحرييــن أو النواتيــة، من حيث 
االختصاص في العمل والتفرد في المكانة على متن الســفن والقوارب، 
ومن حيث التراتب الذي يخضعون له؛ إذ نجد الرئيس في أعلى مراتب 
البحريين، وهو الذي يرجع إليه األمر والنهي فيما يتصل بمختلف أوجه 
المالحة من إبحار وإرســاء، وتعبئة وإفراغ، وركوب وحــط. و«الَراِئس» 
اصطالح عامي مغربي أندلسي محّرف عن «الرئيس»4، ويرد كذلك في 
صيغة «رايس»، ويقصد به رئيس السفينة أو المركب أو حتى األسطول. 
ويقوم رئيس المركب بتوزيع المهام، كقولــه للنواتية عند هبوب الرياح 
ونشــر األشــرعة لإلبحار: «خذوا كذا، وخذوا حبل كــذا... مما هو من 
صنعتهــم»5. وقد تم تعريفه كذلك بـ«مدّبر أمر الســـفينة»6؛ وجاء في 

1 ـ العذري، ترصيع األخبار، ص 88.
2 ـ نفس المصدر والصفحة.

3 ـ عياض وولده، مذاهب الحكام، ص 235 ـ 40.
.II/372 .4 ـ ابن هشام، المدخل إلى تقويم اللسان، مج

5 ـ العزفي، دعامة اليقين، ص 65.
.II/372 .6 ـ المدخل إلى تقويم اللسان، مج
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رواية القشتالي على لســان أحد رؤساء البحر الســبتيين ما يلي: «قال 
الشــيخ أبو مروان للرائس: «افتح القالع!». قال له الرائس: «يا سيدي، 
ليس هــذا هواؤنا». قال له: «افتح القالع!». قــال: فامتثل الرائس أمره 
لمعرفتــه بحاله، ولم يعوّل على معرفة نفســه، وفتح القــالع»1. وتجدر 
اإلشــارة إلى أن لفظة «الرائس» عند العرب لهــا مدلوالت أخرى، فهي 
تطلق على رأس الوادي، وعلى كبير الِكالَب الذي ال تتقّدمه في القَنْص، 
في  وعلى متقّدمة الســحاب2. والمالحظ أن دور الرئيس لم يكن مطلقاً 
التصرف؛ إذ تشــير المصادر الفقهيــة إلى وجود ضوابــط يخضع لها 
الربابنة من خالل تعاقداتهم مع التجار والمسافرين، والتي تم تقنينها 
لتعاليم المذهــب المالكي، دون إغفال اجتهــادات أهل الفتوى من  تبعاً 

الفقهاء المشاورين ومنظري الحسبة.

بان 2.1. الر
تذكــر المصادر أصنافــاً أخرى مــن البحارة والعماليــن على ظهر 
المراكب، مثل «الربان»، وهو «صاحب ســكان المركب البحري»3؛ وقد 
تكلف في البحار الشــرقية لدار اإلسالم مثًال بمســايرة الرئيس، حتى 

تتوقى السفينة االصطدام بالتروش أو األحجار الناتئة في قعر البحر4.

3.1. وكيل المركب
يتفاوت عّمالو الســفن والمراكب التجارية في التراتب أسفل رتبتي 
الرئيس والربان، فبعض النصوص تشير إلى «وكيل المركب»5؛ والوكيل 

1 ـ القشتالي، تحفة المغترب، ص 168.
2 ـ المدخل إلى تقويم اللسان، مج. II/372 ـ 373.

3 ـ الجواليقي، المعرب من الكالم األعجمي على حروف المعجم، ص 159.
.El poder naval de Al-Andalus, p. 284 4 ـ
5 ـ البادسي، المقصد الشريف، ص 106. 
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عامة مشــتق من التوكيــل ـ من وّكلته لكــذا إذا فوّضتــه ذلك: هو من 
تســتكفيه أمرك، وتســلمه إياه، ثقة بكفايته، فهو حفيظ ورقيب ومعين، 
والوكالة في اصطالح الفقهاء: إقامة اإلنسان غيره مقام نفسه1. أما في 
المالحة البحرية، فوكيل المركب بمثابة القيم على نقل البضائع بواسطة 
الســفينة. ويرى أحد الدارســين أن وكيل المركب كان ينوب عن مشغّله 
في مختلف المعامالت، بل وحتى في حال نشــوب المنازعات، سواء كان 
المشغّل هو نفســه صاحب الســفينة أو مؤجرها من مالكها2. وتستنبط 
من إحدى الروايات المنقبية مجموعة مــن المعطيات الدقيقة حول دور 
الوكيل أثنــاء الرحلة، فقد كان مســؤوالً عن المركب طيلة مدة ســفره 
بالسلع، كما أنه يتكلف بإصالح األعطاب التي تلحق بالسفينة،  مشحوناً 
من حيث شراء المواد الخام الضرورية لإلصالح، وخاصة الخشب، ثم 
دفع تكاليــف العمل لمن يباشــره. وإلى جانب ذلك، فــإن الوكيل كان 
مخوّالً له أن يتصرف في البضاعة المشــحونة إذا استدعى األمر ذلك، 
فنجده ـ حســب الرواية المذكورة ـ يعطــي لمرابطة البحر قرب باديس 
قدرًا مــن الزيت والتين ـ الذي شــحن به المركب من إشــبيلية ـ على 

سبيل الهبة ورغبة في التبرك بدعاء الصوفية3.
فإن المهام التي أنيطــت بالوكيل في النقل البحري كانت  وعموماً 
في كثير مــن األحيان تتفق مــع نظائرها في البر، ونجــد فيما أورده 
لهذه الحرفة ضمن طائفة من المهن التي  الجاحظ عن أهلها تصنيفاً 
ترتكز على مبــدأ الثقة بين أربــاب األموال من التجــار والمقارضين 
وبين مستخدميهم، فهو يرى «أن الوكيل واألجير واألمين والوصي ـ في 

1 ـ عمارة، قاموس المصطلحات االقتصادية في الحضارة اإلسالمية، ص 628.
.PICARD, L’Océan Atlantique Musulman, p. 330 2 ـ

3 ـ المقصد الشريف، ص 106.
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جملة األمــر ـ يجرون مجرى واحــدًا»1. لذلك حّذر من إســاءة الظن 
بالجميــع، على الرغــم من عيوبهم2، خــوف إبطال األعمــال واختالل 
األحوال العامــة؛ فقــد رأى أننا «لو بهرجنــا جميع األمنــاء، واتهمنا 
جميع األوصياء وأســقطناهم، ومنعنــا الناس االرتفــاق بهم، لظهرت 
الخلّة وشاعت الَمعَجَزة، وبطلت العقد وفسدت المستغالت، واضطربت 
التجارات، وعادت النعمُة بليًة والمعونة حرماناً، واألمر مهمًال، والعهد 
َمريجاً»3. لذلك يرى أنه لم يكن هناك بــّد من التغافل عنهم، وعدم 
تشديد المراقبة عليهم والمحاسبة الدقيقة لهم، فـ«لو أن التجار وأهل 
الجهاز صاحبوا الجّمالين والمكارين والمالحين، حتى يعاينوا ما نزل 
بأموالهم في تلك الطرق والمياه والمسالك والخانات، لكان عسى أن 

يترك أكثرهم الجهاز»4.
التجارية  المعامالت  صنوف  تعقّد  أن  غير 
تتضمن  سجالت  وضع  فرضت  اإلســالم،  بدار 
يستند  والمراكب،  الســفن  بمشــتمالت  الئحة 
إليها متى دعت الحاجة إلــى معرفة الحمولة 
والمحتسب  القاضي  نظر  أو  الَمْكس،  أجل  من 
فيمــا عســى أن ينجــم بيــن المتعاقدين من 

الخالف، والمنازعات القضائية. فبالنسبة إلى الغرب اإلسالمي عموماً، 
تعــود أقدم اإلشــارات إلى مصنف ابن أبــي فراس، وهــو «كتاب أكرية 
الســفن»، وتحيل المتنازعين في شــأن حمولة الســفينة علــى نوع من 

1 ـ الجاحظ، كتاب الوكالء، ج. 4، ص 100. 
2 ـ نفسه، ص 102.
3 ـ نفسه، ص 100.

4 ـ نفسه، ص 100 ـ 101. 
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ـ «الشـــامل»1؛ وينص الفقيه األندلسي فضل بن سلمة  السجالت يسمى ب
في هذا المضمــار، بالقول: «أما  فقهيــاً  (ت. 319ه) علــى جعله مرجعاً 
عدة الحمولــة فينظر في الشــامل، فإنه عندنا ظهير قــد جرى الناس 
عليــه»2. بينما تم تداول صنف من الســجالت بمشــرق دار اإلســالم، 
عرف بـ«الروزنامجه»3، وهي كلمة فارســية األصل لهــا نفس المدلول 
االصطالحي؛ ويلقــي البيروني مزيدًا من الضوء علــى طبيعة المعلومات 
التي كان يتضمنها الســجل، وأبرزها نوعية البضاعة، واســم صاحبها، 

ومحل سكناه بالتفصيل.

4.1. دليل الطرق البحرية
على غــرار النقل البــري، فرضت الرحــالت البحريــة الطويلة أو 
الصعبة، وجــود «دليل عالم بطرق البحر»4؛ وهو صاحب حرفة تذكرها 
المصادر التي أشارت إلى المالحة بين مشرق دار اإلسالم والصين، إلى 
حد أن بعض األدالء كانوا مشــهورين لدى الربابنة. ومن بين المعطيات 
الدقيقة التي نستنبطها من رواية عن أحدهم، أن األجرة التي اشترطها 
إلتمام رحلة انطلقت من مرفأ ســيراف في اتجــاه الصين بلغت «مائتي 
مثقالِ ذهـــٍب»5. ويبدو أن هؤالء توفــروا على خبرات عمليــة فذة، إلى 
حد أنه لم يكن بوســع الربابنة االســتغناء عن خدماتهم، مهما بلغ بهم 

التشطط في طلب األجرة6.

1 ـ ابن أبي فراس، كتاب أكرية السفن، ص 70.
2 ـ نفس المصدر والصفحة.

3 ـ البيروني، الجماهر في معرفة الجواهر، ص 260.
4 ـ البيروني، تحديد نهايات األماكن، ص 33.

5 ـ نفسه، ص 34.
6 ـ نفسه، ص 34 ـ 35.
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5.1. عاِمل الَمضارِب
تفيدنا القرائــن النصية المختلفة أن الَمضارب بالغرب اإلســالمي 
خضعت لمراقبة الدولــة، حيث عين موظف ديوانــي إلدارتها وتحصيل 
مواردها، دعي «عامل المضارب»1. وقد كان فائد مضرب الميناء بسبتة 
مثًال يعود إلى الشــريف أبي العباس الحســيني، دون أن يشركه غيره. 
أما مضرب أويات، فكان للشــريف المذكور «يــوم يضرب فيه، ويومان 
لبيــت المال، وكانت عادة عامــل المضارب ـ الناظر فــي فوائدها وما 
تحتاج إليه من نفقة آلة ـ أن يأمر رجاله وأعوانه ـ حين يقعد النواتية 
الكيس ـ بالوقوف إليــه، والدفاع عنه، بعد أن يحضر الشــهود، خفرًا 
لما تحصــل من فائد المضــرب المالي في يوميــه؛ فإذا كان  وضبطاً 
يوم الســيد الشــريف يأمر رجاله وخدامه وأعالجه اإلسالميين بإباحة 
المضرب للمساكين، وتفريق الحوت على من ال يصل إليه، ممن يحضر 
متنزهاً، إما لحفظ مروءة، وإما لغير ذلــك. وال يزال الناظر من قبله 
على حصانــه، وقد أحاطت به  ـ وهو القائد فارح أحــد أعالجه ـ واقفاً 
رجالــه، إلى أن يرضى كل من يحضر، وما فضــل عن ذلك فهو له»2. 
ومن المعطيات الدقيقة التي تقدمها المصادر عن موارد هذا المضرب 
يتبيّن أن فائده في المتوســط قد تراوح خالل القــرن الثامن الهجري 
بين خمســمائة وســبعمائة دينار، وقد كان ينتهي في بعض األحيان إلى 

ألفي دينار في اليوم3.

ار المحارس 6.1. ُنظ
من المحارس  النُّظار هم الحراس المكلفون بمراقبة البحر انطالقاً 

1 ـ المقري، أزهار الرياض، مج. 42/1.
2 ـ نفسه، ص 42 ـ 43.

3 ـ نفسه، ص 44.



وثقافات مدن 

356

أو األبــراج. وقد وصف ابــن مرزوق عمل هــؤالء الحــراس بالمحارس 
والمناظــر على طول ســواحل الغرب اإلســالمي إبان عهد أبي الحســن 
ار وُطّالع،  المريني، بقوله: «وفــي كل محرس منها رجال مرتبــون، ُنظ
يكشفون البحر؛ فال تظهر في البحر قطعة تقصد ساحل بالد المسلمين 
إال والتنييــر يبدو فــي المحارس يتحذر أهل كل ســاحل من الســواحل 
ســاحلهم. فأمنت السواحل في أيامه الســعيدة، ما كان يستمر فيها من 
أســر أهل البوادي وتصبيحهم، واالســتيالء على الكثير من أهل العمود 

الذين يأوون إلى البالد الشطية والسواحل»1.

الو المراكب 7.1. َحم
شكلت هذه الفئة نسبة مهمة من عّمالي قطاع النقل البحري، وكان 
غالب عملهم مقتصرًا على شحن السفن وتفريغها. وتفيد بعض الفتاوى 
الفقهية وجود عرف بين األطراف المشتغلين بالنقل البحري، يتمثل في 
أن يمنح التجــار وأرباب األموال للنواتية المشــتغلين ضمن هذه الفئة 
قدرًا من المــال فوق ثمن الكراء، وهو «المســـمى عندهم بِْرِطيًال»2؛ 
ويســتنبط من نازلة تعود إلى القرن الخامــس الهجري أن هذا القدر 
المضاف علــى قيمة األجرة اقترن بالشــحن والتفريغ الذي اضطلع به 
حمالو المراســي، ويتضــح ذلك في قــول أحدهم: «برطيــل النواتية، 
والعادة أنه على التجار أجرة لوصول متاعهم المركب وخروجهم، فإذا 
وفّوا بذلك ثبت لهم، وســواء فســخ الكراء أو لم يفسخ»3. ومن خالل 
هذه النازلة، يتضح أن أجرة النواتي الواحد ربما بلغت عشــرة دنانير 
في األســفار الطويلة بين بلدان الغرب اإلســالمي، أمــا «البرطيل في 

1 ـ ابن مرزوق، المسند الصحيح، ص 398.
2 ـ فتاوى البرزلي، ج. 3، ص 649. 

3 ـ نفس المصدر والصفحة.
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الرحال [فـ] هو يقل مرة ويكثر أخرى»1، حسب كمية السلعة المشحونة 
وكرم أصحابها من التجار.

فون 8.1. الُمَجذ
على متن الســفن،  لعــل المجذفين كانوا أكثــر العّمالين شــقاءً 
بحكم اعتمادها على ســواعدهم في عملية اإلبحار، خاصة أثناء توقف 
الرياح أو عند الحاجة إلى زيادة الســرعة. وليس من الســهل العثور 
على نصوص صريحة، بشأن المدة التي كان يشتغل خاللها المجذفون 
بالتحديــد أو التقريب، وكذلك معدل المســافة التي كانــوا ملزمين 
بالتجذيف لقطعها؛ غير أن في تحليــل معطيات مصدرية عن المالحة 
بالمنطقة الوســطى للبحر المتوســط مــا يميط بعــض الغموض عن 
هذا األمــر؛ فقد ورد لدى النويري تحديد للمســافة بحرًا بين صقلية 
وإفريقية، وهي يوم وليلة2، بينما عدهــا غيره يومين «بالريح الطيبة 
أو أقل»3. وإذا ربطنا هذا المعطى بما جاء عرضا عند صاحب «سراج 
الملــوك»4، في رواية تحكي قصة رحلة بحريــة كان من المفترض أن 
تقطع المسافة نفســها، يتبين أن الجّذافين كانوا يقطعونها على متن 
بعض المراكب اعتمادًا على سواعدهم. ومع ذلك فإن القول باستمرار 
عملهم دون توقف خالل الرحلة ال يصمد أمام منطق القدرات البشرية 
من النواتية المنوط بهم  المعهودة، وال شك أن األعداد الوفيرة نسبياً 

1 ـ نفسه، ج.3، ص 650.
2 ـ موسى، تاريخ المغرب اإلسالمي، ص 460.

3 ـ ياقــوت، معجم البلــدان، مــج. III، ص 416؛ ولعله أقــرب في التقدير علــى اعتبار أن 
المجرى البحري هو مائة ميل أو يزيد قليًال؛ في حين أن المســافة التي يذكرها ياقوت 
هي «مائة وأربعون ميًال إلى أقرب مواضع إفريقية، وهو الموضع المســـمى إقليبية»؛ 

بمعنى آخر هي نحو مجرى وخمسي مجرى بالتقريب.
4 ـ الطرطوشي، سراج الملوك، ص 143.
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دور التجذيف علــى متن المراكــب، كان الهدف منها علــى ما يبدو 
هو التنــاوب في العمل خالل األســفار البحرية البعيــدة، أو من أجل 
االعتمــاد على الطاقــة العضلية كلمــا دعت إليها الضــرورة، وتجنب 

تقلبات اتجاهات الرياح أو ركودها1.
9.1. خدمة المركب

يشــمل هذا االصطالح عامة البحريين العاملين على متن السفن، 
من أصناف النواتية الذي يتولون مهام إبحار المركب، دون تمييز بين 
األحرار والعبيد؛ بينما جاء في بعض المتون الفقهية ما يفيد اشــتمال 
اللفظ على كال الفئتين، حيث قال أحد فقهاء الغرب اإلسالمي: «وليس 
على ِجْرم المركــب، وال على صاحبه شــيء، وال علــى خدم المركب 
كانوا أو مماليك، وال على من لم يكن معه متاع»2. وقد  شيء، أحراراً 
ورد ذكرهم لدى أبي العباس العزفي في رواية على لسان أحد رؤساء 
السفن، وهو قوله: «قال لي الرائس: فقلت للبحريين خدمة المركب: 
خذوا كذا، خذوا حبل كذا، وخــذوا حبل كذا، مما هو من صنعتهم»3. 
وتتضح من خــالل هذه الرواية، مالمح التخصص على متن الســفينة 
في العمل لدى النواتية، حيث كان لكل واحد من خدمة المركب عمل 

منوط به.
10.1. َعِبيد الَمْركَب

عبيد مسخرون في إجراء الســفينة، ورد ذكرهم في إحدى أحكام 
القاضي عياض، ويعّدهم من جملــة «خدم المركب»4 الذين يوجد من 

.El poder naval de Al-Andalus, p. 288 1 ـ
2 ـ كتاب أكرية السفن، ص 66.

3 ـ دعامة اليقين، ص 65.
4 ـ مذاهب الحكام، ص 243.
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بينهم األحرار. وقد توقع أحد الدارسين أن العبيد منهم بخاصة تولوا 
مهمــة التجذيف على ظهر المراكب1، وهو أمر يجــد ما يؤيده اعتمادًا 
على عدة قرائن في جهــات عديدة من البحر المتوســط، بالنظر إلى 
صعوبة هذا العمل وخطورته على أبــدان البحارة. على أن الحديث عن 
عبيد المركب والنواتية واألحرار على ظهر المركب، قد يطرح غموضاً 
إضافيا في التمييز بين هذه الفئات، فقد جاء في كتب النوازل البحرية 
ما يفيد وجود جميعها على ظهر المركب؛ إذ تتحدث بعضها عن كيفية 

في  وركابها  وقومتهــا  الســفينة  في  المقاصة 
حالة الغــرق، وهو قــول أحد فقهــاء الغرب 
اإلســالمي: «وليــس على الســفينة، وال على 
وال على  النواتية،  وال علــى  المركـــب،  خدم 
األحـــرار شــيء؛ وإنما يكــون علــى المتاع، 
الطبيعّي  ومــن  شــيئاً»2.  الَعْين  على  وال نرى 
الين على متن  أن يشــكل العبيد جمهــور الَعم

السفن، حيث إن تصاعد نشاط الجهاد البحري ضد السفن النصرانية 
ا من األسرى. وقد جاء ذكر عبيد المركب  ثَر ما كان يثمر َمِعيناً  غالباً 
في إحدى النوازل التي تتعلق بالمحاصــاة، ونصها: «فأما الرقيق لغير 
فال شــيء عليهم، وال على  التجــارة أو خدم المركب إن كانــوا رقيقاً 
جميع األحرار ممن ركب وال على المركب نفسه، وال يحتسب على شيء 

من هذا قليل وال كثير»3.

1 ـ الشريف، الغرب اإلسالمي، ص 156 ـ 157. 
2 ـ كتاب أكرية الســفن، ص 65؛ الونشريســي، المعيــار المعرب والجامــع المغرب، مج. 

.311/8
3 ـ مذاهب الحكام، ص 243.

 â∏≤a  :¢ùFGôdG  »d  ∫Éb{
 :ÖcôªdG  áeóN  ø«jôëÑ∏d
 πÑM  GhòN  ,Gòc  GhòN
 ,Gòc  πÑM  GhòNh  ,Gòc
zº¡à©æ°U  øe  ƒg  Éªe



وثقافات مدن 

360

ájôëÑdG  O nó o©dG  ƒ©fÉ°U  .2
تعددت طوائف الحرفييــن المختصين في صناعة معدات المالحة 
البحريــة، وقد كانوا فــي مجملهم مراقبين من قبل أصحاب الســوق 
ببالد الغرب اإلسالمي، مثلما هو الحال بباقي ديار اإلسالم؛ ووضعت 
كتب الحســبة ألصناف حرفيي هذا القطاع معايير «مرجعية» يســتند 
إليها صاحب الســوق عنــد المراقبة، أو في حال نشــوب خالف بين 
الحرفيين أنفسهم وبين المتعاقدين والمستثمرين ألموالهم في صناعة 

وسائل النقل البحري ومعداته.

1.2. السّفانون والقالفطة
المالحــظ أن أهــل المغــرب واألندلس كانــوا يســموّن «صانع 
السفن نّشــاءً»1، مع أن تســميته الفصيحة هي الـ «سفّان»2. وعبّروا 
عن الحرفي الذي يباشــر وضع القار على ألواح الســفن والمراكب 
بالـ «كلفــاط»3، وهــو الـ «جلفــاط (بالجيم) وصناعتــه الجلفطة»4؛ 
بينما جــاءت بصيغة «القلفاط»5 و«القلفطة»6 في مصنفات الحســبة 
والوثائق. وقد عّد ابن عبدون القلفاط من بين أربعة شــخوص يحتاج 
الناس إلى صالحهــم7؛ والمالحظ أن أهل هذه الصناعة بالمشــرق 

1 ـ المدخل إلى تقويم اللسان، مج. II، ص 363.
2 ـ نفس المصــدر والصفحة؛ الخزاعــي، تخريج الدالالت الســمعية، ص 483، وهو يعرف 
المصطلح بمدلوليه، معتمدًا على «المحكم» البن ســيده، حيث يقول: «الســـفان صانع 

السفن وسائسها، وحرفته السفانة».
3 ـ المدخل إلى تقويم اللسان، مج. II، ص 190.

4 ـ نفس المصدر والصفحة.
5 ـ رسالة ابن عبدون، ص 55 ـ 56؛ ابن بسام، نهاية الرتبة، ص 356.

6 ـ الجزيري، المقصد المحمود، ص 245. 
=7 ـ رســالة ابن عبدون، ص 55 ـ 56؛ وعبارته: «أحوج ما هم فــي العالم إلى قاض عدل، 
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كانوا على درجة كبيرة من االعتزاز على الناس بحرفتهم، نظرًا إلى 
تعاقداتهم مع الســلطان على إنشاء األساطيل. كما تصاعدت الحاجة 
إليهم حتــى أنهم اشــتطوا في طلب األجــر ومضاعفته عــدة مرات 
مكنهم من االتفاق  وثيقاً  أحياناً، وشــكلوا موازاة لذلك اتحادًا مهنياً 
على حماية امتيازاتهم؛ بل إنهم خالفــوا المذاهب المعمول بها لدى 
أهل المشرق، وكوّنوا شــركات األبدان لتحسين دخلهم والتناوب على 
العمل؛ لذلك هاجمهم ابن بســام المحتســب ناعتــا إياهم بمخالفة 

الشرع1.

2.2. صانعو لوازم السفن
من بين الحــرف الموجهة إلنتــاج المعدات التــي تواتر الطلب 
عليها، إلى حد أنها أثارت مشــرعّي الحسبة للنظر في أمرها، برزت 
صناعــات الحبال واألشــرعة والمســامير. والالفت لالنتبــاه إحالة 
الســقطي المالقي األصل على المعايير التي وضعها محتســبة سبتة 
في هذا الشــأن، بحكم احتوائها علــى دار لصناعة الســفن، فضًال 
عن عالقاتها التجاريــة والمالحية المتأصلة مــع مالقة2. ومن أبرز 
المصطلحات التــي جرى تداولها بين أهــل االختصاص في المالحة 
ومعداتها، نجــد أصناف الحبال مثــل «األربعينــي»3، وطوله أربعون 
باعــاً، وكل «مائــة حزمة حلفــاء قبضاتها ألف قبضــة، وتصدق في 

وإلــى وثّاق ثقة، وإلــى قلفاط جيد، وإلى طبيــب ماهر خير: فهذه األربعــة فيها حياة 
العالم؛ وهم أحوج إلى أن يكون فيهم الخير والدين من كل واحد؛ فإنهم أمناء اهللا على 

األموال والمهج؛ فهم أحوج الناس إلى الدين والخير».
1 ـ ابن بسام، نهاية الرتبة، ص 356.

2 ـ السقطي، ص 71.
3 ـ نفس المصدر والصفحة.

=
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الدرس مائتي رأس وفي المائة رأس أربعة أحبل أو خمســة أربعينية، 
إلى ستة عشر»1. وقد اشــتهرت مدينة  والرقيقة من عشــرين رأســاً 
لقنت األندلسية بإنتاج الحلفاء المستعملة في صناعة الحبال بمعظم 
دور الصناعة بالغرب اإلسالمي، حيث كان «يتجهز منها بالحلفاء إلى 
جميع بالد البحــر»2. ووجدت أصناف أخرى مــن الحبال المتداولة 
ــل» و«الكَّر»3؛ كما  في المالحة البحريــة، مثل «الطونــس» و«الُجم
اتخذت الحبال من شــجر يدعى «الخزم»4. أما المسامير واألشرعة 
أو القلوع، فـ«يدخل فــي كل قطعة من القطع البحريــة أربعون ربعاً 
من المســمار المنوع من ألف مسمار في الربع وخمسمائة في الربع، 
ويدخل فيها من مســمار التقريط أربعة عشــر ألفــاً، وزنة كل مائة 
تســع أواق؛ ومن التقريط الكبير ألفان اثنــان وزن المائة منه أربع 
ومن الكتان  وعشــرون أوقية؛ ويدخل فيها من البياض ثالثون ربعــاً 
تســعة أرباع»5. في حين وضعت مقاييس يســتند إليهــا صناع قرايا 
المراكــب وأرجلها، حيث ينبغي في األولــى أال تكون مفرطة الطول، 
بينما ال ينبغي لِرجل الســفينة أن تكون ناقصة، حرصاً على سالمتها 

من االنقالب واالضطراب في أوقات هبوب الرياح6.
وعموماً، فــإن اإللمام بمختلــف تخصصات المهــن البحرية في 
التراث العربي يعد من أولويات البحــث في تاريخ المالحة البحرية 
وعلوم البحار بالغرب اإلســالمي، ســواء تعلق األمــر بالبحريين أو 

1 ـ نفس المصدر والصفحة.
2 ـ اإلدريسي، نزهة المشتاق، مج. II، ص 558.

3 ـ المدخل إلى تقويم اللسان، مج. II، ص 
4 ـ نفسه، ص 262.

5 ـ السقطي، ص 72.
6 ـ ابن بسام، نهاية الرتبة، ص 360.
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لكون  وذلك  ومعداتها؛  الســفن  صناعة  بورشات  العاملين  بالحرفيين 
هذه الفئات قد ظلت على هامش التاريخ العام للحضارة اإلســالمية؛ 
كمــا أن مطلــب وضع قامــوس دقيــق للمفــردات البحريــة العربية 
اإلســالمية، يفترض تحديد مختلف أصناف العاملين بالبحر، وتبيان 
مهــام ومراتب كل صنف منهــم بقدر اإلمكان، على ضــوء ما تتيحه 

المصادر التاريخية المتنوعة من معطيات.
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 في أبريل (نيسان) 2011 انعقد مؤتمٌر عالمي
لألبحاث  فيصل  الملــك  مركز  في  بالرياض 
أسد  محمد  حياة  موضوعه  كان  اإلسالمية،  والدراسات 
وأعماله، وقد كنــُت مدعوًا لحضــور المؤتمر، وإلقاء 
كلمٍة عن والدي بين الدين والسياسة، وألنني ما كنُت 
وألقاها  المحاضرة  أرســلُت  فقد  الحضور،  على  قادرًا 
لة والمنقحة،  غيري، وما أنشره هنا هو الصيغة المعد

إنما أْصلُهُ من تلك المحاضرة.
ويكون علي أن أبدأ علــى أي حاٍل بتصحيح انطباٍع 
صار سائدًا بين الناس المهتمين بحياة والدي وعمله، 

أن  بعد  فايس  ليوبولد  النمســاوي  المستشرق  به  تســّمى  الذي  االســم  هو  أســد  محمد    ■

إلى  الطريق  كتبه:  من  العربية  إلى  ُترجم  وقد  وتزوج.  السعودية  في  مدًة  وعاش  أســلم، 
وهو  العربية،  امرأته  من  ابنه  هو  أسد  وطالل  اإلســالم.  في  الحكم  نظام  ومبادئ  مكة، 
األديان  بين  والعالقات  والمجتمــع،  الدين  عالئق  في  أعمالٌ  ولــه  مشــهور،   أنتروبولوجي

التفاهم. مجلة:  في  للنشر  والده،  عن  كتبها  التي  المقالة  هذه  أرسل  وقد  والثقافات. 

■  ó°SCG  ∫ÓW

أسد محمد 
والسياسة الدين  بين 
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والذي ينســب إســالمه إلى أنه كان يريــد من خالل ذلك بناء جســٍر 
بين اإلســالم والغرب؛ بينما يذهب آخــرون حتى إلى أنه مــن بين َمْن 
أسلموا كان هدفه األول لبَرلة اإلسالم، وهكذا كله ال شيء أبعد منه عن 
الحقيقة. فهو عندما اعتنق اإلسالم (من فعل: أْسلم؛ أي خضع واستسلم 
اســتطاع ـ باالمتداد الســلمي، ـ وبالمجابهة  غنياً  هللا)، صــادف موروثاً 
والخصومة ـ أن يبقى على مدى قرابة األلف والخمســمائة من السنين. 
ولذا فقد حاول في أعماله العلمية أن يتبع طريقة المتكلم األندلسي أبي 
محمد ابن حزم، كما أنه اقتبس حرفياً في كثيٍر من األحيان من تفســير 
محمد عبــده المصلح المصري في أواخر القرن التاســع عشــر. ورغم 
اختالفه مع ابن تيمية في عدة مسائل أساســية؛ فإنه حاول ـ كما حاول 
ابن تيمية في القرن الرابع عشر الميالدي ـ أن يوفّق بين العقل والنقل 
واإلرادة، بهدف تكوين رؤية معينة متماسكة ومتجددة لإلسالم. أما رأْيه 
فــي الصوفية، فقد تأثر فيــه أحياناً بابن تيمية، وقــد كانت مالحظاته 
على شــطحات الصوفية، وليس على النهج الصوفي بحــّد ذاته. والواقع 
أنّ األعمــال المبكّرة التــي كتبها والدي كانت مؤجهًة للمســلمين وليس 
للقارئ الغربي (والمثل على ذلك كتابه: اإلســـالم على مفترق الُطُرق، 
ومقدمتـــه على ترجمة كتاب البخاري: الجامــع الصحيح، والمجلة التي 
أصدرها تحت اســم عرفات.. إلخ). ولذلك يكون علــّي أن أقول: إنه ما 
كان مهتماً بإقامة جســور مع الغربيين، أو أنّ ذلك ما كان أَولويًة لديه، 
ه غرَس نفســه في أوساط المسلمين وتراثهم، والذي صار  وإنما كان هم
يعّده ُتراثه، ويسعى إلقناع رفاقه المسلمين بمقاربته هو وفهمه هو لذاك 
التراث أو التقليد. أما ســيرته الذاتية فكانت كتابه األول الموجه لغير 
المســلمين (وللمســلمين بالطبع)، وســيرته الذاتية عمٌل أرادُه أن يكون 
موجهاً للعامة، ليس من أجل أن يخبرهم بما هو اإلســالم فقط، ولماذا 
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بما هو الرائع في اإلسالم، وما هو  صار هو مســلماً؛ بل ليخبرهم أيضاً 
الذي اجتذبه إليه، من وجهة نظره.

لقد كان والدي مفكرًا دينياً، ولم يكن رجل سياسة، وقد عّد القرآن 
ــنة الركنين األمثليــن للهداية والحياة اإلنســانية الرشــيدة، وقد  والس
المقترحات  وهذه  الباكســتاني،  الدستور  لكتابة  وأفكاٍر  بمقترحاٍت  تقّدم 
والمبادئ جرى شــرحها في كتابه: مبادئ نظام الحكم في اإلسالم؛ بيد 
اهتمامه بالموضوع تضاءل فيما بعد حيــن أقبل على ترجمة القرآن،  أنّ 
وانشــغل بذلك تمام االنشــغال. وكما في حالة مفكرين كثيرين عاشــوا 
طويًال (توفّي عن 92 ســنة)؛ فإنّ آراءه تبلورت وتطورت بحسب الظروف 
والتجارب ومتغيرات األحوال، ولســُت قادرًا هنا علــى تتبع مراحل تطور 
تفكيره؛ لكنني سأحاول في هذه العجالة ـ وبعد عقدين على وفاته ـ أن 
أعرَض ما أعتقده أفكاره الرئيسة أو رؤيته لإلسالم. وخالل القيام بهذا 
المسعى، ســأوّضح اختالفي معه أحياناً، كما أُحاول في أحياٍن أُخرى أن 
أقتبس عباراته كما هي، حيث أرى ذلك ضرورياً للفهم، للخفي والمستتر 

من آرائه.

الدخول إليه يعتمد  أول وأهم فكرة في رؤية والدي لإلسالم أنّ  إنّ 
على العقل؛ ولذا فإنّ الِحجاج ضروري للدخول في اإلسالم وللبقاء فيه. 
على الواحد  وعندما كنُت فتًى صغيرًا اعتاد والدي على القــول لي: إنّ 
منــا أن يتعامل مع المؤمن وغيــر المؤمن ليس بالعنف بل بالُحســنى، 
وهذا الــذي عناُه القــرآن بقولــه: ﴿Ô  Ó   Ò  Ñ﴾. ويتابــع الوالد 
القرآن الموحى من اهللا ســبحانه يدعو البشــر إلــى دينه بالعقل،  أنّ 
وعندما نقــرأ القرآن قراءة متأنيــًة نُالحُظ أنه يخوض جــداالٍت ويثير 
أسئلًة باســتمرار؛ ألنه بهذه الوسيلة يدفع السامعين لإلصغاء والتقدير. 
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﴿ m  l﴾، وفي أحياٍن أُخرى يخاطب  يخاطب البشر جميعاً  أحياناً 
المؤمنين ﴿ £  ¤ ¥﴾، وفي كلتا الحالتين يريد دْفع الناس 
لالستفاقة للحياة األُخرى. والجداالت ال تهدف إلى إقناع الناس بدليٍل 
ال ُيرد؛ بل تنبيههم إلى اإلمكانيات غير المتوقعة؛ فإشاراُت القرآن إلى 
 العــذاب والُمعاناة في اآلخرة ال تؤثّر في غير المؤمــن؛ ألنه غير َمْعني
المقصــوَد بها المؤمن إليقاظ وعيــه. والقرآن ُهدًى ألولئك  بها؛ بل إنّ 
البشر الذين يريدون سلوك طريق الهداية. وإذا فشل اإللحاح الجدلي؛ 

فإن القرآن يطلب من المؤمنين التعاُيش مع سائر أهل الديانات: ﴿ >  
.﴾ ?  >  =

ما يقرأ هــذه اآلية:﴿  !  "   في هذا الســياق، كان والدي غالباً 
  -   ,   +   *   )   (   '   &   %  $   #
[البقرة: 62].   ﴾8  7  6  5  4   3  2  1    0  /  .
وما كان الوالد يجد شيئاً ُمشابهاً يمكن اإلشارةُ إليه في العهد القديم أو 
اليهودية والمسيحية  الجديد، فهذه اآليات تؤّكد االنطباع الذي يفيد أنّ 
(أهل الكتــاب) ينتميان إلى التقليد نفِســه الذي اســتمّر واســتعلى في 
اإلسالم، إنها دياناٌت سابقٌة تأسست على الوحي ثم خالطها التحريف، 
إنما رغــم ذلك فإنها ما تزال تحتضن الحقيقــة. وقد تكون االعتقادات 
فيهما قد نالت منها التغييرات، لكْن بســبب انتمائها إلى التقليد نفسه 
فإنها تستحق االحترام. وبخالف الرأي المسيحي التاريخي؛ فإنّ استمرار 
أهل الوحي الســابق على دينهم القديم ال يعّده اإلســالم كارثة؛ بل هو 
ر علــى التوجه المخطئ. ففــي «التقليد  يشــير إلى االصرار غير المبر
اإلســالمي الحقيقي» ليس هناك تفريق بين الصديق والعدّو، وليســت 
هم أخيارًا أو  هناك قســمٌة بســيطٌة في التميز بين أهل هذا العالم بعد
القرآن ال يحتج بذلك كلّه من أجل  أشــرارًا. وبحســب رأي والدي؛ فإنّ 
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هؤالء جميعاً  هداية المخطئين والضالين فقط؛ بل ومن أجل التقرير أنّ 
يستحقون االحترام بالتســاوي. واالحترام يعني أنه من واجبك أن ُتصغي 
لهؤالء وهم يعبّرون عن آمالهم العميقة، وعن التزاماتهم. وبهذا المعنى 
فإنّ احتــرام هذا الشــخص أو ذاك يعني إدخاله في دائــرة األصدقاء، 
وإن يكن ذلك قْصرًا على أتباع ديانات التوحيد أو الميراث اإلبراهيمي. 
هناك آيات في القرآن ُتْقصي أهل الكتاب؛ لكنه يرى  ويســلم والدي أنّ 
في هذا اإلقصاء تعبيرًا عن رفض هذه الجماعة أو تلك في موقٍف معين 
في حياة النبــي، كما أنه تعبيٌر عن االقتناع بــأنّ اللقاء مع هذا الفريق 
أو ذاك صعب فــي نطاق الجماعة اإلســالمية الجديدة، ثم إنه يشــير 
في تراتبية األمور في اإلســالم  هذه اآليات تتضمن موقفاً  أخيرًا إلى أنّ 

الجديد.
ويذكــر والــدي على ِقلّــة ـ شــاكياً ـ أنّ 
الغربييــن يزعمون أنّ اإلســالم ديــنٌ عنيف، 
وأنه قــاد دعوَته العتناق الديــن في العصور 
المتأخــرة بالعنــف واإلكــراه، وال شــّك أنه 
الصحيح أنّ المســلمين في العصور األولى ما 
نشــروا دينهم بالقوة، باســتثناء حاالٍت قليلٍة 

ال تنقُُض القاعدة. إنما يكون علينا أن نقرر أنّ موضوع اعتناق اإلســالم 
من جانب غير المسلمين، وعالقة هؤالء بالسلطة، ما يزال غير مبحوث. 
ويطلق الدارســون الِقلّــة تعابير جافــة (من مثل: الخــوف، والمصالح 
االعتقاد بأنّ  المادية، واإلســالم الظاهــر دون الباطن.. إلخ). ثــم إنّ 
االنتقال لإلسالم يشكّل عالمًة فارقًة بين فترتين، بين األبيض واألسود، 
هو أمٌر فيه تبسيٌط كبير. وعلى أي حال؛ فإنّ االّدعاء بأنّ اعتناق اإلسالم 
جدًا في الغرب.  كاذٌب، ولكنه ما يزال شــائعاً  كان باإلكراه هو ادعــاءٌ 

 »MƒdG  πgCG  QGôªà°SG  ¿EG
 º¡æjO  ≈∏Y  ≥HÉ°ùdG
 ΩÓ°SE’G  √ qó©j ’  ºjó≤dG
 ≈dEG  ô«°ûj  ƒg  πH  ;áKQÉc
 ≈∏Y  Q sôÑªdG  ô«Z  QGô°U’G
Å£îªdG  ¬ tLƒàdG
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التعبير األحدث عن هذه النزعة نجده فــي محاضرة البابا الحالي  إنّ 
بنديكتوس الســادس عشــر بجامعة رغنســبورغ عام 2006، والتي زعم 
فيها أنه في حين يقع العقل في المركز لدى المســيحيين في التاريخ، 
في التاريخ الفكري لإلســالم، وهذا هو الســبب الذي  فقد كان غائباً 
جعل اإلســالم يعتمد على القــوة والعنف. أما فيما يخــص والدي؛ فإنّ 
عند المسلمين، وليس فقط في الطريقة التي كانوا  العقل كان مركزياً 
يتوجهون بها إلى غير المسلمين، بل وفي الطريقة أو النهج الذي ينبغي 
أن يتعاملوا به فيما بينهم، وبخاصٍة في معالجة االختالفات والنزاعات، 
وســواء أكان ذلك في الشــأن العام أو الشــؤون الخاصة. ومن وجهة 
الخالف الواســع أو العميق ال ينبغــي أن يدفع المتخاصمين  نظره فإنّ 
من المسلمين أو يؤدي إلى تكفير أحدهما اآلخر؛ بل ينبغي السلوك في 
النزاعات مســلك اإلصرار المنضبط الذي يحترم فيه كل طرٍف قرينه 
التوصُل التفاق. ولذلــك فهو يقتبس مرارًا  حتى عندما ال يكــون ممكناً 
األثَر المنســوب للنبي ژ: اختالف علماء أمتي رحمة. وقد اختلف هو 
بارزًا مع عدٍد من العلماء والمثقفين المســلمين، بشأن  نفُســه اختالفاً 
الفهم الصحيح لمســائل َعقَدية إســالمية وأُخرى في الممارســة؛ لكنه 
فــي الدين، ثم إنه كان  ب والتشــدد والغلوّ  الوقت يكره التعص كل ظل
يكره التصرفات الشــائنة التي ُترتكُب باسم الحرص على الدين، سواء 
من جهة العامة والغوغاء، أم من جهة األفراد من جهة الدولة. فالفرد 
إذا أعلن ذلك، أّما الجدية أو عدمها فهي أمٌر بينه وبين  يكون مســلماً 

اهللا وحده.
لقد كان والدي يعّد الدين بشكٍل عام (واإلسالم على وجه الخصوص 
في التفرقة بين ما هو أخالقــي وما هو غير  باعتباره مســلماً) أساســياً 
أخالقي، ومــا هو صواٌب أو خطــأ. وهو قد نظر إلى ذلك في تســويغه 
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إلقامة دولٍة إســالمية. وقد أوجز التعبير عن ذلك في موطٍن معيٍن على 
الشكل التالي: «لن تعرف أمٌة أو جماعٌة السعادة إن لم تكن موحدًة من 
على  إن لم يكن هناك إجماعٌ  الداخل، ولن تســتطيع أمٌة التوحد داخلياً 
مقاييس الصواب والخطأ في الشؤون اإلنسانية، ولن يتحقق إجماعٌ كهذا 
إن لم يكن هناك اتفاٌق على الواجبات األخالقية بين ســائر أعضاء تلك 
الجماعة» (مبادئ نظام الحكم في اإلســالم، النص اإلنجليزي، 1961، 
هذه القضية التي أقام عليها محمد  ص 6). وإنه لمما يدعو لالنتباه أنّ 
أسد ضرورة الدولة اإلسالمية ال تســتند إلى ما يمكن أن يعّد «خضوعاً 
سها على العقل. إنما إذا كانت الدولة قائمًة  أعمى للماضي»؛ بل إنه أس
يمكن أن ُيســائل ضرورتها، كما  العقل أيضــاً  على تعقل قضيتهــا؛ فإنّ 
األخالق والقانون هنا شيء  سأحاول فعلُهُ فيما يلي. بالنسبة للوالد، فإنّ 
واحد ـ وبخاصٍة لدى المســلم المطالَب بالخضوع إلرادة اهللا. لقد كان 
والــدي يعتقــد أنّ الدولة ال ُبد أن ُتبنى على أُســٍس دينيــة؛ وذلك ألنّ 
الدولة هي وحدها التي تســتطيع أن ُتعطي القانــون اإللهي القوة التي 
يحتاجها، وشرع اهللا (إرادة اهللا) هو مصدر القيم األخالقية كلّها ومصدر 
السعادة. وهنا يأتي ســؤالي الُمقلق: هل من الممكن لغير المسلمين أن 
يعيشــوا أخالقياً في دولٍة إســالمية؟ وهل هناك حدوٌد للثقة بهم إن لم 

يكونوا ملزمين بالخضوع للقوة األخالقية لقوانين الدولة؟
ومثل كثيٍر من المدافعين عن الدولة اإلسالمية؛ فإنّ والدي يقول: إنّ 
غير المســلمين ينبغي أن يتمتعوا بالحماية الكاملة؛ لكنهم ال يستطيعون 
تقلد مناصب ســامية في الدولة، وهو يرى أنّ هــذا األمر ال يعّد تمييزًا 
أو معاملة غيــر نزيهة؛ بل على العكس من ذلك؛ فــإنّ في ذلك اعترافاً 
للدولة» (كما قال  بأنّ «غير المســلمين ال يجب أن يكونوا ُموالين تماماً 
ذلك باللفــظ)، التي تحمل أيديولوجيا تختلف عــن تلك التي يحملونها 
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الدولة على مســؤوليها الكبار  من حقّ  أو يعتقدونها. وبعبارٍة أُخرى؛ فإنّ 
مطالبتهم بالوالء الكامــل لمقتضياتها ومصالحها، كمــا أنه يكون على 
أولئك المسؤولين أن يؤّمنوا طاعة وخضوع الرعايا استنادًا إلى اعترافهم 
غير المســلمين غير قادرين على أداء هذين الواجبين؛  بشرعيتهم. وألنّ 
يكون من الضروري االعتراف بعدم قدرتهم على تولي المناصب الكبيرة 
والحّساسة في الدولة: ماذا يمكن أن يكون «معقوالً» أكثر من ذلك؟

مطالبة  إنني أريــد أن أبدأ النقــاش مع الوالــد بالتأكيد علــى أنّ 
الدولة لرعاياها أو مواطنيهــا بالوالء المطلق، ظاهرةٌ حديثة، إنها تعود 
إلى عصر الدولة الوطنية، في مواجهة أعدائها الخارجيين ـ مثل الدول 
المطلوب كان  المعادية والَخوَنة ـ أما في األزمنة مــا قبل الحديثة؛ فإنّ 
والء النبــالء والجنراالت والحــكّام وليس عامة الناس. وســبب إصرار 
الدولة الوطنيــة على الوالء الكامل، هو خوُفها مــن األعداء الخارجيين 
والداخلييــن؛ ولذلك فهي تشــّدد على الوحدة. وعندمــا ال يتم االلتزام 
بمبادئ الوالء والطاعة؛ فإنّ الدول الوطنية تلجأ إلى القوة في اإلخضاع؛ 
بغّض النظر عن االختالف والتفــاوت. إنه في دوٍل كهذه؛ فإنّ التجمعات 
السياسية تصبح عدوها الرئيس الواقعي أو المنتَظر. وألنها تعّد وجودها 
أولويًة ال يمكن التفكيُر ببدائَل لها؛ فإنها تكون مستعدًة لإلخضاع بشتى 
الُسُبل واألســاليب. وبالطبع، ليس كّل شــيء ظهر في األزمنة الحديثة 
جيــٌد وإيجابــي. فالدولــة الليبرالية الحديثــة هي منــاط الخير العام 
من جهة، وهــي مصدٌر محتمٌل للقســوة والقمع. والحــكام والمحكومون 
منفصلون عن الدولــة، أما الدولة ذاُتها فهي خالــدة. والحكومات إنما 
تحافظ على وحــدة الدولة، وتمثّل المواطنين ُتجاههــا، وتحاول تحقيق 
مصالحهــم، وعندمــا تخاطب الحكومــة المواطنين فإنهــا ال ترجوهم، 
بل ُتعاملُهُــم بإْمرة القانون، مــن أجل «تحقيق الصالــح العالم»، وهي 
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على معاقبتهم إذا َعَصوا وخالفوا. ويمكن تفســير القانون بأشكاٍل  قادرةٌ 
الجانب القضائي أو الســلطة القضائيــة هي التي تتخذ  ال تنتهي، لكنّ 
 القرارات في النهاية، بحسب التفسير الذي استقّر عليه الرأْي. وال شك
أنّ اإلعالن عن فوز هذا التفســير أو ذاك للقانون هو الذي يهُب أشكال 
العنف تلك مشروعيتها. واحتكار الدولة للعنف من جهة، وسيطرتها على 
البيروقراطية من جهٍة ثانية، هما األمران اللذان يعطيان الحكومة سلطًة 
الدولة الليبرالية  هائلًة، ال يمكن أن تجتمع للمواطن الفرد. وصحيٌح أنّ 
العلمانيــة تحمي حق المنشــقّين في االعتراض؛ لكْن ليــس هناك دولة 
(من خالل حكومتها) تسمح بالتجاوز عليها وعلى قوانينها تحت أّي اسم؛ 

س. في ذلك تهديدًا لوجودها المقد ألن
بعض المسلمين يعدون الوالء المطلق للدولة  وليس من المفاجئ أنّ 
للوالء  (وهذا ما تطلبــه الدولة الحديثة دون شــٍك أو تســاؤل) مناقضاً 
المطلق الذي يتجه به العبد إلى اهللا. فوالدي ـ مثل معظم المســلمين ـ 
يعتقد أنّ تشبيه اهللا بمخلوقاته هو أمٌر ال يمكن التفكير به لدى المؤمنين. 
والدولة إنمــا هي بنيٌة صنعتهــا مخلوقات اهللا، والــوالء هللا ال يمكن أن 
بالنسبة لي لماذا أراد الوالد  لمخلوقاته، ولذا ليس واضحاً  يتقدمه والءٌ 
الشهادة نفَسها تشير  مطلقاً، وبخاصٍة أنّ  إعطاء الدولة اإلســالمية والءً 
إلى الحْصرية، وإلى الطاعة المطلقة (ال إله إّال اهللا، محمد رسول اهللا)، 
سات أو  والٍء من هذا النوع للحكام الدنيويين، وال للمؤس وهي ال تذكر أي
التنظيمات. وبخالف نظرية كارل شــميت المشهورة في «السيادة» والتي 
تتعلق بالالهوت السياســي؛ فإنه في التقليد السلفي؛ ال يمكن أن ُتشرَعنَ 
الدولُة من خالل مشــابهٍة أو ُمــوازاٍة بينها وبين اهللا. وكان شــميت قد 
ــس مقولته في «الســيادة» على قدرة الحكام على اشتراع «االستثناء»  أس
في القانــون، وقدرة اهللا على التدخــل في الطبيعة من خــالل العجائب 
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والمعجزات. وهكــذا ففي هذا التقليد اإلســالمي، ال يمكــن إدراك اهللا 
سبحانه باعتباره بطريركاً (كما في التقليد األوروبي على مشارف الحداثة 
بشــأن الحق اإللهي للملوك) أو باعتباره مشترعاً لميثاق سماوي (كما في 
غياب  وبنتيجة  وهكذا  االجتماعي).  العقد  بشأن  المبكرة  األوروبية  األفكار 
نظرية للسيادة في التقليد اإلسالمي؛ فإنه ســواء أكانت الدولة تحتضن 
أيديولوجيا دينية، أو علمانية، وسواء أكانت تّدعي تمثيل اهللا سبحانه، أو 
تقول بالسلطة الدنيوية العادية؛ فإنها ال تستطيع أن تطلب من مواطنيها 
مطلقاً. وهناك بيــن القائلين بالدولة اإلســالمية اليوم َمْن يؤّكدون  والءً 
علــى أنّ اهللا يملــك الســيادة أو الحاكمية فيهــا. إنما وبحســب الرؤية 
القرآنية؛ فإنّ كل شــيء في هــذا الوجود يقع تحت قدرة اهللا ومشــيئته، 
فكيف يكون بوســع الدولة وهي تركيٌب اجتماعــي أن تطلب من مواطنيها 
الوالء المطلق؟! وألنّ الدولة اإلســالمية ال تملك الســيادة (أو الحاكمية 
أحــدًا من المتحدثيــن أو الحاكمين  بالتعبير اإلســالمي الحديث)؛ فإنّ 
باسمها ال يســتطيع أيضاً أن يطلب ذلك باسمها. ويمكن أن تكون الدولة 
التي تستطيع هي  ضروريًة في األزمنة المعاصرة، لتأدية عدٍد من المهامّ 
وحدها القيام بها. وبقدر ما تقوم بهذه المهامّ بطرائق شــفافة ومتّســمة 
ومرجحاً؛ بيد  الدعم مــن جانب المواطنين يكون متوقعــاً  بالكفاءة؛ فإنّ 
الدولة  الدولــة ال تملك مقولــًة الهوتية للســيادة في اإلســالم؛ ألنّ  أنّ 
وبخالف ما ذهب إليه شميت ـ مستندًا إلى التاريخ المسيحي ـ ال تستطيع 
في اإلســالم أن تتكلم كما يتكلم اهللا؛ إنها مخلوٌق وليســت خالقاً. لقد 
الرعايا غير المســلمين ال يستطيعون أن ُيعطوا  قيل (أو قال الوالد): إنّ 
مطلقاً، وأنا ما قلُت: إنهم يســتطيعون ذلك؛ بل  الدولة اإلســالمية والءً 
ذهبُت إلى أنّ فكرة الوالء المطلق ذاتها في دولٍة إســالمية تبقى غريبة. 
إنما ما هو األمر اآلخر الذي ال يســتطيع غير المسلم أداءه أو القيام به 
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في الدولة اإلســالمية؟ والــدي ذهب إلــى أنّ كل المواطنين في الدولة 
اإلســالمية ـ بما في ذلك غير المسلمين ـ لهم حق االختالف، والذهاب 
إلــى معارضــة الحكومة َعلَنــاً. إنما إلى أّي حٍد يســتطيع غير المســلم 
معارضة حكومٍة إســالميٍة قائمة، هي بالمعنى الضيّق ليست حكومته هو؟ 
وهذا األمر ال يتعلق ببســاطة بالخوف؛ بل يتعلق بالمشاركة. ويكمن جزءٌ 
الدولة اإلســالمية ملزمٌة بحماية غير المســلمين،  من «الجواب» في أنّ 
حرية التعبير وحريــة اإليمان والعبادة. لكنّ  بما في ذلك إعطاؤهم حقّ 

االلتــزام بحمايــة كلّ أحٍد وحقوقــه على قدم 
المســاواة، ال تعني الحقّ بالمشاركة بالتساوي 
في الحيــاة العامة. ومثل ذلــك عندما نذهب 
المراهقين على الراشــدين  من حــقّ  إلــى أنّ 
ذلك  معنى  فليــس  الحقوق،  وتأميــن  الحماية 
المراهقين أن يشــاركوا في حياة  من حــقّ  أنّ 
المسلمين  لغير  النظر  ينبغي  فهل  الراشــدين! 

في الدولة اإلســالمية باعتبارهم بمنزلة األطفال الذين يتمتعون بحماية 
الراشــدين؟! أو يكون علينا تشــجيع غير المســلمين هؤالء على مغادرة 
مواطنهم األصلية إلى دياٍر ال يكون فيها المسلمون أكثرية؟ والمسألة هنا 
المواطنين غير المســلمين ال يمكن  أنه إذا لم تكن الدولة دولتهم؛ فإنّ 
أن تمثّل مصالحهم الدولة اإلســالمية التي يعيشون فيها، تماماً مثلما أنّ 
الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل (وسواء أكانوا مسلمين أم مسيحيين) 
ال يمكن أن تمثّلهم الدولة اليهودية! وهكذا فإنني أقول بكل احترام: إنني 
أختلف مع والدي في هذه المســألة مســتدعياً قــول النبي ژ: اختالف 
علماء أمتي رحمة. فنحن نتشــارك في العيش في هــذا التقليد العريق، 

إلى حدوٍد بعيدة. وإن كان الوالد 5 هو األكبر واألكثر علماً 
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هناك أمــرًا آخر ينبغي أخذه باالعتبار  ومع ذلك، فيمكن القول: إنّ 
فــي دعوة والدي للدولة اإلســالمية، وهــذا األمر ينبغي أَْخــُذُه بجّدية: 
مكانة الدين واألخالق في الحياة السياســية. ويتطلب ذلك منا التفرقة 
بين الدولة والسياســة. وتتعلق األولى بممارسة السلطة، وتطلب الطاعة 
(ومن هنا يأتي قانــون معاقبة الخيانة)، ويتالزم ذلك مع حلول التوجس 
والخوف ـ الخوف من العنف الداخلي والعنف الخارجي. فالعقوبات على 
الجرائم وصناعة الحرب، هذه األمور هي وظائف أساسية لسيادة الدولة 
أو ســلطانها. وهذا المفهوم للدولة هو الذي تحــدث عنه للمرة األولى 
توماس هوبز، والــذي صار البدايــة للنظريات حول الدولــة الحديثة. 
أما السياســة ـ من جهٍة ثانية ـ فإنها تتضمن نقاشاً، وصراعاً، وتطلب 
ذلك الذي يجــادل أو ال يتقبل رأيي؛ فإنــه يدعي لهذه  المســاواة؛ ألنّ 
الناحية أنه ُمساٍو لي. والسياســة بهذا المعنى يمكن أن تكون ـ وينبغي 
أن تكون ـ متركزًة على سلطة الدولة. ونظرية السيادة أو سلطان الدولة 
هي التــي ترفع المطلب أن تكــوَن الدولُة هي المركــز والمعنى األَوحد 
للسياســة. فهل يجب أن تســوَد القوة والمصالح الماديــة، أو أنّ هناك 
لألخــالق والدين في الحيــاة العامة؟ في النظريــات المعاصرة  مكاناً 
لليبرالية السياســية هناك تفرقــة واضحٌة بين المجــال العام والمجال 
الخــاص (وإن يكن هناك اختــالٌط بينهما في الواقع). والسياســة بهذا 
المعنى يصبح موضوعها األخالق، والدين هو موطن االلتزامات المتركزة 
في المجال الخــاص. واألخالق والدين ينبغي أن ُيبعدا عن الدولة؛ ألنه 
بســبب طبيعتهما المبدئية يمكــن أن يؤديا إلى عنٍف ال يتعــذرُ إخماُده. 
النظرية الليبرالية تضع األخالق والدين في المجال الخاّص؛  ولذا فإنّ 
القــراءة النقدية واجبــٌة للمقولة الذاهبة  لكننــي أود أن أقول هنا: إنّ 
الديــن واألخالق إنما يجلبــان العنف والنزاعــات، بينما تجلب  إلى أنّ 
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الدولة العلمانية الِسلْم واألمن. والسؤال هنا: هل يمكن المجيء بالدين 
واألخالق إلى المجال العــام دون أن تكون ســيادة الدولة موضوعهما؟ 
إنّ هذا السؤال فيما أحســب كان حاضرًا في تفكير والدي بشأن الدولة 
اهتمام الوالد باألخالق  والسياسة والدين واألخالق، والذي أحســُبهُ أنّ 
يقع في أصل تفكيره بالدولة اإلســالمية؛ إنما الــذي تجاهل بحثه تلك 
التفرقة بين السياســة والدولة. ليس من الضروري أن تكون السياســة 
فإنه  الذكر؛  الســالفة  المبادئ  وبمقتضى  الوطنية.  بالمصالح  مشــغولًة 
يمكن للديــن واألخالق أن يرفضا احتــكار الدولة للسياســة. لقد كان 
للســلوكات المبدئية، ولذا يمكن القول إنه  مصدرًا مهماً  الدين تاريخياً 
بالنسبة للمســلمين فإنّ إمكانية اإلسالم السياســي ال تكمن في طموحه 
إلى االستيالء على قوة الدولة من أجل تطبيق الشريعة؛ بل في ممارسة 
النقاش العام والســْعي بحد ذاتــه، وبذلك تصبح االلتزامــات الدينية 
واألخالقية أضيق أو أوسع من حدود الدولة الوطنية، وهذا يعني توسيع 

مدى الِحراك أكثر مما تسمح به الدولة الحديثة.
وأريد أن أنتهــي هنا إلى نقطــة أعتقد أنها كانت مهمــًة على وجه 
الخصوص فــي الرؤية األخالقية للوالد؛ فقد الحظــُت أنه يقتبس مرارًا 
آيات ســورة التكاثر القرآنيــة: ﴿ ]  \   ❁  ^  _  `﴾، فهذه 
اآليات ُتدين النزعة االســتهالكية والغرائزية الُمفِزعــة، وتنتهي اآليات 
إلى «علم اليقيــن»: ﴿r  q﴾. والجحيم هنا قد يكون هذا 
العالم المعاصر المليء بالشــهوات والغرائز والرغبات التي تصنُع منها 
عنده،  دائماً  حاضرًا لنا ولآلخرين. لقد كان هــذا الجموح هماً  جحيماً 
حيث تختلط الغرائزية بدعوى االستقاللية والقرار الذاتي الُحّر. أّما ما 
لنهج الحياة هذا عالقًة بالدولة  ال نالحُظهُ على وجه الســرعة؛ فهو أنّ 
النزعة  ع أيضاً  ب الوالء المطلق؛ بل تشــجالحديثة، التي ال تكتفي بتطل
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استبدال  باتجاه  يدفع  كله  وهذا  المالئمة!  بالقوانين  القاتلة  االستهالكية 
هذا الهول بأَيديولوجيا دينية. وفي هذا السياق يقع التساؤل عن الفروق 
بين «القيم الديمقراطية» و«الديمقراطيــة الحقيقية» أو أماكن االلتقاء 

واالفتراق.

األمر األول الذي ينبغي أن يثير االهتمــام هو الفرُق بين مفهوم  إنّ 
السياســة كما هو عند كارل شميت في تعريفه الشــائع: صديق / عدو، 
والذي يتصل بقوة بمفهوم سيادة الدولة أو سلطانها. والذي يبدو لي أنّ 
مفهوم السياسة اإلسالمية ـ كما هو عند والدي ـ سوف يبعدنا بالتدريج 
عن مشروع الدولة اإلســالمية، والذي ال يبُعُد كثيرًا في الجوهر عن أي 
نٌ في حياة والدي وكتاباته؛  دولٍة حديثة. ويبدو لي أنّ هــذا األمر متضم
من ميراثه الفكري. وهذا بالتأكيد  العقل يشــكّل جزءًا مهماً  وذلك ألنّ 
أهم بكثير من «الحوار بين الشــرق والغرب»، والذي صار في الموضة 
ين:  اآلن. فالذي يظهر أنّ «الحوار بيــن الحضارات» يفترض أمرين مهم
أولهما: أنه يكون على المســلم أن يؤكــد لألوروبييــن واألميركيين أنّ 
اإلسالم ليس أصًال للعنف. وثانيهما: وفي الوقت نفسه أن على الغربيين 
مساعدتنا في إصالح اإلسالم! وهذان أمران يدعوان للتعجب واالستغراب. 
إنّ على المســلمين بالطبع أن يظلوا منفتحين علــى المجتمعات واألفكار 
االُخرى، وأن يستفيدوا منها ويتأملوها بنقدية. واألمل أن يتعلم الغربيون 
ومن التجربة اإلسالمية، وأن يتأملوها بنقدية  من الفكر اإلسالمي أيضاً 
الحوار الحســن  (حتى لو لم يكن أكثرهم يبتغي القيام بذلك). َبْيَد أنّ 

ل المتباَدل. النية ليس كافياً إلنجاز هذا التأم

بالحوار اإلســالمي ـ المســيحي؛ بل كان  ما كان الوالد إذن مهتماً 
ه أخالقياً، وكان يريد إقامة الدولة اإلســالمية على الدين واألخالق؛  هم
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لتتنافس مع الدولة ـ (األمة عند الغربيين) لصالح العالَم واإلنســانية. 
لكنه ومــن حيث ال يقصُد اســتعار المبدأ الغربي في«الــوالء المطلق»، 
وهو ما ال يمكن فعلُهُ في اإلســالم؛ بل الذي يمكن ِفْعلُهُ أن يظل الدين، 
وتظل األخالق، في مواقع الرقابة واإلسهام وُصنْع منظومة القيم؛ ليكونا 
المرجع، فال تســيطر مقولة «اإلطالقيــة» على الدولة كمــا في الفكر 
الغربي. أّما تحويل «الشــريعة» لقانون، والمطالبة بتطبيقها؛ فإنه يحوّل 
الدين إلى أداٍة في السيطرة، وتصبح مبدئيته أو إطالقيته ضاغطًة جدًا، 

ووسيلًة من وسائل الصراع على السلطة.
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كاليفورنيا. جامعة  في  أستاذة    ■

الهويات  تختلــف  المعاصــر  العالــم  في 
الهويات  أنّ  عليه  المتعارَف  ومن  وتتالقى، 
تتكــون بالنظر إلى األمة والديــن والجنس واللغة 
والموقع السوسيو ـ اقتصادي وأسلوب الحياة. ورغم 
أن  يمكن  فإنها  واحد،  ُبْعٍد  ذات  ليست  الهويات  أنّ 
تتكون في بعض الظروف اســتنادًا إلى هذا العامل 
أو ذاك في خصوصياٍت بحسب الظروف والسياقات. 
وعلى ســبيل المثال يقــول بعض السوســيولوجيين 
الهوية الوطنية المدنية ال يمكن أن  الفرنسيين: إنّ 
تتكون أو تتضمن مع ُبْعٍد ديني عام. وبحسب وجهة 
الهوية الوطنية ال يمكن أن تتالءَم  النظر هذه فإنّ 
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يمكن  الحجاب  أنّ  هنــا  والمســألة  الحجاب،  مثــل  دينية  رموز  مع 
أن يكون تعبيرًا من تعبيرات الهوية وسياســاتها، وظيفته أن يرســل 
رســالًة دالًّة قد ال تكون دينيًة بحتًة؛ بل هــي تعبيٌر عن االختالف، 
معقٌد  والهوية  الدين  بيــن  التراُكب  وهذا  االعتراف.  في  الحقّ  وعن 
ويثير أســئلًة مهمة، ويمكن أن يظهــر في مجتمعــاٍت علمانية، كما 
يمكــن أن يظهر في مجتمعــاٍت يلعُب فيها الديــن دورًا في المجال 
، ال يجوز أن يظهر  العام. ويرى العلمانيون أن الدين شــأٌن خــاص
في المجال العام ويؤثّر في سياســاته؛ مثل اإلجهاض، والتمييز بين 
لكْن  للدولة؛  العامة  السياسات  في  يؤثّر  أن  ال يجوز  كما  الجنسين، 
المجال العام يشهد رموزًا دينيًة (مثل  حتى في الغرب العلماني فإنّ 
الميالد  واحتفاالت  المسيحية،  واألعياد  وقوانينه،  األحد  يوم  ع  التبض
القادة السياسيين  ورأس الســنة). وفي الســياق نفســه نالحظ أنّ 
ـ مثل بوش وبرلســكوني وبليــر ـ كانوا كثيرًا ما يســتخدمون رموزًا 
دينية، أو يتحدثون عن الميراث اليهودي / المســيحي في الحضارة 
الغربية. أّما في عالم اإلسالم أو في بلدان الغالبية اإلسالمية؛ فإنّ 
الدين هــو العامل الرئيس في صنع الهوية  الجميع يذهبون إلى أنّ 
اإلســالمية. وســأحاول في هذه العجالــة أن أقرأ بعــض تمظهرات 
الهويــة في عالم اإلســالم، والتي تشــير إلى هذه المســائل التي 
في  والسياســة  الدين  بين  التداخل  لتوضيح  محاولــٍة  في  ذكرناها؛ 
الحركية اإلســالمية التي  األزمنة المعاصرة. ويمكن القول هنا: إنّ 
بلْورت هذه الرموز بشــتّى األشكال صعدت في السبعينات من القرن 

الماضي.
أقســام:  ثالثة  إلى  عــامٍ  بشــكٍل  اإلســالميين  تقســيم  ويمكن 
متطرفين، ومحافظين، ومعتدلين. ولكل من هذه األقســام سياسات 
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وأشــكال نموذجيــة لتمظهــرات الدين فــي هويتهــا وانتمائها. أما 
المتطرفــون الذين يســتخدمون العنــف، فينتمون فــي الغالب إلى 
أدنى الطبقة الوســطى الصغيــرة، ولديهم مشــكالت الفقر ونقص 
التعليم، وهــم يعبّرون عن احتياجاتهم ومصالحهــم بهذه الطريقة. 
أّما المحافظــون والمعتدلــون فينتمون للطبقة الوســطى، ويمتلكون 
وأعماالً وِحَرفاً. وهم يســعون ألسلمة الحياة االجتماعية، دون  تعليماً 
أن يســعوا لالســتيالء على الســلطة، أو باألحرى فإنهــم يحاولون 
استخدمُت  وقد  المشــروعة.  بالوسائل  العام  المجال  في  المشــاركة 
مصطلــح «اإلســالمية» Islamism هنــا للتدليــل علــى السياســات 
اإلســالمية، وعلى عمليات األســلمة. وتشــير السياســات اإلسالمية 
إلى عمل هؤالء في المجتمعات مســتخدمين رموزًا إسالميًة تقليدية. 
هدفهــم إقامة الدولة اإلســالمية التــي ُتطبق  ويصّرح هــؤالء بأنّ 
الشريعة. أما األســلمة، فالمعني بها السْعي للتأثير بحسب أفكارهم 
هؤالء الذين ينصرون األســلَمة  في المجال االجتماعي. ويالحظ أنّ 
قد ال ينتمون إلى تيار إســالمي معين، ومع ذلــك فإنهم يناصرون 
يمكن  لكْن  الحجاب،  نشر  على  ويعملون  اإلسالمية،  المصارف  فكرة 
األسلَمة  مســاعيهم هذه لها طابع سياســي، وهكذا فإعادةُ  القول إنّ 
من جهة، والسياسات اإلسالمية العامة من جهٍة ثانية قد تلتقي وقد 

تفترق.

:™ªàéªdGh øjódG
يتحلق اإلســالميون الَحَركيون وغيرهم حول مصطلح الشــريعة، 
المســلمين متخلفون؛ ولذلك يلجأون إلى الرموز  ويعتقد باحثون أنّ 
والممارسات الدينية وأبرزُها الشــريعة، وأنه ال حل لمشكالتهم إّال 
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بالعلمانية التي ُتعلي من شــأن العقل والقرار الشخصي؛ لكننا نعلم 
أجزاء أساســية في المجتمعات العربية والحيــاة العربية معلمنٌة  أنّ 
التقدم.  أو  بالتأخر  بالضرورة  ال تتعلق  الهوية  سياسات  وأنّ  بالفعل، 
األمور مختلطٌة  وفي الحاالت التي ســوف نذكرها ســوف يتبيــن أنّ 
بالدين،  بين القديم والجديد وبشــتى األشــكال؛ لكنها تتعلق دائماً 
معنى  وهذا  بالضرورة،  ذلــك  ال يحتمل  الموضوع  يكون  عندما  حتى 
إلى  ننظر  فدعونا  والعام.  الخاص  أو  الشــخصي  للمجالين  األسلمة 

من  وامــرأٍة  رجٍل  جانــب  من  طــالق  حالة 
فالمرأة  الصغيرة.  الوســطى  الطبقة  أداني 
تعمــل خادمًة في منزٍل من منــازل الطبقة 
الوسطى العالية، وقد تم الطالق بعد نزاٍع 
الخادمة  ســألْت  وقد  والزوجة،  الزوج  بين 
أصحاب البيت الــذي تعمل فيه، فأخبروها 
أنها ال تســتطيع العودة إلــى منزل الزوج، 

وال أن ُتمــارس الجنس معه، ولكــي يكونوا متأكدين ســألوا مكتب 
بيت  إلى  وعادت  المكتــب،  إجابة  انتظرت  مــا  المرأة  لكنّ  المفتي؛ 
الرجل  الطالق لم يقــع؛ ألنّ  جيرانها قالوا لهــا: إنّ  زوجهــا؛ ألنّ 
كان غضبانــاً. وعندما نالحظ تصرف ســائر األطــراف نرى أنهم 
األُسرة الغنية سألت المفتي (السلطة  معنيون باألســلمة؛ لكنّ  جميعاً 
الرســمية للفتوى)، بينما اعتمد الفقراء علــى األعراف العامة التي 
ال تقبل تشــتيت العائلة، فعادت المرأة إلى منــزل زوجها واثقًة أنّ 
للنّص ســلطًة؛  الملحوظ أنّ  ذلك لن ُيغضــب اهللا 8 . وهكذا فإنّ 
لكنهــا ال ُتمــارَُس بحرفيتهــا، فالنص ليــس مقفًال؛ ألنــه يتفاعل 

. Ferrié اجتماعياً، وهذا الذي ذهب إليه طالل أسد وجان ـ نويل
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:áKGóëdG ó©H Éeh IójóédG á«eÓ°SE’G
الحقيقة  فكرة  اضطراب  هو  الحداثة  بعد  ما  لزمن  األول  الَمْعلَم 
المطلقة، وهجران اليقينيات، ومســألة األبيض واألسود في الحقيقة 
والُبطالن. وبخالف األوحدية في المرحلة الســابقة، يجري الحديث 
في زمن ما بعد الحداثــة عن التعدد أو األوُجــه المتعددة لكل أمٍر 
وشيء، وسؤال كلّ شيء. والمقصود من السؤال عن موقف اإلسالمية 
التحديد  بــه  المقصود  ليــس  الحداثة  بعــد  ما  زمن  مــن  الجديدة 
والتوجيه؛ بل بحــث تمظهُرات هذه الظاهرة في هذا الزمان. وهناك 
وجهة نظر تقول: إنّ الظاهرة اإلسالمية تمثّل رّدة فعٍل على الحداثة، 
باعتبارهــا تمثّل األصالــة أو الجوهرانية في الديــن. وهناك وجهة 
اكتسبت  وقد  حديثٌة،  ظاهرةٌ  هي  اإلســالمية  إنّ  تقول:  مناِقضة  نظر 
ســمات حداثية بالفعــل، وبطريقٍة مركبة وغير بســيطة. وســأدرس 
اإلســالمية  تســتخدمها  التي  اآلليات  خالل  من  الثانية  النظر  وجهة 
الجديدة لتركيب الهوية وسياساتها. ناقش إرنست غلنر Gellner مدى 
التالؤم أو طرائقه بين اإلســالم والحداثة. ففــي خطاطته المعروفة 
للمجتمع اإلسالمي، هناك إســالٌم كتابي أو متعاٍل (حصل على مكانة 
األرثوذكســية أو العقيدة الرسمية)، وهناك إسالم إنجذابي أو شعبي 
أو أدنى. واألرثوذكســي األول هو مديني ومســاواتي وطهوري. بينما 
اإلسالم اآلخر األدنى فإنه ُيمارَُس من جانب البسطاء والبدو. ويشبه 
زمن  في  نفسه  ويؤّكد  البروتستانتية،  المسيحية  األرثوذكسي  اإلسالم 
الحداثة. وقد أدى انتشــار التعليم ووســائل االتصــال الحديثة إلى 
أن يؤكد اإلســالم الكتابي نفســه، وينتصر على اإلســالم الشعبوي. 
فاإلســالميون هم األصوليون التعقيليون الذين تعرقلت مساعيهم من 
طريق التحديث القْســري الذي اختبره المســيحيون المتشددون. إنّ 
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برايان  جانب  من  تعديلها  بل  فيها؛  التشكيك  جرى  ما  المقوالت  هذه 
اإلســالمية الجديدة هــي رد على ما بعد  تيرنــر Turner ليقول: إنّ 
 Madonna الحداثة. وقد ذهب إلى مثل ذلــك أكبر أحمد الذي ذكر
للزمن الجديد، وهو ما ذهب إليه  َمَثًال على اعتبار اإلسالم ُمصاِدماً 
اإلســالم  Barber أيضــاً. أّما تيرنر فذهــب كما ذهب غلنر إلى أنّ 

عقالني وعالمي مثل الحداثة، وإنما ظهرت األُصولية ردًا على فشــل 
الجديدة  اإلسالمية  فإنّ  وهكذا  الحداثة.  بعد  لما  ومجابهًة  التحديث 
مختَزلة،  هويــًة  مســتعيدًة  المحبطة  الظواهر  على  ردًا  ظهــرت  إنما 
وهاربًة من ظواهر القلق واالضطرب التي تنشــرها تشككات ما بعد 
الحداثــة. وهذه الرؤية تبدو في األرثوذكســية اإلســالمية الجديدة 
باعتبارها الدين الصحيح، والذي ينتشر اليوم باعتباره نظام اإليمان 
العولمة  نشــرتها  أُخرى  إيمــاٍن  أنظمة  ســيطرة  مواجهة  في  األصيل 
وأزمنــة ما بعد الحداثــة. وبالنظر إلى هذه الرؤيــة المركبة بعض 
ل نظرية غلنر/ تيرنر في ضوء الحياة اليومية  الشــيء، فســوف نتأم
السياســة،  إلى  والنظر  ومســتجداتها،  اإلســالمية  المجتمعــات  في 

وتأثيرات تشكك زمن الحداثة في المسألة، وردود الفعل عليه.

:äÉjƒ¡dG AÉæHh áKGóëdG ó©H Éeh áªdƒ©dG
عندما نتابع تقدم اإلسالمية الجديدة في أوساط المسلمين نجد 
أننا نواجه إّما الغُربة التي أحدثتها الحداثة أو «اضطراب الموضوع» 
الذي أحدثــه زمن ما بعــد الحداثة، فالحداثة تحمــل عناصر غير 
يمأل  الحداثة  بعــد  وما  وُســخط،  بانتقائيٍة  تقبلُها  فيجــري  مالئمة، 
اإلســالمية  عوالم  تدور  وهكذا  التأكــد.  وعدم  باالضطــراب  النفس 
الجديــدة في زمن مــا بعــد الحداثة بيــن موضوعــات: الذاتانية، 
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والتعقيل، والفردانية، والنسبية، وبالتالي ظهور «الذوات» اإلسالمية 
وجيمس   Eickelman أيكلمــان  ديــل  تحــدث  المنقســمة.  الــذات  أو 
بيسكاتوري عن الذاتانية باعتبارها الساري والسائد في إنتاج الهوية 
اإلســالمية الجديدة. ويعني ذلــك التركيز على إعــادة إنتاج الذات 
من طريق الحفر فيها وتأملها بأشــكال مختلفة. ويشــبه هذا المنزع 
ما ذهب إليــه Beck و Giddens في حديثهما عــن االنعكاس الذاتي. 
ففي أزمنــة الحداثة انتشــر التعليم وانتشــرت الكتابــة والطباعة، 
فصــار الناس المتكلمون يعتمــدون أكثر في فهــم ذواتهم وأدوارهم 
على أنفُســهم متجاوزين الهيكليات والشــخصيات الدينية التقليدية، 
ودخل إلى الساحة فاعلون جدد للمشاركة في تحديد الهوية ومن هو 
المسلم وما هو اإلســالم، وهؤالء الفاعلون الجدد غير اإلكليريكيين 
هم اإلســالميون. وبين غلنر والتوجهات الجديــدة األُخرى نجد أننا 
بين أمرين بشــأن الهوية: من األرثوذكســية التي تعود لتؤكد ذاتها 
بأشــكاٍل جديدة، وإلى االنعكاس الذاتي والذي يعني أشكاالً مختلفًة 
من تأكيــد الذات: الوعي اإلســالمي الذي َتَذوَتــنَ، وصارت الذات 
هذا  يؤدي  ماذا  إلى  إنمــا  تركيزه.  وبؤرة  محوره  واإلطالقية  األصيلة 
التركيــز على األرثوذكســية في ظــل الوعي الجديــد، والذي وضع 
بهــا فوقها؟ لقد أدى  األرثوذكســية الثابتة فوق كل المتغيرات أو رك
ذلك عند أيكلمان وبيسكاتوري إلى الذاتانية واالنعكاس الذاتي، فهل 
يؤدي تغيير «الســلطة» إلى تغيير في طبيعــة الدين والعلم الديني؟ 
الحياة  في  بالديني  االنشغال  تتأمل  التي  المختلفة  األشكال  هذه  إلى 
اليومية واجتراح الحلول والمخارج، تشير فاريبا عادلكاه في دراستها 
في إيران. فـ «الجلسة» ـ التي تعني اجتماعاً  بعنوان: أن تكون مسلماً 
للبحث بين  أو صارت مكاناً  ل الديني ـ ُتســتعمُل أيضاً  للذكر والتأم
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الرفقاء عن زوجٍة صالحة، أو ممارســة البيع والشراء في مواّد غير 
متداَولة في األسواق.

وإلى جانب الذاتانية تبرز مصطلحات أُخرى في محاولٍة لتحديد 
المتغيرات في حياة المسلم وإدراكاته، من مثل األسلمة، واإلسالمية، 
أو إســالمية ما بعد الحداثــة، أو ما بعد اإلســالمية. لكْن كل هذه 
المصطلحات تؤدي إلــى إيضاحها: فماذا يعني التتجير أو التســليع 
التركيبات  أو  تحديدات  ســياق  في  المثال  سبيل  على  االستهالكية  أو 

المتغيــرة للهويــة؟ يذكــر الباحثــون مثاالً 
جديدة / رمــوز  اســتعمال  أو  التســليع  على 
قديمة نمــوذج الحجاب والنقــاب، وإدخاله 
تأمل  على  يبعث  وهــذا  الموضة.  عالم  إلى 
فهذا  والتقليــدي،  الحديــث  بين  التراُكــب 
وفي  الديني،  بالمعنى  حجاباً  يعني  الحجاب 
الوقت نفســه موضًة وحداثة، أو مثل الجمع 

بين الحجاب والبنطلون. ومن األمثلة على هذا التراكب والتعدد وفي 
الوقت نفِسه التمحور في إشــكالية المالءمة بين األسلمة والتحديث 
تبدو ظاهرة مــدارس اللغات الخاصــة بمصر اليــوم. والتي تدرّس 
باإلنجليزية،  تدرّســه  لكنها  التربية،  وزارة  تفرضــه  الذي  البرنامج 
دينياً  وتســتخدم الكومبيوتر واإلنترنــت، وتضيُف إلى ذلــك تعليماً 
مكثفاً! فمن الناحية اللغويــة والتقنية هناك تالؤم مع ما ُيعد حداثًة 
على النجاح فــي عالم العصــر، ومن ناحيــة الهوية تخدم  وُمعينــاً 
الدروس الدينيــة في َخلْق ذاتيــة متمايزة، أو اإلبقــاء عليها بمعنًى 
فيها  الدخول  ال يســتطيع  المدارس  هذه  أنّ  والُمالحُظ  المعاني.  من 
غير أبناء الطبقة الوســطى الكبيرة والثرية، بسبب ارتفاع أقساطها. 

 ô°ûàfG  áKGóëdG  áæeRCG  »a
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 ¿hóªà©j  ¿ƒª∏μàªdG
 øjRhÉéàe  º¡°ù oØfCG  ≈∏Y
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ájó«∏≤àdG  á«æjódG



والعالم ا�سالم 

388

إنما هناك أشــكال أُخرى للتمايز وتأكيد الذات فــي أحياء القاهرة 
وإعادة  المساجد  وجلسات  الموســيقى  في  حتى  الشباب  بين  الشعبية 
تعريف العالقات بين الذكور واإلناث. وما يمكن مالحظته في أحياء 
وإن بأشــكال  القاهرة بين الشــباب يمكن مالحظته في تركيا أيضاً 
أُخرى. وتختلف أشكال الذاتانية وتأكيد الذات بين شباب المهاجرين 
األصل  ذو  المسلم  الفتى  يســتعير  حيث  مثًال،  بريطانيا  في  وأبنائهم 
الباكستاني مظاهر قوٍة مؤســلمة من أفالم الكنغ ـ فو، والدخول في 

عصاباٍت ُمشابهة.
الذاتانيــة وإعادة تأكيد الذات،  الــذي أريد التوصل إليه أنّ  إنّ 
واســتخدام التتجير والتثمير واالســتهالك في ذلك، هي أموٌر يمكن 
مالحظتها وال يمكن إنكارهــا. إنما ال يمكن االقتصار في فهمها على 
الموقف من الحداثة وما بعد الحداثة قبــوالً أو رفضاً. وإنما هناك 
هذا البحــث الدائم عن أمريــن متالزمين يبدوان غيــر مترابطين: 
وإنما  موجود،  والتدين  باإلسالم  العميق  فاالنشغال  والبدائل.  التالؤم 
الهم األول اتباع األرثوذكسية وال مخالفة الحداثة،  ال يبدو أنّ  عملياً 
وإنما المالءمــة، وتطلب البديل الذي ُيخرج من المشــكلة. فالمرأة 
المطلقة التي ما كانت تســتطيع العودة إلى زوجهــا إّال بعقٍد جديٍد 
بحســب اإلسالم الرسمي أو الفقهي ـ عادت  الطالق كان بائناً  ـ ألنّ 
وإدانة بحسب  إليه بالتشاور مع الجيران. وقد لقي موقفها استحساناً 
مواقع الفئــات االجتماعيــة المختلفة، واختالف الفهــم نتيجة ذلك 
للواجب دينياً أو المباح دينياً. بعض الباحثين يريد أن يذهب إلى أنّ 
ل الذاتي» أقدرها على حريــٍة نقديٍة في القرار، إنما إذا كان  التأم»
فكيف أثر قرارُها في قرارات اآلخرين الذين استحســنوا أو  صحيحاً 

استنكروا؟
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يكون علينا إذن ـ ولفهم التدين اإلســالمي المعاصر ـ أن نضع 
في اعتبارنا من جهة اجتماعيــات الدين وتاريخيته، ومن جهٍة أخرى 
أو  وبنائها  الهوية  تحديد  إلعادة  المســلمين  سياســات  أو  سياســاته 
األمرين  تركيبها بمــا يجعل الحياة محتملًة أو ســعيدة. وبالطبع فإنّ 
والطبقة  والزمــان  بالمكان  يتأثــران  اليــوم)  والعيش  (التاريخيــة، 

االجتماعية والثقافية والتحديات.
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■  أستاذ الدراسات اإلسالمية في الجامعة اللبنانية، ومستشار تحرير مجلة التفاهم.

I

يتحدث القرآُن عن التغيير في أربعة سياقات: 
األول، هــو التغيير الكَوني الحــادُث باعتباره 
من أَمارات يــوم القيامة ومشــاهدها؛ وذلك من مثل 

  x wv  u t s  r  q﴿ :قوله تعالــى
z  y  }﴾ [إبراهيــم: 48]، ومن مثــل قوِله تعالى: 
[التكويــر: 1، 2]،   ﴾'   &   %   ❁   #   "   ! ﴿

  ❁   '  &  %   ❁    #  "  !  ﴿ تعالــى:  وقوِله 
(    *   +﴾ [االنفطــار: 1 ـ 3]، وقوِلــه تعالى: ﴿ ,  
  9   8   ❁    6  5   4   ❁    2    1   0   ❁   .   -

:  ; ﴾ [االنشقاق: 1 ـ 4].

*   محاضرة أُلقيت في الدروس الحسينية الرمضانية بالرباط يوم 8 
أغسطس 2011م.

■   ó«°ùdG  ¿Gƒ°VQ

ومشاهده التغيير  شواهد 
الكريم@ القرآن  في 
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والنوُع الثاني من أنواع التغيير هو الــذي يتحدُث فيه القرآُن عن تغيير 
أُمٍة بأّمٍة أو االســتبدال بها بسبب الفساد واإلفساد في االُولى، والصالح 
واإلصالح الذْين أظهرْتهما األمُة األُخرى، وذلــك من مثل قوله تعالى: 
وقوِله  [محمــد: 38]،   ﴾Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É   È ﴿

   k   j    i h   g  f   e d c  ﴿ تعالى: 
s    r   q p   o   nm   l ﴾ [التوبة: 39].

بعيِنها، أُرســل إليها  والنوُع الثالث من أنــواع التغيير يتصل بقُرًى وأَُممٍ 
الُمرَســلون فأَبت على اإليمان واإلصــالح، أو أنها كانت في حــاِل رَفاٍه 
ورفاهية، فغيرت باتجاه الفســاد واإلفســاد. وذلك من مثل قوله تعالى: 

 >  =   <    ;  :  9  8  7  6  5    4   3   2 ﴿
 ﴾I   H  G  F  E   D   C   B  A  @  ?

      É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á﴿ :[النحــل: 112]، وقولــه تعالــى
الثانية  التغيير  حالتــي  وفي  [اإلســراء: 16].   ﴾Î  Í  Ì  Ë  Ê
والثالثة ـ أي: االســتبدال، واإلهالك بســبب الفســاد ـ يقترن األمر في 
تلك هي ُسنٌّة من  بمســألتين: إرسال الُرُســل، وأنّ  القرآن الكريم دائماً 
التغيير التدميري أو االستبدال ال يقع إّال بعد  ُســنَن اهللا 8، بمعنى أنّ 

الفساد وبعد إرسال الرُسل.
أما النوُع الرابُع من أنــواع التغيير التي يتحــدُث عنها القرآن، فهو 
ل القيمي  ذاك الذي يظهُر لدى األفــراد والجماعات وعلى أســاس التبد
الداخلي، وهو يرُد في ســورتين؛ أُوالهما قولُهُ تعالى فــي [الرعد: 10، 11] 

    n   m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a ﴿
  ¢   ¡ ے      ~   }   |   {z   y   x    w   v   u   t   s   r   q   p   ❁
 .﴾¸   ¶  μ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨   §¦  ¥  ¤  £
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واآليُة الثانيُة في [األنفــال: 53] ﴿ ! " #   $   %   &   '   )   (   * 
+   ,    -   ./   0   1   2   3﴾. وهكــذا فإنّ هذا التغيير الذي 
يحدث في النفس ـ أي: في داخل الفرد أو األفراد ـ يمكن أوالً أن يكوَن 
باتجاه األفضل واألحســن، كما يمكــن أن يكون أو يقود باتجاه الســيئ 
واألسوأ. وهو في الحالتين يمكن أن ينتشر في الجماعات فيصبح عندها 
الســبب في تمييزه عن  فكرًة أو قيمًة حاكمًة بالغَة التأْثير. والواضُح أنّ 
أنواع التغيير األُخرى الواردة في القرآن أنه عمليُة تحوٍل داخليّة، تؤثر في 
تصرفــات الفْرد، ثم تّطــرُد لتصبح دافعــاً للتغيير االجتماعــي. ومع أنّ 
ــنّة (بمعنى القانــون أو القاعــدة) في هذا  القــرآن ال يذُكُر مفــرد الس
المعِرض؛ فإن الصيغتين: التأكيدية والحصرية ُتفيدان المعنى ذاَته الذي 
ــنة أو القاعـــدة: إنّ اهللا ال يغير مــا بقـومٍ حتّــى يغيّروا ما  ُتفيــُدُه الس
حتّى يغيروا ما  اهللا لم يُك مغيرًا نعمًة أنعمها على قــومٍ  بأنفُِســِهْم، وإنّ 
ــنُة التغييريُة هذه بداخــل األفراد فتدفع  الس بأنفُِســِهْم. إنما كيف تبدأُ 
باّتجاه التفكير السليم، والقول السليم، والعمل الصالح؟ َتِرد في القرآن 
مئــاُت المرات تعابير مــن مثل: َمن آَمــنَ وعمل صالحــاً، والذين آمنوا 
وهو مؤمن. فاإليماُن إذن هو الذي  وعملوا الصالحات، ومن يعمل صالحاً 
ــُس للتغيير الــذي ال يلبــُث أن يبدَو في عمــل المرء فــي المجتمع  يؤس
الواو في «وعمل صالحـــاً» هي سببية؛  رون يقولون: إنّ  والعالم. والمفس
أي آمنَ فعمل العمل الصالح. إنما كيف يحُدُث ذلك؟ هل األمر ميكانيكي 
أو تلقائــي باإليجاب والســلْب؟ أي الــذي يعمُل الصالحــات دائماً يكوُن 
مؤمنــاً، والعكس صحيح؟ هناك خالٌف شــديٌد بين أهــل الفقه والكالم 
هناك مشهدين  والتفســير بشــأن االرتباط بين اإليمان والعمل. على أنّ 
ها عملية سعٍي وجهاٍد  رؤيويين في القرآن، يحســمان المسألة لصالح عد
مســتمٍر داخـل النفس اإلنســانية. يرد أولُ المشــهدين فــي مطلع سورة 
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المؤمنون على النحو التالي: ﴿  !   "  #  ❁  %  &  '  )  (  
  8  7  6  ❁  4   3   2   1  ❁  /      .  -  ,  +   ❁
  H   G   F    ❁  D   C   B   A   @   ?   >   =     <    ;   ❁   9
  V   U   T   ❁   R   Q   P    O   N   ❁   L   K   J   I
 .﴾c   b   a   `      _   ^   ❁   \   [   Z   ❁   X    W
اآلياُت  رســمته  باإليمان  وعالقته  الصالح  العمل  لمعنى  اآلخُر  والمشــهُد 
الــورادةُ في آخر ســورة الفرقــان عن عباد الرحمــن [الفرقــان: 62 ـ 74]: 

  ¬  «  ª   ©   ¨    §    ¦   ¥  ¤    £   ¢ ﴿
  º   ¹    ¸   ¶   ❁   ´   ³   ²   ±     °   ❁   ®
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   "   !    ❁   Ó    Ò   Ñ   Ð   Ï   Î   Í   Ì    Ë    Ê   É
  21   0  /     .  -  ,    +   *  )      (  '   &  %  $  #
  ❁   @   ?   >   =   <   ;     :   9   ❁   7     6   5    4   3
  NM   L   K     J   I    H   G   F   E   D   C   B
  ❁   \    [   Z   Y   X   W   V    U   T   ❁   R    Q   P   O
  j     i   h❁   f   e    d   c   b    a     `   _   ^

.﴾q   p  o  n  m   l   k

تتحدث اآليــاُت في الســورتين إذن عن ِســمات المؤمنيــن األفراد 
قبل  اجتماعياً؛ لكنها تتناولُ  والجماعات، وهي تشــمل: عباداٍت وســلوكاً 
ذلك وبعــده النوايا وطرائق التفكير والتقدير، ورؤية شــاملة اللتزامات 
المؤمن القيمية واألخالقيــة ُتجاه ربه ومجتمعه أقــارَب وُبَعداء. ويحتاج 
، ومعاناة لكي يحُدَث التغيير ويســتقّر  األمر إلى جهــاٍد للنفس مســتمر
ضاً لألخطاء واالنتكاســات؛ َبْيــَد أن التوبَة  اإلنســان معر ر، ويظلويتطو
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كفيلٌة بإصالح األمر بينه وبين ربه، سواء لجهة ارتكاب الخطأ أو لجهة 
اإلعراض عن فعل الخير. يقول أبو حنيفة: إنّ اإليمان هو التصديق، وإنه 
ال يزيد بالعمل وال ينقُُص بقلِّته. بينما يقــول أهل المذاهب األخرى: إنّ 
اإليمان هو اعتقاٌد بالَجنان، وَقولٌ باللســان، وعمٌل باألركان، وإنه ينقُص 
هناك قيماً  العلماء ال يختلفون على أنّ  بالمعصية ويزيد بالطاعة. َبْيَد أنّ 
كبرى تســوُد في رؤية القرآن للعالم، وبالتالي في فهم المسلم إليمانه 
النفس إنما تكوُن أو تجري  مجاهدةَ  وإســالمه وعمله. وفي الحقيقة فإنّ 
ليس من أجل القيام بهذا العمل العبادي أو ذاك وحْســب؛ وإنما تجري 
ـدة أو التي ينبغــي أن تتولد عن  على الرؤية والقيــم الحاكمة والمتولـ
اإليمان، كما هو واضٌح من المشــهدْين القرآنيين اللذين أورْدناُهما عن 
قيم المؤمن وأخالقه. فهــل اإليماُن اعتقاٌد ومأمــوراٌت ومنهياٌت، أم أنه 
د دوافَع العمل ومقاصــَدُه نََظرًا وأداءً؟  رؤيٌة قيميٌة هي التي ُتحــد أيضاً 
أبو حنيفة يقول: إنّ اإليمــاَن التزاماٌت وتكاليف. واإلمامان مالك وأحمد 
 يقوالن: إنه تكاليف والتزاماٌت أو أخالق وآداب. ويتردد اإلمام الشافعي
هذا النقاش  بين هــذا وذاك. ونحن نعرُف ـ كما ســنذُكُر الحقــاً ـ أنّ 
في القرون اإلســالمية األُولى. فالباحث الياباني  نظرياً  ما كان نقاشــاً 
إيزوتســو ـ في كتابه عن المفاهيم األخالقية األساســية فــي القرآن ـ 
صورة اهللا سبحانه في الديانات اإلبراهيمية بعامة وفي القرآن  يذكر أنّ 
قيميٌة وأخالقية، وتغلــُب فيها اعتباراُت الرؤية العامة  بخاصة هي صورةٌ 
وااللتزامــاُت المترتبُة عليها علــى االعتبارات الطقوســية، أو أنّ الرؤية 
القيمية الشاملة هي المظلّة التي يتعبُد بها المؤمنُ هللا. إنما ما هي هذه 
القيم أو المصطلحات / المفاتيح التي تحّدد رؤية المؤمن للعالَم، أو أنّ 
اإليمان يقتضيها في عمليات التغيير والتحول واالنتقال إلى عالم اإليمان 
واإلســالم؟ إنها ـ بحســب ورودها في القرآن من حيث التكــرار وِصيَغ 
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 ìÓ°UEÉH lá∏«Øc náHƒàdG q¿EG
 ,¬ uHQ ø«Hh ¬æ«H ôeC’G
 CÉ£îdG ÜÉμJQG á¡éd AGƒ°S
 øY ¢VGôYE’G á¡éd hCG
ô«îdG π©a

الورود ودرجات التأكيد ـ ســت قيم: المســاواة، والكرامــة، والرحمة، 
والعدالة، والتعارُف، والخير العام.

أّما قيمُة المساواة أمام اهللا، والمساواة والسواسية بين بني البشر، 
فمســتنُدها القرآني آياُت الَخلْق مــن ُتراب، والَخلْق مــن نفٍس واحدة. 
ويتكرر ذلك عشــرات المرات في القرآن الكريم، من مثل قوله تعالى: 

   .    -    ,     +    *    )   (   '    &  %    $    #    "  ! ﴿
/   0  1﴾ [النســاء: 1]، (وقــارن بآيــاٍت 
ُمشــابهة في األعراف والُزَمر واألنعام والروم 
وفاطر وغافر والِحجر والمؤمنون). وفي األصل 
فــإنّ التماثُل والتســاوي أمــام اهللا يقوم على 
أســاس ماّدة الَخلْق، ومصدر الَخلْق، وأنه 8 
القرآُن  ُيرّتــب  ثم  واألمــر،  بالَخلْق  المتفــرُد 
هذا  الكريم في عدة ُســوٍَر وآياٍت نتائج ُتحولُ 

الواقَع إلى قيمٍة أو فضيلة في طرائق التعاُمل بين الناس، فالبشر ـ كما 
م اهللا وجهه في تفسير الَخلْق من نفِس واحدٍة ـ أكفاءٌ  كر قال اإلمام علي
متماثلون، وهــم صنفان: أٌخ لك فــي الدين، أو نظيٌر لك فــي الَخلْق. 

ولذلك كان الِكْبر رذيلًة قاتلٌة قد ُتوِصُل إلى الِشْرك باهللا 8.

والقيمُة الثانية هي الكرامة، وهي تعنــي أمورًا كثيرًة وغالية في 
الميزات التي وهبها اهللا ســبحانه لإلنسان، وما رّتب عليه وعليها من 
ل معاً  ومســؤولياٍت على أســاس الكرامة والعقل والحرية. ولنتأم مهام

هذه اآليــة المركزية في تقرير مفهوم الكرامة ومســؤولياته: ﴿ _  
  k  j   i   h  g  f  e  d    c   b   a   `
o  n  m  l﴾ [اإلسراء: 70]. فالكرامُة اإللهيُة لبني البشر 
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ـ كما تبدو فــي القرآن الكريــم بوصفها قيمــًة ـ ذاُت ثالثة جوانب: 
التمييــز علــى الكائنات األُخــرى بالعقل، واالســتخالف علــى إعمار 
العالَم، وتســخير إمكانيــات العالَم لهم [كما في ُســوَر: البقرة: 30، 
تتصالن  واألنعام: 165، وفاطــر: 39، والنحل: 62]. والكرامــُة والعّزةُ 
من جهٍة باإليمــان؛ لكنهما تتصالن من جهٍة أُخــرى بالعمل الصالح. 
وفي ظلّ هذه الُحُرمات التي اُعطيت لبني اإلنسان، يمكن له أن ُيواجه 
بالعقل والحرية واإلقدار أو التســخير أعباء المسؤوليات الُملقاة على 
عاتقه إلعمــار العالَم وتســييره أخالقياً. وبذلك فــإنّ العمَل الصالح 
المترّتــب على اإليمــان هنا إنما يســتهدي بمفهوم الكرامــة بحقوقها 
هذا المفهوَم يعنــي ـ من ضمن ما  وواجباتها أو مســؤولياتها، أو أنّ 
يعنيه ـ أخالَق الحرمة والواجب والمســؤولية بشــكٍل مترابط ومتالزم 

بين الحق والواجب.
والرحمُة هي القيمـــة الثالثُة في منظومة القيــم القرآنية. وهناك 
ثالُث آيــاٍت مركزيٍة واضحة بشــأن الضمــان اإللهي لهــا، وهما آيتان 
 ﴾ V   U    T    S    RQ    P    O    N ﴿ [األنعــام: 12]  فــي 
و[54] ﴿ 7 8   9:   ;  >   =   < ?﴾. واآليــة الثالثة 
فــي [األعــراف: 156] ﴿ 5    6   7 8﴾. والفعالن كتب ووِســَع 
المتّصــالن بإرادة اهللا 8 شــديدا الشــموخ واألهميــة؛ إذ هما صفتان 
 يان في عباده. بيد أنّ الرحمة ترد في معارَض أُخرى ال تقلهللا 8 تتجل
أهميًة وتأكيدًا، مثل ﴿ !   "   #   $﴾ في بداية كلّ سورة. ومثل 
إرســال الرســل وإنزال الكتب لهداية البشر رحمٌة منه 8  اإلخبار بأنّ 
الرحمــة قيمٌة في  [األنعــام: 157، وهــود: 17، واألنبيــاء: 107]. ثم إنّ 
عالقات المــرء بوالديه [اإلســراء: 24]، وفــي عالئقه بزوجتــه وأَوالده 
[الــروم: 21]. وهكذا فإنّ الرحمَة هي القيمــُة العليا في عالقة اهللا 8 
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القرآن يعّدها حالًة فطريًة أو ُمعطاة،  بالبشر. أّما فيما بين البشر؛ فإنّ 
ويعّدها تارًة أُخرى قيمًة يكوُن على البشر في رؤيتهم وسلوكهم أن يسَعوا 

لبلوغها.
القرآنية  المعارض  فــي  والعدلُ  العدالة.  قيمُة  هي  الرابعُة  والقيمُة 
د النزاهة في النظرة إلى األشياء،  التي يرُد فيها يعني في الغالب تقص
وفي التعامل بين البشر. إنه نزاهٌة وُقدرةٌ وشجاعٌة من مثل المقارنة [في 
ســورة النحل: 76] بين رجلين أحدهما ال يقدر على شــيء وهو َكل على 

مواله، واآلخر هو الذي يأُمُر بالعدل وهو على 
صراٍط مســتقيم. ويظل هــذا المعنى حاضرًا 
حتّى فــي التعاُمل مع غير المســلمين كما في 

  Ä  Ã ﴿ :اآلية رقم 15 من سورة الشورى
  ÎÍ    Ì   Ë   ÊÉ   È   Ç   Æ     Å
  Ø    ×Ö   Õ   Ô    Ó   ÒÑ   Ð   Ï
Ù (أي: ال جــدال) Û  Ú﴾. ويحُضــُر 

   N  M  L  K ﴿ :العدلُ أيضاً عندما يكوُن المســلم في موقع المبادر
 ﴾W  V    U   T   S   R   Q   P   O

[النحل: 90]. كما يحُضر عندما يكوُن المســلُم في مواقع التحكيم: ﴿ 8  
9 :  ;   >  =   <﴾ [األنعام: 152]، أو في مواقع القضاء: ﴿ ©     
 ﴾¹   ¸   ¶   μ     ´   ³  ²   ±    ° ¯   ®   ¬   «   ª

  i ﴿ [النســاء: 58]، أو فــي مواقع درء الفتنــة داخل جماعة المســلمين
  £   ¢  ¡ o﴾...﴿ ے     n   m   l   k  j

¤  ﴾ [الحجرات: 9].
وقد عــدْدُت التعاُرف قيمًة خامســـًة، وآيتُهــا المفتاحية هــي قولُهُ 

 ¢VQÉ©ªdG »a o∫ó©dGh
 É¡«a oOôj »àdG á«fBGô≤dG
 ó t°ü≤J ÖdÉ¨dG »a »æ©j
 ≈dEG  Iô¶ædG »a ágGõædG
 πeÉ©àdG »ah ,AÉ«°TC’G
ô°ûÑdG ø«H
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  PO   N   M    L   K   J   I   H      G   F   E ﴿ تعالــى: 
في  الالم  ون  يســم واللغويون  [الحجــرات: 13].   ﴾U  T  S  R    Q
االختالف بين الذكر واألُنثى والشعوب  «ِلتَعارفوا» الَم العاقبة، بمعنى أنّ 
والقبائــل ال ينبغي أن يكــوَن ُمْدعاًة للفُرقــة؛ بل ينبغي أن يكوَن ســبباً 
للتالقي والتعارُف واالعتــراف. ومع أنّ مفرد التعاُرف ال يرُد غير مرتين 
في القرآن؛ فإنه ظل قيمًة في المنظومة القيمية القرآنية؛ ألنه هو نفُسه 
ُه  الُعرُف والمعروُف الذي يرُد في القرآن الكريم عشرات المرات، وضد
الُمنْكَُر الذي ينهى اهللا ســبحانه عنه. إنه اللقاءُ بين الناس على قواِسم 
مشــتركٍة تعارفوا على األْخــذ بها، وتناَهــوا عن اّتباع  مشــتركة أو قيمٍ 

ُمضاّداتها (= الُمنكرات).
أّما قيمــُة الخير أو الخير العامّ، والتي تعنــي في األصل اختيار 
األكبر واألعلى واألجمــل واألصعب بين قصديــن أو قولين أو فعلين 
فاضلَين، فهي األكثر ذْكرًا في القرآن بعد قيمة الرحمة ومشــتقاتها. 
وهي تــرُد في عدة ســياقات: بعّدها فعًال هللا 8 يدنــو من مفهومي 
[آل عمران: 26]،   ﴾k   j  ﴿ :أو قيمتي الرحمــة والنعمة من مثــل

   `    _    ^    ]   \    [    Z    Y    X    W﴿ مثــل:  ومــن 
 ﴾q     p    o    n    m    lk    j    ih    g     f    e    d    c    b    a
[آل عمران: 26]. أو بعّدها عمًال للمؤمن على المســتوى النظري (النية) 
أو المســتوى القَولي، أو مستوى التصرف المادي، وبهذا المعنى ترُد 
قيمُة الخيــر في أكثر من مائة آية. ثم إنها تــرُد أكثر بمعنى اختيار 
األفضل واألشقّ. وترُد أيضاً على أنها منافسٌة حميدةٌ مع أهل الديانات 
األُخرى، من مثل: ﴿:  ;  >  =<   ?  @﴾ [البقرة: 148]. 

 q ﴿ :وترُد أخيرًا بمعنى االحتســاب؛ أي العمل لوجه اهللا؛ من مثل
z  y  x  wv  u   t  s  r﴾ [الروم: 38].
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II

﴿  |    {  ~   ے  ¡  ¢   £  ¤  ¥  ¦ ﴾ هــذه اآليــُة المفتاحيُة 
ُرها مئاُت اآليات التي تربط بين اإليمان والعمل  في التغيير وقواعده ُتفس
الصالح. وقد تبينَ أنّ اإليماَن الذي يستتبُع العمَل الصالح يقتضي تغييرًا 
في «رؤية العالم»؛ أي يقتضي منظومًة قيميًة وأخالقيًة جديدًة لإلنســان 
والفعل اإلنســاني اســتظهرنا فيما ســبق مفاهيمها الكبــرى المترابطة 
والمتشــابكة والمتعالقة، والتي ُتعبُر عن الفهــم والطموحات من جهة، 
وأســلوب الثقافة والمجتمع في إضفاء المعنى على وجودهما، وإدراك ما 
مجتمع المؤمنين انشــغل  حولهما وتنظيمه والتفاُعل معه. ونحن نعلُم أنّ 
على مــدى حوالَي القرن ونصــف القرن بعــد وفاة النبــي صلواُت اهللا 
والعمل.  اإليمان  بين  التراُبط  وأحكام  وأشــكال  بإشــكالية  عليه  وسالُمهُ 
بيد أنه مع ظهور فئة المتكلمين في القــرن الثاني الهجري عاد الجميع 
لالنشــغال بمنظومة القيم الحاكمة في مجال اإليمان واإلسالم على حٍد 
أهَل المدرســة الكالمية األُولى في اإلسالم  سواء، ودليلُنا على ذلك أنّ 
وا أَنفُســهم: أهل العدل والتوحيــد؛ إذ إنهم  ـ مدرســة المعتزلة ـ ســم
وينفون عنه الصفــات. أّما العدل فإنهم  مطلقاً  ُينزهون اهللا 4 تنزيهاً 
ال يقصدون به تحديد ِســماٍت لنظام الُحْكم؛ بل يعّدونه القيمة الرئيس 
في العالقة بين اهللا واإلنســان. فإذا كان اهللا ســبحانه يحاسُب اإلنسان 
على أفعاله؛ فإنّ اإلنسان ينبغي أن يكوَن مستقال في الفعل والتَرك؛ لكي 
عادالً. فاإلنسان  أو ثواباً، وإّال لما كان اهللاُ  يكوَن مسؤوالً أمام اهللا عقاباً 

ُحر فيما يفعل، واهللا سبحانه عادلٌ في اإلثابة والُمعاقبة.

ــنّة مــع المعتزلة في مســائل التنزيــه والذات  وقد اختلف أهل الس
والصفات والقضاء والقََدر وَخلْق أفعال العباد؛ بيد أنّ أهم مسائل الخالف 
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كان ســؤال األَولويات في منظومــة القيم، أو بتعبيٍر آَخــر: ما هي القيمُة 
العليا التي تحكم عالقة اإلنسان باهللا 8 ؟ أّما المعتزلة فقد قالوا ـ كما 
نّة  هو القيمُة العليا الحاكمة؛ بينما ذهب أهُل الس العدلَ  ـ : إنّ  سبق ذْكُره 
(الذين ُعرفوا منذ القرن الخامس باألشاعرة نسبًة ألبي الحسن األشعري) 
إلى أنّ القيمة العليا الحاكمة هي الرحمة. وهناك قصٌة وربما كانت ُطرفًة 
ُتــروى عن الوزير محمد بــن عبد الملك الزّيات وزيــر الخليفة المتوّكل، 
فيه الماليين الذين  ُب موظوالذي كان معتزلياً َجلْدًا كمــا يقال، وكان ُيعذ
يســيئون األمانة باإلدخال في التنور؛ فإذا ســألوُه الرحمة قال: ال رحمَة؛ 
ألن الرحمة َخوٌَر في الطبيعة! ودون تفصيٍل كثيٍر بشــأن مذهب األشاعرة 
في الفعل اإلنساني وأنه كســٌب وليس َخلْقاً؛ فإنه وبنتيجة تلك الخالفات 
في الرؤى والجداالت، ظهر في اإلسالم إذا صح التعبير الهوتان: الهوُت 

التنزيه والعدل، والهوُت الرحمة والعناية والفْضل.

في هذا الخالف الذي شــرذم منظومة  وما شــاء الصوفيُة الدخولَ 
القيم، رغم محاوالت التوليف؛ لكنهم ما عادوا إلى الوراء إلعادة قراءة 
مفهــوم اإليمان؛ بل اختاروا ألنفســهم فــي العالقة مــع اهللا قيم الُحّب 

والرضا والِصْدق.

وألن الفقهــاء كانوا مهتميــن ومعنيين بأعمال المكلفيــن ِحال وُحرمًة 
وكراهية، وبعالقات الناس بعضهــم ببعض؛ فإنهم ما رّكزوا  وإباحًة ونْدباً 
على الخالفات الَعقَدية؛ وإنمــا حاولوا إعادة اللحمة إلى أجزاء المنظومة 
القيمية من طريق التركيز على العدل في عالقات الناس بعضهم ببعض، 
وعلى الرحمة والتراُحم في عالقة اهللا بعباده، وعالقات العباد فيما بينهم. 
أبا الحســن الماوردي  من الكتابـــات النظرية؛ لكنّ  وما أكثـر الفقهــاءُ 
(450 هـ /1055م) تحدث في «أدب الدنيــا والدين» عن األُصول القيمية 
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متّبٌع،  التي رآها ضروريًة لصالح حال اإلنسان في الدنيا فعّدها ستاً: دينٌ 
عامّ، وخصٌب دائٌم، وأمٌل فسيح. وقد  شــامل، وأمنّ  وسلطاٌن قاهر، وعدلٌ 
ســهّلْت هذه التوليفيُة من جانب الماوردي على الفقهاء من بعده الخروَج 
من المــأزق الكالمي الذي كان قــد وضع قيمتين قرآنيتيــن إحداهما في 
مواجهٍة مع األُخرى، فأمكن بعده مباشــرًة َعّد إنسانية اإلنسان ومصالحه 
مســألة مركزية، عندما ظهرت على أيديهم ـ وبخاصــٍة فقهاء المالكية ـ 
فكرة «مقاصد الشريعة»، والتي تعني حفظ المصالح اإلنسانية الضرورية، 
كما ذكر الشــاطبي المالكي فــي «الموافقات في أصول الشــريعة». أّما 
المصالح الضرورية لإلنســان فهي حقوق النفس والدين والعقل والنْسل 
والِملْك، والتي أُنزلت الشــرائع لَصونها، ويضيُف الشاطبي: ويقال: إنها 

ُمراعاةٌ في كلّ ِملّة؛ أي أنها معتبرةٌ في سائر األديان.

III
  ¥    ¤   £   ¢   ¡ ے      ~   }   |  ﴿
¦ ﴾: أّمــا فــي اإلســالم األول فقــد رأى 
أساُسها  التغيير  مســألة  أنّ  وتابعوهم  التابعون 
اإليمان والمقتضيات التــي تترتب عليه، والتي 
الصالح.  والعمل  االعتقاد  بين  تراُبطاً  يستدعي 
ثــم تبيــن لمفكّــري اإلســالم فــي العصــور 
أُخرى  وبقراءٍة  ـ  والمتأّخرة  المبكّرة  الوســطى 

التغيير الفردي واالجتماعي واإلنســاني إنما تحكُُمهُ منظومٌة  للقرآن ـ أنّ 
قيميٌة ُتَشــكل الدافع والمظلّة والضابط، بحيث دار النقاش في الشروط 
األخالقية للعمل اإلنســاني، وهل المعتّد به الُحريُة والعدالة أم الدوافع 

والمقاصد، أو أنه يمكنُ إقامة توازٍُن بينهما.
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وآذنــت األزمنُة الحديثُة بســقوط هــذه المنظومة التي اســتندت في 
قرونهــا األخيرة على تحالُف األشــعرية مع الصوفية. وجاء هذا الســقوط 
نتيجة تغير العالم، وتغير رؤيته لدى النَُخب العاِلمة. فما عادت المســألُة 
مســألَة تحوٍل قيمي وأخالقي يتم داخل األفراد والجماعات؛ بل رأت طالئُع 
التغيير باتجاه تحقيقه  اإلشكالية هي إشكاليُة التقدم، وأنّ  تلك النَُخب أنّ 
بالمعنى األوروبي إنما يحُصُل بأمرين: تجديد الوعي بالمنافع العمومية أو 
األزهري  الطهطاوي  رافع  رفاعة  شــعر  وما  والتنظيمات.  العامة،  المصالح 
المصــري الذاهب للتعلم إلى باريس بالحاجة إلى أســلمة هذا المشــروع 
ه  المشــكلة التي ُيواجهُها الشــرق ما كانــت في عد إذا صــح العبير؛ ألنّ 
مشــكلًة دينيًة أو قيميًة؛ بل مســألة تنظيماٍت دنيويٍة هي التي نهض للقيام 
خير الدين التونســي ـ رغم تلك القناعة ـ  بها محمد علي بمصر. بيد أنّ 
تبيئة فكرة التقدم هذه (من طريــق تغيير الوعي بالمصالح،  رأى ضرورةَ 
سات أو المشروع السياســي الجديد) في األفكار الكالسيكية  وإقامة المؤس
للفقهاء بشــأن المصالح الضرورية لإلنســان. وزادت الجرعُة عند محمد 
عبــده عندما أدخل فــي النقاش بعد مســألة المصالح (التــي أَخذها عن 
اها «الُسنَن» بحسب التعبير  الشاطبي) الحديث عن شروط التقدم التي سم
القرآني. وهكذا فقد تجددت في التفكير اإلســالمي حركية إحيائيٌة زاخرةٌ 
حقّقت إنجــازاٍت على مســتويين: مســتوى التواُصل بين النَُخــب الدينية، 
والنَُخب الوطنية الناشــئة في ظلّ المشروع السياسي الجديد الذي صارت 
«التنظيماُت» وتحقيق شــروط التقدم قيمتين جديدتين فيه وله، ومســتوى 
ـ وإْن صغيرًا ـ في عمليات التغيير  عد اإلسالم االجتهادي الجديد شــريكاً 
انتكاسًة حدثت في األمرين (= التواُصل والشراكة) في  والنهوض. بيد أنّ 
الثلث األول من القرن العشرين، وفي المشرق العربي قبل المغرب بعقود، 
 ومأساوي وأفضت منذ الســتينات من القرن العشــرين إلى صراٍع ملحمي
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بيــن الدين والدولة مــا عرفه تاريُخنــا القديم والوســيط. لماذا حدثت 
االنتكاســة، وحدث االفتراق، ثم الصراع؟ هل بســبب صعــود فكر الهوية 
الطهورية نتيجة الغزو االســتعماري؟ لقد حدثت أشياء مشابهة في اليابان 
طبيعة  والهند والصين؛ لكنها لم تتفاقم، فلمــاذا تفاقمت عندنا؟ هل ألنّ 
اإلسالم بل وطبيعة الديانات اإلبراهيمية مختلفة عن الديانات اآلسيوية؟ أم 
المســألة في اختالف الوعي لدى النَُخب السياسية الوطنية في طرائق  أنّ 
التعاُمل مع الدين ورجاالته؟ إنما في كلّ الحاالت هناك عدة ظواهر ال بد 
 الربط بين القيم الدينية ومشــروع التقدم ظل من مالحظتها، أوالها: أنّ 
اإلســالم ال ُيعارض أو ال ينبغي  ســطحياً؛ إذ اقتصر على التدليل على أنّ 
أن ُيعارَض تقدم األمة ونهوضهــا. وثانيتها: أنه رغم قيام الدولة الوطنية 
ال ُتطــاُق من جانب  بعد الحــرب العالمية األُولى؛ فإنهــا واجهت ضغوطاً 
الدول االســتعمارية وبالمشــرق والمغرب، وســواء على ُبناها الداخلية، أو 
في مشروع فْرنسة الجزائر وصهينة فلسطين. وبذلك ما استطاعت الدولة 
الناشــئة أن تكســب لمشــروعها نَُخباً وفئاٍت ذات بنيٍة وثَبات على َمَدياٍت 
الحــركات الدينية اإلحيائية الصاعدة  متطاولة. وثالثة: تلك الظواهر أنّ 
ُسرعان ما تحولت إلى تنظيماٍت حزبيٍة اصطدمت في الوقت نفِسه بالنُخب 
الدينية التقليدية فحّطمتْها، وباألنظمة السياسية فأثّرت تأثيراٍت غائرًة في 
شرعيتها، وبخاصٍة أن أكثر النَُخب السياســية الجديدة في العالم العربي 
جديدًة بالفعل، وليست  في النصف الثاني من القرن العشرين كانت نُخباً 
لها جذوٌر اجتماعيٌة أو ثقافيٌة قويٌة، وقد ردت بالعنف الشامل على تمردات 
اإلسالميين الجدد، فأسخطت فئاٍت اجتماعيًة واســعة، مع غياب أو َضعف 
المؤسسات الدينية التقليدية التي كان يمكن أن تلعب أدوارًا استيعابيًة بين 

الجمهور والسلطات، وبين السلطات والحركات اإلحيائية المستشرسة.
* * * *
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حركات  من مســألة التغيير؟ لقد دخلنا بالفعل في زمــٍن جديد هو زمنُ 
التغييــر العربية، ومعالُمهُ الرئيســة ثالثة: اســـتعادة المســألة القيمية 
األَولويَة التي ما كانت لها في المرحلة المنقضية. فالشعاراُت أو األهداُف 
المعلنة لحركات التغييــر ثالثٌة وهي: الحرية والكرامــة والعدالة؛ وهي 
قيٌم عريقٌة في الموروث الفكري والثقافي والديني ألمتنا وثقافتها وفهمها 
لنفِسها الجمعية وأشــواقها للعّزة ولكســب االحترام في عالقتها بالذات 
واآلخــر. والمعَلُم الثاني أنها حركاُت شــباب وجمهور، وليســت حركات 
نَُخب حزبيــة أو قائدة. وهــذا ال يعني انتفــاء الطابــع الكارزمي منها، 
فالكارزما هي كارزما الجماعة، وكارزما األهداف ذات الطابع الطهوري، 
ولذلك ميزاُتهُ ومخاطُره. أهم ميزات الحالة الجديدة أنها سلميٌة بعامٍة؛ 
الجمهــور ال يمارُس العنف ُتجــاه ذاته، وألنه ال حاجــة في الغالب  ألنّ 
لتأكيد الذات مــن طريق العنف. فالعنف هو شــأُن األقليــات اإلثنية أو 
الدينية أو الحزبية أو العسكرية غير الواثقة من قوتها ومشروعيتها. أّما 
ى في طهوريــة األهداف ومثاليتهــا الُمْفِرطة بحيث تتخذ  المخاطر فتتبد
فوق سياسي. والَمْعَلُم الثالث لحركات التغيير العربية: أنها  طاَبعاً  أحياناً 
؛ بحيث نســتعيُد التواُصَل والقواسَم المشتركة مع  تجري في سياٍق عالمي

العالَم الُمعاصر في المجال القيمي / الثقافي، وفي المجال السياسي.
لقد ســقطت الُثنائيــُة االنتحاريُة التي ســادت المرحلــة الماضية: 
استبداد / تمرد إسالمي، وهكذا نوِشــُك أن نتصالح مع أنفُِسنا باستعادة 
الجماعة لقوتها ووحدتها، كما نوِشــُك أن نتصالح مــع العالَم بالخروج 
من التصارُع معه باسم اإلســالم، فنحن ال نريد أن نخيَف العالم وال أن 

نخاَف منه.
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