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نظر وجهات 

■  باحث وأكاديمي من موريتانيا.

والدين والقيم  األخالق 
فلسفة  منظور  من  اإلسالمي  الفقه 

األخالق

■ �أباه   �ل�سيد ولد  عبد �هلل 

نادرًا ما يتم التميي��ز داخل الفكر العربي بين مس��تويات 
ومكون��ات المس��ألة المعياري��ة الت��ي تدخل إجم��اال في 

اإلشكالية األخالقية من دون تمحيص أو تدقيق1.
العام��ة وتصورات  القيم  المنظور تش��مل  فاألخالق من ه��ذا 
الخير الجماعي وأح��كام الواجب ومعايير العدالة، على الرغم من 

االختالف الواسع في الخلفية والمحددات بين هذه المفاهيم.
ولقد بيّن الفيلس��وف الفرنس��ي »پ��ول ريكور« أن المس��ألة 
الخلقية تتوزع عمودياً إلى س��جاالت ثالثة ه��ي اإلتيقا واألخالق 

والحكمة العملية.
فاإلتيقا ه��ي مجال التقويم��ات الجوهري��ة والعالقة بمقتضى 
الخير؛ أي الس��عي لحي��اة فاضل��ة والتطلع لالكتمال )ما س��ماها 
األقدمون الس��عادة(. ال يتعلق األمر هنا بالمعايير الموجهة للسلوك 
ب��ل »بنم��اذج االمتي��از« التي أطل��ق عليها الفالس��فة  األخالقي؛ 

1 ـ راجع مثاًل كتاب محمد عاب��د الجابري، العقل األخالقي العرب��ي، المركز الثقافي 
العربي، 1991.
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اليونانيون تس��مية »الفضائل«، ويتلخص الهدف اإلتيقي ف��ي »قصد الحياة 
الخيرة مع اآلخرين ومن أجلهم داخل مؤسسات عادلة«. فاإلتيقا إذًا مرتبطة 
بهوية الذات ف��ي أبعادها الثالثية: ال��ذات عينها، واآلخ��ر المقابل للذات، 

واآلخر الغائب الذي يرتبط بها بهياكل مؤسسية جامعة.
أما األخالق فهي مجال الواجبات، وتتس��م بسمتي اإللزامية والشمولية، 
بحيث يخضع السلوك لمعايير العقل العملي )بالمفهوم الكانطي( التي تضمن 
قابلي��ة الفعل األخالق��ي للتعميم. ويرى ريك��ور أن المرور م��ن اإلتيقا إلى 
األخالق يقتضيه الخروج من عالقة اإلكراه العنيف المولدة للتناحر والفتنة، 
بحيث يعامل اإلنسان اآلخر بما َيْقبل أن ُيعامل هو نفسه به. يتعلق األمر هنا 

بأوامر الواجب المجردة والكونية التي صاغها كانط.
أما الحكمة العملية فهي مجال التعامل مع الحاالت اإلنسانية المأساوية 
والقص��وى، ذلك أن مجالي اإلتيق��ا واألخالق يتصالن بالكلي��ات )الفضائل 
والواجبات(؛ بينما يواجه اإلنسان دوماً مس��تجدات إشكالية وملتبسة، يحتاج 

فيها إلى التبصر والحكمة لحسم خيارات عصية على الضبط واالنتقاء1.
إذا اعتمدن��ا النم��وذج النظري الذي يقدمه ريكور في س��بر المس��ألة 
الخلقية؛ أمكننا التمييز بين مس��تويات ثالثة نتعرض من خاللها للتصورات 

األخالقية في الفكر اإلسالمي من منظور فلسفي مقارن.
وهكذا يمكن أن نميز بين مجال الفضيل��ة � أو القيم الضابطة للمدونة 
األخالقية ف��ي مقاصده��ا وغاياتها الجوهري��ة )اإلتيقا( � ومج��ال األحكام 
األخالقي��ة في مضامينه��ا المجردة والكوني��ة )أخالق الواج��ب( وأخالقيات 

االهتمام بالذات وجماليات السلوك األخالقي )الحكمة(.

�أوًل: �لإتيقا )�أخالق �لف�سيلة(

من المعروف أن أرس��طو يعّرف الفضيلة التي هي مرتكز األخالق بأنها 

 P. Ricoeur: Lectures 1, «Ethique et Morale» Seuil 1991 pp. 258 - 270; SOI-même comme :1 ـ راجع
un Autre, Seuil, 1990, pp. 199 - 344.
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»اس��تعداد مكتس��ب إرادي، يتحدد وفق العقل من حيث عالقتنا بأنفسنا في 
سلوك إنس��ان متبصر، إنها الوس��ط بين رذيلتين غلوًا ونقصاً«1. ونجد هذا 
التعريف حاضرًا في أغلب كتابات الفالس��فة في العصور الوسطى، بما فيها 

كتابات الفالسفة المسلمين.
األخ��الق م��ن المنظ��ور األرس��طي واليوناني إجم��االً ه��ي التصورات 
الجوهرية للخير المنسجمة مع نظام الوجود، بحيث يكون السلوك األخالقي 
القويم هو التناس��ب م��ع التراتب الكون��ي. الفضيلة هي إذًا تب��وؤ المكانة 
المالئمة في الطبيعة، واس��تجابة كل كائن لطبيعت��ه؛ أي للخير الذي تتجه 

إليه غايته، والخير األقصى هو السعادة واالكتمال، وهو أساس العدالة.
ومن نافل القول إن هذا التصور الذي يس��تند لمقاربة طبيعية قد انهار 
مع التصورات الكوسمولوجية اليونانية والوسيطة؛ َبْيَد أن فكرة أولوية الخير 
على العدل اس��تعادت بعض الحضور في التص��ورات الجمعياتية التي ترفض 
المفهوم الذري غير المتعين للفردية الحديث��ة، معتبرة أن المعايير الخلقية 
ال يمكن أن تبنى على الصورية اإلجرائية، وإنما تس��تند دوماً لتقاليد قيمية 

تكرس صورة مسبقة للخير الجماعي2.
ولذا، فان اإلطار اإلتيق��ي وإن كان ال يمكن أن يخضع لتأس��يس عقلي 
كوني؛ فإنه األرضية القيمية للس��لوك األخالقي نفس��ه، ال��ذي يتطلب مثاًل 
للفعل وتقويماٍت قويًة تجس��د مبدأ التمييز األصلي بين الخير والشر، الذي 
رأى »س��بينوزا« أنه ليس له مضمون معرفي؛ إال أنه ال يمكن االستغناء عنه 
في تص��ور وتناول المس��ألة الخلقية؛ الرتباط��ه بمقتضى األم��ر � الطاعة. 
فالمعرف��ة تتعلق بالتمييز النوعي بين الجيد والس��يئ م��ن حيث هي أنماط 

وجود ال قيم متعالية3.

Aristote, Ethique a Nicomaque Gf Garnier Flammarion, p 54. 1 ـ 
 Charles Taylor, les sources du moi: la Formation de l'Identité Modern, Boreal, Monreal, 2003, 2 ـ
pp. 35 - 41.

Spinoza, L'Ethique, Gallimard, 1954, p 276. 3 ـ 
 G. Deleuze, «sur la Différence de l'ethique avec une Morale», Spinoza, :راجع ف��ي الموض��وع
Philosophie Pratique, Minuit, 2003, pp. 27 - 43.
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اإلتيقا موق��ف ما قبل معرفي، س��ابق عل��ى الوجود نفس��ه، يتحدد في 
مس��توى العالقة األصلية مع اآلخر، أو بعبارة لفيناس إنها نمط من الداللة 
والمعنى خارج س��لطة النس��ق ونظام الوج��ود، يتحدد بالمغاي��رة المطلقة، 

ويستبدل سؤال الوجود اإلنطولوجي بسؤال الحق في الوجود1.
ال تخضع القيم في اإلتيقا للتحديد العقلي؛ وإنما تس��تمد من التقاليد 

الثقافية ومن السياقات الحضارية، وفي مقدمتها الينابيع الدينية.
يتضح هذا المسلك في استناد كانط للمرجعية الدينية المسيحية في 
طرح إش��كالية الخير بصفته مقصدًا تقويمياً س��ابقاً لألوامر األخالقية، 
وش��رطا لتحققها خارج قوانين العقل. في كتابه »الدين في حدود مجرد 
العق��ل«2 � الذي رأى ريكور أن��ه يصدر عن »تأويلية فلس��فية للرجاء« � 
يرى كانط أن األوامر األخالقية � من حيث هي مقاصد قيمية � تعاني في 
منطلقها من حالة ش��لل أصلية، فتعجز اإلرادة عن االط��الع بإمكاناتها، 
ومن ثم حاجتها للدي��ن إلطالقها من عقالها. فالدي��ن وحده هو القادر 
على تحرير اإلرادة الحرة، وهو بذا يختلف جذرياً عن األخالق التي تقوم 
على العقالنية الصورية )عندما تصبح الحرية قانوناً كلياً ملزماً(. الدين 
هو اعتقاد غيبي في خيرية اإلنسان األصلية، وإبراز لهذا الوعد المخفي 
الذي ترمز إليه المنظومة الدينية بما تختزنه من رموز مقدسة وسرديات 

خارقة ولغة وحي3.
ال يشذ لفيناس عن هذه المقاربة من منظور يهودي؛ حيث يتحول معنى 
»االصطفاء« لديه م��ن القاموس الالهوتي إلى المعن��ى اإلتيقي بحيث يدل 
على االستعداد للخير بما هو مس��ؤولية تجاه اآلخر الذي هو الوجه المقابل 
للذات. إنه انس��حاب ال��ذات وانزياحها عن مركزها لصالح آخر تس��تجيب 
لنداء وجه��ه. وال تتحدد المس��ؤولية من منظور الحرية وإنم��ا انطالقاً من 

E. Levinas, Totalité et infini, Nijhoff, Lahaye, 1961, p. 13. 1 ـ 
2 ـ كانط: الدين في حدود مجرد العقل، ترجمة فتحي المسكيني، دار جداول، 2012.

 P.Ricoeur, «Une Hérméneutique Philosophique de la Réligion: Kant», Lectures 3, Seuil, 1994 3 ـ
pp. 19 - 42.
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حضور اآلخر في ال��ذات، فاإلتيقا لدى لفيناس هي إتيق��ا اصطفاء ال إتيقا 
إرادة، وبذا فهي سابقة على كل أخالقية ومستوحاة من القيم اليهودية1.

أين موقع اإلتيقا في منظومة الفقه اإلسالمي؟
يتعل��ق األمر هنا بالقي��م الناظمة للرؤي��ة األخالقية اإلس��المية وليس 
التكليفي��ة التي هي مناط التش��ريع والتحديد المعياري،  باألحكام واألوامر 
وتس��تند هذه القيم إلى التصورات الالهوتية واإلنتروبولوجية التي يختزنها 
النسق الديني في مقوماته العقدية والرمزية. ويمكن أن نقف في هذا الباب 

عند مستويات ثالثة: 
أواًل: إن البني��ة الالهوتية في اإلس��الم وإن 
كانت تق��وم فع��اًل على معي��ار التوحي��د؛ فإنها 
الغيب )اإلله  التشكل، تتوزع إلى الهوت  مزدوجة 
المجرد الذي ليس كمثله  شيء وال يكافئه أحد( 
واله��وت الش��هادة أو التجل��ي ال��ذي يصل حد 
أن  وال شك  المختلفة.  بتأويالته  الظاهر  التشبيه 
ه��ذه االزدواجي��ة هي التي تفس��ر ث��راء وتنوع 

المنظومة  العقدية الكالمية اإلس��المية التي تتأرجح بين الالهوت الس��لبي 
)نفي الصفات(، والتجس��يم الحرفي، مرورًا بالتأوي��ل العرفاني لصلة الحق 
والخلق. ولذا ال تس��تقيم األطروحة الهيغلية الش��هيرة حول استحالة انبثاق 
مفه��وم الحرية في التص��ور الالهوت��ي اإلس��المي القائم عل��ى »التجريد 
الالمح��دد وغير المتعين«، فال يبقى للذات إال االستس��الم للواحد وإخضاع 

العالم له بالقوة والعنف والتعصب2.
االصطفاء  فك��رة  ترفض  الالهوتية لإلس��الم  البنية  كان��ت  إذا  ثانياً: 
اليهودية وفكرة التجسد المسيحية ألسباب تتعلق بجوهر ومقتضيات التوحيد، 
ف��إن الهوت التوحي��د لم يفض إل��ى بناء ميتافيزيق��ا متعالي��ة للتفكير في 

Levinas, Autrement qu'être ou au-dela de l'Essence, Nijhoff Lahaye, 1974. 1 ـ 
Hegel, Lecons sur la Philosophie de l'Histoire, Vrin, 1963, pp. 275 - 278. 2 ـ 

ل تخ�سع �لقيم في 

�لإتيقا للتحديد �لعقلي؛ 

و�إنما ت�ستمد من �لتقاليد 

�ل�سياقات  �لثقافية ومن 

�لح�سارية، وفي مقدمتها 

�لينابيع �لدينية
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اإللوهية )إال في حدود فلس��فية ضيقة متأث��رة بالميتافيزيق��ا اليونانية( بل 
تحول إلى تص��ور إنتروبولوجي واس��ع يتعلق بمركزية اإلنس��ان بصفته مرآة 

الكون ومستودع األمانة اإللهية ومظهر الترقي واالكتمال.
ومع أن مفهوم االستخالف لم يستثمر إتيقا في الكتابات التراثية1 إال في 
حدود ضيقة؛ فإنه يؤسس في الواقع إلتيقا إسالمية شديدة الثراء، نلمس أهم 
محاولة حديثة لبلورتها في فكر الفيلس��وف الباكستاني »محمد إقبال«. يخرج 
إقبال هذا المفهوم من داللة اإلنابة الوظيفية عن اهلل في إقامة الش��رائع إلى 
مفهوم الرش��د اإلنساني، واضطالع الخليفة بدور المس��تخلف كاماًل بعد ختم 
النب��وة الذي ه��و حدث يرمز لرف��ع الحرج عن البش��ر، وتخويله��م الحرية 
والمس��ؤولية الكاملة عل��ى هذه األرض. فالق��رآن بهذا المعنى ش��هادة إلهية 

نهائية ودليل مرن وديناميكي لعمارة األرض والتحقق بالكمال اإللهي2.
ولقد حاول المستش��رق الياباني »توش��يهكو ايزوتس��و « رصد الرؤية 
اإلتيقي��ة في الق��رآن الكريم � من منظ��ور التحليل اللغ��وي � مبرزا على 
األخص المنظور القيمي للبنية الالهوتية اإلس��المية في مستوى األوصاف 
اإللهية وعالقة اإلحسان المتبادلة بين الخالق واإلنسان وتأثير هذه البنية 
على طبيعة الس��لوك األخالقي3، إال أن طبيعة منهجه اللس��اني المتمحور 
حول دراس��ة الملفوظات والتعابير حال دون استكشاف أعمق لهذه الرؤية 
اإلتيقية. كما أن رضوان الس��يد اس��تظهر ه��ذه البنية القيمي��ة لإلتيقا 
اإلس��المية في ست قيم رئيس��ة ناظمة هي: وحدة الخلق والرحمة والعدل 

والخير العام واالحتساب والغاية4.

1 ـ قدم عبد النور بدار مراجعة نقدية للتصورات التراثية لالستخالف في عمله المهم: 
A. Bidar, l'Islam sans Soumission, Albin Michel, 2008, pp. 90 - 97.

2 ـ راجع محمد إقبال، تجديد الفكر الديني في اإلسالم، ترجمة عباس محمود، دار الهداية، ط 2، 2000.
راجع في المنظور نفسه: سليمان بشير ديان، اإلسالم والمجتمع المفتوح: اإلخالص والحركة في 

فكر محمد إقبال، ترجمة السيد ولد أباه، دار جداول، 2011.
A. Bidar, l'islam Face a la Mort de Dieu, François Bourin Editeur, 2010.
Toshihiko Izutsu, God and Man in the Koran, Ayer co pub, 1980. 3 ـ 

4 ـ رضوان الس��يد، »منظومة القيم والحياة األخالقية في الرؤية اإلسالمية«، التسامح، العدد 28، 
ص 12 - 22.
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ثالثاً: يبدو مبحث المقاصد القيمية جلياً في باب »مقاصد الشريعة« في 
الدراس��ات األصولية. وبغض النظر عن اإلشكال اإلبستمولوجي المطروح حول 
مبحث المقاصد هل يشكل محورًا من محاور المنظومة األصولية أم هو تشكيلة 
معرفية جديدة بمنهجها الخ��اص ومنظومتها االصطالحي��ة وأدواتها النظرية 
والعملية؛ فإنه مما ال شك فيه أن النس��ق الفقهي يخرج في هذا المبحث من 
نطاق التقعيد المعياري والضبط اإلجرائي لألحكام إلى إطار الكليات الغائية 

المرتبطة بهوية الذات اإلنسانية في مستويات وجودها المتنوعة.
ولعل ذلك ما أدركه العاّلمة »الطاهر بن عاشور« في تأكيده أن مبحث 
المقاصد ال يتعل��ق بالمباحث األصولي��ة التقليدية التي »ت��دور حول محور 
اس��تنباط األحكام من ألفاظ الش��رع بواس��طة قواعد تمكن العارف بها من 
انتزاع الفروع منها، أو من انتزاع أوصاف تؤيد بها تلك األلفاظ، ويمكن أن 
تجعل تلك األوصاف باعثا على التشريع، فتقاس فروع كثيرة على مورد لفظ 
منها باعتقاد اش��تمال تلك الفروع كلها على الوصف الذي اعتقدوا أنه مراد 

من لفظ الشارع، وهو الوصف المسمى علة«1.
أصول الفقه بالمعنى الذي يبينه ابن عاش��ور ال يتع��دى القواعد الكلية 
المستمدة من الصنعة الفقهية في الفروع والجزئيات، وهي في مجملها تتعلق 
باس��تثمار داللة األحكام من الخطاب الش��رعي؛ أي األوام��ر التكليفية التي 

ينعقد بها التعبد وينبني عليها الجزاء والعقوبة.
ويتضح هذا المعنى من التعريف��ات األصولية المختلفة للفقه، فالفقه 
هو بعبارة الجويني: »العلم باألحكام الش��رعية«2، والفقيه بعبارة الغزالي 
هو ال��ذي »ينظر في نس��بة فع��ل المكلف إل��ى خطاب الش��رع في أمره 
ونهيه«3، والفقه بحسب تعريف الرازي: »العلم باألحكام الشرعية« تكريرًا 

لمقولة الجويني4.

1 ـ الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية، دار النفائس، 2011، ص 167.
2 ـ إمام الحرمين الجويني، البرهان في أصول الفقه، دار الكتب العلمية، 1997، ج 1، ص 8.

3 ـ أبو حامد الغزالي، المستصفى من علم األصول، دار الكتب العلمية، 2010، ص 18.
4 ـ اإلمام فخر الدين الرازي، المحصول في علم األصول، دار الكتب العلمية، 1999، المجلد 1، ص 4.
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وقد لخص الجرجان��ي التعريفات األصولي��ة للفقه بقول��ه: »هو العلم 
باألحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية«1.

ولذا يمكن أن نجمل أصول الفقه في مباحث ثالثة أساس��ية هي: منهجية 
تأويلية تتحرى استنباط األدلة الشرعية، ومبحث لغوي يتعلق بدالالت األلفاظ، 
ومبحث إبس��تمولوجي يتعلق بس��ياقات التش��ريع. فهو من ه��ذا المنظور علم 

يتداخل فيه التحليل اللغوي والمنطق الحجاجي وتأويلية التقنين الشرعي2.
يختلف إذًا مبحث المقاصد عن علم األحكام الش��رعية؛ لكونه ال ُيعنى 
بطبيعة وصيغ ومراتب األوام��ر التكليفية، وإنما بالمنظ��ور القيمي للخطاب 
الش��رعي بصفته التعبير المعياري ع��ن المقام الوجودي اإلنس��اني )مفهوم 
الفطرة(. ومن هنا مغزى قول ابن عاش��ور: »إن معظم أصول الفقه ال ترجع 

إلى خدمة أحكام الشريعة«.
وإذا كان األصولي��ون من��ذ الجوين��ي قد تعرض��وا لمصالح الش��ريعة 
وضرورياته��ا، فإنما كان ذلك »يخص مقاصد أنواع المش��روعات في طوالع 

األبواب من دون مقاصد التشريع العامة«3.
ومن الجلي أن األصوليين طرقوا ف��ي الغالب مبحث المقاصد من باب 
التعليل الذي يتعلق بالقياس، مع اختالف واسع في تحديد طبيعة العلة، هل 
هي اإلمارة على حكم الن��ص أو العنصر المؤثر في الحكم أو الحكمة منه. 
وله��ذا المبحث صلة بدهي��ة باإلش��كاالت الكالمية التي أقحم��ت بقوة في 
كتابات األصوليين المتأخرين. ولقد لخص تاج الدين السبكي الجدل حول 
التعليل بقولته المعروفة: »اش��تهر ع��ن المتكلمين أن أح��كام اهلل ال تعلل، 

واشتهر عن الفقهاء التعليل«.

1 ـ الشريف الجرجاني، التعريفات، دار الكتب العلمية، 2002، ص 170.
2 ـ قدم حس��ن حنفي محاولة لقراءة أصول الفقه من منظور تحليل التجارب الش��عورية؛ »أي فهم 

النص بردِّه إلى أصله في التجربة اإلنسانية«.
انظر كتابه: من النص إل��ى الواقع: محاولة إلع��ادة بناء أصول الفقه )مجل��دان(، دار المدار 

اإلسالمي، 2005 � راجع مقدمة الجزء الثاني، ص 36.
3 ـ ابن عاشور، المرجع السابق، ص 167.
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وإذا كان الجويني هو أول من بلور التصنيف الثالثي للمصالح بتوزيعها 
إلى ضروري��ات وحاجيات وتحس��ينيات في مبح��ث التعليل، ال��ذي هو أحد 
مباح��ث القي��اس1، وكان الغزالي هو أول م��ن وضع أطروح��ة الضروريات 
الخم��س � أي حفظ الدي��ن والنف��س والعقل والنس��ل والمال ف��ي مبحث 
االستحس��ان2 � فإن نظرية المقاصد في أفقها اإلتيقي المنفصل والمنسجم 

لم تبدأ إال مع »العز بن عبد السالم«، لتكتمل مع أبي إسحاق الشاطبي.
وال بد من اإلشارة إلى أن مبحث المقاصد لدى ابن عبد السالم والشاطبي 
تبلور في سياق صوفي جلي، ولم يأخذ شكل الكتابة األصولية التقليدية. فكتاب 
ابن عبد السالم الرئيس في المس��ألة يحمل عنوان »قواعد األحكام في إصالح 
األنام« مما ينم عن الخلفية الصوفية التي عرف بها، والكتاب وإن كان يعالج 

نظرية المصالح؛ فإنه يتناولها من هذا المنظور القيمي التربوي.
يقول ابن عبد الس��الم: »ويعبر ع��ن المصالح بالخير والش��ر، والدفع 
والضر، والحس��نات والس��يئات؛ ألن المصالح كلها خيور نافعات حس��نات، 

والمفاسد بأسرها مضرات سيئات«3.
وال يدخل ابن عبد السالم في النقاشات الكالمية النظرية حول التعليل 
العقلي، وإنم��ا يكتفي بالق��ول: إن المعيار ف��ي تحديد مصال��ح الناس هو 
»الظنون العامة«، وهي في معظمها »معروفة بالعقل.. قبل ورود الشرع«، كما 
أنها مصدر اتفاق كل الش��رائع. ويقدم ابن عبد الس��الم تمييزًا واضحاً بين 
مصالح اآلخرة التي »ال تعرف إال بالش��رائع« ومصال��ح الدنيا التي تعرف 
»بالضرورات والتج��ارب والعادات والظنون المتغيرات، فإن خفي ش��يء من 

ذلك طلب من أدلته«4.
إن ما نلمس��ه جليا في نظري��ة المصالح لدى ابن عبد الس��الم هو أن 
مدارها ليس وضع األحكام؛ بل إن الش��ريعة بالنسبة إليه ليست في أساسها 

1 ـ الجويني، البرهان، ج 2، ص 79 - 80.
2 ـ الغزالي، المستصفى، ص 275.

3 ـ عز الدين بن عبد السالم، قواعد األحكام في إصالح األنام، دار ابن حزم، 2003، ص 9.
4 ـ المرجع السابق، ص 13.
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تقنيًنا لمعايير ضابطة للس��لوك؛ بل هي إتيقا عامة، فهي »كلها نصائح، إما 
بدرء مفاسد، أو بجلب مصالح«1.

من هذا المنظور، يبيّن ابن عبد السالم أن الشريعة مستويان: 

مس��توى تعبدي يتمحور كله ح��ول عالقة التقرب اإللهي؛ أي بحس��ب  -
عباراته »إجالل اإلله وتعظيمه ومهابته والتوكل عليه والتفويض إليه«.

مستوى تكليفي يتعلق كله »بمصالح العباد«، بحسب أسباب موضوعية  -
ومصالح محددة2.

وال يخرج الش��اطبي عن هذا التصور رغم االتج��اه الغالب في النظر 
إليه مجددًا في علم أصول الفقه بتطوي��ر أطروحات الجويني والغزالي في 
كليات الش��ريعة ومصالحها خروج��اً من أزمة إبس��تمولوجية قوضت البناء 

المنهجي للفكر األصولي3.
ونادرًا ما يقف دارسو نظرية الشاطبي حول العنوان الذي اختاره مؤلف 
كتاب »الموافق��ات« لمصنفه وه��و كما ورد في مقدمته »التعريف بأســـرار 
التكليف«، وقد عدل عنه بحس��ب اعترافه إلى عبارة »الموافقات« التي أشار 

إليه بها أحد أصدقائه بناء على رؤيا في النوم4.
والحال أن موضوع نظرية المقاصد ال يتعلق بمصالح الشرع وكلياته، بل 
بمقاصد التكلي��ف التي هي من مباحث القي��م والفضائل ال مباحث األحكام 

استنباطاً واستدالالً.

1 ـ المرجع السابق، ص 14.
2 ـ المرجع السابق، 243 - 244.

3 ـ راجع مثاًل: عبد المجيد الصغير، الفكر األصولي وإش��كالية السلطة العلمية في اإلسالم: قراءة 
في نشأة علم األصول ومقاصد الشريعة، دار المنتخب العربي، 1994، ص 484 - 485.

وقد تتبع أحمد الريس��وني مظاه��ر التقليد والتجديد ف��ي نظرية المقاصد الش��اطبية التي عدها 
امتدادًا ألطروحة المصالح الجويني��ة � الغزالية ومذهب المالكية في االس��تصالح مع تطوير هذا 

المسلك األصولي.
نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي، دار الكلمة، 1997، ص 253 - 278.

4 ـ أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، دار الكتب العلمية، 2004، ص 16.
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التكليفية والوضعية بحسب  بالتفصيل لألحكام  ومع أن الشاطبي يتعرض 
تصنيفاتها المعيارية المألوفة في كتب أصول الفقه؛ فإن الخلفية التي ينطلق 
إنس��انية كونية دل عليها االستقراء  منها هي مقاصد الش��ريعة بصفتها قيماً 
ال مرجعيات مؤطرة للحكم. ومن هنا جاء عزوفه عن النقاش��ات الكالمية في 
التعليل التي ُيكثر منها األصوليون السابقون عليه )خصوصاً الجويني والغزالي 
والرازي(، معلقاً بقوله: »والمعتمد إنما هو أنا إذا استقرينا من الشريعة أنها 

وضعت لمصالح العباد استقراء ال ينازع فيه الرازي وال غيره«1.
إن نظرية المقاصد الش��اطبية في رأينا هي 
أطروح��ة إتيقي��ة تتح��دد ف��ي مس��تويات ثالثة 
أظهرها »طه عبد الرحٰم��ن« في قراءته الطريفة 

ألصول الشاطبي: 
بالمضامين  المتعلقة  »المقصودات«  نظرية   �
انطباقها  الش��رعي من حي��ث  للخطاب  الداللية 
على مقتضي��ات الفطرة؛ أي الطبيع��ة األخالقية 

التي تتأسس عليها القيم اإلنسانية الثابتة. أطروحة المصالح هنا تختلف من 
حيث المنهجي��ة والغاية عن التحدي��د األصولي الوارد ف��ي مباحث القياس 

واألدلة اإلضافية لالستنباط2.
� نظرية »القصود« المتعلقة بالمضامين الش��عورية للخطاب الش��رعي من 
حيث كون القصد عماًل إرادياً يؤخذ من منطوق النص ومفهومه ال يمكن االكتفاء 
فيه بظاهر النص؛ بل إنه مدرك عقلي عملي يتجذر في ممارس��ة قيمية. فالعبرة 
في األحكام الشرعية »بالمدلوالت المقصودة ال بالصورة المنطوقة«. ولقد توقف 
الش��اطبي في نظرية القصود عند س��متي اإلرادية )إرادة الشارع األمرية وإرادة 

المكلف االمتثالية( والتجرد؛ أي التجرد من األغراض، وإخالص النية3.

1 ـ المرجع السابق، ص 220.
2 ـ راجع مبحث »بيان قصد الش��ارع في وضع الشريعة« من الموافقات، ص 221 - 222، وفيه إعادة 

تصور نظرية المصالح بتقسيماتها المعروفة.
3 ـ عالج الشاطبي هذه النظرية في كتاب األحكام من الموافقات، ص 63 - 218.

�إّن �لخلفية �لتي ينطلق 

منها هي مقا�سد �ل�سريعة 

�إن�سانية  ب�سفتها قيمًا 

كونية دل عليها 

�ل�ستقر�ء ل مرجعيات 

موؤطرة للحكم
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� نظرية »المقاصد« التي تبحث في المضامين القيمية للخطاب الشرعي؛ 
أي غاي��ة الحكم الش��رعي من حي��ث صبغت��ه الحكمية وصبغت��ه المصلحية. 
بالصبغة الحكمية يخرج الشاطبي من مسلك »التعليل السببي« لدى األصوليين 
إلى نمط »التعلي��ل الغائي« القائم عل��ى أحكام قيمية وحك��م معنوية؛ بحيث 
يصبح السبب مشروطاً بحصول الغاية من الحكم. وبالصيغة المصلحية يخرج 

الشاطبي من المفهوم النفعي المادي إلى مفهوم الصالح األخالقي1.
إن ما نستنتجه من قراءة »طه عبد الرحٰمن« ألطروحة الشاطبي2 هو أن 
النظري��ة المقاصدي��ة ليس��ت تعدي��اًل أو تجدي��دًا ف��ي البني��ة األصولية 
الكالسيكية وإن تناولت أغلب موضوعاتها، وإنما هي نظرية إتيقية في القيم 
الضابطة للتكليف، ومن هنا تصلح أن تكون أساس تأويلية إنتربولوجية للفقه 
اإلسالمي. وال ش��ك أن الخلفية الصوفية المعروفة للشاطبي3 كان لها تأثير 

على تصوره القيمي للفقه اإلسالمي.
ويتعين أن نش��ير هنا إل��ى أن المقاصدية الش��اطبية تحولت في نظر 
المحدثين التي افتتنوا بها إلى منهج أصولي جديد بدالً من استكشاف اآلفاق 

اإلتيقية الرحبة التي ألمحنا إليها.

�أخالق �لو�جب ثانيًا: 

تؤس��س فلس��فة كانط األخالقية لالتجاه المحوري الذي س��لكته فلسفة 
األخالق الحديثة، من حيث انبناؤها على مفهوم الرش��د واالس��تقاللية، في 
مقابل االنس��جام مع نظام الطبيع��ة )الفكر اليونان��ي( أو الخالص الديني 

)الالهوت المسيحي(.

1 ـ راجع الموافقات في القسم الثالث المتعلق بالمقاصد، ص 219 - 468.
2 ـ طه عبد الرحٰمن، تجديد المنهج في تقويم التراث، المركز الثقافي العربي، ط 2 د. ت، ص 97 - 109.

3 ـ تب��دو ه��ذه الخلفية الصوفي��ة واضحة في كتاب��ه االعتصام ال��ذي طرح فيه تص��وره للصوفية 
المعتدلة المجردة من »البدع«؛ راجع على األخص »االعتصام« مؤسس��ة الكتب الثقافية )د. ت(، 

ص 140 - 148.
راجع حول عالقت��ه بالصوفية: وائل حالق: تاريخ النظريات الفقهية في اإلس��الم، ترجمة أحمد 

موصللي، المدار اإلسالمي، 2007، ص 218 - 219.
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األخالق من هذا المنظور هي ما يميز اإلنس��ان بصفته قادرا على االكتمال 
والتمدن )أطروحة روس��و(، مما يعني نتيجتي��ن بارزتين لهما األث��ر الكبير في 
الفكر الحديث: تكريس مفهوم الحرية اإلنس��انية من حيث هي تعبير عن إرادة 

الذات المستقلة، وتأكيد الطابع التاريخي الحركي لنمط االجتماع اإلنساني.
فاألخ��الق تقتضي الحري��ة كملكة للتغل��ب على الن��وازع الطبيعية التي 
تفضي باإلنس��ان إلى األنانية، ولذا كان معيار السلوك األخالقي هو اإلرادة 
المج��ردة التي تتطابق مع أح��كام العقل العملي الكلي��ة. فالفضيلة من هذا 
المنظور ليست قوة نفس��ية يتفاوت فيها البشر بل هي تحقق الستعداد طبعي 

يشترك فيه البشر بالتساوي.
األخالق تتخذ ش��كل قان��ون كل��ي وعقالني وضروري، يس��تمد س��مته 
المعيارية من األمرية القطعية المجردة بمنأى عن س��ياقات ومآالت التجربة 
العينية وعن أي غايات خ��ارج مفهوم الواجب وااللت��زام األخالقي بما فيها 

غائية السعادة التي شكلت بالنسبة للفلسفة القديمة هدف األخالق1.
وبغض النظ��ر عّما للنظري��ة األخالقي��ة الكانطية من انتق��ادات عديدة 
بخص��وص مثاليتها المجردة وصرامتها غير الواقعية )من هيغل إلى ش��وبهاور 
ونيتشه(، فإن فلسفات األخالق ما بعد الكانطية وإن كانت ال تصدر عن تصوره 
للطبيعة اإلنسانية ومذهبه في الحق الطبيعي ومقدماته الميتافيزيقية التي رأى 
أنها من مقتضيات العق��ل العملي )اإلله وخلود النفس والحرية( فإنها حافظت 
على فكرته األساس��ية القائمة على مبدأ تش��ريع الس��لوك كقاعدة كلية قابلة 
التواضعي��ة« )ابل وهابرماس وجوناس..(  للتعميم. وما يميز »األخالقيات غير 
هو اعتبار األس��س األخالقية مدار نقاش عمومي بالطرق البرهانية، لكن من 
منظور يفضي دوماً لمعيار الكونية الذي من دونه يس��قط الخطاب الفلس��في 
 Contradiction Performative »بحسب ما بين هابرماس في »التناقض اإلنجازي

أي التعارض ما بين المقول وصيغة قوله2.

1 ـ كانط، نقد العقل العملي، ترجمة ناجي عونلي، دار جداول، 2011.
=2 ـ راجع نقد هابرماس لنيتشه وفوكو ودريدا من هذا المنظور النقدي.
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وما يهمنا ف��ي هذا الحيز هو تبيان أهمية التأس��يس القانوني لألخالق 
في الفلس��فة الحديث��ة، كما هو ب��ارز عند كان��ط، ومن قبله كل فالس��فة 

»القانون الطبيعي« )هوبز وسبينوزا ولوك ومونتسكيو..(.
فالقانون الطبيعي الحديث يقوم على التمييز غير المسبوق بين الظاهرة 
الخاضعة للس��ببية الطبيعية والقانون بصفته حصيل��ة اإلرادة الحرة، وعلى 
أولوية ال��ذات الفردية الحرة والمس��ؤولة )القانون الذات��ي( على المدونة 

المعيارية )القانون الموضوعي(.
فهو قانون يصدر عن الطبيعة اإلنس��انية، وليس ع��ن الطبيعة بالمفهوم 
اليوناني والوس��يط، وهو به��ذا المعنى مصدر القان��ون الوضعي ومرجعيته، 
باعتبار أن سلطة التش��ريع وأهليته الممنوحتين لإلنس��ان سببهما هو طابعه 

العقالني الحر1.
بي��ن األخالق بصفته��ا تقوم على  ومع أن كان��ط يقيم تميي��زًا واضحاً 
الواج��ب خارج أي اعتبارات ظرفي��ة ومن دون أي دوافع أخ��رى في حين أن 
الداف��ع القانوني ق��د يكون خارجي��اً وقد يقتض��ي الفعل القانون��ي اللجوء 
لإلكراه2، إال أن القانون واألخ��الق يتفقان في الس��مة الكونية وفي اعتبار 

الحرية شرطاً للتشريع األخالقي والقانوني معا3ً.
األخالق هي مجال قيم اإلرادة الذاتية، والقانون هو مجال تشكل وتجسد 
العقل العمومي أو »اإلرادة المش��تركة« بعبارة روس��و، في حين أن الدين هو 
مج��ال القناعة الفردية. ففي مقاب��ل المجموعة العقدي��ة القائمة على وحدة 
االنتم��اء الديني واالتفاق ح��ول تصور الخي��ر الجوهري المش��ترك، أصبح 
النظام االجتماعي ف��ي عصور الحداثة األوروبية متجس��دا في أنماط جديدة 

J. Habermas, Le Discours Philosophique de la Modernité, Gallimard 1988.

راجع بصفة خاصة الفصل المخصص لنيتشه من صفحة 102 إلى صفحة 127.
1 ـ راجع حول القانون الطبيعي: 

Leo Strauss, Natural Right and History, The University of Chicago, 1999.

Kant, Metaphysique des moeurs, Vrin, 1971, p. 93. 2 ـ 
S. Goyart Fabre: Kant et le Probléme du Droit, Vrin, 1975. 3 ـ راجع في الموضوع: 

=
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من االجتماع: االئتالف القائم على االلتزامات )جان بودين( وائتالف المنافع 
)هوبز( وائتالف اإلرادات )روسو( وائتالف الثقة )المفكرون الليبراليون(.

بيد أن هذا التمييز بين األخالق والقانون � أو بين دائرة القناعة الذاتية 
والمج��ال العمومي المحايد � أفضى إلى إش��كالين مضاعفي��ن هما: طبيعة 
ومرجعية القيم العمومية المشتركة من جهة، ونمط تسيير وإدارة الصراعات 
المتولدة عن اختالف وتصادم القناعات األخالقية والميتافيزيقية األساس��ية 

من جهة أخرى.
بخصوص اإلش��كال األول، نلم��س أن فكرة القان��ون العمومي تعاني من 
خل��ل أصلي ف��ي البناء النظ��ري، من حي��ث كونه��ا تتأرجح بي��ن تعاقدية 
ون��زوع للصياغة  التاريخانية(  )المقارب��ة  اصطناعي��ة عرضي��ة واحتمالي��ة 
الموضوعية العلمية؛ أي تحويل القيم العمومية إلى ظواهر طبيعية )المقاربة 

الوضعية(، مما يؤدي في الحالتين إلى مأزق فكري ال خروج منه1.
ولذا يمكن القول مع الفيلسوف االيطالي »جورجيو أغامبن«: إن النسق 
القانون��ي الحدي��ث يقوم عل��ى »تعلي��ق المعي��ار القيمي« إلخف��اء الحالة 
االس��تثنائية التي هي الفعل المؤس��س للقانون والس��ابق ضرورة على لحظة 
سيادته، فالس��يادة في ذاتها حالة استثنائية. االستثناء بحسب عبارة اغامبن 
هو »الع��دة األصلية التي بفضلها يحيل القانون إلى الحياة، ويس��تبطنها في 

داخله من خالل تعليق نفسه«2.
والمفارقة هنا هي أن مفهوم الس��يادة � الذي ه��و التعبير القانوني عن 
حالة االستثناء )فال سيادة من دون التمتع بسلطة االستثناء( � مقولة الهوتية 
ملتبسة حتى لو كانت تبلورت نظرياً في األدبيات العلمانية. لقد بيّن الفيلسوف 
والقانوني األلماني »كارل شميت« أن مقولة السيادة »مفهوم الهوتي معلمن«، 

أفضت إليه إحالة أوصاف اإلله المطلق المشرع إلى الدولة3.

Leo Strauss, La Philosophie Politique et l'Histoire, Librairie Générale Française, pp. 105 - 138. 1 ـ 
Giorgio Agamben, Etat d'Excéption, Seuil, 2003 p. 10. 2 ـ 
Carl Schmitt, Théologie Politique, Gallimard, 1988, p. 47. 3 ـ 
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ولي��س التصور الوضع��ي للقانون إال مظه��رًا من مظاهر ه��ذه المرجعية 
الالهوتية الملتبسة، فالقانون بمفهومه الحديث � كعالقة ضرورية بين الظواهر 
)ديكارت، هوبز، سبينوزا، كانط...( � يطرح المشكل الميتافيزيقي حول ضمانة 
التطابق بي��ن القانون والموض��وع المنفصل عنه. وقد تتبع »رمي براغ« نش��أة 
القانون بمفهومه الراهن، مبيناً أن التصور الحالي للقانون العمومي مر بمرحلة 
الهوتية إطالقية تمثلت في اعتقاد كون قواني��ن الطبيعة مواطن لفرض اإلرادة 
اإللهية على مخلوقاته بحيث ال س��بيل له��م إال اتباعها. فال ف��رق بين اعتبار 
القوانين تجسيدًا إلرادة الخالق المطلقة والقول بأنها حصيلة أمر إلهي. وهكذا 
تم اختزال األمر المطلق إلى حالة طبيعية ضرورية، وتم تحويل مفهوم اإلرادة 
من ُبعده��ا الالهوتي األصلي )القان��ون كتعبير عن إرادة اإلل��ه المطلقة( إلى 
ُبعدها البش��ري بإرجاع مصدر القانون وشرعيته لإلرادة اإلنسانية الحرة، ومن 

ثم منحه صبغة عقالنية وموضوعية على غرار القانون الطبيعي1.
أما إشكال إدارة الصراعات المتولدة عن تعددية القناعات الفردية الجوهرية 
وحيادية المجال العمومي التي هي أس��اس مفهوم العلمن��ة، فقد تمثل في صعوبة 
بناء تصور إجرائي محض لعدالة توزيعية من دون سقف معياري قبلي. ولعل آخر 
محاولة في هذا الباب هي نظرية الفيلسوف األمريكي »جون راولز«2 التي شكلت 
آخر صياغة فلس��فية لألطروحة الليبرالية القائمة على أسبقية معيار العدل على 

معيار الخير، وعلى تعويض اإلجماع اإلقناعي باإلجماع عن طريق التوفيق.
ولقد بينت بعض األعمال الفلسفية األخيرة، من أهمها دراسات هابرماس 
وجان مارك فري وتشارلز تايلور، أن نموذج الفصل بين التصورات الجوهرية 

Remi Brague, La loi de Dieu, Gallimard, 2005, pp. 396 - 397. 1 ـ 
في االتجاه نفس��ه بيَّن جيورجيو أغامبن أن الحقل السياسي الغربي الحديث قد جمع بين تصور 
إطالقي الهوتي للس��لطة وتسيير اقتصادي مادي لها باعتبار أن تس��يير شؤون المدينة هو نمط 
من التس��يير المنزلي. فما تتمتع به الدولة من مظاهر مجد وقداس��ة إنما أريد به إخفاء حالة 

الفراغ التي تطبع الحكم السياسي منذ أن تحول إلى مجرد مفهوم تدبيري.
G. Agamben, Le Régne et la Gloire, Seuil, 2008 pp. 299 - 376.

2 ـ حول هذه النظرية راجع دراستنا: »اضطراب المفاهيم الفلسفية، جدل الحداثة لدى ليو شتراوس 
نموذجاً«، مجلة التسامح، العدد 27.
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للخير المشترك والمجال العمومي يعاني من خلل جوهري في الحقوق المدنية، 
بمنعه عملياً المواطنين من النقاش الحر حول القيم األساس��ية التي تؤس��س 
نم��ط اجتماعهم المنظم. كما أن هذا النموذج يفضي إلى ش��كل من أش��كال 
انفصام الش��خصية بين محددات االنتماء المدني ومحددات االنتماء العقدي. 
وما يتعين التنبيه إليه هو أن الحوار حول المس��ألة الدينية � السياسية يشهد 
راهناً تحوالت نوعية في المجتمعات الغربية نفسها التي أطلق عليها الفيلسوف 

األلماني »هابرماس« عبارة »المجتمعات ما بعد العلمانية«.
لقد بيَّن هابرماس أن��ه لم يعد من الممكن 
إقصاء الدين م��ن الحوار العموم��ي حول القيم 
المدني��ة الضابط��ة للش��أن الجماع��ي، بعد أن 
المعياري  الس��ياج  تدعيم  إلى  الحاج��ة  تزايدت 
اله��ش لديمقراطية تعددية ال تس��تند في بنائها 
الشرعي إال إلى نظرية إجرائية للعدالة ال يمكن 
اإلش��كاليات  على  الجوهرية  اإلجاب��ات  تقدم  أن 

الوجودية الكبرى لإلنسان المعاصر.
ومن الطبيعي أن عودة الدين هنا ال تعني رجوع الدور القديم للمؤسسة 
الديني��ة في الش��أن االجتماعي � السياس��ي، وإنم��ا انفتاح مي��دان الحوار 
العمومي على اآلراء والقيم الدينية في س��ياق مسلك برهاني حجاجي مفتوح 

من دون سقف عقدي أو معياري مسبق1.

كيف يمكن للنظر للمسألة األخالقية في اإلسالم؟ وما هي عالقة 
األخالق والقانون في الفقه اإلسالمي؟

يتعين هنا التنبيه إلى الصورة الس��ائدة في بعض األدبيات االستش��راقية 
حول خلو اإلسالم من نزعة أخالقية بالمفهوم الحديث الذي حددنا؛ أي أخالق 

 J. Habermas, «Réligion et Sphère Publique» dans Entre Naturalisme et Réligion. les Défis de 1 ـ
 la Démocratie, Gallimard 2008 pp. 170 - 211 J.M.Ferry, la Réligion Réflexive Editions du, cerf,
2010, C.Taylor. A Secular Age Belknap, Harvard University Press, 2007.

�إن نموذج �لف�سل بين 

�لت�سور�ت �لجوهرية 

للخير �لم�سترك 

و�لمجال �لعمومي يعاني 

من خلل جوهري في 

�لحقوق �لمدنية
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الواجب المس��تندة للحرية الذاتية خارج أي وصاية خارجية، مع اعتبار الفقه 
مدونة قانونية تكرس العالقة العضوية بين الديني والسياسي في اإلسالم1.

وم��ع أن الجي��ل األول من المستش��رقين � من نوع كريس��تيان س��نوك 
هورغرونج2 وغولدتزيهر3 وش��اخت4 � مال إلى اعتبار الش��ريعة اإلس��المية 
مجرد مدونة تش��ريعية عام��ة »غير معقلن��ة«، وال يمكن أن تك��ون منظومة 
قانوني��ة بالمفهوم الحدي��ث، فإن هذا التص��ور الذي تبناه عال��م االجتماع 
األلماني الكبير ماكس فيبر5 قد أفضى تدريجياً إلى فكرة القانون اإلسالمي 

الكلي و »الجامد« الذي يتعارض مع أي فكر أخالقي إنساني6.
إن ما نريد أن نبينه هو أن الُبعد األخالقي هو المحدد األساس لألحكام 
الفقهي��ة، التي ال يمكن النظ��ر إليها كمدون��ة قانونية وضعي��ة، بل معايير 
ضابطة للس��لوك بين األفراد بحسب الش��رطين األساس��يين المطلوبين في 
الحكم األخالقي؛ أي مب��دأ الحرية ومبدأ الش��مولية. ولق��د ذهب »محمد 
عبد اهلل دراز« في دراسته الرائدة حول األخالق في القرآن إلى أن المنظومة 

األخالقية في اإلسالم تنسجم في الجوهر مع الفلسفة األخالقية الكانطية.
يجمل دراز مرتكزات النظرية األخالقية في اإلسالم في خمس محددات 
هي: الواج��ب )أو األم��ر(، والمس��ؤولية )أو التكليف(، الغاي��ة )أو النية(، 

العقوبة )أو الجزاء(، الجهد )أو الكسب(.
ويرفض دراز النظر إلى األخالق القرآنية بصفتها أخالقاً دينية؛ لكونها 

 Bernard Lewis, The Political Language of Islam, University of Chicago Press, مث��اًل:  1 ـ راج��ع 
1991, Louis Gardet, L'Islam Rélgion et Communaute, Desclee, De Brower, 2002.

Christian Snouck Hurgronje, Oeuvres Choisies, Brill, 1957. 2 ـ 
Ignaz Goldziher, Le Dogme et la loi de l'Islam, edition de l'Eclat, 2005. 3 ـ 
Joseph Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, Clarendon Press, Oxford, 1950. 4 ـ 
Max Weber, Sociologie de la Réligion, Puf, 1986. 5 ـ 
6 ـ راجع حول الدراس��ات االستش��راقية التي تناولت النس��ق المعياري اإلس��المي المقدم��ة النقدية 
 Baber Johansen, Contingency in a Sacred Law and Ethical Norms in the :لجوهنس��ون في كتاب��ه
Muslim Fiqh, Leiden, Brill, 1999.

 Harald Motzki, The Origins of Islamic Jurisprudence, Leiden, :راجع ايضاً من المنظور النقدي
Brill, 2002.
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ال تتعلق بتنظيم العالقة بين اإللهي والبش��ري، كما أنها في مجملها تضبط 
الس��لوك الخارجي ال الحياة الروحي��ة التي تتعلق بالقل��ب وبالوعي الذاتي 
الداخلي، تنيط تحقيق القيم العادلة في األرض وبوس��ائلها، ال في الس��ماء 
وحده��ا. واألحكام األخالقية في القرآن الكريم ليس��ت معلق��ة على الجزاء 
األخروي وحده، وال هي أوامر مطلقة ال تقبل التعقل والفهم؛ بل تس��تند إلى 
براهين عقلي��ة وإلى مقاصد إنس��انية، وتراعي األحوال الواقعية لإلنس��ان، 

وتعالج سلوكه عبر منهجية تربوية مرنة ومتدرجة.
صحيح أن العامل الديني يدخل في اعتبار الش��ارع، سواء لوضع قاعدة 
تنظيمية لجانب من جوانب السلوك اإلنساني، أم لتوفير ضمان قوي لفاعلية 
الحكم، أم لتبرير منحى ال يمكن للعقل الحس��م فيه، لكن في كل األحوال 

ال يلتبس الديني باألخالقي، وال يتبع أحدهما اآلخر أو يحدده.
وفي معالجت��ه للمصدر الديني لألخ��الق القرآنية، يبيّ��ن دراز أن القرآن 
صريح في القول بأسبقية قانون الضمير )الفطرة( على الدين الوضعي؛ فالشعور 
بالخير والشر والعدل والظلم مفطور في النفس البشرية. فما تقوم به الشرائع 
هو تأكيد ه��ذا القانون الطبيع��ي وتكميله وتوضيحه. كم��ا أن الحكم الوضعي 
ال يفرض باإلكراه، وال يكون حكماً أخالقي��اً إال بقبولنا له، وتحوله إلى معتقد 
داخلي يحكم السلوك من دون رياء أو مراعاة لمنافع ذاتية. وهكذا ليس الطابع 

اإللهي للحكم القرآني سوى مرحلة وسطى بين شعورين إنسانيين ضروريين.
ويستخدم دراز المصطلحات النقدية الكانطية للتمييز بين الديني الذي 
يتعل��ق بالوج��ود األمثل وبالجم��ال في ذاته موضوع��اً للمعرفة والمش��اهدة 
والح��ب، واألخالقي ال��ذي يتعلق بالمثال األس��مى والفضيل��ة. ولكي يلتقي 
المفهومان ال بد من توس��ط مس��توى ثالث، يكمن في استكش��اف الصفات 
األخالقية العليا في الخالق وفي تحويل شريعته إلى أحكام ذاتية. فمن دون 

هذا التوسط يظل الفصل متجذرًا بين الوجود والمثال.
وبغض النظر عن المجاالت الرحبة التي ُتركت لتقدير البشر، فإن الحكم 
القرآن��ي يتطلب في تنفيذه االعتبارات اإلنس��انية من إم��كان تطبيق وإكراهات 

واقع وموازنة بين األولويات، وبهذا المعنى يسهم اإلنسان في الفعل التشريعي.
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وفي معالجت��ه لموضوع القص��د األخالق��ي، يعت��رف دراز أن ما يميز 
المنظوم��ة األخالقية القرآنية ه��و تأكيد الموقف اإلس��المي على أن الغاية 
الوحيدة من الفع��ل هي مرضاة اهلل؛ َبْي��َد أنه يرى في هذا الموقف س��موًا 

بسلطة الواجب في أرفع معانيه وأكثرها فاعلية.
فالمنظوم��ة األخالقية م��ن هذا المنظ��ور متكاملة ترف��ض التحديدات 
الجزئي��ة )كالتمييز بين األخالق الفردية واالجتماعية والصوفية واإلنس��انية 
وأخ��الق العدالة وأخ��الق الرحمة(. ففي األخ��الق القرآني��ة يجتمع العدل 
والرحمة، الفردي والجماعي، البش��ري واإللهي، من منطلق التقوى بصفتها 
عاماًل دافعاً للخير وكابحاً للش��ر. إنها أخالق كلية شاملة تتعامل مع مختلف 

أنماط الوجود اإلنساني ودرجات األهلية القيمية1.
إن أهمية أطروحة دراز التي لخصنا تكم��ن في كونها � على الرغم من 
قدمها النسبي )صدرت بالفرنسية أول مرة عام 1951( � تشكل إلى حد اآلن 
أهم محاولة شاملة لصياغة األخالق اإلس��المية من منظور فلسفة األخالق، 

باعتماد المقاييس الكانطية.
ومع أن اإلطار المرجعي للمؤلف انحصر في القرآن الكريم؛ فإن الكتاب 

تناول على نطاق واسع اآلراء الكالمية والفقهية في المسائل التي درسها.
وفي اعتقادنا أن مكمن اإلش��كال الفلس��في المحوري الذي عالجه دراز 
جزئياً وفي مواضع مفككة هو إش��كال غائية الحكم التكليفي مصدرًا وغايًة، 

الذي يتوقف عليه تحديد القيمة األخالقية للفعل.
وال بد هنا من تميي��ز هذا المبحث عن مبحثي��ن متداخلين معه في 
الكتاب��ات األصولي��ة: مبحث التحس��ين العقل��ي الذي ش��غل المتكلمين 
)غرضية الفع��ل اإللهي(، ومبحث المقاصد ال��ذي توقفنا عنده في ثنايا 

هذا العمل.
فالحكم الش��رعي باصط��الح األصوليين ه��و »خطاب الش��ارع المتعلق 

 M.A.Draz, La Morale du Coran, Edition du Ministère des Habous et des Affaires islamiques, 1 ـ
Rabat , 1983, pp. 533 - 541.
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بأفع��ال المكلفين، طلباً أو تخيي��رًا أو نهياً«، أو باصط��الح الفقهاء: »األثر 
الذي يقتضيه خطاب الشارع في الفعل، كالوجوب والحرمة واإلباحة«1.

نس��تنتج من هذا التعري��ف الذي يتك��رر بألفاظ متقاربة ف��ي األدبيات 
األصولية أن الس��مة المعيارية للفعل تابعة لمرجعيت��ه )أي مصدره اإللهي( 

ولمنزلته في سلم األمرية التكليفية.
وم��ع أن األصوليين والفقه��اء اختلفوا في مس��ألة غائي��ة الفعل بمعنى 
غرضيته في مصدر التكليف بحسب مدارسهم الكالمية، فذهب المعتزلة إلى 
مذهب التحس��ين العقل��ي واعتبروا األح��كام معللة بالعقل، ف��ي حين ذهب 
األش��اعرة إلى رفض التعليل العقلي وتمس��كوا بالمعيارية التوقيفية2، إال أن 
القائلي��ن بالقياس � وهم جمهور األصوليين � أخذوا بش��كل ما من أش��كال 

التعليل العقلي.
أو أم��ارة مصلحة � وهي  اعتبرنا العلة حكما أو وصفاً مناس��باً  فس��واءً 
التحديدات الت��ي لخص فيها الغزال��ي التعريفات األصولي��ة للعلة3 � فإنها 
ال تتعلق بالمراد اإللهي م��ن الفعل )أي الغرض( بل من��اط الحكم، أو بلغة 
األصوليي��ن »الوصف المؤثر ف��ي الحكم«، س��واءً أكان ه��ذا التأثير ذاتياً 

)المعتزلة( أم بفعل الشارع )األشاعرة(.
وحتى ابن حزم الذي يرفض أش��د الرفض مبدأ القياس ومفهوم التعليل 
ال يخرج عن هذا التصور بقبوله فكرة السبب التي هي نمط من العلة، وقد 

أطلق عليه بعضهم »العلة الجعلية« )أي علة بفعل الشارع(.
يقول اب��ن ح��زم: »إن العلة هي اس��م لكل صف��ة توجب أم��رًا إيجاباً 
ضرورياً، والعلة ال تف��ارق المعلول البتة... وأما الس��بب فه��و كل أمر فعل 
المختار فعاًل من أجله لو ش��اء لم يفعله... وأم��ا العالمة فصفة يتفق عليها 

اإلنسانان، فإذا رآها أحدهما علم األمر الذي اتفقا عليه«4.

1 ـ عبد الوهاب خالف، علم أصول الفقه، دار الحديث 2002، ص 116.
2 ـ راجع الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول، دار الكلم الطيب، 2009، ص 549.
3 ـ الغزالي، شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، دار الكتب العلمية، 1999 ص 216.

4 ـ ابن حزم، اإلحكام في أصول األحكام، دار الحديث، 2005، الجزء 8، ص 1167.
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فال أهمية كبرى إذًا للنقاش الكالم��ي/ األصولي حول غرضية األحكام 
اإللهي��ة؛ أي قابليتها للتعليل العقل��ي، ما دام االتفاق قائماً ح��ول معقوليتها 
س��واء بالق��ول بالتحس��ين الذات��ي )األطروح��ة االعتزالية( أو بالتحس��ين 

االرتجاعي؛ أي إدراك علتها بعد وضعها شرعاً )األطروحة األشعرية(.
إن مكمن اإلش��كال هو ما ف��ات بعضهم من إدراك الف��رق الجوهري بين 
نمطي��ن م��ن العقالني��ة الكوني��ة  باس��تعارة عب��ارات »رورت��ي«: عقالني��ة 
»الموضوعية« )المعرفة المجردة للظاهرة(، وعقالنية »التضامن«؛ أي االلتقاء 
حول قيم جامعة مؤسسة على الممارس��ة والعمل1. وقد تعلمنا منذ »نيتشه« أن 
المعارف هي في عمقها تقويمات وتأويالت حيوية ال أحكام مجردة وموضوعية، 
وال تنفي معياريتها طابعها العقالني ما دامت ذات بنية برهانية تتحرى اإلقناع 

وإن لم تستند ألحكام الواقع بصفته تطابقاً بين الوعي والظاهرة.
من هذا المنظور نفس��ه ال يمكن أن نقول: إن األح��كام الفقهية قوانين 

بالمعنى الوضعي الحديث.
وكان المفكر القانوني التونسي »عياض بن عاشور« قد ذهب إلى القول: 
إن القانون في اإلس��الم هو في آن واحد التعبير عن اإلرادة اإللهية، ودعامة 
النظام االجتماعي، وتجس��يد العدالة والقوة الرادعة للش��ر، وعالمة وحدة 
األمة، فالقانون في اإلس��الم إذًا  هو من هذا المنظور »الهوت كوني« كامل 

بحسب عبارة »رالف ستهالي«2.
َبْيَد أن تحوي��ل األمرية الفقهية إلى أمرية قانونية هو حصيلة مس��ارين 
متداخلي��ن ومتزامني��ن: المس��ار االستش��راقي ال��ذي توقفنا عنده ومس��ار 
اإليدولوجيا اإلس��المية التي تبنت فكرة تأس��يس الش��رعية اإلسالمية على 
المرجعية العقدية للقواني��ن. واألصوب أن يق��ال: إن األمرية الفقهية تضع 
قيودًا وضواب��ط أخالقية لألمري��ة القانونية وال تؤسس��ها أو تعوضها. ولذا 
يمك��ن القول مع ط��ه عبد الرحٰم��ن: إن الفقه »أمرية مض��ادة«، هدفها هو 

R. Rorty, Contingency, Irony and Solidarity, Cambridge University Press, 1989. 1 ـ 
Yiad Ben Achour, Au Fondements de l'Orthodoxie Sunnité, Ceres, Tunis, 2009, pp. 55 - 56. 2 ـ 
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»إقامة تدابير محكمة تدفع الشطط الذي تقع فيه األمرية البشرية«1، وهذا 
هو معنى الحدود الشرعية التي ليس��ت مدونة جنائية؛ بل هي ضوابط حادة 

من شطط اإلنسان في التجاوز وفي العقوبة معاً.

�أخالق �لحكمة ثالثًا: 

»ميشال  المشهور  الفرنسي  الفيلسوف  الحظ 
فوكو « في أعماله األخي��رة أن األخالقية الغربية 
قام��ت عل��ى نف��ي س��ؤال: »االهتم��ام بالذات« 
االهتمام  ال��ذات«.  للتمحور حول س��ؤال »معرفة 
بالذات من ه��ذا المنظور نمط من االنفالت من 
األخ��الق بصفته��ا مدون��ة م��ن األوام��ر الكلية 
المقنن��ة. ويبيّ��ن فوك��و أن هذا التص��ور يرجع 

لألخالق المسيحية التي جعلت من التخلص من الذات شرطاً للخالص، مما 
ولّد مفارقة مفادها أن طريق معرفة النفس أفضى إلى التملص منها.

ويرى فوكو أن الحداثة الغربية ورث��ت هذا التصور االجتماعي لألخالق 
بصفتها معايير س��لوك قويم يضبط العالقة باآلخري��ن. وعلى الرغم من أن 
األخالقية المسيحية تعرضت منذ القرن السادس النتقادات فلسفية متواصلة؛ 
ف��إن هذه االنتق��ادات انطلق��ت من أهمي��ة معرفة ال��ذات والتع��رف عليها 
ال االهتم��ام والعناي��ة بها. ب��ل إن المعرفة بال��ذات )أي ال��ذات المفكرة( 

أصبحت منذ ديكارت إلى هوسرل المسار إلى المعرفة إجماال2ً.
يميز فوك��و هنا بين نمطين من األخالقية: أخالقي��ة القوانين والمعايير 
وأخالقية االهتمام بالذات بما يعنيه ذل��ك من عمل على النفس ورقابة لها، 

ومن نزوع للترقي واالكتمال.

1 ـ طه عبد الرحٰمن، روح الدين: من ضيق العلمانية إلى س��عة االئتمانية، المركز الثقافي العربي، 
2012، ص 380.

Michel Foucault, Dits et Ecrits, Tome, 2, Quarto/ Gallimard, 2001, pp. 1607 - 1608. 2 ـ 
راجع أيضاً: السيد ولد أباه، التاريخ والحقيقة لدى ميشال فوكو، دار المنتخب العربي، 1994، 

ص 208 - 212.

�إّن �لأخالقية �لم�سيحية 

�ل�ساد�س  تعر�ست منذ �لقرن 

لنتقاد�ت فل�سفية متو��سلة؛ 

 فاإن هذه �لنتقاد�ت

�أهمية معرفة  �نطلقت من 

�لذ�ت و�لتعرف عليها 

ل �لهتمام و�لعناية بها
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ويمكن القول: إن الفقه اإلسالمي يؤسس لألخالقيتين، حتى لو كان قد 
ُعني بصياغة الجانب المنضبط باألحكام.

اقتضته طبيعة  ولقد أدرك الغزالي هذا األمر فعّد الفقه علماً دنيوياً 
الحالة اإلنسانية المتوحشة: »فالفقيه هو العالم بقانون السياسة وطريق 
التوس��ط بين الخل��ق إذا تنازعوا بحكم الش��هوات، ف��كان الفقيه معلم 
السلطان ومرشده إلى طرق سياسة الخلق وضبطهم؛ لينتظم باستقامتهم 
بالدين ولكن ال بنفس��ه بل  في أمور الدني��ا، ولعمري أنه متعل��ق أيضاً 

بواسطة الدنيا«1.
فالفقه بهذا المعنى يتعلق باألحكام الضابطة لمعايير س��لوك البشر 
في م��ا بينهم، فضاًل عن الجانب الخارجي من العب��ادات؛ َبْيَد أن علماء 
اإلسالم طوروا منذ بدايات تدوين الفقه نمطاً آخر من الخطاب الفقهي 
يتعلق بالتجرب��ة الدينية في جوانبها الخلقية المكتملة التي تتجاوز حدود 

الضبط الحكمي.
األخالق بهذا المعنى الثاني هي عالقة بال��ذات وفن عيش وجمالية 
سلوك تنزع نحو هدف التحقق باألسماء اإللهية، من خالل تجربة وجودية 
خصبة وغير متناهية يسعى فيها اإلنسان لمعرفة ربه من خالل استكشاف 

نفسه بدل نفيها2.
ولقد بيّن أحمد زروق الفرق بين الفقهي��ن بقوله: »حكم الفقه عام 
في العموم؛ ألن مقصده إقامة رس��م الدين، ورفع مناره، وإظهار كلمته. 
وحكم التص��وف خاص في الخصوص؛ ألنه معاملة بي��ن العبد وربه، من 

غير زائد على ذلك«3.
وم��ع أن التأليف في أخالقيات االهتمام بالذات بدأ مبكرًا في اإلس��الم 
متوازياً م��ع تقنين األحكام ومرتبط��اً بها � كما هو جلي ف��ي كتابات الجيل 

1 ـ الغزالي، إحياء علوم الدين، دار ابن حزم، 2005، مجلد واحد، ص 25 - 26.
Christian Jambet, Qu'est ce que la Philosophie Islamique?, Gallimard, 20011, pp. 118 - 119. 2 ـ 

3 ـ أحمد زروق، قواعد التصوف، دار البيروتي، 2004، ص 40.
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األول من المتصوفة كالمحاسبي1 والخزار2 وأبي طالب المكي3 � فإنه أُقِصي 
من المباحث الفقهية بعد اكتمال صياغتها التقنية المنهجية الصارمة. وهكذا 
تحول فقه االهتمام بالذات إلى نمط من العلم الباحث دوماً عن الش��رعية 

اإلبستمولوجية في نظام البناء الشرعي.
ولقد برزت بعض المح��اوالت العلمية المهمة لدم��ج فقه األحكام بفقه 
التزكية، أخذت مسلكين: المسلك األشعري الذي بلوره الغزالي في مشروعه 

إلحياء علوم الدين، والتقليد الحنبلي لدى ابن مفلح المقدسي وابن القيم.
ذه��ب الغزالي إلى مس��لك تأويلي يبحث في أس��رار العب��ادات وآداب 
التربية الصوفية، من منطلق طلب الصدق في السلوك التعبدي واضعاً أُسساً 
مكتمل��ة لعالج النفس م��ن »مهلكاتها« وصوالً لهدف أس��مى هو المحبة هلل 
التي ه��ي »الغاية القصوى بين المقامات وال��ذروة العليا من الدرجات، فما 

بعد إدراك المحبة مقام إال وهو ثمرة من ثمارها وتابع من توابعها«4.
أما ابن مفلح وابن القي��م فقد حاوال بناء علم لآلداب الش��رعية يكون 
بدياًل عن االصطالحات الصوفية التي بدأت تس��تقل ع��ن المدونة الفقهية. 
اآلداب الشرعية من هذا المنظور هي من كماالت العبادة ومحاسن السلوك، 
تبرز على ش��كل نصائح ومأثورات في كتاب المقدس��ي5، وفي ش��كل تحليلي 
موس��ع لدى ابن القيم الذي يق��رر أن »الدين كله ُخلٌُق فم��ن زاد عليك في 

الخلُق زاد عليك في الدين، وكذلك التصوف«6.

1 ـ أبو عبد اهلل الحارث المحاسبي، الرعاية لحقوق اهلل، المكتبة التوفيقية د. ت.
2 ـ أبو س��عيد الخزار، الطريق إل��ى اهلل كتاب الصدق، تحقيق ودراس��ة عبد الحلي��م محمود، دار 

المعارف، ط 5، 1988.
3 ـ أبو طالب المكي، قوت القلوب، دار الكتب العلمية، 1997.

4 ـ إحياء علوم الدين، ص 1656.
5 ـ محمد بن مفلح المقدس��ي الحنبلي، اآلداب الش��رعية والمنح المرعية، دار ابن حزم، 2005. 
ويبين المؤلف في مقدمته أنه يس��لك طريقاً مألوف��اً لدى أهل الحدي��ث والحنابلة خصوصاً 

)ص 7 من الكتاب(.
6 ـ ابن القيم، مدارج الس��الكين بين من��ازل ﴿  ٿ ٿ ٿ ٿ﴾، دار الحديث، 2005، 

ج 2، ص 252.
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إن ما نريد أن نبينه في خاتمة هذه الدراس��ة هو أن الكتابات الصوفية 
بل��ورت نظري��اً وعملياً فق��ه االهتم��ام بالذات، ول��م تكن مجرد ش��طحات 

وممارسات باطنية.
لقد أوضح »أريك جيوفروا« إن مأزق الفكر اإلسالمي الوسيط متأٍت في 
كونه َعَزَف عن نموذج اإلصالح الصوفي الذي تبلور بقوة بعد س��قوط بغداد 
واألندلس، واختار بدياًل من��ه االجتهاد الفقهي المح��دود بالقياس التمثيلي 

المقيد باألعراف االجتماعية والثقافية للمجتمعات القبلية العربية.
فالتصور السائد هو أن انحسار حركية الفلسفة )فشل المشروع الرشدي 
بلغ��ة الجاب��ري( أو القض��اء عل��ى العقالني��ة االعتزالية هو س��بب إخفاق 
المجتمعات المس��لمة في المرور نحو عصر النهض��ة والحداثة، مما ترجمه 
االنزالق نح��و الطرقية الصوفية »المعطلة للعقل«. يرفض »جيوفروا« بش��دة 
هذه القراءة  مبيناً أن التصوف اإلس��المي قدم تصورًا عقالنياً أكثر صرامة 
ودقة م��ن العقالنية الفلس��فية والكالمية، يالئم التصورات اإلبس��تمولوجية 
والتأويلية األكثر حداثة. والعائق الذي حال دون استيعاب العقالنية الصوفية 
هو اخت��زال المفاهي��م والتصورات الصوفية ف��ي جماليات ال��ذوق وباطنية 

التجربة الروحية بدل النظر إليها كمنظومات فلسفية كاملة1.
يتعين من هذا المنظور إخراج التصوف من قالبه الباطني لتطبيع وضعه 
وإبستمولوجياً؛ ذلك أن التصوف ليس  المعرفي داخل الحقل النظري تأويلياً 
� كما ُيظ��ن � عادة لغة رمزي��ة ش��اعرية يحتكرها خاصة الخاص��ة، وإنما 
يتأس��س على مجموعة من األدوات النظرية والمنهجية التي يمكن أن تصاغ 
بلغة مفهومة للجميع، بش��رط الخ��روج عن حجب المنط��ق التعليلي المجرد 

الذي يختزل إليه عادة العقل.
يجدر التنبيه هنا إلى أن الفكر الصوف��ي بلور اتجاهين مهمين لم ُتبن 
عليهم��ا النتائج المطلوبة والمتوقعة، وهما: إرس��اء إس��الم الف��رد والذات، 

وتحرير مسالك التأويل والقراءة.

Eric Geoffroy, l'islam Sera Spiritual ou ne sera plus, Seuil, , pp. 106 - 121. 1 ـ 
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أما االتجاه األول فيب��دو جلياً في التناقض الذي كثي��رًا ما يظهر بين 
الفقهاء الذي��ن هم ح��راس المش��روعية األرثوذكس��ية والمتصوفة الذين 
اعتب��روا أن التدي��ن تجربة فردي��ة ال تن��ال بالتواضعات والرس��وم؛ وإنما 
بالمعاناة والمجاهدة الش��خصية. ومع أنهم طالبوا بالش��يخ المرشد وحثوا 
على صحبته، فإنه��م رأوا »أن الطريق إلى اهلل بعدد أنفاس الخالئق«، وأن 
الوصول ال يتم إال بالتخلص من وصاية الش��يخ نفس��ه بعد تحقيق المبتغى 

من التوجيه والرعاية.
النس��ق  في  فيبدو جلياً  الثان��ي  االتجاه  أما 
التأويلي الصوفي الذي رفض  مبدأ تساوق داللة 
النص م��ع الفهم اللغوي بحس��ب درج��ة اإلبالغ 
والتخاطب كما يقننها النسق التداولي المشترك. 
فباعتبار أن مصدر النص إلهي، ال بد من اإليمان 
ب��ال محدودي��ة كثافت��ه الداللية المطلق��ة التي 
ال يجوز حصرها في المألوف التعبيري اإلنساني. 
الس��ياق  األول من  المس��توى  أن ه��ذا  صحي��ح 

الداللي ضروري ف��ي التكاليف العبادية وأص��ول المعامالت؛ لكن ال بد من 
تجاوزه في عمق التجربة الروحي��ة؛ إذ إن  قلب  المتلقي هو محور التأويل، 
وليس النص ذاته بصفته حمال أوجه يعكس حال القارئ ومدى اتساع رؤيته.

وإذا ترجمنا هذين االتجاهين بلغة العصر واهتماماته، أمكننا القول: إن 
الخط��اب الصوفي قادر الي��وم على توجيهن��ا ف��ي طريق الحداثة المعرفية 
والمجتمعية بتجذير إس��الم الف��رد والتجرب��ة الروحية الش��خصية، وبدفع 
االجتهاد التأويلي المفتوح وتعدد القراءات المش��روعة للنص بحكم مشاركة 

القارئ في إنتاج الداللة في ما وراء الطابع المطلق للمصدر األصلي.
بالذات  المبدأين يرس��مان اإلطار النظري ألخالقية االهتمام  إن هذين 
في الفقه اإلس��المي بمفهومه األوس��ع، وهو مبحث فلس��في ال ي��زال ينتظر 

التأسيس والبحث.

�إن �لفكر �ل�سوفي بلور 

ُتبن  �تجاهين مهمين لم 

عليهما �لنتائج �لمطلوبة 

 و�لمتوقعة، وهما:

�إ�سالم �لفرد  �إر�ساء 

و�لذ�ت، وتحرير م�سالك 

�لتاأويل و�لقر�ءة
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ُتناق��ش الجمعي��ة العام��ة لألُم��م المتحدة في 
وإمكان  األديان،  ازدراء  الحالية مس��ألة  دورتها 
إصدار توصيات أو قرارات بمنع ذلك، بحيث يتحول هذا 
اإلجراء مع الوقت إلى جزٍء من القانون الدولي. والواقع 
ذلك يقلب األمر إلى الجان��ب المعاكس؛ فقد مضت  أنّ 
عقوٌد منذ صدور ميثاق األَُمم المتحدة، واإلعالن العالمي 
لحقوق اإلنسان، في األربعينات من القرن الماضي، ولم 
تنجح جه��ود المرجعي��ات الدينية العالمي��ة الكبرى في 
الوصول إل��ى عّد أخالقيات األديان إس��هاماً رئيس��اً في 
السالم بين البشر من طريق نشر قيم الرحمة والتسامح 
1996م عقدت لجنة  اإلنسانية. وفي عام  النفس  واحترام 
بجنيڤ بحضور  حقوق اإلنس��ان للمرة األول��ى اجتماع��اً 
ممثلي��ن للديانات، وكان موضوعه يتناول إس��هام األديان 

في دعم حقوق اإلنسان.
لقد تصور واضعو ميث��اق المنظمة الدولية واإلعالن 
أخالقيات األديان تش��كّل منافس��ًة لفلس��فة  العالمي أنّ 

والرحمة  العدالة  قضايا 
العالمي المجال  في  والسالم 

ال�سالمي عبد الرحمن 
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الح��ق الطبيعي التي قام��ت عليها المواثي��ق واإلعالن��ات الدولية، كما 
تصوروا أنّ هناك تناُفساً بين الديانات، بحيث يمكن أن يكوَن هناك نزاعٌ 
أو تمييٌز بس��بب تنازُع القيم، إذا أُدخل ش��يء من ذلك في االعتبار في 
اإلعالن��ات العالمية الُملِزمة على أّي حال لل��دول التي تعترُف بها وليس 
لألفراد. وكان األس��تاذ هانس كينغ � من جامعة توبنغن � قد اقترح على 
مؤتمر شيكاغو لألديان عام 1990م القضية التالية: ال سالم في العالم 
إاّل بالسالم بين األديان، وال سالم بين األديان إاّل بالحوار، وال حوار إاّل 
باالستناد إلى القول بقيمٍ مشتركة. وهكذا فقد كانت فترة الثمانينات من 
القرن الماضي حاس��مًة ف��ي االعت��راف بأخالقيات الدي��ن وقيمه، وفي 
الدعوة لإلفادة من تل��ك األخالقيات في قضايا العدالة والس��الم التي 
فشل النظام العالمي في الس��ير فيها وتحقيقها. فقد تعطل ميثاق األُمم 
المتح��دة تقريباً بس��بب الح��رب الباردة بي��ن القطبين، وعليه س��ادت 
أخالقيات النفعية وتباُدل المصالح، وصارت العدالة تعني »التسوية« بين 
القطبين، كما صار الس��الم يعن��ي َغلَبة طرٍف على ط��رٍف بحيث ينتهي 
النزاع )موقتاً(؛ إنم��ا لصالح الطرف األقوى. وقد كان بين أهّم ما حاول 
ممثّلو األدي��ان إدخاله في المنظومة الدولية اعتب��ارات العطف والرحمة 
والش��عور اإلنس��اني، واحترام عقائد الناس، ومقدس��اتهم، وليس حقهم 

فقط أو حريتهم في أدائها.
وكانت العشرون سنًة الماضية حقبًة قاتمًة بكلّ المقاييس؛ فقد تكاثفت 
خاللها الغيوم من حول اإلس��الم، وهبّت عواصف عليه وعلى المسلمين بعد 
ظهور فريق الجهاديين باسم اإلسالم، والذين استحلُّوا استخدام العنف في 
كثي��ر من البل��دان العربية واإلس��المية، وكذلك تج��اه العال��م ُكلّه. وردَّ 
رون واالستراتيجيون ورجاالُت الحرب في الغرب األميركي واألوروبي،  المنظِّ
وفي الش��رق الروس��ي والصيني ومن ثم الهندي بش��نّ ح��رٍب بل حروب 
لمكافحة اإلرهاب )اإلس��المي(. وم��ع الوقت تداخلت اإلش��كاالت فلم يعد 
ممكننا القول والتس��اؤل ما ه��ي األفعال، وما ه��ي ردود األفعال، ومن هو 
البادئ، ومن هو المنتقم أو الثائر. وبخاصٍة بعد انتش��ار أطروحات صدام 
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انتش��ار  أُخرى  الثقاف��ات واألصولي��ات. وم��ن ناحيٍة  الحضارات وص��راع 
أُطروحات وممارس��ات الفس��طاطْين � فس��طاط الحق وفس��طاط الباطل � 
العالمي، ومصارعة المس��تضعفين للمس��تكبرين. وخالل منتصف  والجهاد 
العق��د الماضي، وفي ظلّ حروب الطائرات واألس��اطيل المنتش��رة في كل 
مكان قيل: إن��ه ال بد � إلى جانب الحروب العس��كرية � من ش��نّ »حرب 
أفكار« على المتشددين واألُصوليين الذين يمارسون العنف، وبذا صار من 
الضروري � بحس��ب هذه المقول��ة � التمييز بين اإلس��الم المعتدل واآلخر 

المتطرف، وأن يستعيد المعتدلون من المسلمين اإلسالم ممن اختطفوه.

لقد تصدينا نحن في مجلة التس��امح / التفاهم في السنوات العشر 
الماضية � مع آخرين بالطبع من المس��لمين والمس��يحيين � لذاك الجوّ 
المس��موم لدى األطراف المتصارع��ة، وقد جرى التركي��ز على منظومة 
القيم القرآنية في المساواة والرحمة والحرية والعدالة والتعارف والخير 
العام، وشاركت وزارة األوقاف � التي ُتصدر مجلة التفاهم � في مؤتمراٍت 
المفاِرق��ة لألجواء  بأطروحتنا  وتقّدْمن��ا  والثقاف��ات،  للديان��ات  عالميٍة 
المحتدمة، والتي عاثت تخريباً في ديار المسلمين، ونالت من عالقاتهم 
بالعالَم من حولهم، والعالم األَوس��ع. وموقفن��ا في ذلك ليس من مواقع 
الدفاع أو الدوني��ة؛ بل من مواق��ع التداُفع الحض��اري والثقافي. ونحن 
نعتقد � بعد كل ما قام به العلماء والمفكرون المس��لمون ونظراؤهم من 
أهل الم��ودة والفهم في األدي��ان األُخرى � أننا في الطري��ق إلى إيجاد 

جسور من التفاهم، ثمارها المزيد من التقارب واالحترام المتبادل.

إننا ال نزال نعتقد بأنّ العالئق بين البش��ر إنما تصحُّ وتس��تقيم إذا 
أُخذ اإلنس��ان بكليته: في الدين والثقافة واألخالق واإلنس��انية. فقَبولُنا 
على المستوى العالمي ينبغي أن يكوَن شاماًل وكاماًل، إنه تعارٌف واعتراٌف 
وتفاُهٌم، وال نقبل أن نُعاَمَل باس��تثنائيٍة س��لبيٍة أو إيجابيٍة كما جرى في 
العقدين الماضيي��ن. ثم إنّ المنظومة األخالقية في اجتماعنا اإلنس��اني 
قائمٌة على ديننا، وهي حافلٌة بالقيم المش��تركة مع س��ائر بني البش��ر، 
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وعلى الخصوص مع الديانة المسيحية ووصاياها العشر، ودعوتها للمحبة 
والرحمة؛ ولذا ال نجُد أنفَُسنا بحاجٍة للدفاع أو التبرير.

لكنّ ال��ذي ينبغي االعتراُف ب��ه � نزاهًة وإحقاقاً للح��قّ � أنه يكوُن 
علينا أن نظلَّ أهَل دعوٍة ورس��الٍة ومس��ؤولية تجاه دينن��ا وأمتنا والناس 
بإيصال رسالته بأفضل  أجمعين، وصاحب الدعوة والرس��الة معنيٌّ دائماً 
األس��اليب، وأحس��ن أخالق التفكير والتعامل إل��ى كلّ اآلخرين، الذين 
نعيش معهم في العالم الذي تتصاغر أج��زاؤه وتتقارب، ليس في تبادل 
المصالح أو االعتم��اد المتباَدل فقط؛ ب��ل وفي أخالق العم��ل والتعاُمل 

أيضاً.

وبمقتضى منطق التداُفع الذي ذكره اهلل سبحانه وتعالى في القرآن 
الكريم؛ ف��إنّ العالَم ال يتضمن ُفَرصاً فقط؛ ب��ل يتضمن تحدياٍت أيضاً. 
والتحدي��ات تفرض مس��ؤولياٍت ونض��االً فكري��اً وثقافياً لبل��وغ النّدّية، 
والفَُرص تقتضي كفاءًة إلمكان استحقاقها. فالحقُّ وإن كان حقاً في ذاته؛ 
نَيلَ��هُ يتطلب االس��تحقاق الذي ال غن��ى عنه، في الفُ��َرص كما في  فإنّ 

التحديات.

��ل أو يض��ع العقبات في وج��ه أمتنا ودينن��ا في هذا  الذي يعطِّ إنّ 
العالَم، ليس التغالُب الذي يسوُد العصر وثقافته الحياتية القاسية فقط؛ 
بل القص��ور والخطل من جان��ب كثيرين منا أيضاً، وعلى س��بيل المثال 
ال الحصر؛ ف��إنّ ما حصل أخيرًا من جانب بعض العرب والمس��لمين في 
ر له،  ٍع ال مبرِّ قضية الفيلم الُمسيء ينمُّ عن تشدد غير مستس��اغ، وتسرُّ
رت وأُتلفت  فقد ذهب ضحية تلك التصرفات عش��رات الش��بان، كم��ا ُدمِّ
ممتلكاٌت ألبرياء وأجانب يعيشون بين ظهرانينا وال ُيعادوننا، كما أنهم لم 
يرتكبوا شيئاً بحقّ ديننا أو إنساننا، وكان على الثائرين أن يتذكروا قيم 
اإلسالم، وفي مقدمتها السالم والحلم والصفح واإلرادة، وحتى ال يتكرر 
المش��هد المألوف خ��الل العقدين الماضيي��ن والذي مثل��ت فيه صورة 
المس��لمين لوناً من ردود األفعال التي تجاوز قي��م حضارتهم العالمية، 
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كان الواجب عليه��م أن يعوا الدرس ويعطوا العال��م أنموذجاً مغايرًا في 
كيفية احترام الرموز الدينية، ونحن نعلم أن النبي ژ حينما دخل مكة 
أمر بكس��ر األصنام جميعها واس��تثنى منها ما رم��ز إليه بصورة  فاتحاً 

المسيح ومريم.
ال تزال قضايا العدالة والرحمة والس��الم عل��ى رأس المهمات التي 
يكون على عالَم اليوم السْعي لتحقيقها بشتّى الُسُبل المفتوحة والُمتاحة، 
لُنا لها  ولديننا وحضارتنا وأمتنا أدواٌر كبرى في هذه المجاالت، التي تؤهِّ
منظومتنا األخالقية، وأعرافنا الحضارية التي يتضمنها ديننا، فالمسلمون 
ة  يس��عون إلى الش��راكة مع هذا العالم وفيه، ويكون علين��ا أن نُِعدَّ الُعدَّ

لنيل ما نستحقُّ ويستحقُّهُ هذا الدينُ الكريم.



والعالم اإلسالم 

1

■  أوليڤييه روا O. Roy هو أس���تاٌذ ف���ي معهد الجامعة األوروبية بفلورنس���ا. آخر كتبه: الجهل 
المقدس، زمن ديٍن ب���ا ثقافة )2009(، )وقد ترجم إلى العربي���ة عام 2012، ترجمة صالح 
األشمر لدار الس���اقي في بيروت. وصدر له بالعربية: تجربة اإلس���ام السياسي )دار الساقي، 
بيروت 1996(، ونحو إسام أوروبي )دار المعارف الحكمية في بيروت، 2010(، وعولمة اإلسام 

)دار الساقي في بيروت، 2002(.

1

ما أت��ى الربيع العربي بدايًة بش��يٍء يمكن ع��ّده على وجه 
أو إس��امياً؛ فالمتظاه��رون كانوا يهتفون  الخصوص عربياً 
للكرام��ة، والديمقراطي��ة االنتخابي��ة، والحكم الصال��ح، وحقوق 
اإلنسان. وبخاف االنقابات الثورية والتغيرات الراديكالية بالعالم 
العربي خال الس��تين عاماً الماضية؛ فإنّ المتظاهرين الس��لميين 
هؤالء م��ا كانوا معنيين بالرمزيات الش��مولية مثل الش��عب واألمة 
اإلس��امية أو األمة العربية؛ بل كان��وا مهتمين بخاص��ٍة بالحقوق 
الفردي��ة المتعلقة بالمواطنة. وما أش��ار المتظاه��رون إلى أيٍّ من 
النزاعات الجيوبوليتيكية في الش��رق األوس��ط، وما أحرق��وا َعلَماً 
أميركي��اً أو إس��رائيلياً، كما أنهم م��ا رفعوا ش��عاراٍت لصالح قوى 
المعارضة الرئيسة من اإلساميين، وما أبدوا رغبًة في إقامة الدول 

.Journal of Democracy. July 2012. Vol. 23. Number 3 ٭ نُشر هذا المقال في

■ روا   اأوليڤييه 

العربي العالم  في  )٭(التغيير 



2

والعالم اإلسالم 

اإلسامية التي تقوم على تطبيق الشريعة. واألكثر من ذلك، أنه بخاف ما 
حاولتْه وس��ائل اإلعام الغربية من الرفع من شأن بعض »الشبان المدنيين« 
الذين أثاروا االحتجاجات أو ش��اركوا فيها؛ فإنّ الث��ورات ما أنتجت قادًة أو 
متحدثين بارزين أو كارزماتيين باس��مها. وبإيجاز ف��إنّ الربيع العربي كّذب 
مس��ألة »العقدة العربية«؛ إذ م��ا اتَّبع المقول��َة التي تذه��ب إلى مركزية 
الص��راع اإلس��رائيلي/ العربي، والذي يتس��بب في تصاعد درجات األس��لمة 
والتحزب اإلسامي في المجتمعات العربية، والذي يؤدي للبحث عن قائٍد كلَّ 

الوقت، واالهتمام والتمركز حول قضايا عربية وإسامية شاملة.
لكنّ المتظاهرين ما اس��تلموا الس��لطة حقاً، كما أنهم في الحقيقة لم 
هم أو مرادهم تأسيس مش��هٍد سياسيٍّ جديد. ولذا فإنّ  يحاولوا؛ بل كان همُّ
انتصاراٍت لألحزاب اإلسامية؛ فهؤالء  والتونسية جلبت  المصرية  االنتخابات 
متجذرون في المجتمع، ويتمتعون بنوٍع من المشروعية الناجمة عن المعارضة 
السياس��ية لعدة عق��ود، والناجم��ة أيضاً عن ال��والء والدعوة لقي��م دينية 
»اإلخوان  محافظة يتقاسمونها أو يش��تركون فيها مع معظم الجمهور. ثم إنّ 
المسلمين« في مصر وحركة النهضة بتونس كسبوا أصواتاً من خارج حلقتهم 
الصلبة؛ ألنّ فئاٍت ش��عبيًة واس��عة رأت فيهم جهات صالحة لتولّي الس��لطة. 
إنما األكثر مفاجأًة كان الظهور القوي لحزب النور الس��لفي بمصر. على أنّ 
هذا السماح للسلفية بالبروز في مصر � وما عناه ذلك من تحوٍل سريعٍ إلى 
المجال السياسي من جانب جهٍة أو جهات غير مسيَّسة � أظهر أنه ال يستطيع 

طرف وحده التفرد باحتكار تمثيل اإلسام في المجال السياسي.
الناش��طين )اإلس��اميين( الذي��ن برزوا على  لكن على أي حال؛ فإنّ 
المس��رح االنتخابي، وأفادوا من الربيع العربي � س��واء أكانوا مألوفين لنا 
مثل اإلخوان أو غير مألوفين مثل الس��لفيين � ليس��وا معروفين بالبشاش��ة 
والوَلَ��ه بالديمقراطي��ة وحتى لو أنه��م ما ع��ادوا يتحدثون ع��ن »الثورة 
اإلس��امية«؛ فإنّ الدين ما يزال له موقع القلب من أفكارهم ومشروعهم. 
فاإلس��اميون )المعروفون( والس��لفيون أيضاً ُيدينون العلماني��ة، وتأثيرات 
القي��م الغربية، والمبالغات ف��ي الحريات الفردية. وف��ي كل مجاٍل فإنهم 



3

العربي العالم  في  التغيير 

يحاولون تأكيد مركزية الدين ف��ي الهوية الوطنية، وهم محافظون في كل 
شيٍء، باستثناء االقتصاد.

وفي مصر � كما صار معروفاً � فإنّ هؤالء اقتربوا من الس��لطة من طريق 
صناديق االقت��راع، وليس م��ن الغري��ب أن يخالطهم االعتقاد بأنه بوس��عهم 
وبالتدريج التحالف مع فئات رجال األعمال، وكْسب الفئات الوسطى من طريق 
توزيع المناصب والغنائ��م، ولماذا يكون على اإلس��اميين � الذين ال يملكون 
ثقافًة ديمقراطية � أن يتصرفوا كأنهم ديمقراطيون عريقون يؤمنون بالتعددية؟

وما إن ظهرت نتائ��ج االنتخابات، حتّى تضاءل حماس وس��ائل االتصال 
الغربية بالربيع العربي، وبدالً من العناوين المتفائلة والُمشعرة بالروعة؛ فإنّ 
اإلعام أعطى مجاالً واس��عاً للكش��ف عن القل��ق المتصاع��د نتيجة وصول 
اإلس��اميين للس��لطة، وإمكان بروز »ش��تاء عربي« اس��تبدادي. أم��ا إيران 
والسعودية و»طالبان« فقد ظهرت لديها جميعاً � وإْن ألسباب مختلفة � شكوك 
كبرى بما حصل في تونس ومصر. وهكذا ظهرت تساؤالٌت كبرى من مثل أنه 
إذا كان الجيش المصري هو العقبة أمام إس��امية الدولة، فالمعروف أيضاً 
أنه ما كان صديقاً يوم��اً للديمقراطية. وهل العال��م العربي عاد للوقوع في 

شباك إحدى اإلمكانيتين: ديكتاتورية »علمانية« أو شمولية »إسامية«؟
إنّ اإلجابة عن الس��ؤال األخير هي بالطبع: ال؛ فقد حدث شيءٌ لم يعد 
من الممكن إلغ��اؤه في الربيع العرب��ي، وأياً يكن ما ح��دث ويحدث فنحن 
نشهد بداية عملية، بمقتضى مس��اراتها ستتجّذر الديمقراطية في المجتمعات 
العربي��ة. فالتحول الديمقراطي ه��و في هذه الحالة: عملية ومس��ار، وليس 
برنامجاً يوضع من جانب حكوم��ة، وُيطلب من ديمقراطيين ملتزمين المصير 
إلى تنفيذه! أما المقارنة بنواٍح أُخرى في العالم مثل أميركا الاتينية، فهي 
صعبة ومعقّدة؛ ألنّ الش��رق األوس��ط هو الم��كان الوحيد ف��ي العالم الذي 
صارت فيه قوى المعارضة الرئيسة ذات توجهات أيديولوجية وتحمل برنامجاً 
ديني��اً. فالمقارنة الوحيدة الممكنة هي مع األحزاب الش��يوعية في إس��بانيا 
والبرتغال في أواخر الس��بعينات؛ فمثل اإلس��اميين في تون��س ومصر أفاد 
الش��يوعيون في هذين البلدين م��ن عمليات التحول م��ن دون أن يكونوا هم 
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الذين أثاروها؛ َبْيَد أنّ شيوعيي ش��به الجزيرة األيبيرية ما تمتعوا باألكثرية 
ف��ي صناديق االقت��راع، وهو األم��ر الذي حص��ل عليه اإلس��اميون في أول 
انتخاباٍت ديمقراطية بتونس ومصر. وأياً تكن األجندة الخاصة لدى األحزاب 

الشيوعية؛ فإنه ما كان لها خيار غير التفاوض.
وربما كان اإلساميون اليوم يمتلكون قوًة أكبر وحريًة أكثر في الحركة؛ 
لكنهم سيجدون قريباً أنفَُسهُْم في وْضعٍ هم مدفوعون في خضّمه إلى التاؤم 
نُ من خال  مع عملي��ات التحول باالتج��اه الديمقراطي. وهذا الدفع س��يتأمَّ
الضواب��ط والدينامي��ات المتحرك��ة ف��ي الس��ياقات االجتماعي��ة والدينية 
والسياسية والجيوستراتيجية؛ التي يكون على اإلساميين العمل من خالها. 
وربم��ا يكون عليه��م أن يقبل��وا مطالب التح��ول الديمقراط��ي برضًى أكبر 
)النهضة( أو برضًى أقل )اإلخوان المس��لمون في مصر(. لكنهم س��يحاولون 
ش��ين. وهذا األمر غير داخل  التاؤم على أي حال؛ وإال وجدوا أنفس��هم مهمَّ
في س��ؤال الخطة الخفية والمؤامرة، كما أنه ال يتعلق بما إذا كان اإلس��ام 

يتاءم مع الديمقراطية أم ال.
ولكي نتمكن من فهم ومتابعة ما يجري في الشرق األوسط اليوم، يكون 

علينا التخلُّص من عدٍد من األحكام المسبقة.
الوصول للديمقراطية يتطلب الدخول مس��بقاً في  وأول تلك األحكام أنّ 
العلمن��ة؛ إنّ الحركة الديمقراطية في العالم العرب��ي أتت بعد ثاثين عاماً 
س«، والمظهران الرئيسان لذلك: األسلمة  على ما صار ُيعرف ب� »عودة المقدَّ
الرمزية والش��عائرية للحياة اليومية لألفراد والجماع��ات، وصعود األحزاب 

اإلسامية أو حركات اإلسام السياسي.
والمقولة الثانية أنّ كلّ سياسٍي ديمقراطي ينبغي أيضاً أن يكون ليبرالياً، 
وما كان هناك ازدهاٌر لإلسام الليبرالي قبل انتشار األفكار الديمقراطية في 
العالم العربي؛ بل كان هناك عدٌد قليٌل من المفكرين الدينيين اإلصاحيين، 
والذين احتفى بهم الغرب احتف��اءً كبيرًا هنا وهناك؛ بي��د أنّ أحدًا منهم ما 
كانت له ش��عبيٌة كبيرةٌ في بل��دان العالم العربي؛ بل � عل��ى العكس � إنّ في 
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تونس علمانيين راديكاليين؛ لكنهم ليسوا ديمقراطيين؛ إذ إنهم يفّضلون سحق 
مثل الراديكاليي��ن الجزائريين والذين  اإلس��اميين على أي أمٍر آخر، تماماً 
ون االس��تئصاليين خال النزاع المسلَّح ببادهم في التسعينات. بل  كانوا ُيسمَّ
واألكثر من ذلك فإنّ الناش��طين الدينيين األُصوليين � مثل إس��اميي تونس 
وحتى س��لفيي مصر � يمك��ن أن يتطوروا إلى فاعلين في مج��ال صنع نوٍع من 

العلمانية السياسية، والتي ال ينبغي أن ُتخلط بعلمانية المجتمع.
إنّ تاريخ التطور السياس��ي والديني بالغرب ال يناقض ذلك؛ فالتسامح 
الدين��ي م��ا كان نتيج��ة الليبرالي��ة والتنوير؛ ب��ل األحرى أن��ه كان نتاج 
رة ومن س��ام  االتفاقيات المتوالي��ة الناجمة عن الح��روب الدينية المدمِّ
أوغسبورغ عام 1555م وإلى اتفافية وستفاليا عام 1648م. فالسياسات لعبت 

أدوارًا أكبر من الفلسفة والاهوت.
إنّ المصلح الديني الغربي األكبر مارت��ن لوثر كان أبعد ما يكون عن 
الديمقراطي��ة أو التس��امح أو الليبرالي��ة )وهذا م��ن دون أن نذكر ميوله 
المعادية للس��امية(، وهكذا ف��إنّ الصلة بين البروتس��تانتية والديمقراطية 
ال تقوم عل��ى مقترحاٍت الهوتي��ة؛ وإنما على أس��باب سياس��ية واجتماعية 
سون للواليات المتحدة  معقَّدة. كانت مصلحيًة وعملية، وما كان اآلباء المؤسِّ
علمانيين؛ بل بالنس��بة لهم فإنّ الفصل بين الكنيس��ة والدولة كان طريقًة 

لحماية الدين من الحكومة وليس العكس.
وقد تأسس��ت الجمهورية الفرنس��ية الثالثة ع��ام 1871م، وكان معظم 
َملَكي الميول كان  س��يها من المحافظين الكاثوليك، إلى جانب برلمان  مؤسِّ
قد انتصر على كومونة باريس قبل قليل. إنّ الديمقراطية المس��يحية تطورت 
بأوروبا، ليس ألنّ الكنيسة الكاثوليكية أرادت نُصرة القيم العلمانية؛ بل ألنّ 
بالنفوذ السياس��ي. وأخيرًا دعونا  ذلك كان الطريق��ة الوحيدة لاحتف��اظ 
التحركات الش��عبية في أوروبا اليوم تصطفُّ مع الديمقراطية  ال ننس��ى أنّ 
الكاثوليكية ف��ي الدعوة للنص على المس��يحية ضمن الهوي��ة األوروبية في 
الدس��تور المرَتقَب؛ بيد أنّ ِقلًَّة من هؤالء سوف ترى في هذه الدعوة أو هذا 
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التحالف إعادة تنصي��ٍر ألوروبا. وكلُّ الدعوات إلى »الهوية اإلس��امية« في 
زمن الربيع العربي ال تعني أنّ رواد المساجد سيزدادون عددًا وُعّدة؛ فالهوية 
الديني��ة من جهة، واإليمان من جه��ٍة ثانية، هما مفهوم��ان مختلفان، وربما 
يكون��ان متناقضي��ن عندما يص��ان للتأثير ف��ي العمل السياس��ي. فالهوية 

وسياساتها قد تكون طريقًة لدفن اإليمان تحت السياسات العلمانية.
إنّ اإلساميين السياس��يين والسلفيين على حٍد سواء إنما يدخلون المجال 
السياس��ي الذي أُعي��دت صياغته بعوائ��ق وضواب��ط جديدة، وه��ذه العوائق 
د وُتضِعَف فقط »أجندتهم الخفية« المفترضة بشأن إقامة  والتشابكات لن ُتحدِّ
الدولة اإلسامية؛ بل إنها ستدفعهم أيضاً باتجاه طريٍق ديمقراطيٍّ في الحكم 
أكثر انفتاحاً. وس��يحدث ذلك ألنّ في هذه الُسُبل فرصتهم الوحيدة للبقاء في 
قلب المش��هد السياس��ي. ولذا فالذي أراه أنّ اإلس��اميين ومنهم الس��لفيون 

سيصبحون أو يتحولون إلى ناشطين جديين في عمليات التحول الديمقراطي.

عالم من التغيير:

أول عوامل الضبط واإلعاق��ة هو العامل الديموغرافي، فكما ذكر فيليب 
فاركس Philippe Farques كان هناك تراجع دراماتيكي في نس��بة الخصوبة 
في العالم العربي1؛ ففي تونس كانت نسبة الخصوبة وراء النسبة في فرنسا 
منذ العام 2000 وقد دخلت النس��اء إل��ى الجامعات وإل��ى أماكن العمل، 
والش��بان يدخلون للتعليم ويتزوجون في أوقاٍت متأخرة عم��ا قبل، واألزواج 
والزوجات صاروا أكثر قرباً بعضهم من بعض، وبينهم تقارُب في السن وفي 
التعليم. وصاروا ينجبون أطفاالً أقلّ، ويميلون إلى العائلة النواتية مس��تغنين 
عن العائلة الممتدة وإنفاقها وأس��لوبها في العيش. هناك الهواتف الحديثة، 
بالتش��ارك  الجديدة  والتي س��محت لألجي��ال  واإلنترن��ت،  والفضائي��ات، 
والتواُص��ل وبالنق��اش ِندًا لنّد، ولي��س من فوق لتحت من خ��ال التنظيم 
الس��لطوي في نق��ل المعارف والمعلومات. ويش��عر الش��باب بارتب��اٍط أقلّ 

Philippe Fargues: Générations Arabes (2002).  � 1



7

العربي العالم  في  التغيير 

س��ات والت��ي ما ع��ادت قادرًة على اس��تيعاب  بالع��ادات البطركية والمؤسَّ
التحديات التي تواجه المجتمعات الشرق أوسطية المعاصرة.

وانطاقاً من هذه المتغيرات الديموغرافي��ة، حدثت تغيراٌت في الثقافة 
السياس��ية؛ فالش��باب ص��اروا أكث��ر فرداني��ة، وأق��لّ اس��تعدادًا للخضوع 
لأليديولوجيات الشمولية س��واء أكانت إسامية أو قومية. ومع تضاؤل تأثير 

النموذج البطركي، تراجعت أيضاً التطلعات للقيادة الكارزماتية.
أشرُت  � الذي  السياس��ي  اإلس��ام  فشل  إنّ 
إليه قبل عش��رين عام��اً � ص��ار اآلن واضحا1ً، 
وهذا ال يعني أنّ األحزاب اإلسامية صارت خارج 
اللعبة السياس��ية؛ بل على العكس من ذلك؛ بيد 
أنّ ش��عارهم الَعقَدي الطابع بخص��وص »الدولة 
األيديولوجي��ا  إنّ  صدقيت��ه.  َفقَ��َد  اإلس��امية« 
اإلسامية تجد نفس��ها اآلن في مواجهة تحدياٍت 
إل��ى الديمقراطية، والتي تؤدي  كبرى بالدعوات 

إلى رفض احتكار الس��لطة من جانب حزٍب واحد أو أيديولوجيا واحدة، في 
حين يواجه األُصوليون الجدد من الس��لفيين عدم معقولي��ة دعوتهم للعودة 
الدقيقة إلى الس��لوك الديني للس��لف الصالح الذي يخ��دم قيام »المجتمع 
الش��بان يرفضون الطاعة  اإلس��امي«. وحتى بين »اإلخوان المسلمون« فإنّ 
العمياء للقيادة؛ فاألجي��ال الجديدة تذهب باتجاه دع��وات الحوار والحرية 

والديمقراطية والحكم الصالح.
االنجذاب باتج��اه الديمقراطية لي��س ناجماً عن اس��تيراد المفهوم  إنّ 
الغرب��ي للديمقراطية، ال��ذي يتوهمه أنص��ار التدخل العس��كري األميركي 
بالعراق؛ بل هي نتائج سياس��ية ناجمة عن التغيرات االجتماعية والثقافية في 
المجتمعات العربية )وبالطبع فإنّ هذه المتغيرات جزءٌ من عمليات العولمة(. 
وبشكٍل أكثر دقًة فإنّ الربيع العربي جاء في أعقاب هزات داخلية، حدثت في 

1 � أوليڤييه روا: فشل اإلسام السياسي )1994(.

اأكثر  ال�صباب �صاروا  اإن 

فردانية، واأقّل ا�صتعدادًا 

للخ�صوع للأيديولوجيات 

اأكانت  ال�صمولية �صواء 

اأو قومية اإ�صلمية 
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بعض الدول الوطنية، ومنفصلة عن الزعازع الغربية، بحيث بدت الديمقراطية 
اإلدانة الطقوس��ية لإلمبريالية � ومن  مقبولًة ومرغوبة. وبس��بب ذلك، فإنّ 
ضمن ذلك لعن الصهيوني��ة باعتبارها أس��اس كلّ أدواء العرب � غابت عن 
موجات التظاهر واالحتجاج. وهذا األمر يش��رح أيضاً لم��اذا غابت القاعدة 
عن الس��ْمع واالهتم��ام؛ فالجهاديون العالمي��ون المقتَلعو الج��ذور ما عادوا 
النموذج أو الموديل لش��باب الحركيين، وقد فش��ل اب��ن الدن عندما حاول 
تجنيد عناصر ش��ابة محلية في البل��دان المختلفة، )وال ننس��ى أنّ القاعدة 
أُخرجت عن العراق من طريق عشائر محلية(. واالستثناءات ما تزال حاضرًة 

إلى حٍد ما في بلدان األطراف والهوامش مثل الصومال واليمن والساحل.
وبإيجاز فإنّ القاعدة صارت خبرًا من أمس الذاهب، وهي في الحقيقة جزءٌ 
من االتجاه القديم صاحب خط��اب العداء لإلمبريالية في الثقافة السياس��ية، 

وهي الحقبة وكذا الخطاب الذي يغادره الشرق األوسط العربي اآلن.
التغيرات االجتماعية ال تس��ير في خٍط مس��تقيم، وليس من  وبالطبع فإنّ 
الضروري أن تصبح بس��رعٍة وبوض��وح »الذهنية الديمقراطي��ة«. أّما آثار هذه 
المتغيرات فتظهر بسرعٍة أكبر وأعمق في المدن الكبرى وبين الشباب المتعلمين 
الذين يملكون ثقافة اتصاٍل متنامٍ مع اإلنترن��ت. وهناك آخرون يمكن أن يروا 
شين، بمن في ذلك الفاحون في الريف المصري، والعاطلون عن  أنفسهم مهمَّ
العمل في الجنوب التونس��ي، وأصح��اب الدكاكين الصغي��رة والتجار الصغار 
الذين يخاف��ون أن َتض��رَّ الفوض��ى بأعمالهم، وأه��ل المزاج��ات المحافظة 

الساخطين على ما رأوه تفلُّتاً في أوساط الشبان المتظاهرين.. الخ.
وبعب��ارٍة أُخرى ف��إنّ الربيع العربي ش��كّل غط��اءً للمخزونات الواس��عة 
للمحافظة القابعة في المجتمعات العربية؛ لكْن حتّى الجوانب األكثر محافظًة 
في المجتمع صارت جزءًا من عمليات الفردنة. فهناك دراس��ٌة ميدانيٌة الفتة 
لانتباه تش��ير إلى أنّ الريفيي��ن بمصر تجاهلوا اإلخوان المس��لمين؛ ألنهم 
بدوا لهم ش��موليين وآتين من المركز1. وهؤالء المحافظون دينياً مالوا نحو 

.Egypt Independent, 2012 1 � ياسمين معتز أحمد: لمن صوَّت الفّاحون المصريون، ولماذا؟ في
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الس��لفيين )على حس��اب اإلخ��وان(؛ ألنه��م عّدوا ذل��ك نوعاً م��ن االنفتاح 
السياسي. ومما له داللته أنّ حزب النور السلفي َدعم )وإن بدا ذك َعَرضياً( 
ترش��يح عبد المنعم أبو الفتوح المنش��قّ عن اإلخوان في انتخابات الرئاس��ة 
)والذي بدا ليبرالياً في السياق المصري(، مما يشير إلى أنّ أولئك الريفيين 

إنما كانوا يسَعون للتعبير عن أمٍر ما.
ثم إنّ التغيير أثّر في الدين والتدين أيضاً؛ فالسلفيون � مثل األصوليين 
الجدد عب��ر العالَم � يعيدون النظر إلى الدين باعتب��اره عنواناً ونظاماً من 
الرم��وز منفصًا عن التقليد والثقافة. وهكذا ف��إنّ الفهم األفضَل لهم أنهم 
ليس��وا جزءًا م��ن التقليد المتبقّ��ي؛ بل باعتباره��م َحَملََة أو ُدع��اة محاولة 

لماءمة اإلسام مع الحداثة والعولمة1.
وبالطبع فإنّ هذا الت��اؤم ال ينبغي فهُمهُ بمصطلح��اٍت الهوتية )أي 
مضمون جديد مفتَ��َرض لهذا الدين أو ذاك(؛ بل األحرى فهمه في نطاق 
التدين )أي الطريقة التي يفهم بها الشاب أو الشابة تجربته اإليمانية(. 
إنّ موجة إعادة األسلمة ُتخفي واقعًة مهمة: لقد أسهمت في تعديد وتفريد 
التدين  الحقل الديني. ما تغيّر اإلس��اُم إذًا باعتباره بناءً الهوتياً؛ لكنّ 
يت��اءُم مع عملية  أم ليبرالياً  تغيَّر. وهذا التدين س��واء أكان محافظ��اً 
التح��ول الديمقراطي؛ ألنه يفص��ل اإليمان الفردي ع��ن التقاليد، وعن 
الهوية الجماعية، وعن السلطات الخارجية. لقد فقدت السلطات الدينية 
)العلماء والقادة اإلساميون( مشروعيتها وسط صعود الفاعلين الدينيين 
األفراد، وهم ف��ي الغالب اكتس��بوا ثقافتهم الدينية بطرائق ش��خصية. 
فالمس��لمون »المولودون ثاني��ًة« وجدوا طريقهم الخاّص باالس��تناد إلى 
اإلنترنت أو االنضمام إلى الشبكات المساواتية والتداولية. وهم ينتقدون 
اإلس��ام الثقافي الذي ورثوه عن أهلهم، ويحاولون بناء نمطهم الخاّص 
لإلسام، وهو الذي يبدو باعتباره اقتناعاً شخصياً، وليس عادًة موروثة. 
فالدين صار � بشكٍل متزايد � أمرًا يعود لاختيار الشخصي، سواء أكان 

1 � أوليڤييه روا: عولمة اإلسام )2004(.
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ذلك الخيار س��لفياً متش��ددًا أم مجموعة انتقائية، حتى ال نقول: إنه قد 
يكون انتقاالً إلى ديٍن آَخر1.

الأ�صولية والعلمانية: الم�صاركون ال�صريون:

أحدثت الفرداني��ة وأحدث التعدي��د واالختاف نتائج غي��ر متوقَّعة؛ إذ 
ياُه  َفَصَا الدين عن الحياة اليومية، وأعادا الدين إلى المجال الخاّص، ونحَّ
عن مس��ائل إدارة الش��أن العام. فاألُصولي��ة � في الوقت ال��ذي تفصل فيه 
الدين عن الثقافة، وتعيد تعريف الجماعة باعتبارها جماعة إيمان وليس��ت 
جماعة امتاك � تس��هم في الواقع في علمنة المجتمع2. وأحد األش��ياء التي 
الرفض الظاهر للعلمنة وللديمقراطية يمكن أن يعبّر  تعنيها هذه العملية أنّ 
رغم المظهريات عن مش��هٍد قابٍل للديمقراطية من خ��ال الفردنة، ورفض 
الطاعة العمي��اء، وفصل اإليمان عن الهوية الجَماعية، ووضع مس��افٍة معينٍة 
مع السياس��ات في الحياة اليومية. وفي سياٍق كهذا فإنّ أيَّ محاولٍة الستعادة 
الرس��وم التقليدية من خال القوانين والتنظيمات لن تنج��ح. وفي النهاية 
ال تس��تطيع أن تغيّر مجتمعاً باألوامر الس��لطوية. ففي بعض البلدان العربية 
المحافظة يؤّدي فرض الشريعة إلى توتراٍت هائلة بين نساء الطبقات العليا 
والوس��طى من المتعلمات والمتحررات، وفي إيران تشير كلُّ الدالئل إلى أنّ 
المجتمع ص��ار أكثر عصريًة وعلمنًة حتّى تحت حك��م المالي. وعلى الرغم 
من أنّ قانوناً صدر بعد عام 1979 يس��مح بزواج الفتيات في س��نّ التاسعة؛ 
فالواقع أنّ متوس��ط أعمار الفتيات اللواتي يتزوجن وصل إلى حدود ال� 25 
س��نة. وبإيجاز، فإنه حتى في الحاالت التي يقال فيها: إنّ الشريعة ال بد أن 

ُتطبَّق؛ ال يشكّل ذلك استعادًة للمجتمع التقليدي.
لقد رأينا أنّ اإلساميين السياس��يين ال يتمتعون باحتكار الملّف الديني 
في المجال السياسي؛ فهناك جهاٌت وحركاٌت أُخرى مثل الصوفية والسلفيين. 

1 � في المغرب والجزائر، كان هناك عدٌد ممن اعتنقوا المسيحية اإلنجيلية البروتستانتية. انظر عن 
..Middle East Law and Governance, 4. No.1 (2012) :ذلك ناديا مرزوقي في مقالٍة

س )2010(. 2 � أوليڤييه روا: الجهل المقدَّ
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فهذا التعدد ف��ي المج��ال الديني خال الس��نوات الثاثي��ن الماضية من 
سياسات وممارسات إعادة األسلمة، كان من نتائجه وضع الدين في الصدارة 
في الحي��اة اليومية مقروناً بنم��وّ الفردانية في التدين. وق��د دفع ذلك كلُّه 
باتجاه التعدد في الح��ركات الدينية. وقد حصلت بع��ض الحركات الدينية 
على تش��جيع م��ن جان��ب الس��لطات القائم��ة للتقليل م��ن تأثي��ر اإلخوان 
وجاذبيته��م. وهذه الظواه��ر جميعاً أحدث��ت دمقرطة في المج��ال الديني، 
والنتيج��ة غي��ر المتوّقعة للربي��ع العربي تمثل��ت في حص��ول األزهر � وهو 
المؤسسة الدينية الفائقة األهمية في مصر � على مشروعيٍة جديدة؛ فاإلمام 
األكبر ش��يخ األزهر أحمد الطيب � وهو ش��خصيٌة متائمٌة في األصل عيَّنها 
الرئيس الس��ابق حس��ني مبارك � ظهر بوصفه داعيًة كبيرًا لحقوق اإلنسان، 

والحرية، وفصل المؤسسات الدينية عن إدارة الدولة.
النهضة � التي وصلت للس��لطة � اكتشفت أنها ال تسيطر  وفي تونس فإنّ 
بل وال تعرف أنّ المجال الديني ش��به الرس��مي يضمُّ مئاٍت من األئمة الذين 
استولوا على مس��اجد غادرها الش��يوخ من أتباع النظام، وهم الشيوخ الذين 
كانوا ق��د حصلوا عل��ى مواقعهم بفضل نظ��ام الرئيس بن عل��ي. وفي مصر، 
اكتشف اإلخوان المسلمون باس��تياء أنّ نشاطاتهم الدينية واالجتماعية الكثيرة 
على مدى س��تين عاماً م��ا منعت القادمي��ن الجدد من الس��لفيين من تحدي 
سيطرتهم، وتحقيق نجاحات بارزة. وهناك ُبْعٌد آَخر للتحدي السلفي لإلخوان، 
وهو تحالُ��ُف هؤالء مع المنش��قّين من اإلخ��وان وعليهم )أما ف��ي تونس فإنّ 
الس��لفيين اندفعوا إلى يمين النهضة، وعارضوا الديمقراطية، ودعوا للتطبيق 
الفوري للش��ريعة(. وهكذا فإنّ عام 2011 ال يش��به عام 1979 في إيران. فقد 
انفرد الخميني هناك، في حين وجد اإلخوان أنفس��هم بمص��ر وتونس وبلداٍن 
أُخرى غير وحيدين وال متفردين بكلّ المعاني. وبذلك فإنّ التحول الديمقراطي 
دخل إل��ى المجال الديني أيض��اً، وإن ظلّ هناك بين األصوليي��ن الُجُدد من 
يق��ول: إنّ هناك مس��ائل غي��ر قابلة للتف��اوض. إنم��ا ما لي��س واضحاً بين 
اإلس��اميين، هي تلك المس��ائل التي يرونها ثوابت: فهل ينبغي � على س��بيل 
المثال � أن تكون هن��اك هيئة تحدد ذلك. وإذا كانت تل��ك الهيئة ضرورية، 
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فمن ال��ذي يختار أعضاءه��ا، ويحّدد مج��االت تدخلهم؟ وه��ل ينبغي تطبيق 
الحدود عندما يجري انتهاك ُحُرمات الدين؟ وهل يستطيع المسلم التحول إلى 
ًة  المس��يحية؟ وبذلك يصبح موضوع الحريات الدينية هو الموضوع األكثر حدَّ
في النقاش. وإذا كانت جماعة اإلخوان َتُعدُّ نفسها مسؤولًة عن حماية األقباط، 
فهل هي مس��تعدةٌ العتبار الحريات الدينية ضمن الحريات األساسية لألفراد 
)م��ع التجاُهل ف��ي الحقيقة لمقولة ال��ردة عملياً(، بدالً م��ن الحق الجماعي 
المس��تند إلى التط��ورات التاريخية لحق��وق األقليات؟ إنّ النق��اش حول هذه 
المس��ائل ما يزال في بداياته. فعبد المنعم أبو الفتوح المنش��قّ عن اإلخوان 
� والذي حظّي بدعم السلفيين في انتخابات الرئاسة � قال: ال ينبغي أن يتدخل 

أحٌد إذا أراد مسيحيٌّ اعتناق اإلسام، أو قرر مسلٌم أن يصبح مسيحياً.
وإذا ظل تطبيق الش��ريعة مطلوب��اً؛ فقد صار أمرًا داخلي��اً للنقاش بين 
اإلس��اميين ويتعلق بالمؤسس��ات التي تش��رف على هذا التطبيق. فالتحول 
الديمقراطي تناول أيضاً جماعة المؤمنين. وسيظل السلفيون يحاولون إحراج 
اإلخ��وان في ما يتعلق بتناق��ض موقفهم من تطبيق الش��ريعة. والمعروف أنّ 
السلفيين اندفعوا لتأسيس أحزاب يدخلون من خالها في الشأن العام، رغم 
أنهم ظلُّوا لمدٍة طويلٍة يعارضون قيام األحزاب السياس��ية.. إنّ المكتوب على 
اإلخوان والس��لفيين أن يدخلوا ف��ي صراعاٍت في ما بينه��م، وقد يضطرهم 

ذلك للتحالف مع أحزاب غير إسامية.

ال�صيا�صي: ف�صل الإ�صلم 

لقد تغيّر اإلس��اميون، أو أنهم اقتنعوا أنّ الدنيا قد تغيّرت، وحتى عندما 
وصلوا للس��لطة � في مثل إيران وغ��زة � فإنهم كانوا غي��ر قادرين على إقامة 
الدولة اإلس��امية التي تصوروها. وفي المواطن التي وصلوا للس��لطة خضعوا 
للشروط ذاتها التي خضع لها أساُفهُم في الحكم )في مصر وتونس كانوا من 
العلمانيين(1. وفي أماكن أخرى كان أولئك األس��اف من القوميين؛ ففي غزة 

 Egypt Independent, 16 1 � نهى الهناوي: مرشح إسامي للرئاس��ة يرى أن تغيير الدين ممكن؛ في
. May 2011
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كان الوطنيون الفلس��طينيون هم الذين أتوا بحماس للسلطة من طريق تنظيم 
انتخابات حرة. وفي لبنان حصل حزب اهلل على النفوذ بسبب عدائه إلسرائيل، 
وتمثيله للطائفة الشيعية التي كانت مغبونًة تاريخياً. وعندما مضى اإلساميون 
إلى الس��جون، فإنهم التقوا ي��دًا بيد م��ع العلمانيين والمدافعي��ن عن حقوق 
اإلنسان )مثل المصري س��عد الدين إبراهيم(، وعندما ذهبوا إلى المنافي فقد 
ذهبوا إلى أوروبا أكثر من الذهاب إلى مكة. وق��د أدركوا ضرورة الدخول في 
تحالفات، وأن يحسبوا الحساب لآلراء المخالفة. وقد حاولوا الدخول في حواٍر 

مع الغرب من��ذ زمن؛ لكنه��م رُدُّوا على األعقاب. 
وقد اس��تخدمت ال��دول التي لم ترد ُمس��المتهم 
دع��اوى واتهامات الحرب المقدس��ة ) = الجهاد(، 
واتهمتهم بالعنف واإلره��اب لتبرير عدم التواصل 
إيران  مث��ل  خون��ة،  م��ن عده��م  ومنهم  معه��م. 
والقاعدة. وشعار تطبيق الشريعة هو الشعار الذي 
ال تس��تطيع األنظمة المعادية لإلس��اميين تقبُّلَه، 
مثلما هو عليه الحال في الس��عودية ولدى طالبان. 

وبغّض النظ��ر عن األعم��ال الخيرية؛ ف��إنّ األجندة االجتماعية لإلس��اميين 
تراجعت بعد أن ص��ار أنصارهم من رج��ال األعمال م��ن البورجوازيين وقادة 
التج��ار. ثم إنّ تق��دم زعاماتهم في الس��ن، أبعدهم بعض الش��يء عن نبض 
الشبان الجدد الذين ال يهتمون للشعارات الشمولية، بقدر ما يهتمون بما يعنيه 
ذلك للمؤمن الفرد. وكلُّ تلك اإلش��ارات تذهب باتجاه ما س��ماه آصف بيّات: 
»حقبة ما بعد اإلس��اميين«1. وهذا ال يعني أنّ اإلس��ام السياس��ي انتهى؛ بل 
يعني أنّ اإلس��اميين أدرك��وا أنّ خياراتهم األيديولوجية ال تس��تطيع أن تكون 
بديًا لألوضاع االجتماعية واالقتصادية والسياس��ية القائمة. فليس هناك على 
س��بيل المثال مس��وَّدة موجودة لاقتصاد اإلس��امي. ولذا يتقبل اإلس��اميون 
واألعمال  بالخدم��ات  الفق��ر  ويكافحون  الحاض��رة،  االقتصادي��ة  السياس��ات 
الخيرية، ويعارضون اإلضرابات، ويوافق��ون على اإلصاح الزراعي الذي قامت 

..Critique: Critical Middle Studie, 9, (1996) :1 � آصف بيّات: ظهور مجتمع ما بعد اإلساميين؛ في

اإّن المكتوب على الإخوان 

اأن يدخلوا في  وال�صلفيين 

�صراعاٍت في ما بينهم، وقد 

ي�صطرهم ذلك للتحالف 

اإ�صلمية اأحزاب غير  مع 
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ب��ه األنظمة الثوري��ة. وهكذا ف��إنّ الموجة اإلس��امية العالية الت��ي اجتاحت 
دت المجال الديني  المجتمعات والبلدان ما كسرت صفوفهم وأزالتْها؛ لكنها عدَّ

وشرذمتْهُ، فصار اإلساميون جزءًا من المشهد العام اإلسامي وليس كلّه.
هل صار اإلس��اميون ديمقراطيين؟ لقد قبلوا االنتخابات دائماً مدركين 
أنّ دعم العنف ال يص��بُّ لصالحهم بل لصالح )القاعدة( من جهة، ولصالح 
بت دائماً للغرب بمكافحة العنف واإلرهاب.  األنظمة من جهٍة ثانية، والتي تقرَّ
وقد عارض راش��د الغنوش��ي زعيم النهضة التونس���ية »الدولة اإلسامية« 
َعلَناً، ودع��ا إلى إقامة نظامٍ يش��به النظام التركي الذي س��يطر فيه حزب 
العدالة والتنمية اإلس��امي، وبقي على طبيعته العلمانية. ومع ذلك ما يزال 
إس��اميون كثيرون مترددين بشأن مش��اركة اآلخرين في المجتمع السياسي 
والنظام، ومترددين بش��أن تحويل جماعاتهم الدينية إلى أحزاب حديثة كما 
في ال��دول الديمقراطية، وقد يعمدون إلى تجاهل ش��عار تطبيق الش��ريعة؛ 
لكنهم ال يستطيعون تحديد برنامج سياسي يتجاوز مكافحة الكحول، ونصرة 
الحجاب، أو الوقوف خلف بعض التفاصيل الخاصة بالش��ريعة. وبعد الربيع 
العرب��ي ال��ذي فاجأ اإلس��اميين، وحصل��ت تحركات��ه من خارجه��م؛ فإنّ 
اإلس��اميين أمام أحد الخي��ارات التالي��ة: األول: الخيار الترك��ي المتمثل 
بنموذج حزب العدالة والتنمية، وهذا يعني تحويل جماعة اإلخوان إلى حزب 
سياس��ي حديث، ومحاولة الحصول على أنصار خ��ارج الدائرة الضيقة التي 
يتحركون فيها، وإعادة النظر في الرس��وم الديني��ة باتجاه تحويلها إلى قيم 
محافظة ليس��ت خاص��ًة بالمتدينين المتحمس��ين )مثل األُس��رة، والملكية، 
واألمانة، وأخاقيات العمل(، وتقبُّل توجه��ات ليبرالية جديدة في االقتصاد، 

والتشبُّث بالدستور والبرلمان واالنتخابات المنتظمة.
ة )مثل  الثاني هو أن يعمدوا للتحالُف مع ق��وى الثورة المضادَّ والخيار 
مصر على س��بيل المث��ال(، اقتناعاً منهم ب��أنّ الديمقراطي��ة الحقيقية لن 
تتحقق، ثم إنّ حركة الجمهور تس��تعصي على الضب��ط. وهذا الخيار صعب؛ 
ألنه يحت��وي على جوانب س��لبية كثيرة، م��ن مثل فقد الش��رعية، ومن مثل 
التح��ول إلى أدوات بيد الجي��ش. وقد نجد أنّ اإلس��اميين ربما توافقوا مع 
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السلفيين في قضايا الحجاب واألُس��رة، وتركوا القضايا االقتصادية على ما 
هي عليه. وربما ال يس��تطيعون اتخاذ أّي خياٍر على اإلط��اق حتى ال ُيلزموا 
أنفسهم بشيٍء يعجزون عنه. وهكذا تكون السياقات هي التي تحدد المسار. 
اإلخوان ليسوا علمانيين وال ليبراليين؛ لكنهم يستطيعون أن  فمن المؤكد أنّ 
يكونوا ديمقراطيين. إنّ التراجع غير ممكن رغم أنّ اإلساميين ما كانوا من 
قوى الثورة األصيلة؛ فالشعب متيقظ، وفئاٌت واسعٌة منه مستعدة دائماً للنزول 

إلى الشارع، ثم إنّ الردة على الديمقراطية مكلفٌة محلياً ودولياً.
لن  الذين  لناخبيه��م،  اإلصغاء  اإلس��اميين  وعلى  القلقون:  الناخبون 
يتبعوهم بش��كٍل أعمى؛ فالناخب »اإلسامي« بتونس ومصر اليوم ليس ثورياً؛ 
بل األح��رى القول: إن��ه محافظ، إن��ه يريد النظ��ام، يريد الق��ادة الذين 
يس��تطيعون دفع االقتصاد إلى األمام، والتأكيد على القيم الدينية التقليدية. 
والناخبون ليس��وا مس��تعدين للغوص في طرائق اس��تعادة الخافة أو صنع 
جمهورية إس��امية، والنهضة واإلخوان يعرفون ذلك كلَّه اآلن، وهم يعرفون 
أنّ عليهم اجتذاب الناخبين؛ ألنهم ال يملكون الرغبة وال القدرة في الوصول 
إلى الس��لطة بالقوة. ثم إنّ الثورات في مصر وتونس ما انطلقت بش��عاراٍت 
ش��مولية مثل الثورة اإليرانية ع��ام 1979، بل كان انطاقها تحت ش��عارات 

الديمقراطية والتعددية والحكم الصالح.
لقد جرت االنتخابات في إيران في نوڤمبر عام 1979 تحت ش��عار إقامة 
الجمهورية اإلس��امية، فكان��ت بذلك الرس��الة واضحة: هذه الث��ورة ثورة 
أيديولوجية )وحتى عندما كان هناك ما يشبه االنقسام بين األحمر الشيوعي، 
واألخضر اإلسامي(. وما كان شيءٌ من ذلك بتونس أو مصر؛ ما كانت هناك 
دينامياٌت أيديولوجية أو ثورية. وفي كل مكاٍن ما عادت ثقافُة وال ممارس��ات 
القائد الملهم؛ بل ظهرت أحزاٌب سياس��يٌة، وثقافُة نقاٍش جديدة أثّرت أيضاً 
في اإلساميين. ولكي يمكن إحالُ هذا الشكل من السلطوية؛ فإنّ اإلساميين 
يملكون شيئاً من ذلك؛ ففي مصر وتونس يظلُّ الجيش خارج متناول أيديهم، 
وفي مص��ر ربما م��ا كان الجيش تحت س��يطرة أحد. ث��م إنّ عاقته بنظام 

الحكم السابق مختلفة عن عاقة الجيش اإليراني بالشاه قبل عام 1979.
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وعلى أي حال ال مصر وال تونس تملك مخزون��اٍت بترولية غنية بما فيه 
الكفاية، بحيث تستطيع إسكات الفقراء، وتأمين ميليشيات موالية1. ولذا فإنّ 
االنتخابات الحرة هي أم��ٌر جديٌّ بالفعل، ويمك��ن أن تتأرجح نتائجها خال 
العقد القادم. والمعروف أنّ اإلساميين يرفعون شعاراٍت ذات جاذبية شعبية؛ 
فهم يتحدثون كثيرًا عن الهوية الوطنية، وهم يلومون كثيرًا النَُخب المتغربة؛ 
لكن عليهم اآلن أن يحسبوا حساباً إلمكان ظهور ديماغوجيين يزايدون عليهم. 
وإذا لم يكن هؤالء »أكثر قداس��ًة منهم«، فإنهم يس��تطيعون أن يكونوا أكثر 

شعبيًة من طريق اصطناع شعارات شعبوانية!
وهناك نوعٌ آَخر من اإلرغامات التي سوف يجد اإلساميون والسلفيون 
أنفَُسهُم تحت ضغوطها، وهي المس��ائل الجيوستراتيجية. فما من مجموعٍة 
من هذه المجموعات وصلت للسلطة من طريق برنامٍج جهادي، وال برنامج 
لتحرير فلس��طين. وبذلك فإنّ حركات الربي��ع العربي تختلف عن حركات 
وانقاب��ات الثوريين الناصريي��ن والبعثيين، بل وحتى عن أنور الس��ادات 
الذي قاد ثورًة مضادًة عام 1974 أخرجت الس��وفيات من مصر، واتجهت 

صوب الواليات المتحدة.
إنّ الربيع العربي والش��تاء الغربي ما طرحا أسئلًة ذات طابع دولي؛ فما 
حاول اإلساميون والسلفيون دفع األمة للتحشُّ��د، وبذلك فقد تركوا وراءهم 
المفهوم القائل بتس��ييٍس نضالٍي للعالمية اإلس��امية، فاستقر حتى اآلن في 
الف��روع المختلف��ة لإلخوان  إنّ  القاع��دة والجماع��ات الجهادي��ة!  أحضان 
المسلمين )سواء في مصر أم األردن أم الكويت أم سورية( وكذا اإلساميون 
أجندات وطنية، وتنظيم��ات وطنية. وعلى  في المغرب، كانوا يملكون دائم��اً 
الرغم من التقارب األيديولوجي في ما بينهم؛ فإنهم لم يكونوا قادرين على 
تطوير تعاوٍن إستراتيجي على المستوى اإلقليمي. وقد دلّت األحداث األخيرة 
في البلدان العربية المختلفة على إمكان تصرف اإلساميين بطرائق متباينة 
وإن تش��ابهت الظروف؛ فاإلساميون األردنيون والتونس��يون يميلون لانفتاح 

1 � هناك ارتباط عكسي بين الربيع العربي وريع النفط.
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المصريين، وهكذا  أكثر م��ن  بالديمقراطية  التحالُفات واالقتن��اع  وتش��كيل 
فالمشهد المحلّي هو المشهد الحقيقي للحركة.

وال ش��كَّ أنّ النزاع اإلس��رائيلي/ الفلس��طيني اس��تعاد بعض��اً من وهجه 
العاطف��ي؛ َبْي��َد أنّ أحدًا لي��س على اس��تعداد لتهديد األمن الجيوس��تراتيجي 
والتنمية االقتصادية من أجل القضية الفلسطينية. ال يحب اإلساميون إسرائيل، 
وهم من هذه الناحية يتوافقون مع ال��رأي العام العربي؛ لكنهم من جهٍة ثانيٍة 
ليسوا على اس��تعداٍد للذهاب إلى الحرب، وبذلك فإنهم يتقبلون الكوابح التي 
فرضها الوض��ع الجيوس��تراتيجي. إنّ الدعوة التي وّجهتها الحكومة التونس��ية 
الديمقراطية الجديدة إلس��ماعيل هنية رئيس وزراء حماس بغزة تش��به الدعوة 
الت��ي وجهتْها تونس إل��ى عرفات وقي��ادة منظمة التحرير عندم��ا خرجت من 
بي��روت عام 1982، فهذا المس��ار يش��ير إذًا إلى تواُصٍل ولي��س إلى انقطاع. 
واالهتمام ال��ذي أْبدْته قيادة اإلخوان المس��لمين المصريي��ن بإقامة اتصاالٍت 
أُخ��رى إلى تقب��ل الوقائع  وحوارات م��ع الدبلوماس��يين الغربيين فيه إش��ارةٌ 
اإلستراتيجية. ويريد اإلخوان المسلمون مراجعة االتفاقيات بين مصر وإسرائيل؛ 
إنما من طريق التفاُوض وليس من طريق المواجهة. ثم إنّ الضغوط االقتصادية 
� مثل االفتقار إلى الموارد النفطية، وضرورة الحفاظ على السياحة ومواردها � 
تدفع الحكومات الجديدة إلى الظهور بمظهٍر معتدل. وهناك مش��روعاٌت لجعل 
السياحة »حاالً« مع ش��واطئ فيها فصٌل بين الجنسين، وفنادق ومقاٍه من دون 
كح��ول؛ َبْي��َد أنّ هذا كلَّه ض��رٌب من الوهم، فم��ا الذي س��يدفع خليجياً ثرياً 
لمغادرة ماربيا أو بيروت إلى »س��ياحة حال« بش��رم الشيخ التي ال تبعد غير 

أمياٍل عن متشددي فنادق النجوم الخمس على الطرف اآلخر من البحر!
إنّ الن��زاع الرئي��س الذي يمكن أن يح��ُدث ال يتمثل ف��ي التصارُع بين 
اإلس��اميين والغرب؛ بل يتمثل في المواجهة التي تدلهمُّ سماؤها بين الّسنة 
العرب المحافظين )سواء أكانوا علمانيين أم إساميين أم سلفيين( من جهة، 
و »الهال الشيعي« الذي تشكّل إيران حجر الزاوية فيه، ثم األزمة والصراع 
ضمن اإلخوان المس��لمين، وتركيا التي انقطع أملُها باالنتم��اء إلى االتحاد 
ُس��نياً من ضم��ن دوٍر إقليميٍّ تجد نفس��ها  م تحالُفاً  األوروبي، تع��ود لتتزعَّ
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منذورًة له. وقادة ح��زب العدالة والتنمية صاروا ضيوف��اً أليفين في العالم 
العربي، وللحزب زماالٌت ونظائر صاعدة في العالم العربي الس��ني. ثم إنّ 
التواُصل مع إس��اميي العال��م العربي من جان��ب حزب العدال��ة والتنمية 
المعتدل والمنفتح إنما يش��ّجع االنفتاح في األجواء الحزبية اإلس��امية. إنّ 
هذا المحور الُس��نّي المتكوّن يثير بالطبع غضب ومخ��اوف األقليات المحلية 
)مث��ل العلويين ف��ي تركيا وس��ورية(، ويرفع م��ن درجة التوتر مع الش��يعة 
بالخليج، وفي الس��عودية، ولبنان، والعراق. وهناك من يرى أنّ فرض عزلٍة 
على إيران يأتي في صالح االعتدال واالس��تقرار في الش��رق األوس��ط. أما 
الضربة اإلس��رائيلية المحتملة إلي��ران فإنها َحريٌة أن ُتثي��ر التظاهرات في 

الدار البيضاء والقاهرة وتونس؛ بغض النظر عن االنتماء المذهبي.
إنّ أصل المسألة أنه وللمرة األولى منذ مطلع الخمسينات؛ فإنّ الموقف 
الجيوستراتيجي في الشرق األوسط ال يفرض أجنداٍت محلية راديكالية، كما 
أنه ال يدفع باتجاه »رْدَكلَة« السياس��ات المحلية. وهذان األمران هما إشارةٌ 

جيدةٌ إلى اإلمكانيات الكبيرة المتاحة للتحول الديمقراطي.

وماذا عن الإ�صلم؟

أياً تكن التطورات في األعوام القليلة الماضية، س��واء بين اإلس��اميين 
والمدنيين، وبين اإلس��اميين أنفُس��هم على اختاف ِفَرقه��م؛ فإنّ الموضوع 
الرئيس س��وف يبقى: تحديد دور اإلسام في السياس��ات العامة. فالتنامي 
الواقعي الس��تقالية المجال الديني ع��ن المجال السياس��ي واأليديولوجي 
ال يعني بالضرورة أنّ العلمانية تكس��ب في المجالي��ن الثقافي واالجتماعي. 
إنما وبالتأكيد؛ فإنّ هناك نوعاً جديدًا صاعدًا من العلمانية السياس��ية. وإذا 
اس��تقرَّ هذا النوع من الواقعية السياس��ية وثبت؛ فإنّ الدين أو سياساته لن 
يكون هو الذي يف��رض ما تكون عليه السياس��ات؛ لكْن ق��د ينكمش الدين 
نفسه ليصبح سياس��ات. إنّ الرهان اآلن هو على إعادة صياغة مكان ومكانة 
الدين ف��ي المجال الع��ام. وهناك تواُفٌق ع��امٌّ على أنّ الدس��تور ينبغي أن 
يتضم��ن إعاناً عن إس��امية الهوية ف��ي المجتمع والدول��ة، وهناك توافٌق 
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ُمشابٌه على أنّ الش��ريعة ليس��ت نظاماً كامًا ومتكامًا يمكن أن يحلَّ محلَّ 
القانون المدني. وبدالً من ذلك فإنّ الش��ريعة ص��ارت مقولًة غامضًة وغير 
دة، تشكّل »مرجعية عليا«؛ وذلك باستثناء مجال األحوال الشخصية، مما  محدَّ
يعني بأنّ مسألة حقوق المرأة س��وف تظلُّ في قلب النقاش. وكما رأينا فإنّ 
التديُّن العصري يميل إلى التأكيد على االعتقاد والتوجُّه الش��خصي، دونما 
التعبير الشهير  س��ي. والذي نراه اآلن أنّ  ُمراعاة للتاؤم مع اإلسام المؤسَّ
)أنّ اإلسام دينٌ ودنيا( فقََد البقية الباقية من معناه باندالع الربيع العربي.

إنّ الذي نش��هده اليوم ال يعن��ي الدخول في 
تحوٍل علماني، بق��در ما يعني تفكيكاً لإلس��ام. 
فهل اإلس��ام هو انتماءٌ ثقاف��ي، بمعنى أنّ المرء 
يمكن أن يكوَن »مس��لماً ملح��دًا«؟! أم أنه اعتقاٌد 
المؤمن��ون  يعتنق��ه  أو  في��ه  يش��ارك  أن  يمك��ن 
واعيٍة  ف��ي ص��ورة جماع��اٍت  ثاني��ًة  المول��ودون 
بإيمانه��ا؟ أو أن��ه أخي��رًا »أف��ق م��ن المعان��ي 
والمضامي��ن« حيث تكوُن اإلش��ارة إل��ى مرجعية 

الشريعة معنويًة أكثر مما هي حقيقية؟ إنّ إعادة فهم الرموز الدينية باعتبارها 
قيماً تس��اعد في تكوين تحالف من المؤمنين المحافظين الذين يس��تطيعون 

التوحُّد حول بعض المسائل مثل معارضة زواج المثليين على سبيل المثال.
العلمانيي��ن المحافظين في غرب  وإنه لمن الطري��ف النظر كي��ف أنّ 
أوروبا يجتمعون على تأكيد هوية أوروبا المس��يحية، في حين يتجه المسلمون 
المحافظ��ون إل��ى إقامة تحالُف م��ع مؤمنين م��ن دياناٍت أُخ��رى حول قيمٍ 
مش��تركة. وهم عندما يحاول��ون ذلك يميلون إل��ى تبنّي هم��وم اإلنجيليين 
البروتستانت، مكافحين معهم ضد اإلجهاض والداروينية، على الرغم من أنّ 

هذه المسائل ما كانت بارزًة في النقاشات اإلسامية التقليدية1.

1 � هناك أعمال عدنان أوكتار المعادي للداروينية، والذي يكتب تحت اس��م هارون يحيى. وقد نشر 
أعماله بعد عام 2007 فأرسلها إلى آالٍف من العلماء الغربيين والمؤسسات العلمية والدينية.

اأّن  الذي نراه الآن 

ال�صهير )اأّن  التعبير 

الإ�صلم ديٌن ودنيا( فَقَد 

البقية الباقية من معناه 

باندلع الربيع العربي
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إنّ هذا كلَّ��ه يعني أنّ األصوليي��ن الجدد المعاصري��ن إنما يحاولون 
إعادة صياغة المجال اإلس��امي ف��ي مقوالٍت تتاءَم مع هذا الش��كل من 
المحافظة الدينية المس��يحية الغربية. وقد ص��ار ذلك واضحاً في تركيا؛ 
ففي ع��ام 2004 عندما حاول زعيم ح��زب العدال��ة والتنمية رجب طيب 
أردوغ��ان � دونما نج��اح � تحري��م البغاء بالب��اد، ما فعل ذلك باس��م 
الشريعة، بل أش��ار إلى وضع األسرة المعاصرة بالغرب )الزواج الوحداني 
بين رجٍل وامرأٍة بحقوٍق متساوية(. ومن الطريف أنّ العادة التقليدية لتعدد 
الزوجات � والش��ائعة بين األعضاء القُدامى في ح��زب العدالة والتنمية � 
تجعل من ذلك التعدد � بحس��ب األوضاع الجدي��دة � جريمًة يعاقب عليها 
القانون. وما س��بق ذكره يعني أنّ اإلس��ام يتحول إلى مجاٍل ديني عام، 

مقطوع عن التقاليد الثقافية المحلية1.
إنّ الذي يحدث أنه بدالً من علمنة المجتمع، فإنّ األفضل الحديث عن 
للتعدد  استقاليٍة للسياس��ة عن الدين، وللدين عن السياسة، وذلك تبعاً 
والتفرق في الحق��ل الديني، والعجز ع��ن إعادة تركيب الدي��ن باعتباره 
أيديولوجيا سياس��ية. فعندما يك��ون الدين موجودًا ف��ي كل مكان، فمعنى 
ذلك أنه غير حاضٍر ف��ي أي مكان. وقد توصلت إلى هذا االس��تنتاج مما 
قاله س��عد الكتاتني اإلخواني رئي��س البرلمان المصري لس��لفيٍّ أراد أن 
يصلّي ف��ي البرلمان خ��ال انعقاده: »نح��ن جميعاً مس��لمون، وإذا أردَت 
الصاةَ فإنّ في البرلمان مس��جدًا؛ لكنّ البرلمان نفس��ه ليس مسجدًا«2. 
فالمفارقة في عمليات األس��لمة: أن الس��ير ف��ي »إعادة أس��لمة المجتمع 
والدولة« يؤدي إلى علمنٍة سياس��ية في الوقت نفسه، ويفتح الباب لنقاٍش 
عن معنى اإلس��ام. وربما يدفع ذلك إلى الع��ودة للخوض في موضوعات 
الهوتي��ة؛ لك��نّ ذل��ك إْن حدث فس��يكون نتيج��ًة ولي��س س��بباً للتحول 

الديمقراطي في المجتمعات اإلسامية.

1 � أوليڤييه روا: الجهل المقدس. مرجع سابق.
.The Arab Street, 7 February, 2012 2 � حسين: مصر واختيارات الوَرَع
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■  باحث من أمريكا.

�إلى جنب:  �لعد�لة و�لرحمة جنبًا 

الهوت �لتعافي �لم�سيحي و�لم�سلم

منُذ ست س��نوات خلت، وتحديدًا في الثاني من أكتوبر عام 
2009، اقتحم رجل اس��مه تش��ارلز روبيرتس عنوة مدرسة 
تمتلكها طائفة اآلميش مسلحاً ببندقية، واحتجز عشر فتيات بريئات 
رهائن. وما إن وصل أفراد الشرطة إلى المكان � بغاية إنقاذ أرواح 
الفتيات � حتى بادرها المس��لح بإطالق النار، جارحاً منهن خمساً، 
وقاتاًل خمساً أخريات، ومصوباً فوهة السالح ضد ذاته قاتاًل نفسه. 

وكم تحطمت نفوس جماعة اآلميش بهذا الفقد؟
يعرفه��ا � جماعة  � لم��ن ليس  اآلميش  أن طائف��ة  والحال 
بنسلڤانيا  ببلدة النكاس��تر في والية  تقليدية تقطن  بروتستانتية 
بالواليات المتح��دة األمريكية، وتعيش تبعاً لمبادئ المس��يحية 
باقتياتهم على  الصارمة. وأهلها معروفون على وج��ه الخصوص 
الزراعة المعيش��ية، وببس��اطة عيش��هم، وبتحريمهم اس��تعمال 
الكهرباء وس��ائر وس��ائل التكنولوجيا الحديثة؛ وذلك بناءً على 

■ ليونارد   دوغال�س 

تقود التي  الدينية   الثقافة 
والرحمة والعدالة  السلم  إلى 
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اعتقادهم بأن من ش��أن اتخاذ مثل هذه الوسائل الحديثة أن يلهيهم عن 
معرفة الرب.

عل��ى أنه توج��د ألوان م��ن التوتر بي��ن طائف��ة اآلمي��ش الدينية هذه 
وجيرانه��م الذين يحيون حي��اة دنيوية ويعاملون اآلميش بمزيج من مش��اعر 

الريبة واالفتتان.
ولما رُميت الفتي��ات بالرصاص وُقتلن بالمدرس��ة في فص��ل واحد من 
فصول الدراس��ة، فاجأ ردُّ اآلميش على هذه الجريمة النكراء العالَم برمته؛ 
فقد منحوا الرحمة والمغفرة والمحبة للقاتل ولزوجه وألبنائه، وقد صلوا من 
أجل ]نج��اة[ روح القاتل، ومن أجل أن تش��مله قدرة ال��رب تعالى برحمته، 
وقال ش��يخ منهم: »لس��ُت أعلم أحدًا هنا يريد أن يفعل أم��رًا غير الصفح 
والتحاور مع أس��رة الرجل الذي اقترفت يداه تل��ك األفعال«. وقد عمد أحد 
اآلميش��يين إلى ضمِّ األب المكلوم بين ذراعيه ساعًة حتى يخفف عنه آالمه. 
وكان أن جمعت جماعة اآلميش األعطيات وأحدثت صندوق إحس��ان من أجل 
مدِّ يد العون إلى زوجة وأبناء القاتل المش��مول برحمته. وقد ذهلت الزوجة 
لردة فعل اآلميش��يين، فقالت: »إن محبتكم ألس��رتنا س��اعدتنا على توفير 
الشفاء الذي كم تمنيناه يائسين، والهبات التي منحتمونا إياها مست شغاف 
يأبى اللسان أن يطاوعنا في التعبير عنه، وشمولكم لنا بالعطف  قلوبنا مّساً 
تجاوز حدود أس��رتنا، بل وحدود جماعتنا، وإنه لس��ائر نحو تغيير عالمنا، 

لهذه الدواعي مجتمعة نشكركم شكرًا صادقاً خالصاً«.
إن ما بدر عن جماع��ة اآلميش هذه من أفعال رحم��ة إثر هذه الفاجعة 
المؤلم��ة التي يصع��ب التعبير عن مدى هوله��ا، لهي األفع��ال الذي يعتقد 
المس��يحيون أن ال��رب يقتضيها م��ن كل ش��خص يواجه الفاجع��ة والفقد؛ 
فالمس��يحيون مطالبون بأن يحاكوا رحمة اهلل مح��اكاًة، وأن يتخذوها قدوة. 
على أن األمر الذي حدا بالعالم إلى أن يفاجأ بتصرف طائفة اآلميش هو أن 
المس��يحيين نادرًا ما يحيون بوفق اآلمر األخالقي الحاث على الغفران وعلى 

المصالحة وعلى إبداء الرحمة في وجه الظلم.
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ويعتقد المس��يحيون أن أعمال البش��رية أش��د ضآلة وأضعف داللة في 
جناب أعم��ال الرب تعال��ى، وأن المحبة األش��د وّدًا وتعاطف��اً التي يمكننا 
� معش��ر بني البش��ر � أن نمنحها غيرنا ليست بش��يء مقارنة بمحبة الرب 
الكاملة التي بمقدوره أن يمنحنا إياها، وأن الرحمة التي يقتدر بنو اإلنسان 
على إبدائها � بين الفينة واألخرى � بعضهم نحو بعض ليس��ت بشيء بجانب 

رحمة اهلل التي تتصف بالكمال والتي بمستطاعه أن يشملنا بها.
ثم��ة قولة مس��يحية مأخ��وذة م��ن اإلنجيل � إنجي��ل متَّ��ى اإلصحاح 
9/7 - 11 � يقول فيها المسيح: »أي إنسان منكم إذا سأله ابنه خبزا يعطيه 
حجرًا؟ وإن س��أله س��مكة يعطيه حيّة؟ فإن كنتم وأنتم أش��رار تعرفون أن 
تعطوا أوالدكم عطايا جيدة، فكم بالحري أبوكم الذي في الس��ماوات يهب 
خيرات للذين يسألونه«1. فالمسيحيون يعتقدون أن رحمة الرب تقتدر على 

التي وسعت  الرحمة  أكبر وأش��مل من  أن تكون 
بها جماعة اآلميش تشارلز روبيرتس.

وف��ي اعتقاد المس��يحيين � كما ف��ي اعتقاد 
المسلمين أيضاً � فإن اهلل يمنح العدالة والرحمة 
بوفق إرادته الواس��عة، والمسيحيون مدعوون إلى 
إقامة العدالة وسلوك مسلك الرحمة التي أبداها 
الرب ف��ي قصص الكتاب المقدس وفي ش��خص 

يسوع المسيح.
لكن، أََوليس رد طائفة اآلميش � المس��تند إلى الرحمة � من ش��أنه أن 
يمس بغاية إحقاق العدال��ة؟ هب أن القاتل بقي على قيد الحياة، وأن طائفة 
اآلميش صفحت عنه وأولت العناية إلى أهله، أََوال يكون آنها في ما أتته من 
فعل مسٌّ بالعدال��ة وبالنظام، وذلك بفعل رحمتها التي وس��عت بها القاتل؟ 
الحال أنه � بحس��ب ما يذهب إليه الالهوت المس��يحي � ما كانت الرحمة 
لتنفي العدالة؛ إنما من شأن الرحمة أن تتقدم العدالة، وأن تتلو الالعدالة. 

Holy Bible, New International Version, Gospel of Matthew 7:9-11. 1 ـ 

�إّن �لرحمة �لتي يقتدر بنو 

ــ بين  �إبد�ئها  �الإن�سان على 

�لفينة و�الأخرى ــ بع�سهم 

نحو بع�س لي�ست ب�سيء 

بجانب رحمة �هلل �لتي 

تت�سف بالكمال و�لتي 

�أن ي�سملنا بها بم�ستطاعه 
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وفي المس��يحية، فإنه ما كان المؤمن يتبع مس��لك إقام��ة العدالة طمعاً في 
كس��ب منن الرب، وإنم��ا يتم اتباع طري��ق العدالة هذا في إط��ار العرفان 
واالمتنان؛ أي عرفاناً للطف اإللهي والم��دد، وامتناناً لرحمته وللمحبة التي 
يفيض به��ا بحرية عل��ى المؤمنين قب��ل أن يفعلوا ما من ش��أنه أن يجعلهم 
يس��تحقونها. أاََل إن فض��ل اهلل ومننه س��ابقة، فمباركة اهلل إنم��ا تأتي في 
البداي��ة، والمؤمنون � إن هم فهم��وا حقَّ الفهِم داللَة الرحم��ة والمنّة التي 
يمنحهم اهلل إياها � مدعوون إلى أن يس��تجيبوا، وذل��ك بطاعة كل ما يأمر 

الرب به؛ والرب إنما يطلب إقامة العدالة على الدوام.
وفي الالهوت المس��يحي، فإنه لئن كانت العدالة مطلوبة لكس��ب نعمة 
اهلل ومنته، فإنه سرعان ما تنبثق ههنا مسألتان: أوالهما: أنّ ثمة إقراًرا في 
الالهوت المس��يحي بأن العدال��ة الكاملة أمر مس��تحيل أن يتحقق لبش��ر. 
وثانيهما: أنن��ا إن آمنا أن صالحنا واس��تقامتنا إنما هي مبني��ة على بذلنا 
الجهد بذالً، وعلى مدى خيريتنا، فإننا آنها سوف يعترينا الشعور بالَمخيلة، 
فننس��ى أن قرار الرب ب��أن يمنحنا واف��ر مننه إنما هو ق��رار للرب وحده. 
ويمكننا آنها أن نش��رع في االعتقاد بأنه بفضل صالحنا وأفعالنا المستقيمة 
يمكننا أن نؤثر ف��ي إرادة الرب. واألمر الذي يدعو إلى المفارقة هنا هو أن 
مثل هذا الخيالء وهذا الزهو القائم على االس��تقامة يمكن��ه أن يتولد عنه 
ضده، فيؤدي بنا إلى عدم االستقامة وإلى عدم الصالح. وبالجملة لئن كان 
علينا أن نس��عى إلى أن نطيع الرب، وأن نتبع العدالة الكاملة التي يقتضيها 
منا؛ فإنه � ومع ذلك � علينا أن نتسم بالنزاهة حتى تجاه أنفسنا، فنقر بأننا 

أخفقنا في العيش في طاعة الرب طاعة تامة.
هذا وقد أعلن أحد علماء الالهوت المس��يحيين � الذين عاشوا في القرن 
السادس � أنه لكي يصير المسيحي مطيعاً طاعة تامة لعدالة الرب، فإن عليه 
أن يحب اهلل بملء روحه، وبكل قلبه، وبجمل��ة عقله، وبكامل قوته في كل وقت 
من أوقات حياته. وأن عليه أن يحب كل الكائنات البشرية األخرى، كل الناس 
على وجه األرض، حتى لو كانوا له أعداء؛ وذلك بمثل ما يحب نفسه؛ ألن من 
ش��أن محبة الرب أن تكون ممتنع��ة من غير محبة ما خل��ق الرب. ولقد ذهب 
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رجل الالهوت هذا إلى وض��ع المبدأ القائل: لو أنه كان على المس��يحيين أن 
يتنسموا الحياة لبرهة واحدة، فإنهم لئن هم أخفقوا في محبتهم الكاملة للرب 
ولبقية بني البش��ر ولو للحظة واحدة، فس��وف يبقون آنه��ا مدينين للرب كل 
ي��ن، وهو َدْين لن يمحى أبد الدهر. وإنهم س��وف يكونون مدانين من لدن  الدَّ
الرب بس��بب إخفاقهم في إتي��ان كل ما تطلبه الرب منه��م في كل لحظة من 
لحظات كينونتهم. قد يقول قائل: »يس��تحيل درك هذا المس��توى من الصالح 
واالس��تقامة«، ويمضي محتجاً: ذلك أن ما من كائن بشري إال والشأن فيه أن 
يتج��رع طعم اإلخفاق في لحظة م��ا من لحظات عمره في أم��ر محبته األغيار 
بمثل ما يحب نفسه، وأن يفش��ل في أن يحب الرب في حياته بملء قلبه وعقله 
وروحه وقوته. فما من كائن بش��ري إال وس��بق له أن أخفق في طاعته لمواله، 
وفي تدبيره ألمر العدالة الكاملة. والذي يترتب على هذا أن بني البش��ر كلهم 
يحملون العار ف��ي ضميرهم، وهو عار ليس يمكن أن يمحوه س��وى الرب، عار 

منوط بالتمام بشمول اهلل البشر برحمته وغفرانه وحفظهم بعنايته.
هذا وقد روى لنا يس��وع � في إنجيل متَّى اإلصحاح 16/19 - 26 � حكاية 
عن استحالة قيام المرء بالفعل العادل قياماً تاماً، ومفاد الحكاية أنه تقّدم 
رجل ثري إلى يسوع وقال له: »أيها المعلم الصالح، أي صالح أعمل لتكون 
لي الحياة األبدية؟« فقال له: »إن أردَت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا«، 
قال له: »أية وصايا«؟ فقال يس��وع: »ال تقتل، ال تزن، ال تس��رق، ال تشهد 
بالزور، أكرم أباك وأمك، وأحب قريبك كنفس��ك«. قال له الش��اب: »هذه 
كلها حفظتها منذ حداثتي، فماذا يعوزني بعد؟«. قال له يسوع: »إن أردت أن 
تكون كاماًل فاذهب وبع أمالكك وأعط الفقراء، فيكون لك كنز في الس��ماء 
وتعال اتبعني«. فلما س��مع الش��اب الكلمة مضى حزيناً؛ ألنه كان ذا أموال 
كثيرة. فقال يس��وع لتالميذه: »الحق أقول لكم إنه يعسر أن يدخل غني إلى 
ملكوت الس��ماوات )...(«. فلما س��مع تالميذه بهتوا ج��ّدًا قائلين: »إذن من 
يس��تطيع أن يخلص؟« فنظر إليهم يس��وع، وقال لهم: »هذا عند الناس غير 

مستطاع، ولكن عند اهلل كل شيء مستطاع«1.

The Holy Bible, New International Version, Gospel of Matthew 19:16-26. 1 ـ 
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أن يبيع المرء أح��د ممتلكاته، وأن يتصدق بالمال للفقير: هذا مس��لك 
ملموس إلى محبة غيرك وقد أعوز. وما العدالة بش��يء س��وى تقويم الظلم 
الواقع على الناس. وإن عدم التكاف��ؤ االقتصادي الواقع في عالمنا هذا غير 
عادل. وببيع المرء ألحد ممتلكاته وبتصدق��ه بالمال للمحتاج، إنما يكون قد 
أتى أرفع األفعال التي تقتضيه��ا العدالة االقتصادية، وهذا خاصًة ما يتطلبه 
الرب من المسيحيين، وإنني ألعرف العديد منهم ممن أقدم على فعل ذلك.

وفي اعتقاد المس��يحي، فإن تحقيق الفرد لنجاة روح��ه � بتدبير عدالة 
تامة � أمٌر هو في الوقت عينه مطلوب الطلب المطلق ومستحيل التحقق، إذا 
ما نحن عولنا على إرادتنا وحسب؛ ذلك أننا � معشر البشر � أَْميل ما نكون 
� لطبع فينا � إلى إتيان األفعال التي تغل��ب عليها أنانيتنا الكبرى. فنحن ال 
نهب للفقراء بما يكفي، ونحن نمس��ك ع��ن إبداء المحب��ة الكاملة ألولئك 
الذين خلقهم الرب، بل وحتى للرب نفس��ه. والح��ال أن التقتير في المحبة 
لهو الظلم بعينه. وهكذا، فإنه بوفق مقتضى الالهوت المسيحي ما من مؤمن 

إال وهو مرتهن بالتمام والكمال إلى رحمة الرب في أمر خالصه ومنجاته.
وبالنسبة إلى حياة المس��يحي في اإليمان، فإنه بافتداء يسوع المسيح، 
ين، ووسعت رحمة الرب اإلنسان بسخاء، وتحرر المسيحي من  تمت تأدية الدَّ

عبودية العار والذنب.
ولقد حدث ذات ي��وم أن ابتدرني أحد أصحابي الجيدي��ن، وكان إماماً 
متدرباً، بأن ق��ال لي: »لو أنا كنا واثقين من رحمة اهلل لنا لصرنا س��عداء 
أيما س��عادة في بحثنا عن العدالة؛ ولئن ُوجد فرد مسيحي يعوّل على رحمة 
اهلل، أََوكان ه��ذا ال يفضي إلى إخالل بالعدالة؟ ولئن كان المس��يحي يؤمن 
بأنه خل��ص ونجا، فهل بقي � يا ترى � من حافز يحض��ه على إقامة العدالة 
التي يتطلبه��ا اهلل من��ه؟«. ذاك كان منه س��ؤاالً وجيهاً وعميقاً، وبوس��منا 
مسيحيين نؤمن بأن الرب يفيض علينا من رحمته بال حساب، وأنه ما كانت 
رحمته تنال ببذل الجهد وحده، م��ا دام كل الناس يخفقون في إقامة العدل 
وإفشاء الرحمة التي يتطلبها منا الرب، فقد ترتب على هذا أننا نبقى رهن 

أن يخلصنا اهلل وينجينا.
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ومن ش��أن االعتقاد واإليمان في منن اللطف اإلله��ي � التي ينفحنا بها 
الرب بال حد � أن ُتس��لم بنا إلى إحساس عميق باالمتنان وبالعرفان. ثم إن 
للمؤمن المس��يحي أن يجتهد بعد ذلك في طاعة ال��رب بكامل الطاعة، وأن 
يتصرف تصرفاً أكثر عدالً وإنصافاً؛ امتناناً منه بهبة اللطف، وبالمدد والعون 

الذي منحه اهلل بال حساب وبال مقابل.
ثم م��ا كان م��ن صاحب��ي إال أن اس��تأنف 
الس��ؤال: »لكن، أنّ��ى لك أن تعل��م أنك ُمنحت 
أََولي��س من الخطورة بم��كان أن يكون  الرحمة؟ 
َمِخيل��ة وُعْجٍب إلى ه��ذا الحد، واثقا  المرء ذا 
قال  منت��ه؟«.  أن اهلل منح��ه  الثق��ة م��ن  كامل 
أه��ل رومية  إلى  ف��ي رس��الته  بولس  الح��واري 
� اإلصح��اح 20/11 � ف��ي مع��رض حديث��ه عن 

الخالص: »ال تستكبر؛ بل َخْف«. إنما الرحمة مأمولة وممكنة؛ َبْيَد أنها غير 
مأمونة م��ن جانبه. وما كن��ا إال مرتهنين إلى الرب في رحمت��ه إيانا. إنما 
مقامنا مقام من هو في مس��يس الحاجة إلى رحمته، وأظن أننا من األفضل 

لنا أن نؤمن بأن اهلل منحنا إياها.
الحق أن إِليمان المرء بخالصه، والعتقاده بأن رحمة اهلل متاحة له أثٌر 
في التخلص من ع��بء الذنب والعار غير المحتم��ل. والحال أن العار الذي 

يبقى قائماً معلقاً يكون مدمرًا بالنسبة إلى كل أولئك الذين يالقونه.
ُترى، م��ا الذي حم��ل تش��ارلز روبيرت��س عل��ى أن َيْقتل بهذه الوحش��ية 
والفظاظة؟ وما الذي دفعه إلى أن يهاجم؟ وجواب ذلك: أنه عارُُه الذي ما كان 
قد ُمسح. فبحس��ب ما ورد في مدونته قبيل قتله نفسه، س��بق للرجل أن اعتدى 
اعتداءً جنس��ياً على صبيتين، وكان يدب��ر لالعتداء على فتي��ات طائفة اآلميش. 
وكان يعتقد بأن العار الذي يلصق به أكبر من أن ينفلت من مالحقته له ولزومه 
إياه. فكان � لهذا الداعي � يؤمن بأنه قد أدين يوم الدينونة. وإذ حس��ب هو أن 
روحه أصابها شر ال شفاء له، وبسبب كونه كان يرزح تحت عبء عار ال انفالت 

له منه، فإنه عمد إلى إزهاق روح خمس فتيات بريئات وإلى قتله نفسه.

�أنا كنا و�ثقين من رحمة  لو 

�أيما  �هلل لنا ل�سرنا �سعد�ء 

�سعادة في بحثنا عن 

�لعد�لة؛ ولئن ُوجد فرد 

م�سيحي يعّول على رحمة 

�أََوكان هذ� ال يف�سي  �هلل، 

�إخالل بالعد�لة؟ �إلى 
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ا لو أنه آمن بأن رحمة اهلل يمكن أن تمتد لتش��مله  ولي أن أتس��اءل عمَّ
أيضاً، أكانت هذه المعرفة � ي��ا ترى � قد طهرت روحه؟ أََوكان علمه برحمة 
اهلل قد رفع عنه وزر عاره وأعتقه من قوته التدميرية؟ أكان بمكنته أن يقتدر 
على أن يؤمن بأن ش��فاءه كان أمرًا ممكناً، وأن يستغفر على ما اقترفته يداه 
ويتوب عن فعلت��ه؟ أترى كان هو يقت��در آنها لو حدث ه��ذا على أن يمضي 
حياته في امتنان وعرفان لتطهير عاره، ولربما كان أعان غيره ممن يغش��ى 
األطفال على أن يحصل على المدد إلنقاذ الصغار األبرياء من الضرر الذي 
يلحق بهم؟ الحق أنا ما كنا لنعلم ذلك. على أنه من البيِّن أن أفعال الرحمة 
التي قامت به��ا جماعة اآلميش هذه نحو أس��رة القاتل خفف��ت من آالمها، 

وحولت كراهيتها لآلميش إلى محبة جيرانهم وإلى محبة الرب.
وبعد، فإن للرحمة المقدرة على ترميم ما انكس��ر وإشفاء ما اعتل، لها 
المقدرة على توحيد الجماعات التي تكون � في أي مجتمع كان � قد نش��أت 

على الريبة بعضها تجاه بعض، بل وعلى العداء.
ولس��وف تدفع معرفة العدالة بالفاعل العاقل إلى التفكير قبل أن يقدم 
على فعلته، وأن تقي من العنف. ولس��وف تعمل العدالة على صون المساواة 
وعل��ى حفظ النظ��ام. لكن، ما كان��ت العدال��ة لتقتدر على فع��ل ما تفعله 
الرحمة. فليست تقتدر العدالة على جبر العار ومحوه، ال وال هي تقتدر على 
المصالحة بين األع��داء. ووحدها الرحمة تس��تطيع أن تفع��ل ذلك. أاَل إن 
الرحمة تشفي، أال إن الرحمة ُتجِبر. وإنما من شأن الرحمة أن تمحي العار 

الذي يقود إلى العدمية.
ولكي يتم خلق وفاق وانس��جام دائم في المجتمع، وحتى يتم البلوغ إلى 
سلم دائم بين جماعات يقوم بينها التوتر، فإنه ينبغي على العدالة والرحمة 
أن تتآزرا وأن تتساندا؛ ذلك أن الس��لم الحقيقي والدائم إنما هو نتاج  معاً 
توازن بين العدال��ة والرحمة. وإن الرغبة في العدالة لرغبة في االنس��جام 
والوئام والوف��اق، وفي النظام الحس��ن اإليالة، وفي تحقيق المس��اواة في 
المجتمع. والحال أنه تقع العدالة والرحمة على طرفي خط متصل. وإذ تقع 
العدالة في جانب واحد، فإنه��ا تقتضي االلتزام بمراعاة قواعد النظام. فإن 
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هو زاغ في شيء عن الضوابط، فإن العقاب والثواب ينتجان، ال عن رغبة في 
إبداء القس��وة، وإنما عن رغبة في الحفاظ على حسن النظام. وتقع الرحمة 
على الطرف اآلخر من الخط المتصل. وما الرحمة الخالصة إال غفران كل 

تجاوزات تصيب العدالة، مهما كانت خطورة الجرم المقترف.
أجمع اإلس��الم والمس��يحية على أن يعلِّما الهوتاً وكالم��اً يضع العدالة 
ورحم��ة اهلل جنباً إلى جن��ب، فالعدالة تحظ��ى بأهمية كبرى في اإلس��الم 
والمس��يحية، وقد كش��ف اهلل لبني البش��ر عن طريق الق��رآن وحياة النبي 
محمد عن ق��وام الفعل العدل في العال��م. وإن القان��ون والقواعد المتعلقة 
ُتتَّب��ع. وفي غياب عدال��ة تنفيذية كاملة،  بتبني العدالة لقابل��ة باألولى أن 
تصير الرحمة مطلوبة. وفي اإلس��الم، فإن أحد أسماء اهلل الحسنى الرحمن 
الرحي��م. والرحمة الكاملة إنم��ا مأتاها من الرب. ويحتفظ اإلس��الم بفهم 
خاص لس��يادة اهلل، ومن ثمة ليس يمكن لرحمة اهلل أبدًا أن ُتضمن وُتؤمن. 
وعلى المس��لم على وجه ال��دوام أن يكافح من أجل العدال��ة، وأن يأمل في 
الرحمة؛ لكن ارتياباً صحياً وس��ليماً في إمكان أن ُيش��َمل أي امرئ بالرحمة 

يبقى دوماً أمرًا قائماً.
وبالمثل، فإن في المس��يحية أيضاً يلزم اتباع العدالة والرحمة معاً؛ إذ 
ثمة مقطع مس��تل من الكتاب المقدس )التوراة( عادة ما يتم االستشهاد به، 
وهو عبارة ع��ن قبس من حكمة النب��ي عاموس: »وليجر الح��ق ] = العدل[ 
كالمي��اه، والب��ر ] = الصالح أو االس��تقامة[ كنه��ر دائم« )س��فر عاموس، 
اإلصح��اح 24/5(1. كما أن ثمة مقطعاً آخر من الكتاب المقدس مس��تل من 
سفر أش��عيا يبدي أن مطلب الرب للعدالة يقع فوق مطلب العبادة؛ إذ ينقل 
واضع الس��فر عن الرب قوله: »رؤوس ش��هوركم وأعيادكم بغضتها نفس��ي، 
صارت علي ثقاًل، مللت حملها، فحين تبسطون أيديكم أستر عيني عنكم وإن 
أكثرتم الصالة ال أس��مع، أيديكم مآلنة دماً. اغتس��لوا تنقوا، اعزلوا ش��ر 
أفعالكم من أمام عين��ي، كفوا عن فعل الش��ر، تعلموا فع��ل الخير، اطلبوا 

Holy Bible, New International Version, Amos 5:24. 1 ـ 
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الحق، أنصفوا المظلوم، اقض��وا لليتيم، حاموا عن األرمل��ة. هلم نتحاجج، 
يق��ول الرب: إن كانت خطاياك��م كالقرمز تبيض كالثل��ج، إن كانت حمراء 
كالدود تصير كالصوف. إن ش��ئتم وس��معتم َتأْكلون خير األرض، وإن أبيتم 
وتمردتم ُتؤكلون بالس��يف؛ ألن فم الرب تكلم. كي��ف صارت القرية األمينة 
زانية مآلن��ة حقاً كان العدل يبيت فيها وأم��ا اآلن فالقاتلون. صارت فضتك 
زغاًل وخمرك مغشوش��ة بماء، رؤس��اؤك متمردون ولُغَفَاء اللصوص كل واحد 
منهم يحب الرشوة، ويتبع العطايا، ال يقضون لليتيم، ودعوى األرملة ال تصل 
إليهم. لذلك يقول الس��يد رب الجنود عزيز إس��رائيل: آه إني أستريح من 

خصمائي وأنتقم من أعدائي« )سفر أشعيا1: 14 - 20(1.
في هذا المقطع، المستل من أشعيا، العدالة مطلوبة، والرحمة مأمولة، 
وفي ما يتصل بالمسيحيين، فإن ثمة معتقدًا جوهرياً في اللطف الذي يمنحه 
الرب بغاية الخالص، وبغية غفران الخطاي��ا، ومحو العار. ومحو العار هذا 
إنما هو ما يؤهل المس��يحي لكي يصف��ح عن اآلخري��ن، وأن يبدي الرحمة 
ويعدل إزاء األغيار. وبالنسبة إلى المسيحيين، ما كانت أفعالنا الخيرة تقام 
بغاية كس��ب منن الرب، وإنما عرفاناً بالمنن التي نؤمن � س��لفاً � أن الرب 

قد أعطانا إياها كل العطاء في شخص يسوع المسيح.
وبما أن عالمنا يواجه على الدوام توترًا ما يفتأ يتصاعد متمثاًل في عدم 
األمان االقتصادي، وفي عدم اليقين السياس��ي، وفي تنامي س��اكنة العالم 
المهول، وف��ي الوس��ائل التكنولوجية التي تدف��ع أجيالنا الفتي��ة إلى تلقي 
المعرفة بسرعات فائقة وبال رقابة أو تربية من ثقافتهم؛ فإننا نحتاج بصورة 
ملّحة إلى صون ممارس��ة الرحمة حية في وجه الالعدال��ة المتنامية. فدعنا 
نأمل في أن تقتدر الرحمة على كسر دورة الالعدالة. دعنا يا هذا نأمل في 
أن تقتدر ممارس��ة الرحمة على ترمي��م عدالة أكمل وجبرها وإش��فائها من 
عللها. ولنجعل من أنفس��نا أدوات مس��خرة متواضعة في يد قدرة اهلل تعالى 

لخلق االنسجام والوئام والوفاق في مجتمعاتنا وفي عالمنا.

Holy Bible, New International Version, Isaiah 1:14-20. 1 ـ 
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■  أستاذ علم االجتماع بكلية اآلداب، جامعة القاهرة.

مـقـدمـــة

هل يمكن أن يتحقق السالم والتسامح في زمن العولمة؟ 
ربما يكون هذا الس��ؤال من أصعب األس��ئلة التي يمكن 
أن تتص��دى لها العلوم االجتماعية؛ فالعولم��ة في حد ذاتها هي 
عملية متش��ابكة وبالغة التعقيد، وهي إذ تس��مح بفضاء للسالم 
والتس��امح من جانب واحد من جوانبها، فإنها تفتح الطريق من 
جانب آخر لفضاء من العنف والفوضى، فتتزعزع أس��س السالم 
والتس��امح على أرض الواق��ع دون أن يتوقف الخط��اب الداعي 
إليهما من مرك��ز العولمة ومن أطرافها. وأكاد أظن بأن هذا هو 
سمت العولمة وصبغتها: خطابات إنسانية تحمل كل معاني القيم 
النبيلة، وحركات على أرض الواقع تساند هذه الخطابات وتذهب 
في مساندتها إلى رفض العولمة ذاتها، وعمليات وممارسات على 
أرض الواقع تس��اندها خطابات ظاهرة وضمنية تخلق صوًرا من 
التكامل القس��ري أو الطوعي عبر العالم؛ ولكنها تفكك وتهدم 
إًذا يمكن للتس��امح والسالم أن  أيًضا. فكيف  وتنش��ر الفوضى 

■ زايد   اأحمد 

والتسامح:  السالم  وقيم  العولمة 
والتحديات الفرص 
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يس��ودا أو أن يج��دا لهما أرًض��ا ينبت��ان ويترعرعان فيها ف��ي ظل هذه 
الظروف واألوضاع؟

ورغم صعوبة تناول هذا الس��ؤال، إال أن طرحه قد يكون فيه خير كثير؛ 
فه��و يمكّننا م��ن أن نفهم العولم��ة فهًم��ا حقيقًيا، وأن نف��كك جوانب غير 
مكش��وفة من بنيتها المراوغة؟ وفضاًل عن ذلك فإن طرحه يكشف عن رغبة 
في تبني نزعة إنس��انوية غائبة في دهاليز العولمة ومس��الكها المعقدة. إن 
الذي يتحدث عن القيم الفاضلة والنبيلة � مثل العدل والس��الم والتسامح � 
في زمن العولمة أشبه بسقراط عندما يتحدث إلى اآلثينيين. فهو باحث عن 
فضيلة أو فضائل في زمن يسعى إلى الش��موخ والتطاول غير مكترث باآلثار 
والنتائج. ومث��ل صوت س��قراط فإن ص��وت الحديث عن فضائل التس��امح 
والس��الم في زمن العولمة يظل صوتاً إنس��انياً ضرورياً، يتراكم مع أصوات 

أخرى إلصالح مسار العولمة وتقليص آثارها السلبية.
وعن هذا الس��ؤال العريض تتفرع أس��ئلة مهمة: ما إمكانات الحديث عن 
قيم الس��الم والتس��امح في عصر العولمة؟ وبمعنى أدق ما فرص تأسيس قيم 
للسالم والتسامح في ظرف العولمة، وما هي التحديات التي تواجه انتشار قيم 
السالم والتسامح وذيوعهما؟ ولإلجابة عن هذه األسئلة نبدأ بتقديم قصير عن 
إش��كاليات العولم��ة وتناقضاته��ا، ثم نعرج عل��ى فرص تحقيق قيم الس��الم 
والتسامح في ظرف العولمة، ثم نعرض أخيًرا لفرص تحقيق السالم والتسامح 

وللتحديات التي يمكن أن تواجه تحقيق هذه القيم في الواقع الُمعاش.

اإ�ضكاليات وتناق�ضات ــ العولمة:  اأواًل 

ُتعد العولمة من الظواهر األشد تعقيًدا؛ وذلك لتشابك العناصر المكونة 
لها واألبعاد الداخلة في تركيبها وتنوع اآلليات الفاعلة فيها؛ هذا فضاًل عن 
االخت��الف ح��ول معناه��ا وتاريخه��ا وعالقته��ا بعدد آخ��ر م��ن المفاهيم 
كالرأس��مالية والنظام العالم��ي والحداثة. وال نودُّ أن ندخ��ل هنا في حوار 
حول تاريخ العولمة ال��ذي يعود به بعضهم إلى القرن الخامس عش��ر؛ وهو 
القرن ال��ذي كان تتخلق أثناءه في رح��م الحضارة الغربي��ة روح المغامرة 



65

والتحديات الفرص  والتسامح:  السالم  وقيم  العولمة 

والخروج إلى عوالم أخرى بحثاً عن الثروة واالستعمار، لتمر بمراحل مختلفة 
إلى أن تصل إل��ى المرحلة المعاصرة، التي تعد مرحل��ة خاصة ومميزة في 
تاريخ العولمة. حس��بنا هن��ا أن نؤكد أن هذه الحقب��ة المعاصرة من تاريخ 
العولمة ش��هدت تحوالت هائلة ف��ي مجال المواصالت واالتصاالت، واتس��اع 
المال، وتدفقات الهجرة والسلع والتكنولوجيا واألفكار  األسواق وحركة رأس 
والمعلوم��ات، إلى درجة تغي��رت معها عالق��ات الزمان والم��كان. فالمكان 
ينس��حق ويتقلص، وينضغط وينفصل، ويتباعد عن الزم��ان، فيصبح بمقدور 
الفرد أن يتحرك في وقت واحد في أماك��ن مختلفة وأزمنة مختلفة1. ولذلك 
وصف علماء االجتماع الحقبة المعاصرة من تاريخ العالم بأوصاف تدل على 
عظم التغيرات التي تش��هدها، وتعقد النتائج المرتبطة بهذه التغيرات. فهي 
حقبة عدم اليقين2، أو الرأسمالية غير المنظمة3، أو أمبرطورية الفوضى4، 

أو صدام الحضارات5 أو مجتمع المخاطر6.
ويرجع ذلك إل��ى أن العمليات المصاحبة للعولم��ة والتركيبات البنائية 
الداخل��ة فيها أكثر تعقيًدا م��ن أن يعبر عنها بالقول ببس��اطة بأنها عمليات 
لتوحيد العالم أو لجعله قري��ة واحدة. وربما يكون هذا هو التناقض الرئيس 
الذي تف��رزه العولمة؛ فالعالم � الذي يش��هد عمليات مس��تمرة من التوحد 
والتفاهم والتدبر واالندماج � يش��هد في الوقت نفس��ه عمليات مستمرة من 
الصراع والتنافر والتباعد. ومن ثم فإننا نميل إلى استخدام مفهوم العولمة 
ال ليش��ير إلى عمليات التوحد واالندماج فحس��ب؛ وإنما ليشير إلى عمليات 

1 ـ انظر حول تغيّر عالقات الزمان والمكان في زمن العولمة، أنطوني جيدنز،
A., Giddens. The Consequences of Modernity, (Cambridge; Polity Press,1990).

2 ـ رونالد، روبرس��تون، العولمة: النظرية االجتماعية والثقافية الكونية، ترجمة أحمد محمود، 
القاهرة، المجلس األعلى للثقافة، 1998.

C. offe, Disorganized Capitalism (Oxford: Polity Press, 1985). 3 ـ 
4 ـ سمير أمين، إمبراطورية الفوضى، ترجمة سناء أبو شقرة، بيروت، دار الفارابي، 1991.

5 ـ انظر كتاب صموئيل هنتنغت��ون، صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي، ترجمة عبيد ش��يهوه 
ومحمود محمد خلف، القاهرة: الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالن، الطبعة الثانية، 1999.

6 ـ انظر كتاب أولريش بك، ما هي العولمة؟ ترجمة أبو العيد دودو، كولونيا: منشورات الجمل، 1999.
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التفكيك والصراع أيًضا. فالعولمة هي اقتسام غير متكافئ لمنتجات مشروع 
الحداثة الغربي، س��واء أكانت ه��ذه المنتجات تتصل بف��رض صيغ حداثية 
موحدة عب��ر العالم، أم كانت تتص��ل بصراعات أو ص��ور للتباعد والتفكك 
والتمزق تنتج عن النضاالت اليومية لفرض ه��ذه الصيغ الحداثية العالمية 
أو مقاومتها. والعولمة في ضوء هذا هي حالة من التحول المستمر والتشكل 
المس��تمر لعالقات على المس��توى العالمي والمحلي1. ويطرح هذا التناقض 
س��ؤاالً مهماً له عالقة وثيقة بقيم السالم والتسامح: هل العولمة تباعد بين 
البش��ر أو أنها تقرب بينهم؟ وأحس��ب أن اإلجابة عن هذا الس��ؤال ليس��ت 
بس��هلة؛ ففي الوقت الذي تخل��ق فيه العولمة أش��كاالً وصيغاً متش��ابهه في 
الجوان��ب المادية، والمعلوماتي��ة والمعرفية، فإنها تدفع الن��اس إلى إعادة 
تفس��ير ما هو قارّ وس��اكن، وما هو محلي، فتتدافع األف��كار وتتكاثر اآلراء 
وتدخل الش��عوب في جدال ال يتوقف، بل إنه جدال قد يصل أحياناً إلى حد 
القتال. هنا تتحول الثقافة الواحدة إلى ثقافات، وتصبح الروح الجمعية في 

المجتمع الواحد على المحك، خاصة في ظروف التحول السريع.
وف��ي الوقت ال��ذي تتزايد في��ه صور التفكي��ك الثقاف��ي، والصراعات 
الثقافي��ة عبر العالم، فإن ظ��رف العولمة ال يترك هذا العالم وش��أنه؛ بل 
يواصل طرح األفكار واألجن��دات، ويتركها تتدفق عبر األدوات الجديدة لنقل 
المعلومات مث��ل اإلنترنت وغيرها. وهن��ا يظهر تناقض مه��م من تناقضات 
العولمة، أال وه��و التناقض بين الخطاب الذي يدعو إلى التوافق والس��الم 
والحوار، والخطاب اآلخر الذي يذكي الصراعات ويقويها. ولننظر مثاًل إلى 
الدعوة للحوار بين الشمال والجنوب من أجل تقليص فجوة الفقر والتخلف، 
والدع��وة للحوار بي��ن األديان من أج��ل تقليص ح��دة التوت��رات الطائفية 
والدينية، والتعجيل بإصدار اتفاقيات دولية حول حماية حقوق اإلنسان بعامة، 
والمرأة والطف��ل بخاص��ة، وحماية المجتمع��ات من الجريم��ة والمخدرات 
واإلره��اب واالتجار بالبش��ر؛ لننظ��ر في كل ه��ذا � الذي يش��ي بالفضيلة 

1 ـ انظر حول العولمة وآثارها التفكيكي��ة: أحمد زايد، عولمة الحداثة وتفكيكها للثقافات الوطنية، 
مجلة عالم الفكر، المجلد 23، العدد 1، ص 7 - 38.
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والخير � ف��ي تناقضه مع دع��وات وخطابات ع��ن حقوق األقلي��ات، وأهمية 
الفوضى الخالقة، وصدام الحضارات.

فماذا عسى أن تكون الصورة التي تتخلق عن هذا التناقض: َسْعٌي وجري 
نحو الحوار واالتفاق والس��الم والتس��امح، أم س��عي وجري وراء االنفصال 
والتباعد وإقام��ة الحدود والحواجز. تلك هي الص��ورة التي يمكن أن تتولد 
عن هذا الوضع: عالم ال يعرف أهدافه بصدق، وال يسعى إلى وفاق حقيقي. 
ولذلك فإن النتيجة التي تترتب على ذلك عل��ى أرض الواقع هي مزيد من 
العن��ف والصراع. ولي��س هناك من دليل عل��ى ذلك أكثر م��ن نمو وتكاثر 

النزاع��ات المس��لحة ف��ي الحقب��ة الراهنة من 
أن عدد  إل��ى  التقارير  تش��ير  العولم��ة؛ حي��ث 
النزاعات المس��لحة في العالم قد ارتفع من 47 
نزاًعا سنة 1989، إلى 56 نزاًعا سنة 1990، إلى 
68 نزاًعا س��نة 1992 إل��ى 118 نزاًعا مس��لًحا 
س��نتي 2000/1999 1. والداللة ف��ي هذه األرقام 
واضحة جلية: ليس هناك من ج��دوى للحوار أو 
يترتب عليها  وما  الق��وة  وإن  الدولية،  االتفاقات 

من عنف هي سيدة الموقف.
وثم��ة تناقض آخر يضاف إلى ما س��بق، ب��ل ربما يكون ه��و التناقض 
األصلي، وهو يرتبط بصور الالمس��اواة التي تخلقه��ا العولمة؛ فالدعوة إلى 
التكام��ل العالم��ي، والدعوة إلى دخ��ول العالم في حوار من أجل مس��تقبل 
أفض��ل تتناقض مع تزاي��د حدة الفروق وص��ور الالتكافؤ بي��ن الدول وبين 
الجماعات االجتماعية في المجتمع الواحد، وتزايِد الضغوط على الجماعات 
الضعيفة داخل المجتمع الواحد. وهنا تتفاقم مشكالت العالم على نحو كبير 
مما يدعو إلى مزيد من تفكيكه وتناقضه. ولن أش��ير هنا إلى المش��كالت 
الكب��رى الخاص��ة بتفاقم مش��كالت التل��وث البيئ��ي والتغي��رات المناخية 

 Dan Smith, Trends and causes of Armed Conflict, Berghof Research Center for Constructive 1 ـ
Conflict Management. 2001. pp. 3-4. Available online:WWW.edoc.amnesty.org/armed/conflict.

العولمة هي اقت�ضام غير 
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اأو  كانت تت�ضل ب�ضراعات 

للتباعد والتفكك �ضور 



68

المحور

واالحتباس الحراري وانبعاث ثاني أكس��يد الكربون واألزمة المالية العالمية 
والكس��اد االقتصادي العالمي، وجميعها مشكالت مهمة لها جوانبها المتصلة 
بعدم التكافؤ بين دول المركز الرأس��مالي والدول النامية؛ ولكن أشير إلى 

عدد آخر من المشكالت ذات الطابع االجتماعي:
1 ـ تزايد مع��دالت الفقر والبطالة عبر العالم، وه��ي معدالت تصل إلى 
ذروتها في المجتمعات الفقيرة. فقد أش��ارت التقارير إلى أن 40% من سكان 
العال��م يحصلون عل��ى 5% من الدخ��ل العالمي، وأن أغنى 20% من س��كان 
العالم يحصلون على 75% من هذا الدخل، وأن نصف س��كان العالم تقريًبا � 
حوالى 3 بليون نس��مة � يعيش��ون على دخل ال يزيد عل��ى 2,5 دوالر للفرد في 
اليوم. كما تشير تقارير اليونيسيف إلى أن هناك 22 ألفاً من األطفال يموتون 
جوًعا كل يوم في ق��رى ومناطق فقيرة من العالم؛ خاصة الدول النامية، وعلى 
وجه أخص في أفريقيا وآس��يا1. كم��ا أدت األزمة االقتصادي��ة عام 2009 إلى 
حش��د عدد كبير من الش��باب العاطلين والذي قدر بحوالى 81 مليون شخص 

حول العالم2.
2 ـ ظهور صور جديدة من الجريمة، خاصة تلك المتعلقة بانتقال البشر 
عبر العال��م. فقد ارتبط ظرف العولمة بتطور هائل في وس��ائل المواصالت 
واالتصاالت، مم��ا أدى إلى انضغ��اط العالم وفتح قنوات ومس��ارات لتدفق 
الس��لع واألفكار والتكنولوجي��ا واأليديولوجيا واألموال. ولق��د كان من آثار 
العولمة سرعة انتقال البشر، وظهور مش��كالت وصور متعددة من االنحراف 
لم تك��ن معروفة من قبل. ففي الوق��ت الذي تفرض فيه ال��دول قيوًدا على 
حرك��ة الهجرة والدخول والخروج، وتش��دد فيه الدول عل��ى ضبط حدودها 
خوفا من اإلرهاب، في هذا الوقت يش��هد العالم ص��ورًا غير منظمة النتقال 
البش��ر واالتجار بهم واس��تغاللهم في أعمال غير مش��روعة؛ حيث تكش��ف 
التقارير واإلحصاءات عن تفاقم ظاهرة االتجار بالبشر على نحو كبير بحيث 

Global Issues, Poverty Facts and States, available online: www.global.isses.org,articale/26/ 1 ـ
poverty facts and states.

 International Labor Organization, Global Trends in Youth Employment, ILO, Geneva, 2010, 2 ـ
Annex 1, Table A.
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أصبحت من الظواه��ر التي تهدد المجتمع��ات المعاصرة، والت��ي غالباً ما 
ترتبط بالصور االنحرافية األخ��رى ذات الطابع العالمي، كتجارة المخدرات 
وتجارة الس��الح وتجارة الجنس. فقد بل��غ عدد األفراد الذي��ن يعانون من 
االتجار بالبش��ر 7 ماليين فرد، ووصل عدد األف��راد المهربين عبر الحدود 
إلى 800 ألف فرد، ووصل عدد األطفال المس��تغلين في تجارة الجنس إلى 
مليون طفل، كما أن حجم األموال التي ُتجنى من تجارة البشر تبلغ 32 بليون 
دوالر، وأن هناك 161 دولة تشهد شكاًل أو أكثر من أشكال االتجار بالبشر1. 
ففي هذا الس��ياق أس��همت العولمة في ازدهار تجارة الجن��س، وهي تجارة 
تحول��ت فيها الم��رأة والطف��ل إلى س��لعة، وإلى تج��ارة رابحة في س��وق 
الرأسمالية العالمية في نظام عولمة يفتح األبواب لهذا النوع من التجارة2.

3 ـ تزايد مع��دالت الالجئين؛ حيث بلغ عددهم م��ا بين 18 - 20 مليون 
الجئ مع نهاية القرن العش��رين، هذا بخالف من يطلبون اللجوء السياسي 
واألفراد المش��ردين الذين ال مأوى لهم على حدود الدول بس��بب الحروب 

والنزاعات المسلحة والصراعات العرقية3.
وإذا كان الفقر والحرمان الذي ينتش��ر في قطاعات كبيرة من س��كان 
العال��م يزيد من التباع��د االجتماعي بين البش��ر على المس��توى العالمي، 
ويخلق صورًا من الصراع��ات الظاهرة والكامنة بي��ن مجتمعات العالم وفي 
داخل المجتمع الواحد، فإن تعاظم صور الجريمة ودخولها إلى مجال االتجار 
في البش��ر أنفس��هم، وتعاظم انتقال البشر عبر العالم بش��كل غير قانوني 
يؤديان إلى ما نطلق عليه »الرقابة الحديدية« على الحدود بين الدول. ففي 
هذا الظرف ُيتوقع أن تقوم كل دولة بتعظيم صور الرقابة على انتقال السكان 

1 ـ  لمزيد من التفاصيل حول اإلحصاءات الخاصة باالتجار في البش��ر والدول المنخرطة في هذه 
www.PolarisProject.org/statistics/human trafficking. التجارة انظر ما يلي: 
UNODC (2009) Global report on Trafficking in Perso.

2 ـ أحمد زايد، »االتجار في البش��ر: األسرة الفقيرة والتحوالت الرأس��مالية الرثة«، في: »األسرة 
العربية في عالم متغيـــر«، القاهرة، مطبوعات مرك��ز البحوث والدراس��ات االجتماعية، كلية 

اآلداب، جامعة القاهرة، 2011، ص 111 - 148.
Cohen, R. and Kennedy P. Global Sociology, (London: Palgrave, 2000). 3 ـ 
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عبر العالم، فتصبح الحدود مغلقة، وتصبح إمكانيات التحايل واالنحراف في 
عمليات عبور الحدود ممكن��ة. هنا يتجلى بصدق التناق��ض الكبير للعولمة. 
فف��ي الوقت الذي تدف��ع في��ه العولمة إلى فتح األس��واق وخل��ق مزيد من 
التدفقات عبر الحدود لرؤوس األموال والتكنولوجيا واألفكار والبش��ر، فإنها 
تدفع الدول إلى مزيد من إدراك الحدود وتأكيده��ا ومراقبتها. يبدو ظرف 
العولم��ة هنا وكأنه يدافع عن المبدأ الليبرال��ي »دعه يعمل دعه يمر«، وفي 
الوقت نفس��ه يدعو إلى منع العمل والمرور في ظ��روف معينة، أو أنه يعمل 
وفًقا لمبدأ »المنح والمنع«، فهو يمنح بالطريقة التي يراها، ويمنع بالطريقة 

التي يراها أيًضا.

الت�ضامح وال�ضالم في زمن العولمة ثانًيا: �ضرورة 

إن التناقضات التي أش��رنا إليها � ضمن عوامل أخ��رى كثيرة � تدفعنا 
إلى االعتقاد بأن العولمة على قدر ما تخلق من النتائج اإليجابية، تخلق من 
النتائج الس��لبية؛ والت��ي يتأتى على رأس��ها خلق صور م��ن التباعد وإدراك 
الح��دود الجغرافي��ة واالجتماعية والثقافي��ة. وفي مثل ه��ذا الظرف يصبح 
خطاب التس��امح والس��الم خطاًبا ضرورًيا. فهو يبث في جسد العالم دماء 

التقارب والتكامل؛ ويبعث األمل في عولمة بديلة لها طابع إنساني.
وال ش��ك أن ثمة عالقة قوية بين السالم والتسامح كقيمتين أخالقيتين، 
فال سالم بغير تس��امح، وال تسامح بغير سالم. إننا ندرك ذلك جلًيا إذا ما 
تفحصنا ملًيا دالالت مفهوم التس��امح من ناحية ودالالت مفهوم السالم من 
ناحية أخرى. تش��تق كلمة التس��امح في اللغة اإلنجليزية من الفعل الالتيني 
tollere بمعنى يرفع أو يس��امح أو يرى أو يحت��رم، وجميعها معاٍن تؤدي إلى 

التسامح )أو التساهل والتحمل( tolerance. كما يشير الجذر العربي للمعاني 
نفسها تقريًبا، حيث تشتق كلمة تس��امح من الفعل »سمح« ويعني جاد وكرم 
ح )أو تس��امح( بمعنى فعل شيًئا فس��هَّل فيه األمر. ثمة  وس��هَّل، فيقال: تسمَّ
معاٍن داللية تدور حول القدرة على التحمل؛ فالمرء عندما يتساهل أو يسهل 
األمور، وعندما يجود ويكرم، وعندما َيحترم فإنه يكون له قدرة على التحمل. 
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وأحس��ب أن كلمة الس��الم قد تعكس المعاني نفس��ها. فالس��الم يشتق من 
الكلمة الالتينية Pax وتعني الهدوءَ وعدَم التمرِد واالستسالَم، أو الدخولَ في 
 Pax Romano حالة اتفاق ع��ام ومصالحة )فيقال مثاًل: الس��الم الرومان��ي
لإلش��ارة إلى حال��ة الس��الم وإنهاء الح��روب األهلي��ة ف��ي اإلمبراطورية 
الرومانية(، وفي العربية تشتق كلمة السالم من الفعل »سلم« أي عفا وأنقذ. 
والسلم والس��الم كلمتان تشيران إلى الصلح واالستس��الم، أو حتى الدخول 
في اإلس��الم، على اعتب��ار أن الدخول ف��ي العقيدة هو نوع من االستس��الم 
والرضا والتسليم )أي تسليم األمر هلل سبحانه وتعالى(1. وال شك أن هناك 
قدًرا من االلتقاء الداللي بين المعنى اللغوي لكلمتي السالم والتسامح، فثمة 
معاٍن ودالالت تش��ير إلى قبول اآلخر واحترام وجهة نظره، والعفو عنه، ومن 
ثم التعايش المتسامح السلمي معه. فالمتسامح شخص يستسلم لآلخر بقدر 
ما تم االتفاق عليه بينهما، ومن ثم فهو يس��الم اآلخ��ر ويتعايش معه. ومن 
ناحية أخرى فإن الش��خص المس��الم أو الجانح إلى الس��لم هو بالضرورة 
ش��خص يقبل اآلخر، ويتس��امح معه، ويقبل آراءه، ويقبل مسالمته، ويتحمله 

ويتعايش معه.
إن التسامح والس��الم في ضوء هذه المعاني الداللية والتداخل الواضح 
بينهما يمكن أن يشكال فضاء من الفضائل يناقض حالة العولمة بتناقضاتها 
المختلفة، ويدفع إلى تحس��ين مس��ارها. ونركز في ما تبقى من هذا الجزء 
على الدور ال��ذي يمكن أن يلعبه كٌل من الس��الم والتس��امح ف��ي مواجهة 

العولمة الشرسة وما يترتب عليها من استحواذ واستبعاد وتفكيك.

1 ـ تأكيد النزعة اإلنسانية للعولمة
إن تأكيد قيم التسامح والس��الم هو الوجه اآلخر للعولمة، الوجه الذي 
يتس��ع أمام الحركات االجتماعي��ة المناوئ��ة للعولمة والداعي��ة إلى عولمة 

1 ـ راجع المعاني اللغوية في القواميس التالية:
www. Merriam Webster.com :متاح على الموقع اإللكتروني Merriam Webster قاموس �

.www.Baheth.info :راجع لسان العرب مادة »سمح« في الباحث العربي. متاح على الموقع اإللكتروني �
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جديدة. فالعولمة � كما يقول ميشيل كيلو � بحق »رأسمالية منفلتة من عقالها، 
تتطلع إلى إعادة صياغة العال��م لمصلحة بعض دول / مراكز أو اقتصادات / 
عوالم، فه��ي تالًيا بداي��ة حقبة جديدة م��ن تاريخ االس��تغالل واالضطهاد 
الدولي، »ولذلك فإن أنسنة العولمة« هي »قدر البشرية جمعاء«. إن أنسنة 
العولم��ة طريق صع��ب المنال، ول��ه متطلب��ات اقتصادية وسياس��ية. ولكن 
متطلباتها الثقافية ه��ي أكثرها صعوبة حيث الحاجة إلى ثقافة إنس��انية... 
تضع اإلنس��ان في مركز الوجود، وتؤمن بأهليته للحري��ة والتقدم، وبقدرته 
على بناء عالمه الذاتي... )في( ثقاف��ة ليبرالية وديمقراطية، كونية الطابع، 
عقالنية المضمون والنهج«1. وال يمكن وضع اإلنسان في »مركز الوجود« من 
دون وجود منظومة جديدة من القيم اإلنس��انية الفاضلة، وعلى رأس��ها قيم 
التس��امح والس��الم. فليس بالمادة أو بتراكم الثروة والرب��ح، وال بالهيمنة 
واالس��تعمار، وال بالصراعات والعنف، يتحقق الوجود المركزي لإلنسان، بل 
بالقيم الفاضلة التي تمنع اإلنس��ان من أن يطغى على أخيه اإلنسان، وتجعل 
التعايش السلمي المتسامح ممكناً. إن العولمة البديلة ذات الطابع اإلنساني 
هي التي تؤسس ال لمركزية اإلنس��ان فقط؛ بل تؤسس أيضا لمركزية القيم 
عوًضا عن مركزي��ة رأس المال. ويمكن أن يترتب عل��ى ذلك منطقًيا القول 
بأن إخضاع رأس الم��ال للقيم المركزية � الفاضل��ة بالطبع � قد يؤدي إلى 
إمكانية أالّ يعمل رأس المال على الس��يطرة والهيمنة واالستغالل واالستعباد 

وكل اآلثار السيئة التي تترتب على احتكاره أو توزيعه بشكل غير عادل.

2 ـ المشترك الثقافي العالمي
وعلى خلفية التقارب بين الش��عوب فإن ثمة إمكاني��ة للتوافق حول قيم 
عالمية مشتركة، يأتي في مقدمتها قيم الس��الم والتسامح، جنًبا إلى جنب 
مع قيم العدل والمساواة والحفاظ على اإلنسان جسًدا وروًحا ونفًسا وعقاًل. 
إن الجوه��ر الذي تق��وم عليه الثقافة � بم��ا فيها من معتق��دات دينية � هو 
جوهر واحد، فهي تلبي حاجات اإلنس��ان، وتمكنه م��ن التكيف والتوافق مع 

1 ـ ميشيل كيلو، من أجل عولمة إنسانية، مجلة التفاهم، العدد السادس والعشرون، ربيع 2009.
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البيئة، وتعمير األرض، وإقامة الحضارة التي تحفظ لإلنسان كرامته وعقله، 
وتوفر له عيًش��ا وحي��اة كريمة. لقد أكد علم��اء اإلنثروبولوجي��ا مراًرا تلك 
العالقة الوثيقة بين الثقافة التي يطورها اإلنس��ان ويعي��ش في كنفها وبين 
نسق الحاجات الضرورية لهذا اإلنسان1. وطالما أن حاجات اإلنسان واحدة، 
فال شك أنه س��وف ينتج عموميات ثقافية وعقدية متشابهة؛ ربما تختلف في 
التفاصي��ل والقواعد واألح��كام؛ ولكنها تق��وم على جذر واحد مس��تمد من 

الفضائل العام��ة التي ال يمكن أن يختلف الناس 
حولها، والتي تساعد اإلنسان على تحقيق غاياته 
م��ن العي��ش ف��ي األرض وتعميره��ا. إن ه��ذه 
الفضائل يمكن � بالتالي � أن تش��كل »مش��ترًكا 
ثقافًي��ا« يمثل الحد األدنى م��ن االتفاق الثقافي 
الذي يجمع الشعوب مًعا، ويجعلها قادرة على أن 
تحقق التعايش والوجود الس��لمي المتس��امح، أو 

التسامح المؤسس على السالم.

3 ـ تأكيد التعددية الثقافية
إن قبول التس��امح والس��الم كفضيلتين أو قيمتين عموميتين في عصر 
العولم��ة، وما يترت��ب على ذلك م��ن إمكاني��ات للتق��ارب والتفاهم بين 
الش��عوب، والعمل على تأكيد الحد األدنى من المشترك الثقافي، كل ذلك 
يفتح الطريق أم��ام قب��ول أو تأكيد فك��رة التعددية الثقافي��ة. لقد دعت 
اليونس��كو � في وثيقتها الش��هيرة حول »التن��وع الثقافي الخ��الق« � إلى 
التأكيد على مبدأ التنوع الذي يعمل على الح��وار بين األطراف المختلفة، 
ويخلق أرضية ثقافية لالعتماد المتبادل بين الشعوب والحوار والتفاعل بين 

1 ـ كان عالم اإلنثروبولوجيا برونس��الو مالينوفس��كي هو أكثر من أكد العالقة الثقافية والحاجات 
البش��رية، انظر الكتاب ال��ذي حرره ريموند في��رث R. Firth وجمع فيه مق��االت حول نظرية 

مالينوفسكي عن الثقافة، خاصة الفصل الثالث: عن الثقافة والحاجات اإلنسانية:
- R. Firth (ed.), Man and Culture: An Evaluation of The Work, in: B. Malinowsk, London: 
Routledge, 1957, pp. 33 – 52.

اإن الجوهر الذي تقوم 

ــ بما فيها  عليه الثقافة 

 من معتقدات دينية ــ

هو جوهر واحد، فهي 

تلبي حاجات االإن�ضان
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المعتق��دات1. إن اليونس��كو هن��ا تدعو إلى عال��م جديد، أو ُق��ْل: عولمة 
جديدة، يكون فيها كل األطراف على قدم المساواة، حتى وإن اختلفوا في ما 
يملكونه من أصول مادية؛ كما أنها تدعو إلى تأكيد أس��اس جديد للتعايش 
السلمي المتسامح بين البشر، ال يقوم على تقس��يم العمل االقتصادي بين 
الدول؛ وإنما يق��وم على التفاعل الثقاف��ي. واألمر األكثر أهمية بالنس��بة 
ألهداف ه��ذا البحث أن نؤكد العالقة بين التس��امح والس��الم من ناحية 
وبين التن��وع والتعددية من ناحية أخرى. إن التعددي��ة الثقافية التي تدعو 
إليها اليونس��كو � وكل الداعين إلى عولمة إنس��انية � ال تتأسس دون قدر 
كبير من التس��امح وقدر كبير من السالم. فالتس��امح والسالم يفترضان 
وجود اآلخر ال نفيه. وطالما وجد اآلخر وتمَّ االعتراف به فإن وجوده يصبح 
حقيق��ة عياني��ة، كما أن فعله وممارس��اته تصبح��ان متش��ابكين مع أفعال 
وممارس��ات اآلخرين. إن العالم حينئذ س��وف يتكون من أط��راف مختلفة 
ومتنوعة؛ ولكنها مع ذلك متفاعلة ومتداخلة ال س��يطرة فيها من طرف على 

طرف آخر، وال يستبد فيها طرف بآخر، حيث يتسع الحيز للجميع.

ثالًثا: م�ضاحة ال�ضالم والت�ضامح في ع�ضر العولمة: الفر�ض

السؤال الذي نتجه إلى اإلجابة عنه هنا: هل ثمة مساحة حقيقية للسالم 
والتس��امح في ظرف العولمة الراهن؟ ويعني ذلك بشكل مباشر البحث عن 
فرص تحقيقهم��ا. وإذا كانت هذه الفرص موجودة، فه��ل ال تزال تتاح على 
المستوى الخطابي والسياسي، أو أنها تجد طريقها إلى أرض الواقع أحياًنا! 
والحق أن دْرس فرص الس��الم والتس��امح ف��ي عصر العولم��ة أمر صعب. 
فالعولمة الحالية ال تترك للس��الم والتس��امح فضاء إال في الخطاب الذي 
يبث عبر العالم، والذي يحمل في طياته تنبيهاً إلى المخاطر التي يواجهها 
العالم من ناحية، وإمكانيات تحقيق السالم والتسامح والتفاعل الخالق بين 
الش��عوب والحضارات م��ن ناحية أخرى. وه��ذا الخطاب ُيع��ّد خطاًبا بازًغا 

1 ـ اليونسكو، التنوع البش��ري الخالق، تقرير اللجنة العالمية للثقافة والتنمية، )الطبعة العربية(، 
إشراف وتقديم جابر عصفور، القاهرة: المجلس األعلى للثقافة، 1997.
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تكتنفه هو نفس��ه بعض المصاعب، كما أنه ال يتجس��د ف��ي الواقع إال عبر 
اللقاءات والمؤتمرات والمهرجانات والمسابقات. يبدو األمر هنا وكأننا أمام 
صراع بين موقفين أشبه � كما ذكرنا من قبل � بالصراع بين سقراط � الذي 
يدعو إلى الفضيلة � وأهل أثينا الطغاة المتطاولين على الفضيلة. وأظن أننا 
بحاجة إل��ى أن نعي هذه الحقيق��ة ونحن نبحث عن فرص تحقيق الس��الم 

والتسامح في عصر العولمة.

1 ـ خطابات السالم والتسامح
من أين تأتي خطابات الس��الم والتس��امح ؟ ال ش��ك أنها دعوة أولئك 
الذين يستش��عرون المخاطر الكامنة ف��ي طغيان العولم��ة ونزعتها المادية 
االس��تهالكية وآثارها التفكيكية. ولقد كانت األم��م المتحدة وأجهزتها أكثر 
األطراف س��بًقا إلى إنتاج خطاب يدعو إلى قيم السالم والتسامح، وال شك 
أن هذا الخطاب لألمم المتحدة قد تأس��س على إنتاج ثقافي ناقد للعولمة، 
وموضح لألسس غير العادلة التي تقوم عليها، وللهيمنة التي تمارسها الدول 
الكبرى ف��ي عالمنا المعاص��ر، وللنزعة االس��تهالكية المادي��ة للعولمة أو 
لميوله��ا التفكيكية، وهو خطاب أش��رنا إليه ف��ي أكثر من م��كان في هذا 
البحث، وحس��بنا هنا أن نعرض أله��م الدعوات التي تؤكد أهمية اس��تعادة 

وبناء روح السالم والتسامح.
لقد بدأت األصوات الداعية إلى »ثقافة الس��الم والتس��امح« تتصاعد 
في أروقة األم��م المتحدة، وقد دفع ذلك الجمعي��ة العامة لألمم المتحدة 
إلى إدراج موضوع ثقافة السالم على جدول أعمالها في عام 1997، وأعلنت 
عام 2000 عاًما دولًيا للسالم، كما أعلنت الِعْقد الذي يمتد من 2001 إلى 
2010 عقًدا لثقافة الس��الم والالعنف من أجل أطف��ال العالم، واعتمدت 
إعالناً وبرنامج عمل من أجل ثقافة السالم. ولقد ترتب على هذا أن أصبح 
موضوع السالم والتسامح والتفاهم بين الدول أحد المواضيع الرئيسة التي 
تتناولها خطابات رؤس��اء ال��دول وممثليها أمام الجمعي��ة العامة، وكذلك 
الق��رارات التي تصدرها الجمعية، والتي تؤكد بش��كل مس��تمر على أهمية 
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ثقافة الس��الم ونبذ العنف، وتنمية الفهم والتع��اون والوفاق المتبادل بين 
األديان والثقافات1.

وقد حظيت قضية التس��امح باهتمام خاص، رغم أن الدعوة إلى ثقافة 
الس��الم هي دعوة إلى ثقافة التس��امح؛ فقد أصدرت منظمة اليونس��كو في 
مؤتمرها العام س��نة 1995 إعالن المبادئ العامة المتعلقة بالتسامح وخطة 
عمل متابعة لس��نة األمم المتحدة للتس��امح، والتي كان��ت الجمعية العامة 
لألمم المتحدة قد حددتها بناء على اقتراح اليونسكو لسنة 1995. فقد دعت 
الجمعي��ة العامة لألمم المتحدة س��نة 1996 الدول األعض��اء إلى االحتفال 
باليوم الدولي للتسامح في 16 نوڤمبر من كل عام من خالل القيام بأنشطة 
تربوية وثقافية، تدعو إلى الحوار والتفاعل اإليجابي ونبذ العنف والتطرف، 
وتأكيد الحاجة إلى التس��امح والس��الم بين البش��ر، وتأكيد المبادئ التي 
وردت في إعالن اليونس��كو حول التسامح؛ الذي أكد أن التسامح يعد فضيلة 
دة بالخطر من ج��راء التعصب والعنف، وأن العالم بحاجة ماس��ة إلى  ُمهدَّ
اس��تعادة روح التسامح2. وفي السياق نفسه أنش��أت اليونسكو كرسياًّ لحقوق 
اإلنس��ان والتسامح والس��الم، تم نش��ره في جامعات عديدة للعناية ببحوث 
حقوق اإلنسان والتس��امح والديمقراطية، وكذلك العناية بالتدريب والتعليم 
حول المواضيع نفسها. وعبر أروقة اليونس��كو بدأت قضية السالم والتسامح 
تأتي بشكل غير مباش��ر عبر كراٍس أخرى، منها كرسي الفلسفة وكرسي ابن 

رشد )ثمة دعوة هنا وهناك إلى التسامح والعقالنية ونبذ العنف(3.
ولقد أدى تدفق خطابات الدعوة إلى ثقافة السالم والتسامح عبر أروقة 
الجمعية العامة ومنظمة اليونسكو إلى أن تتسرب هذه الخطابات إلى مظان 
مختلفة، ومن أهم هذه المظان المجتمع المدن��ي الذي ترعرعت في رحابه 
أفكار ودعوات حول أهمية الس��الم العالمي والتس��امح ودورهما في تحقيق 

www.un.org/ar/ga :1 ـ يمكن مراجعة تفاصيل قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة على الموقع التالي
2 ـ انظر حول إعالن المبادئ المتعلقة بالتسامح من جانب اليونسكو:

www.unesco.org/ar/social-and-human sciences

www.unesco.org/ar/social-and-human sciences/unesc-chairs 3 ـ انظر حول كراسي اليونسكو: 
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الديمقراطي��ة. وتكاثرت � بن��اءً على ذل��ك � الندوات والمؤتم��رات، وحتى 
المواقع اإللكترونية، التي تدعو إلى الس��الم والتسامح، خاصة بين الشعوب 
التي أطاحت بهويته��ا وبنائها الحروُب والنزاعات المس��لحة1؛ وعلى المنوال 
نفسه تأسست المراكز البحثية لدراسات السالم وحل النزاعات، كما صدرت 
الكتب والمجالت العلمية لدرس الموضوع. ولعل مجلة التس��امح � )التفاهم 
اآلن( التي تصدرها وزارة األوقاف في س��لطنة ُعمان منذ عام 2003 � تكون 
من أهم اإلس��هامات التي ظهرت على المس��توى العربي لإلسهام في تعميق 
ال��درس األكاديمي لثقافة التس��امح وقب��ول اآلخر، وتقدي��م وجهات النظر 

المختلفة � بما فيها وجهة النظر الدينية � في موضوع التسامح.

2 ـ التواصل الحضاري وتحقيق السالم
ويع��د التواصل الحض��اري فرص��ة أخرى م��ن فرص تحقيق الس��الم 
والتس��امح. فإذا كانت العولمة قد أنتجت صوًرا من الصراع والتفكك، فإنها 
قد أنتج��ت أيًضا خطاباٍت تفكيكيًة من أهمها الخط��اب المتصل بالصراع أو 
صدام الحض��ارات. لقد تزعم المفك��ر األمريكي صموئي��ل هنتنغتون الفكر 
المتصل به��ذا الخطاب، ولفت األنظار إلى طبيعة االس��تقطاب الذي يحدث 
في العالم، الذي أصبح ذا طبيعة ثقافية، األمر الذي دفعه إلى أن يؤكد أن 
عالم ما بعد الحرب الباردة قد شهد بزوغ حضارات وهويات جديدة )خاصة 
الحضارة اإلس��المية والحض��ارة الصينية(، كما ش��هد ترابط��اً بين إدراك 
الثقافي��ة، وتراجعاً  إدراك الحدود  وبي��ن  المصالح االقتصادية والسياس��ية 
لإليديولوجيات في مقابل اس��تعادة الهوي��ة الثقافية والديني��ة، وكلها أمور 

تستدعي مزيًدا من الصراع والتنافس بين الحضارات2.
ورغ��م أن خطاب صدام الحض��ارات، وبزوغ ب��وادر الصراعات الثقافية 

1 ـ أطلق��ت منظمة بنت الرافدين ف��ي بابل موقًعا إلكترونياً خاصاً لنش��ر ثقافة الس��الم والنقاش 
. www.tfpb.org والتسامح وقبول اآلخر

2 ـ انظر كتاب صموئيل هنتنغتون، صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي، س��بقت اإلش��ارة 
إليه.
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والدينية يؤشر على جزء كبير من الحقيقة في حياة الشعوب التي تعيش في 
عص��ر العولمة؛ ف��إن الباحثين عن عولم��ة بديلة ال يميلون كثي��رًا إلى هذا 
الخطاب، وينظرون إليه على أنه خطاب يسهم في إبعاد الشعوب بعضها عن 
بعضها اآلخر، ويخلق عداوات جديدة يفترض أنها تالش��ت أو كادت )اقصد 
الع��داوات الديني��ة والثقافية(. ولذلك فق��د ظهر في مقابل ه��ذا الخطاب 
خطاب آخر بديل يشكل � مع تصاعده � فرصة حقيقية لنشر الحوار والتسامح 
والسالم بدالً من الصدام. ولسان حال الخطاب البازغ حول حوار الحضارات 
هو البحث ع��ن طريقة أخرى للتعاي��ش بين الحض��ارات والثقافات، أو قل: 
البحث عن معنى جديد للحضارة، ربما معنى يتجاوز المعنى المادي صاعًدا 

إلى المعاني الثقافية والروحية.
لقد كانت فكرة تفاعل وتداخ��ل الحضارات أو التواصل الحضاري فكرة 
راودت الكثي��ر من الفالس��فة والمفكرين؛ ب��ل إن الفكرة الفلس��فية � التي 
مفادها أن المجتمعات اإلنس��انية تس��ير إلى حالة مستمرة من التقدم � هي 
في جوهرها فكرة إنسانية تدل على االكتمال والتقارب والنضج الفكري كلما 
شهدت الش��عوب تقدما1ً. بل إن الجدل الهيغلي يمكن النظر إليه أيضاً على 
أنه جدل من أج��ل الوصول إلى حالة م��ن االكتمال والنض��ج، وصوالً إلى 
المطلق ال��ذي هو الروح الخالص��ة واالكتمال الخالص؛ وه��و اكتمال عقلي 
وروحي وليس اكتماالً مادياً وسياس��يا2ً. ولم يكن بحث نيتش��ه عن »اإلنسان 
الكامل« على لس��ان زرادش��ت إال بحثاً عن هذه الحالة م��ن االكتمال التي 
تتحق��ق فيه��ا اإلرادة الكاملة لإلنس��ان؛ ال باطش��اً كما يظ��ن البعض، بل 
فاضاًل3. صحيح أن الغاية هنا هي حالة مثالي��ة قد ال تتحقق أصاًل، ولكن 

1 ـ من أنصار فكرة التقدم كوندرس��يه وأوغس��ت كونت، بل يب��دو أن حديث كون��ت عن الوضعية 
كديانة جديدة لإلنس��انية ربما يدل على أن الوضعية تعمل هنا بوصفها قوة توحيدية بين القوى 

المتنافرة.
2 ـ انظر حول فكرة الروح الخالصة واالكتمال الخالص كتاب هيغل، فينومينولوجيا الروح، ترجمة 

وتقديم ناجي العؤنلي، بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2006.
3 ـ انظر حول فكرة اإلنسان الكامل كتاب نيتشه، هكذا تكلم زرادشت، ترجمة وتحقيق علي مصباح، 

برلين: منشورات الجمل، 2007.
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السعي إلى تحقيقها يقلل � وال شك � من حدة الصراع بين الثقافات ويشيد 
األمل في االكتمال الحضاري. ولكن العولمة ذات النزعة المادية االستهالكية 
وذات الميل التفكيكي الواضح قد جعلت هذه األفكار تذهب س��دًى، ويصبح 
الحديث عن التواصل الحضاري بدياًل للحديث عن اكتمال النضج الحضاري.

ولقد أسهم مفكرون ورجال سياسة ومنظمات دولية في دفع هذه الفكرة 
والعمل على تعميقه��ا في وجدان الش��عوب. وهنا أعود مرة أخ��رى للتذكير 
بجهود منظمة األمم المتحدة ومنظمة اليونسكو على وجه خاص، التي عقدت 

 26 - 23 من  الفت��رة  في  موس��عاً  عالمياً  مؤتمرًا 
أبريل س��نة 2001 حول حوار الحضارات1. ولقد 
كت��ب مدير عام اليونس��كو � ف��ي تصديره لهذا 
المؤتمر � يقول: »إن الحوار هو األداة الرئيس��ة 
لتحسين العالقات ومظاهر التفاهم بين الثقافات 
أمسِّ  في  فنح��ن  يظل كذلك.  وس��وف  المختلفة 
الطريق  فه��و  إلى حوار أصيل ومتس��ع،  الحاجة 
الوحيد لننجح في االس��تماع بعضن��ا إلى بعض، 

ونعدل من مواقفنا ونس��توعب نق��اط الخالف. فمن خالل ممارس��ة الحوار 
الملتزم واألصيل نس��تطيع أن نح��ل الصراعات، ونتغلب عل��ى مظاهر عدم 
التوافق ونضمد الجراح. وبهذه الطريقة نس��تطيع البدء في مهمتنا الرئيسة 
إلضفاء الطابع اإلنس��اني على العولمة وجعلها عملية أكثر احتماالً ومساواة«. 
وتلك فكرة تم التأكيد عليها من قبل معظم المتحدثين؛ أعني إسهام الحوار 

بين الثقافات في بناء عولمة جديدة ذات طابع إنساني.
وجدي��ر بالذكر أن خط��اب حوار الحض��ارات والتعايش الس��لمي بينها 
يزدهر بش��دة في الثقافات األضع��ف التي تأثرت أكثر م��ن غيرها بضراوة 

1 ـ عقد المؤتمر في مدينة Vilnius في لتوانيا، وتحدث فيه جاك ش��يراك، وعبد اهلل واد والس��يد 
محمد خاتمي. انظر:

UNESCO, Dialogue Among Civilizations. Available online: unesdoc. Unesco.org.
images/00/2001/1259l/e.

اإلى  اأم�ضِّ الحاجة  نحن في 

اأ�ضيل ومت�ضع، فهو  حوار 

الطريق الوحيد لننجح في 

اإلى بع�ض،  اال�ضتماع بع�ضنا 

ونعدل من مواقفنا 

ون�ستوعب نقاط الخالف
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العولمة وقس��وة ماديتها. ولذل��ك نجد أن الفكر العربي زخر في الس��نوات 
العش��ر الماضية بأحاديث ومؤتمرات وكتابات حول ح��وار الحضارات كأحد 
ف��رص تكوين عولمة بديل��ة. فثمة قناعة ل��دى كثير م��ن المفكرين العرب 
� الذين يتفقون مع مقولة »حوار الحض��ارات« � أن الحوار هو الطريق نحو 
فهم الحض��ارة الغربي��ة وتمثلها، وهو ال يه��دف إلى االس��تعمار بل يرتبط 
باهتمام غربي بدراس��ة وفهم ما هو مختلف حضارياً، واكتش��اف مدى طبائع 
االختالف ف��ي العالم من حيث الحضارة وأنماط العي��ش والثقافة، فالحوار 
هو طريق إلى فهم اآلخر ومن ثم القدرة على التعايش معه في عالم متنوع1.

3 ـ المجتمع المدني العالمي
لقد جاء االهتمام بالمجتمع المدني � فكًرا وممارسة � على إثر الهيمنة 
التي تس��تحوذ عليها قوى الس��وق من ناحية وقوى الدولة من ناحية أخرى. 
لقد أدت العولمة في صورتها المعاصرة إلى خلق رأس��مالية متوحشة، وإلى 
تس��ليح الدول الوطنية ب��أدوات قمع تس��تخدمها الدول الغني��ة ضد الدول 
الفقيرة، وتستخدمها الدول الفقيرة ضد سكانها. ومن هنا يمكن القول: إن 
ظهور ق��وى المجتمع المدني ه��و رد فعل َطبيع��ي لهذا الوض��ع. فالمجتمع 
المدني يضم المنظمات والتجمعات الوس��يطة المس��تقلة الت��ي ال تتبع قوى 
السوق أو قوى الدولة، والتي تنظم البشر على أساس تطوعي حر. إنه � كما 
يقول المفك��رون العرب � »فض��اء الحرية« الذي يعمل على نحو مس��تقل2، 
ويمنحه هذا االس��تقالل القدرة على تصحيح مسار الدولة من ناحية ومسار 
الس��وق من ناحية أخرى، ويمنح البشر مس��احة للعمل الحر الذي ال تحده 
حدود. إنن��ا هنا أمام البحث عن بديل ثالث، طريق ثالث أو طريق وس��ط، 
يس��توعب التناقضات التي جاءت به��ا العولمة، ويطرح أف��كاًرا حول عولمة 

1 ـ وجي��ه كوثران��ي، »أزمة نظام عالم��ي أم صدام حض��ارات«، في: فخري لبي��ب )محرر( صراع 
الحضارات أم حوار الحضارات، القاهرة: منظمة تضامن الش��عوب اإلفريقية / اآلسيوية، 1997، 

ص 197.
2 ـ انظر: أحمد زايد، دراسات المجتمع المدني في مصر: قراءة للحقل،، ورقة مقدمة إلى مؤتمر 

المجتمع المدني في الوطن العربي: قراءة للحقل، عّمان، األردن، مارس 2005.
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بديلة، عولمة يمكن أن يكون لس��ان حالها عبارة رئيس وزراء فرنسا السابق 
ليونيل جوس��بان Lionel Jospin الت��ي يقول فيها: »نعم القتصاد الس��وق، ال 
لس��وق المجتمع«1. وداللة العبارة واضحة، ال إنكار هنا للعولمة بما تفرضه 
من اقتصاد للس��وق، ولكن يجب أال يس��مح للعولمة بأن تحول المجتمع إلى 

سوق يعج بالتنافس والصراع.
هن��ا يتجلى الس��عي واضحاً ف��ي البحث عن عولم��ة تربط الن��اس مًعا، 
وتشدهم بعضهم إلى بعض عبر منظمات وس��يطة، يقيمونها بأنفسهم ويعملون 
فيها بأنفسهم. تلك هي منظمات المجتمع المدني، سواء على المستوى القطري 
أو الدولي. فطالما أنها تواجه العولمة أو تكش��ف ع��ن وجه مختلف لها؛ فمن 
الض��روري أن تنتقل من المس��توى المحل��ي والقومي إلى المجتم��ع العالمي. 
 Associational ويشير الباحثون إلى هذا التطور بوصفه ثورة تواصلية أو ترابطية
Revolution، س��اعد على ذلك بطبيعة الحال التطور في تكنولوجيا المعلومات، 

وتفاقم األزم��ات االقتصادية والبيئية، والحاجة إلى إنت��اج رأس مال اجتماعي 
يقوم على العالق��ات التبادلية والثق��ة2. ويمكن القول بعب��ارة أخرى: إن هذه 
الثورة التواصلية عبر ش��بكات المجتمع المدني العالمي هي تعبير عن الحاجة 
إلى السالم العالمي وإلى التسامح العالمي، فما التواصل عبر التبادلية والثقة 
إال َسْعي نحو الس��الم والتس��امح ونبذ للعنف والتطرف. ومع ذلك فال يمكن 
التعميم على أن منظمات المجتمع المدني العالم��ي )أو المحلي( هي منظمات 
مضادة للعولمة باحثة عن عولمة بديلة. فالحقيقة أن هذا النوع من المنظمات 
متنوع المش��ارب ومتس��ع اآلفاق. فهي تمتد من المنظمات الت��ي تؤيد العولمة 
وتسير في ركابها إلى المنظمات التي ترفض العولمة وتدعو إلى عولمة بديلة. 

ويمكن التمييز داخل هذه المنظمات بين أربعة أنواع رئيسة3:

 L. M. Salamon, S.W. Sokolowski and R. List, Global Civil :1 ـ النص نقاًل عن المصدر التالي
Society: An overview, The Johns Hopkins University, 2003, p.2.

2 ـ  المرجع السابق، ص 7 - 8.
 K. Chondhary, «Global Civil Society, Globalization and Nation - State» Paper انظ��ر:  3 ـ  
Presented at the ISTR Conference, Toronto, Canada, 2004.Available online: www.iste.org
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)1( المؤيـــدون للعولمة: ويض��م المنظمات والح��ركات التي تتحمس 
للعولمة وتنتصر لعملية التوسع الرأسمالي، وكذلك التوسع في الحوكمة على 
المس��توى العالمي عبر قواعد وقوانين مش��تركة، وتش��جيع الشركات عابرة 
القارات، والحكومات التي تساند العولمة. وغالًبا ما تستفيد هذه المنظمات 

من ظرف العولمة، سواء عن طريق الدعم اللوجستي أو الدعم المالي.

)2( الرافضـــون للعولمة: ويض��م المنظمات والح��ركات التي ترفض 
العولمة وتدعو إلى إعالء شأن الدولة الوطنية التي كادت تطمس أمام زحف 
العولمة، وتتسع هذه المنظمات لتشمل تيارات اليمين واليسار والوسط. وقد 
تختلف في ما بينه��ا على التفاصيل؛ ولكنها تتفق عل��ى أن العولمة لها آثار 

ضارة ويجب أن تكون لها حدود في التوسعين االقتصادي والقانوني.

)3( اإلصالحيـــون: وتضم ه��ذه الفئة قاع��دة عريضة م��ن المنظمات 
والح��ركات التي تقبل العولمة »كوض��ع حال« ال يمكن الف��كاك منه؛ ولكنها 
تدعو ف��ي الوقت ذاته إل��ى إصالحها أو إضف��اء الطابع الحض��اري المدني 
)اإلنس��اني( عليها بحقن مزيد من العدل والتس��امح والس��الم في ش��رايين 
العولمة، وإعطاء الفرص المتس��اوية للجميع للمش��اركة ف��ي نظام اقتصادي 

واجتماعي عادل.

)4( الباحثون عن بديل: وتضم المنظم��ات والحركات التي ال تعترض 
على العولم��ة وال تؤيدها ف��ي الوقت نفس��ه، ولكنها تتبن��ى مجريات عمل 
وممارسات وأساليب حياة مستقلة عن الحكومات والمنظمات الدولية. ويؤدي 
بها ذلك إلى خلق فضاءات حرة ومس��تقلة تناهض العولمة، مثل رفض أنواع 
معينة من الطعام، ورفض الماركات العالمية، ومحاربة التس��ليح والحروب، 

ساعية بذلك إلى البحث عن نموذج مختلف للعالم.

وبصرف النظر عن النمط األول، فإن األنماط الثالثة األخرى للمنظمات 
والحركات المدنية � التي تطور فكًرا وأساليب عمل وممارسات � تنتقد العولمة 
أو تدعو إلى إصالحه��ا أو تطور بدائل لها. ومن ثم فإننا نس��تطيع أن ننظر 
إلى اتساع مساحة هذا الفضاء المدني على المستويين المحلي والعالمي على 
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أنه يش��كل فرصة، ال للقضاء على العولمة، وإنما على األقل مس��اعدة القوى 
الفاعلة فيها على تحس��ين مس��ارها لتصبح عولمة أكثر عدال وأكثر قدرة على 

جمع الشعوب على أهداف مشتركة عبر ثقافة السالم والتسامح.

اأمام ال�ضالم والت�ضامح في ع�ضر العولمة رابًعا: تحديات 

يراوح البعَض )من المستضعفين وذوي الميول اإلنسانية( أمٌل في أن 
يتمك��ن العالم من دحض النمط الس��ائد من العولمة الغش��يمة، وإقامة 
عولمة عادلة تس��ود فيه��ا كل القي��م الفاضلة. وتعك��س التوجهات التي 
عرضنا لها في القسم السابق فرًصا � وإن كانت ضعيفة وخافتة � لتحقيق 
هذا األم��ل. ولكن ف��ي الوقت ال��ذي ينتج فيه ه��ذا األمل ف��ي العقول 
والضمائر الباحثة عن أمل جديد لإلنس��انية، توطد العولمة نفسها فتنتج 
تحديات مضادة لهذه النزعة اإلنسانية. ونحاول في هذا القسم أن نعرض 

لجانب من هذه التحديات.

1 ـ هيمنة السياسة ونمذجة القيم
إن العولم��ة ذات الطاب��ع اإلنس��اني، التي تق��وم على ثقافة الس��الم 
بالتعددية والتنافس الخالق، وتترك للشعوب  والتس��امح هي عولمة تس��مح 
فرصتها في العيش الكريم، وفي الحفاظ على تراثها الحضاري ومعتقداتها؛ 
ولكن العولم��ة ال تعمل في هذا االتجاه؛ بل إنها تف��رض صوًرا من الهيمنة 
السياس��ية والثقافية التي تضغ��ط العالم من أعلى، وتفرض على الش��عوب 
أجندات سياس��ية وثقافية مركزية. ويمكن القول بأن العولمة قد اس��تبدلت 
مركزية العولم��ة بالمركزية األوروبية. لقد تعرض مش��روع الحداثة الغربي 
النتقادات شديدة من جراء س��يطرة نزعة التمركز حول الساللة النابعة من 
التمركز ح��ول الثقافة األوروبية. ولم��ا قضت العولمة عل��ى مركزية أوروبا 
وخلقت مراكز اس��تقطاب متعددة على رأسها أمريكا، ظهرت مركزية من نوع 
جديد يمكن أن نطلق عليها مركزية العولمة، يعكس��ها نمط سياسي وثقافي 

تأتي الصدارة فيه ألمريكا ثم من بعدها الدول الصناعية الكبرى.



84

المحور

وتتحقق الهيمنة الجديدة للعولمة على المستوى السياسي عبر دفع أجندات 
سياسية واقتصادية من أهمها السياس��ات الليبرالية، التي تدعو إلى المصلحة 
الفردية، أو السياس��ات الليبرالية الجدي��دة التي تدعو إل��ى إدخال قدر من 
العدالة االجتماعية تضمنه الدولة. ولم تؤد هذه السياسات في كثير من الدول 
إلى تحقيق تنمية حقيقية بقدر ما خلقت ظروًفا أدت إلى تزايد معدالت الفقر 
والبطال��ة، وتزايد ش��دة االحتقان الداخلي وش��دة قبضة الدول��ة � على نحو 
اس��تبدادي � على مقدرات األمور وعلى أرواح البش��ر1. وفض��اًل على هذا فإن 
النزعات الفردية التي تؤس��س لها هذه السياسات تعمل في سياقات اجتماعية 
مختلفة مثل االنقس��امات العرقية أو الطائفية، ومن ثم فإنها ال تخلق س��الماً 
اجتماعياً وتس��امحاً بين أبناء الش��عب الواحد بقدر ما تخلق تباعدًا وانقساماً. 
ويجب أال نفهم الحديث هنا على أنه نقد »لليبرالية« كفكرة أو فلس��فة؛ ولكنه 
نقد للطريقة الت��ي يتم من خاللها جبر الحكومات على تبني سياس��ات معينة 
عبر مركزية العولمة وهيمنتها؛ حيث تجبر الحكومات على االنصياع لسياس��ات 
البن��ك الدولي وصن��دوق النقد الدولي وتغ��رق في االس��تدانة، وتضطر إلى 
استخدام أس��اليب قمع ضد س��كانها. ومن هنا تبدو الهيمنة وكأنها ذات وجه 
إنس��اني؛ ولكنها على أرض الواقع تخلق تناقضات من شأنها أن تهدد السالم 
االجتماعي، وحدود التس��امح بي��ن األفراد والجماعات. فثم��ة تناظر � على ما 
يذهب إدوارد س��عيد � بين العولم��ة واإلمبريالية، وإن ضغط العالم � بش��كل 

مقصود في نماذج ثقافية بعينها � هو شكل من أشكال اإلمبريالية2.
وينقلنا ذلك مباشرة إلى تأكيد أن هذا الشكل من الهيمنة � أو المركزية 
الجديدة للعولمة � ليس��ت هيمنة سياس��ية واقتصادية فحس��ب؛ بل هي هيمنة 
ثقافية أيًضا؛ حيث ترتبط العولمة بخروج الصيغ الحداثية من بيئتها الغربية، 
وانصهارها في الصي��غ التقليدية ف��ي المجتمعات غير الغربي��ة. ولذلك فإن 
العولمة ارتبطت منذ نش��أتها بما يمكن أن نطلق عليه »نمذجة العالم«. وهي 

1 ـ يمكن االستش��هاد بمجتمع��ات الربيع العربي عل��ى هذه الحال��ة، حيث كان الفق��ر والحرمان 
واالستبداد السياسي عاماًل في دفع الشعوب إلى الثورة.

2 ـ انظر إدوارد سعيد، االستشراق، ترجمة محمد عناني، القاهرة: دار رؤية للطباعة والنشر، 2006.
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عملية تتم عبر وسيلتين: األولى ترتبط بنش��ر النماذج الرأسمالية في مجال 
االقتصاد والسياسة والحياة االجتماعية، مثل األسواق والبنوك، ونموذج الدولة 
القومية، ونظم التعليم، والنظم الحربية والعسكرية والنظم البلدية. والثانية 
ترتبط بنش��ر األفكار والمفهومات المتصلة بالحرية والمساواة والقيم وحقوق 
اإلنس��ان. وقد اختلفت النمذجة في الحقبة المعاصرة عن العولمة، فأصبحت 

تركز بش��كل أكبر عل��ى القيم واألف��كار والصور 
الذهني��ة م��ن ناحي��ة، وعل��ى تصدي��ر النموذج 
األمريكي والترويج له من ناحية أخرى. ويصاحب 
تصدي��َر هذا النم��وذج األمريك��ي تصدير لصور 
تتصل  االتص��ال،  وس��ائل  ذهني��ة، عبر مختل��ف 
بمنظوم��ة القي��م الرأس��مالية ب��دءًا م��ن القيم 
وحرية  االختيار  وحري��ة  العمل  )حرية  االقتصادية 
التنقل والمغامرة… الخ(، مرورًا بالقيم السياسية 
وحق��وق  والديمقراطي��ة  السياس��ية،  )الحري��ة 

اإلنس��ان… الخ( وانتهاءً بالقيم الثقافية واالجتماعية )تحرير المرأة � التنوع 
الخالق � التحرر األسري � التحرر العقدي � إلخ(. وال تقتصر الصور الذهنية 
الُمصدرة على منظومة القيم على هذا النحو؛ بل تمتد إلى تكوين المفهومات 
والصور الذهنية المنمطة حول مختلف ش��ؤون الحياة؛ فثم��ة صور تأتي إلينا 
عن السعادة والحب والكراهية والفن والسياسة والدين، وعن الرجل المثالي 
والم��رأة المثالية، ورجل السياس��ة المحن��ك… إلخ، هذه الص��ور والنماذج 
العقلي��ة التي تخضع لها عقولنا ومش��اعرنا ونحن نتابع آالف الرس��ائل التي 
تأتي إلينا عبر وس��ائل االتصال الجماهيري. وإذا كانت الصيغ المعولمة ذات 
الطابع النظامي ُتنَْم��ِذج المجتمع، فإن هذه الصيغ الرمزي��ة الثقافية تنمذج 
العقل والشعور وتجعل المسافات تتالشى بين عالم الصورة وعالم الواقع، أو 

بين العالم الواقعي والعالم المتخيل1.

1 ـ أحمد زايد، عولم��ة الحداثة وتفكيك الثقافات الوطنية، عالـــم الفكر، الكويت، مجلد 1، عدد 
32، ص 19.

اإن العولمة ارتبطت منذ 
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المت�ضلة بالحرية
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هكذا تحاول ثقافة العولمة أن تخلق نماذج موحدة في النظم االجتماعية 
وفي المفهوم��ات الحياتية. بل إن ه��ذه الثقافة لم تصب��ح اآلن ثقافة تنمو 
بش��كل تلقائي وفقاً لمقتضيات التط��ور، كما كان يحدث ف��ي الماضي، بل 
أصبحت تخضع ألجندة محددة على كل المس��تويات االقتصادية والسياس��ية 
واالجتماعي��ة. وتتح��دد هذه األجن��دة في الخطاب��ات السياس��ية في الدول 
الصناعية الكبرى خاصة الخطاب السياس��ي في أمري��كا وإنجلترا وألمانيا، 
وتتحدد على نحو أكثر تفصياًل في المؤتمرات الدولية، التي ُتعقد في الغالب 
وفقاً لألجندة السياس��ية للدول الصناعية الكبرى، من ذلك � على المستوى 
االجتماعي � مؤتمر السكان، ومؤتمر المرأة، ومؤتمر الجريمة. وهي مؤتمرات 
تعقد بشكل دوري، وتتحدد فيها مفاهيم وأفكار جديدة حول األسرة والعالقات 
الزوجية وحقوق اإلنسان وثقافة السالم... وغيرها من المفاهيم التي تفرض 

فرضاً من مركز العالم بصرف النظر عن الهويات المحلية.

2 ـ حدود الهوية وحدود السالم
تعمل الطريقة الت��ي تنمذج به��ا العولمة العالم عل��ى توليد صور من 
االستقطاب على المستوى العالمي، وعلى المستوى اإلقليمي والمحلي؛ بل إنها 
تدفع الش��عوب والجماعات إلى إدراك حدودها والدفاع عن هويتها. وأحسب 
أن هذه العملية تدفع بكل جماعة إلى أن تتحص��ن في حدودها الثقافية. بل 
يمكن الق��ول بأن مفهوم عالق��ة األنا واآلخ��ر، � التي تقوم على التس��امح 
والقبول واالتفاق � تتحول من عالقة طبيعية يدركها اإلنسان بحسه المشترك 
إلى موضوع للتس��اؤل. فإذا ما تحولت العالقة بين األنا واآلخر إلى موضوع 
للتس��اؤل، يبدأ س��ؤال الهوية في الظهور، وتتحول حدود الهوية إلى حصون 

ثقافية � وربما فيزيقية � تتدفق على جنباتها أشكال من التطرف والعنف.
إن الهوية هي عملية توحد مس��تمر مع ثقافة معين��ة لها لغتها ورموزها 
ومحدداتها االجتماعية الخاصة1. ولقد أدت الطريقة التي ينمذج بها العالم 

1 ـ جوردن مارش��ال، موســـوعة علم االجتماع، ترجمة محمد الجوهري وآخري��ن، المجلد الثالث، 
القاهرة: المجلس األعلى للثقافة،2001، ص 1570 - 1577.
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عبر عمليات العولمة ال إلى ارتفاع خطاب الهوية الثقافية في األفق السياسي 
واالجتماعي، بل إلى صور من التباعد والصراع والعراك الثقافي المس��تمر. 
لقد تركتنا العولمة نعيش � من ناحيٍة � ُحلَم التحرر واالنعتاق على المستوى 
الخطابي؛ ولكنها تركتنا أيًضا على متس��ع فس��يح من النزاع والعراك حول 
أس��ئلة الهوية: من نحن؟ ومن نكون؟ وما تاريخنا؟ وما مصيرنا؟ وما دورنا 
في الحياة؟ هنا تتيقظ »األنا« وتتقلص »النحن«، ويصبح االتفاق العام � إذا 

عمت هذه التساؤالت وشاعت � على المحك.
ولقد أطلقت على هذه العلمية في بحث س��ابق »عملية إدراك الحدود«، 
والتي يقصد بها وع��ي الجماعات بحدودها الثقافي��ة، وربما تطوير عداءات 
ثقافية مع الجماعات األخرى1. وترتبط ه��ذه العملية بما يطلق عليه باحثون 
آخرون »عملية التباعد بين الح��دود »Deterritorialization، والتي يقصد بها 
انتزاع الخبرة الثقافية للجماعة من جذوره��ا وتربتها لتعيش خبرات ثقافية 
أخرى عبر الزمان والمكان2. إن هذه العملية تجعل اإلنس��ان يعايش خبرات 
ثقافية أخرى مغايرة لثقافته الوطنية؛ ولكنها تعمق داخله الش��عور بالهوية؛ 
بل إنه��ا تخلق هويات انقس��امية باس��تمرار، يمكن أن تدخ��ل في صراعات 
عنيفة، كما حدث في كرواتيا والبوسنة والهرسك وكوسوڤو وكثير من الدول 
التي بها انقسامات عرقية. وهي صراعات اس��تهدفت إعادة تعريف الحدود، 
بل إعادة تأكيد الحدود Reterritorialization. وبجانب هذه الصور العنيفة من 
الصراع، توجد صور متعددة من الصراع األكثر هدوءًا، والذي تتم فيه عملية 
التباع��د بين الح��دود على أس��س م��ن التهجي��ن Hybridization الذي يتم 
بمقتض��اه التأكيد الدائ��م على الرم��وز والمواضيع الثقافي��ة المتوارثة، بل 

وإعادة إنتاجها وتعميقها3.
ويمك��ن القول في ضوء ه��ذا التحليل: إن عملي��ات إدراك حدود الهوية 

1 ـ أحمد زايد، مرجع سابق، ص 25.
 J. Tomlinson, «Globalization and Cultural, New York: The University of Chicago 2 ـ انظ��ر: 
Press, 1999, p. 273.

3 ـ المرجع السابق، ص 275.
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تصاحبها ف��ي الوقت ذات��ه عمليات إدراك لحدود الس��الم والتس��امح بين 
الشعوب والجماعات. صحيح أن إدراك حدود الهوية أمر مهم بالنسبة لحفظ 
تماسك الجماعة واستمرارها عبر الزمن، ولكن عندما تصاحب عملية إدراك 
الحدود باتجاهات سلبية نحو الجماعات األخرى أو بمشاعر شوفينية متصلبة، 

فإن حالة السالم والتسامح تصبح مهددة بحق.

3 ـ التطرف والعنف
يعد التطرف والعنف � س��واء أكان لصيًقا بالتطرف أم بعيدًا عنه � من 
أهم التحديات التي تواجه إرساء قيم السالم والتسامح في عالمنا المعاصر، 
ناهيك عن تحقيقها في الواقع. وثمة مؤش��رات عدي��دة في عالمنا المعاصر 
تدل على انتش��ار مظاه��ر التطرف بص��وره المختلف��ة. لقد أف��رز النظام 
الرأس��مالي المصاحب للعولمة صوًرا من التطرف لم يش��هدها التاريخ من 
قبل. ونس��تطيع أن نميز فيها بين أربعة أش��كال: األول: التطرف السياس��ي 
الذي صاحب بزوغ النازية والفاش��ية ف��ي أوروبا. لقد أدى ه��ذا النوع من 
التطرف إلى حرب عالمية راح ضحيتها الماليين من البش��ر. وهو شكل من 
التط��رف، وإن كان قد انقضى عهده، إال أنه يطل علينا برأس��ه هنا وهناك 
في بلدان عديدة متخًذا في بعض األحيان أش��كاالً وص��وًرا مختلفة. والثاني: 
التطرف األيديولوجي، والذي ارتبط بتكوين نظم سياس��ية ش��مولية حققت 
إنجازات في الصناعة والتحديث؛ ولكنها مارس��ت صوًرا ش��ديدة من القمع 
على س��كانها )قد نتذكر هنا ضحاي��ا الثورة الثقافية ف��ي الصين، وضحايا 
حكم ستالين على وجه الخصوص في االتحاد السوڤياتي السابق(. والثالث: 
ه��و التطرف العنص��ري، وال��ذي يعتمد على خراف��ات عقدية أو سياس��ية، 
ويمارس ص��وًرا من االحتالل والقمع للس��كان، كما هو الح��ال في التطرف 
الصهيوني، الذي اغتصب أهلُه أرض فلس��طين ومارس��وا ش��تى أنواع العنف 
والقتل والتش��ريد تجاههم )يمكن أن نع��ّد التطرَف العنص��ري الذي اقتلع 
األفارقة من أرضهم، واس��تغلهم في تعمير األرض الجديدة، والتميَز ضدهم 
من هذا الن��وع من التطرف، كما يمكن عّد التطرف ضد الس��ود في جنوب 
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إفريقيا وفي روديسيا )زمبابوي( أثناء الحكم العنصري أحد هذه الصور من 
التطرف(. والش��كل الرابع: هو التطرف الديني ال��ذي كان أحدث ما أنتجه 
نظ��ام العولمة الرأس��مالي )والذي يتجس��د ف��ي صور التطرف اإلس��المي 

والمسيحي التي يشهدها عالمنا المعاصر(.
ويكش��ف التتبع التاريخي لهذه الصور من التطرف عن أن العالَم الذي 
يدعو إلى السالم والتسامح في خطابه المعلن � والذي أسس األمم المتحدة 
وهيئاتها المختلفة لكي يقرب بين الش��عوب ويحقق السالم في العالم أثناء 

يوّلد في  العالم  الثانية � ه��ذا  العالمية  الحرب 
يناوئ  الذي  التطرف  تطوره صوًرا مس��تمرة من 
والتس��امح. لقد كش��فت عديد من  السالم  قيم 
البح��وث الخاص��ة بدراس��ة التط��رف ع��ن أن 
الجماعات المتطرفة تعمل بكل الطرق على تقوية 
ع��ن طريق  بينها  ما  ف��ي  التضامنية  العالق��ات 
ضبط عملي��ات الدخول والخروج م��ن الجماعة، 
المعتق��دات الجماعية والعمل على  والتأكيد على 

النضال ضد عدو خارجي1. وتؤدي كل هذه اآلليات التضامنية إلى أن تصبح 
الجماعة المتطرفة وحدة متماس��كة تجاه اآلخرين، ومن ثم يتحول اآلخرون 

إلى أعداء بدرجات متفاوتة، ويصبح تحقيق السالم أمًرا شبه مستحيل.
ولم تنجح القوى التفكيكية للعولمة في القضاء على صور التطرف، بعد 
أن اخترقت ح��دود الجماعات وأث��رت على معتقداته��م. وال ينتهي ذلك في 
الغال��ب إلى تفكيك الجماعة، بقدر ما ينتهي إل��ى أن تركز الجماعات على 
استخدام العنف تجاه األعداء )المفترضين(؛ لكي تعمل على تقوية التضامن 
الداخلي بين أعضائها. ويزيد من ه��ذا الوضع أن أعضاء هذه الجماعات ال 
ُيبالون بالعقاب، كما أنهم ال ُيبالون بفق��د أرواحهم من أجل الجماعة، كما 

 Ronald Wintrobe, Rational Extremism; The Political Economy of Radicalism, Cambridge: 1 ـ
Cambridge University Press, 2006.chapter 2.
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يكش��ف عن ذلك تحليل حاالت تفجي��ر المتطرفين ألنفس��هم1. ويعمل هذا 
بدوره عل��ى إحداث نتائج أكثر خط��ورة. فنجد أوالً أنه ق��د يولد مزيًدا من 
التط��رف ل��دى جماعات أخ��رى لم تك��ن متطرف��ة؛ فعمليات نق��ل األفكار 
واألحداث حول التطرف وس��بل مقاومته قد تدف��ع جماعات أخرى إلى مزيد 
من مس��اندة الجماعات المتطرفة، وإلى مزيد من إدراك حدودها الثقافية، 
األمر الذي يش��جع على ظهور عملية »توالد« مستمرة لصور التطرف. ونجد 
� ثانًي��ا � أن الجماعات المتطرفة تركن بش��كل أكبر إلى اس��تخدام أدوات 
العن��ف المضاد، فيتزايد العنف المتولد من التط��رف، بل إن العنف يصبح 

آلية مفضلة لدى المتطرفين.
ويزيد من هذه الحالة ما أكدنا عليه من قبل حول الدور الذي تقوم به 
العولمة � بأجنداتها ووصفاتها االقتصادية � من تزايد حدة الفقر والحرمان. 
ولذلك فإن الباحثين يميلون إلى الربط بين هذا الوضع وبين تزايد معدالت 
التطرف والعنف خاصة في الدول الفقيرة2. وال يرتبط هذا النوع من العنف 
في الدول الفقيرة بصور العن��ف النابعة من التطرف فقط؛ بل يرتبط أيضا 
بكل صور العنف السياس��ي واالجتماعي، سواء تمثلت في العنف الموجه ضد 
النظم السياسية، أو حتى في معدالت ارتكاب الجرائم العادية. وهنا يتحول 
الحديث عن السالم والتسامح من المستوى العالمي إلى المستوى المحلي. 
فإذا كانت العولمة تخلق تحديات للسالم على المستوى العالمي فإنها تخلق 

تحديات ربما تكون أكبر على المستوى المحلي.

الخاتمة

لقد مرت قرون عديدة منذ أن رفع س��قراط صوته داعياً إلى الفضيلة، 
ومات سقراط؛ إال أن الفضيلة لم تمت. ومنذ عهد سقراط وحتى اآلن قامت 

1 ـ المرجع السابق، الفصالن الخامس والسادس.
2 ـ انظر نموذجاً من هذه الدراسات:

- Rechard Sandbrook, David Bomano «Globlalistion, Extremism and Violence in Poor 
Countries», Third World Quarlerly, Vol. 25 ,2004, pp. 1077- 1030.
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اإلمبراطوريات التي شكلت نماذج تاريخية للعولمة، وقامت الممالك والدول، 
حت��ى وصلنا إلى نظام العولمة الحديث، الذي تأس��س عل��ى نمط الحداثة 
الغرب��ي. إن هذا النظام ق��د تم فرضه ف��ي العالم عبر أدوات االس��تعمار 
المباشر وغير المباشر، مؤدياً في النهاية إلى النمط المعاصر من العولمة، 
الذي يش��هد فيه العالم تداخالت وتعارضات لم يش��هدها م��ن قبل. ولقد 
حاولنا في هذة الورقة أن نذكر »بأمثولة« س��قراط ونحن نعرض إلش��كالية 
تحقيق السالم والتسامح في عصر العولمة. ولقد تحركت الدنيا كثيرًا منذ 
عهد س��قراط؛ ولكن التناقض الذي نطق به س��قراط ال يزال قائًما: مجتمع 
عالمي اس��تهالكي يتطاول ف��ي البناء، ويتط��اول فيه الكبار عل��ى الصغار، 
واألغني��اء على الفقراء، وتكث��ر فيه الصراعات وصور التباعد بين البش��ر، 
فيصبح الس��الم والتس��امح على المحك. ومن هذا الزخم تتوالد الخطابات 
التي تدعو إلى عولمة إنسانية، تقوم على السالم والتسامح والتراحم بدياًل 
عن البغي والعدوان، فتصبح »أمثولة س��قراط« ماثل��ة أمامنا من جديد في 

عالم ال يعيش فيه سقراط.



المحـور

1

■  أستاذ ورئيس قسم القانون العام، جامعة القاهرة.

ــد قضايا الجهــاد (أو الحرب) والســالم مــن األمور  ُتع
المهمة في العالقات الدولية، قديمها وحديثها. وقد قسم 
ابن خلدون الحرب إلى أربعة أصناف، جمعهما في طائفتين، هما: 

طائفة حروب البغي أو الفتنة: وتشمل الحروب التي تقع نتيجة  ـ 1
الغيرة أو المنافسة، وحروب العدوان.

هللا  ـ 2 حروب الجهاد والعدل: وتتضمــن الحروب التي تتم غضباً 
مع  الدول  وحروب  بالجهاد)،  الشــريعة  في  (والمسماة  ولدينه 

الخارجين عليها والمانعين لطاعتها1.
ويقصد بالجهاد لغة بذل الوسع أو الطاقة أو الجهد، واصطالحاً 
يعني محاربة من يعتدون على الدولة اإلسالمية. يقول الرقيشي: «اعلم 
أن الجهاد لغة: هو بذل الطاقة من المكلف، وشــرعاً: هو قتال أعداء 
المسلمين، سواء أكان األعداء مشــركين، أم منافقين من أهل الوفاق 
في المذهب، أم من أهل الخالف، وســواء أكانوا مســتحلين يعتقدونه 
حالالً فــي دينهم وهو خطأ، أم محّرِمين منتهكيــن مرتكبين لما دانوا 

1 ـ مقدمة ابن خلدون، دار الشعب، القاهرة، ص 241 - 248.
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بتحريمه، فقتال هؤالء كلهم يسمى جهاًدا، واسم الجهاد اسم جنس يعم الدفاع؛ 
ألن كل دفاع جهاد، وليس كل جهاد دفاعاً، فبينهما عموم وخصوص»1.

وقد ورد في القرآن الكريم آيات كثيرة تحث على الجهاد وتدعو إليه. من 
 | { ❁ y x w v u t s r q p o ﴿ :ذلك قولــه تعالــى
ــف: 10، 11]،  الص]  ﴾ «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }
وقوله: ﴿ ! " # $ %﴾ [التوبة: 73] وقوله تعالى: ﴿ ! 
[البقــرة: 216]   ﴾.  -  ,  +  *  )  (  '&  %  $  #  "
وقوله تعالــى: ﴿ z y x w v u t s } | {~ ے ¡ ¢ 
£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª﴾ [النســاء: 77] وقولــه تعالــى: ﴿ ² 
̧ ﴾ [التوبــة: 36] وقوله: ﴿ ! "   ¶ μ´ ³
[البقرة: 190]،   ﴾ Æ Å Ä Ã Â Á ﴿ :[البقرة: 191]، وقولــه  ﴾ #
 S R Q P O N M L K ﴿ :وقوله تعالى
 ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T
 k  j  i  h  gf  e  d  c  b  a  `  _  ^
l ﴾ [التوبة: 24]، يقول السالمي: «ففي هذه اآلية العظيمة ما ال يخفى 
من وجــوب إيثار الجهاد في ســبيل اهللا على اآلباء واألبنــاء واإلخوان واألزواج 
والعشــيرة وجميع أحوال الدنيا. فمن عاقه عن الجهاد في سبيل اهللا شيء من 
هذه األحوال المذكورة في اآلية فهو إنما يتربص إتيان أمر اهللا، والمراد بذلك 

التهديد والتوعد بالعذاب لتارك الجهاد المتعلل بشيء من هذه األعذار»2.
ويدعو اإلســالم منذ البداية إلى إقامة عالقات دولية ِســلمية مع الدول 
 L K  J I H G F E ﴿ :والشــعوب األخرى، يقول تعالى
أيضــاً:  ويقــول  [الحجــرات: 13]،   ﴾ U  T  S  R  Q  PO  N  M

﴿ Ò Ñ Ð Ï Î ﴾ [األنفال: 61].

1 ـ الشيخ الرقيشــي: كتاب النور الوقاد على علم الرشاد، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة ُعمان، 
ص 104. انظر أيضاً: الســيد مهنا بن خلفان البوســعيدي: كتــاب لباب اآلثار الــواردة على األولين 
والمتأخرين األخيار، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة ُعمان، ج 14، 1407هـ/ 1987م، ص 161.

2 ـ اإلمام السالمي: تلقين الصبيان ما يلزم اإلنسان، مكتبة االستقامة، مسقط، ص 118 - 119.



3

والسالم الجهاد  وقضايا  المعاصر  ا�سالمي  الفكر 

والظاهــرة الملحوظة في اإلســالم هي «تعدد أدوات أو وســائل التعاون 
الدولي»؛ إذ لم يحصر اإلســالم ذلك فــي أداة أو أدوات معينة للتعامل؛ بل 
د من هذه األدوات؛ فلم ينظر اإلســالم إلــى أدوات التعامل الدولي على  عد
أنها إما حرب وإما ِســلْم؛ وإنما وضع لكل حال ما يناســبه من األمور وفقاً 

للظروف المحيطة والعوامل المؤثرة فيه.
وفي شــأن قضايا الجهــاد والســالم بحث الفكــر اإلســالمي أصولها 
وفروعها، ولعل أهم مســألة في ذلك: أســاس العالقة بين المسلمين وغير 

المسلمين (هل هي السلم أم الحرب؟).
نشير أوالً إلى االتجاهات الفقهية بخصوص هذا الموضوع، فإذا انتهينا 

من ذلك فحقيق بنا أن نذكر رأينا الخاص: 

 : kAGóàHG (ÜôëdG) OÉ¡édG »g ábÓ©dG ¢SÉ°SCG  :∫hC’G √ÉéJ’G (CG)

ودفاعا1ً،  مؤدى هذا االتجاه أن الجهاد في اإلســالم يجب أن يمارس ابتداءً 
وهو ماٍض إلى يوم القيامة باعتباره من الفروض التي يلتزم بها المسلمون، فال 
يجوز تعطيله ألي عذر إذا كان بالمسلمين قوة، وتتلخص أهم حجج هذا االتجاه 

في ما يلي: 

1 ـ وهكذا يتحدث البعــض عن «الحرب وبدعة الدفاع»، وأنها ال يمكــن أن توصف بأنها دفاعية أو 
هجومية مقررًا أن الحرب في اإلســالم ليســت دفاعية؛ وإنما حرب إلزالــة العقبات عن طريق 
الدعوة (الشيخ أحمد محمود األحمد: ما هي عالقة األمة المسلمة باألمم األخرى، مجلة الجامعة 

اإلسالمية بالمدينة المنورة، عدد 2، 1394هـ/1974م، ص 157).
ويذهب رأي إلى أن الكفار «يجب قتالهم ابتداء ودفاعاً» (عبد العزيز المحمد السلمان: األسئلة 

واألجوبة الفقهية المقرونة باألدلة الشرعية، ج 3، الرياض، 1395هـ/1975م، ص 58 - 81).
لذلك يقرر رأٌي أن القول بأن الجهاد في اإلسالم هو «للدفاع فقط» بدعة منكرة مخالفة إلجماع 
علماء المســلمين قاطبة قبل هذا العصر؛ ذلك أن: «الجهاد القتالــي مرحلة حتمية من مراحل 
الدعوة إلى اهللا، وهو ـ الجهاد ـ الذي ينشــرها ويوســع قطرها، ويكثر أتباعها، ويعز شــأنها، 
وسيرة الرسول عليه الصالة والســالم في العهد المدني أكبر دليل على ذلك» (د. علي بن نفيع 
العلياني: أهمية الجهاد في نشــر الدعوة اإلسالمية والرد على الطوائف الضالة فيه، دار طيبة، 

الرياض، 1405هـ/1985م، ص 318 - 349، 514 - 516).
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1 ـ إن الجهاد فرض كفاية ابتداًء: 
معنى ذلك ـ وفقاً لإلمام الزيلعي الحنفي ـ أنه: «يجب علينا أن نبدأهم 
 ﴾ ́ ³  ² ﴿ تعالــى:  لقوله  يقاتلونــا  لــم  وإن  بالقتال 
[التوبة: 36]، وقوله: ﴿ T S R Q P O N M ﴾ [التوبة: 29]، 
[التوبــة: 41]،   ﴾ &  %  $  #  "  !  ﴿ وقولــه: 
وقوله ژ : «الجهاد فرض ماض منـــذ بعثني اهللا إلى أن يقاتل آخر أمتي 
الدجـال، ال يبطلـــه جـور جـائر وال عـــدل عادل»1، وقولــه عليه الصالة 
والسالم: «أُمـرت أن أقاتل الناس حتى يقولـوا: ال إله إال اهللا..»2 الحديث، 

وعليه إجماع األمة.
2 ـ الجهاد دعوة قهرية: 

أخذ بهذه الحجة اإلمام النووي حيث يقرر: «وال يجوز إخالء َســنٍَة عن 
جهاد إال لضرورة، بأن يكون في المســلمين ضعف وفي العدو كثرة، وُيخاف 
من ابتدائهم االستئصال، أو لعذر بأن يعز الزاد وعلف الدواب في الطريق، 
فيؤخر إلى زوال ذلك، أو ينتظر لحاق مدد، أو يتوقع إسالم قوم، فيستميلهم 
بترك القتال، وقال اإلمام: المختار عندي في هذا: مسلك األصوليين؛ فإنهم 
قالوا: الجهاد دعوة قهرية، فيجب إقامته بحســب اإلمــكان حتى ال يبقى إال 
مسلم أو مسالم، وال يختص بمرة في السنة، وال يعطل إذا أمكنت الزيادة»3.

3 ـ الجهاد وسيلة لنشر اإلسالم4: 
مؤدى هذه الحجة أن الجهاد وســيلة إلزالة العقبات التي تعترض طريق 
الدعوة اإلسالمية؛ يقول الشــوكاني: «أما غزو الكفار، ومناجزة أهل الكفر، 

1 ـ أخرجه أبو داود في ســننه (2532)؛ والبيهقي في السنن الكبرى ج 9، في الغزو مع أئمة الجور؛ 
وضعفه األلباني في ضعيف الجامع، حديث رقم (2532).

2 ـ أخرجه البخاري في صحيحه (392).
3 ـ النووي: روضة الطالبين، المكتب اإلسالمي، ج 10، ص 208 - 209.

4 ـ راجــع أيضاً: الــرد على من قال: إن دين اإلســالم ظهر بســبب القتال والقهر والغلبة وســلب 
الــذراري واألموال، في اإلمام القرافي: األجوبة الفاخرة عن األســئلة الفاجــرة، تحقيق د. بكر 

زكي، مكتبة وهبة، القاهرة، 1407هـ/1987م، ص 263 - 267.
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وحملهم على اإلســالم، أو تســليم الجزية أو القتل فهو معلوم من الضرورة 
الدينية، وألجله بعث اهللا رسله، وأنزل كتبه... وما ورد في موادعتهم، أو في 
تركهم إذا تركوا المقاتلة فذلك منسوخ باتفاق المسلمين بما ورد من إيجاب 
المقاتلة لهــم على كل حال مع ظهــور القدرة عليهم والتمكــن من حربهم، 

وقصدهم إلى ديارهم»1.
ويقول إمام الحرمين: «فللدعاء إلى الدين الحق مسلكان:

أحدهما: الحجة وإيضاح المحجة.
وإيراد  الســيوف  بغــرار  االقتهــار  والثانـــي: 
والمســلك  الحتوف.  مناهل  الجاهريــن  الجاحدين 
الثاني مرتب على األول... فإن لم تنجح الدعوة... 
النجدة  بذوي  النجاح  مســالك  استفتاح  إلى  تطرق 
أنه يجب وضع السيف فيهم  والسالح». ويرى أيضاً 

حتى ال يبقى عليها «إال مسلم أو مسالم»2.

 :﴾ Ô Ó Ò Ñ ﴿ :٤ ـ الجهاد ال يتنافى وقوله تعالى
 Ó Ò Ñ ﴿ :من أصحاب هذا االتجــاه من ذهب إلى أن قولــه تعالى

Ô ﴾ [البقرة: 256] إما أنه يقتصر على: 
ـ الحالة التي نزلت بشأنها اآلية3.

ـ أو أنها منسوخة4.

1 ـ الشوكاني: السيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار، ج 4، ص 518 - 519.
2 ـ اإلمام الجويني: غياث األمم في التياث الظلم، دار الدعوة، اإلسكندرية، 1979، ص 144، 154.

3 ـ وهكذا يقــول اإلمام الخطابي: «وأمــا قوله ســبحانه: ﴿ Ô Ó Ò Ñ ﴾ [البقــرة: 256] فإن حكم 
اآلية مقصور على ما نزلت فيه من قصة اليهود، فأما إكــراه الكفار على دين الحق فواجب، ولهذا 
قاتلناهم على أن يســلموا أو يؤدوا الجزيــة ويرضوا بحكم الدين عليهم» (اإلمــام الخطابي: معالم 
السنن ـ وهو شرح سنن اإلمام أبي داود، ج 2، المكتبة العلمية، بيروت، 1401هـ/1981م، ص 287).

4 ـ وهكذا قيــل: ِإن اآلية المذكورة منســوخة بآية القتــال، وأنه يجب أن ُيدعــى جميع األمم إلى 
الدخول في اإلســالم فإن أبى أحد منهم الدخول فيه ولم ينقد له أو يبــذل الجزية قوتل حتى 

=ُيقتل لقوله تعالى: 

 ,ájô¡b IƒYO OÉ¡édG
 Ö°ùëH ¬àeÉbEG  Öé«a
 ’EG  ≈≤Ñj ’ ≈àM ¿ÉμeE’G
 ¢üàîj ’h ,ºdÉ°ùe hCG  º∏°ùe
 π£©j ’h ,áæ°ùdG »a IôªH
zIOÉjõdG âæμeCG  GPEG



6

المحور

5 ـ أن اإلسالم ســـعى منذ البداية إلى الدخول في صراعات مع 
العالم الخارجي: 

أخذ بهذا الــرأي فقيه لبناني مســيحي بقولــه: إن القانون الدولي 
اإلســالمي ـ نتيجة لضرورة دخوله في صراعات ـ لم يكن ســوى قانون 
حرب، وإن قانون الســلم لم يتم اســتنباطه إال بعد ذلك، حينما توقفت 

حمية اإلسالم1.

 »¡a Üô``ëdG ÉeCG  ,º``∏°ùdG »``g á``bÓ©dG ¢``SÉ°SCG  :»``fÉãdG √É``éJ’G (Ü)
 :§≤a ´Éaó∏d

اتجاه حديث في الفقه اإلســالمي. وفحوى  أخذ بهذا االتجاه خصوصــاً 
هــذا االتجاه أن الحــرب ال يمكن أن تكــون أبدًا هي األصل واألســاس في 
عالقات المســلمين بغيرهم؛ وإنما هي تشــكل االســتثناء، فاألصل وأســاس 

ـ ﴿ % & ' ) ( * + , - ﴾ [الفتح: 16].
ـ ﴿ ! " # $ % & ' ﴾ [التوبة: 73].

 0  /  .  -  ,+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ ـ 
1 ﴾ [التوبة: 123] (تفسير ابن كثير، ج 1، ص 311).

ويقرر أحد أنصار هذا االتجاه أنه ليس المقصــود من قتال أهل دار الحرب حملهم على اعتناق 
اإلســالم بالجبر واإلكراه، فهذا ممنوع، قال تعالــى: ﴿ Ô Ó Ò Ñ ﴾ [البقرة: 256]؛ ألنه لو 
كان هذا هو المقصود لما شــرع عقد الذمة وبموجبه تقر الدولة اإلســالمية بقاء غير المسلم 
على عقيدته. فقتال المســلمين لدار الحرب هو إلخضاعهم لسلطان الدولة اإلسالمية السياسي 
 Ç  ﴿ :وإجراء أحكام الشــريعة اإلســالمية فيها. ويضيف ردًا على من يســتند إلى قوله تعالى
Î Í Ì Ë Ê ÉÈ ﴾ [البقــرة: 190] أن المسلمين في قتالهم يستعملون حقاً 
لهم أو يقومــون بواجب عليهم هــو إزالة المنكر والفســاد من األرض المتمثل بهــذه الكيانات 
له أو قــام بواجب عليــه ال يصح وصفــه باالعتداء  الباطلــة دار الحرب، ومن اســتعمل حقــاً 
(د. عبد الكريم زيدان: الشــريعة اإلســالمية والقانون الدولي العام، فــي كتابه مجموعة بحوث 

فقهية، مكتبة القدس ـ بغداد، مؤسسة الرسالة ـ بيروت، 1402هـ/1982م، ص 56، 60).
1 ـ يقول صاحب ذلك الرأي: 

«De par la nécéssité des luttes qu’il eut à soutenir, le droit international ne pouvait donc, en 
toute logique, qu’être un droit de la guerre; le droit de la paix, de sa paix, ne s’en dégagera que 
plus tard, lorsque son élan se fut arrêté» (E. Rabbath: Pour une théorie du droit international 
Musulman, R. Egypt. DI, 1950, P. 10).

=
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العالقة هو الســلم ال الحرب. ويكــون اللجوء إلى الحرب اضطــراًرا لدفع 
عدوان أو ما شاكل ذلك1. وتتلخص حجج هذا االتجاه في اآلتي: 

1 ـ إن القتال في اإلســـالم يكون فقط إما لرد اعتداء، أو لدفع 
ظلم، أو لقطع الفتنة.

ومن ذلك قوله تعالى: 
 Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿
 .  -,  +  *  )  ('  &  %  $  #  "  !  ❁  Î
 ?  ❁  =  <  ;  :9  8  7  65  4  3  2  1  0  /
 S R Q P O NM L K J I H G F ❁ D C B A @
 ©  ¨  §  ¦  ¥ ﴿ تعالــى:  وقال  [البقــرة: 190 - 193]،   ﴾ U  T
μ ´ ³ ² ± ° ¯® ¬ « ª ¶ ﴾ [األنفال: 39]، 
 -  ❁  +  *)(  '  &%  $  #  "  ! ﴿ وقــال 4 : 
. / 0 1 2 3 4 5 6 7﴾ [الحــج: 39 - 40]، وقال تعالى: 
 ﴾ ¢  ¡ ے   ~  }|  {  z  y  x  w  v ﴿
 S R Q P O N M L K J I ﴿ :[النحل: 125]، كذلك قال تعالى
 e  d  c  b  a  `  ❁  ^  ]  \  [  ZY  X  W  V  U  T

1 ـ بيان للناس من األزهر الشــريف، مطبعة المصحف الشــريف، القاهرة، ج 2، 1988، ص 368؛ 
الشـــيخ محمود شلتوت: اإلسالم عقيدة وشــريعة، دار الشــروق، 1400هـ/1980م، ص 453 وما 
بعدها؛ الشــيخ محمد أبو زهرة: المجتمع اإلســالمي في ظل اإلســالم، المؤتمر الثالث لمجمع 
البحوث اإلســالمية، القاهرة، 1386هـــ/ 1966م، ص 404 وما بعدها؛ د. محمــد كامل ياقوت: 
الشخصية الدولية في القانون الدولي العام والشريعة اإلسالمية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق 

ـ جامعة القاهرة، 1970، ص 382 - 420.
S. Mahmassani: The Principles of International Law in The Light of Islamic Doctrine, 
RCADI, vol. 117, 1966, I, P. 249, 278.

بل يقرر الشيخ الســيد ســابق أن «حروب الرســول ژ كانت كلها دفاعاً، ليس فيها شيء من 
العدوان» (السيد ســابق: فقه الُســنة، مكتبة الخدمات الحديثة، جدة، المجلد الثالث، الطبعة 

الثالثة، 1406هـ ، ص 121). راجع أيضاً: 
(K. Saiyadain: Islam, In World Religions and World Peace, The iInternational Inter-Religious 
Symposium on Peace, ed. by H. A. Jack, Beacon Press, Boston, 1968, P. 50 - 51, 53).
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 t  s  r  q  po  n  m  l  k  j  i  h  g  f

u ﴾ [الممتحنة: 8 - 9].
2 ـ إن اإلســـالم حض على إقامـــة العالقات الســـلمية مع غير 

المسلمين في أكثر من آية، منها قوله تعالى: 
﴿ { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨© 
 Ò Ñ Ð Ï Î ﴿ :[البقرة: 208]، وقوله تعالى ﴾ ® ¬ « ª
 Q P O N M L K J I ﴿ :[األنفــال: 61]1، وقوله تعالى ﴾ Õ Ô Ó
̂ ﴾ [الممتحنــة: 8]، وقولــه   ] \ [ ZY X W V U T S R

 ﴾ ¶ μ ´ ³ ² ±  °  ¯  ®  ¬ «  ª تعالــى: ﴿ © 
[النســاء: 90]، وكذلــك: ﴿ { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 

§ ¨ © ª » ¬ ® ﴾ [النساء: 94].
3 ـ إن اإلكراه في الدين ال يجوز في اإلسالم2: 

 ﴾ Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ ﴿ تعالــى:  اهللا  يقــول  ولهــذا 
 A @? > = < ; : 9 8 7 ﴿ :[البقرة: 256]، ويقول سبحانه

F E D C B ﴾ [يونس: 99].

1 ـ بخصــوص قوله تعالــى: ﴿ Ò Ñ Ð Ï Î ﴾ [األنفال: 61]، يقول اإلمام الشــعراني: إن 
«في ذلك ترجيحاً للصلح على القتل» (الشــعراني: الميزان الكبرى، المطبعة العامرة الشرفية، 

مصر، 1318هـ ، ج 2، ص 155.
2 ـ يقول عبد الرحٰمن عــزام: إن الحرب الدفاعية هي المباحة، وإن «ما جاء من قتال المشــركين 
حيث ُوجدوا، واإلغالظ عليهم، والقعود لهم كل مرصد، والتنكيل بهم من خلفهم، وشد الوثاق، 
هو ما كلفنا به بعد وقوع الحرب، فهو نتيجة لها ال سبب إلعالنها» (عبد الرحٰمن عزام: الرسالة 

الخالدة، دار الشروق، القاهرة، 1399هـ/1979م، ص 118).
د. عبد الفتاح حســن: ميثاق األمم والشعوب في اإلســالم، الجامع األزهر، المحاضرات العامة 
أســتاذنا الدكتور  للموســم الثقافي األول، القاهرة، 1378 هـــ/1959م، ص 283)، وانظر أيضاً 
حامد ســلطان: أحكام القانون الدولي في الشريعة اإلســالمية، دار النهضة العربية، القاهرة، 
ص 112 - 115؛ د. عبد الخالــق النــواوي: العالقــات الدوليــة والنظم القضائية في الشــريعة 
اإلسالمية، دار الكتاب العربي، بيروت، 1394هـ/1974م، ص 108؛ د. محمد سالم مدكور: معالم 

الدولة اإلسالمية، مكتبة الفالح، الكويت، 1403هـ/1983م، ص 201.



9

والسالم الجهاد  وقضايا  المعاصر  ا�سالمي  الفكر 

لذلك قيل: إن من أخالقيات الدولة اإلسالمية في إطار العالقات الخارجية 
.Ne pas capituler, mais accepter la paix :1«عدم االستسالم، مع قبول السالم»

ويقول آخرون: «أما من جهة عالقة الحكومة بالحكومات األخرى في حالتي 
الحرب والسلم، فإن شعار الحكومة اإلسالمية: حرب دفاعية وسلم كريم»2.

وتقول فتوى صادرة عن دار اإلفتاء المصرية: 
«فالعالقة بين الناس في دســتور اإلسالم عالقة سلم حتى يضطروا إلى 
الحرب للدفاع عن النفس أو للوقاية منها، ومع هذا يأمر اإلسالم بأن يكتفى 
من الحرب بالقدر الذي يكفل دفع األذى، ويأمــر كذلك بتأخيرها ما بقيت 

وسيلة إلى الصبر والمسالمة»3.

 ¬ªYój …òdG º∏°ùdG »g ábÓ©dG ¢SÉ°SCG ájô¶f) :¢UÉîdG ÉæjCGQ (ê)
 :(í∏°ùªdG ´OôdG

من الثابت ـ على حد علمنا ـ أنه ليس هناك نص صريح في الكتاب أو 
نة يشــير إلى مشــكلة أصل العالقة بين المســلمين وغيرهم، وهل هي  الس
الســلم أم الحرب. لذلك فــإن حل هذه المســألة يكون بالبحــث في روح 
التعاليم اإلسالمية نفسها وقواعد الشريعة الكلية التي تتفق مع الفطرة التي 

فطر اهللا الناس عليها.

.M. A. Draz: La Morale du Coran, Edition Al-Maaref, Le Caire, 1950, P. 625 :1 ـ راجع
ويقول اإلمام القشيري: «بعث اهللا نبيه ـ عليه الصالة والسالم ـ بالرحمة والشفقة على الخلق، 
ومسالمة الكفار» (لطائف اإلشارات لإلمام القشيري، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

1981، ج 1، ص 636).
2 ـ موالي محمد علي: اإلسالم والنظام العالمي الجديد، ترجمة أحمد جودة السحار، مكتبة مصر، 

القاهرة، ص 93.
3 ـ الفتاوى اإلســالمية الصادرة مــن دار اإلفتاء المصرية، المجلس األعلى للشــؤون اإلســالمية، 
القاهرة، 1404هـ/ 1984م، ج 10، ص 3628؛ د. محمد أبو زيد: السالم في اإلسالم، دار النهضة 

العربية، القاهرة، 1400هـ/ 1980م، ص 354.
كذلك قيل إن الجهاد بالحجة والبيان مقدم على الجهاد بالسيف والسنان، راجع الشيخ عبد اهللا بن 

زيد آل محمود: الجهاد المشروع في اإلسالم، مطابع علي بن علي، الدوحة ـ قطر، ص 20.
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وال شــك ـ في نظرنا ـ أن االتجاه الذي ينادي بأن أســاس العالقة هي 
السلم هو االتجاه الجدير بالتأييد؛ لألسباب اآلتية: 

أوًال: إن ذلك يتفق مع الفطرة الســليمة التي فطــر اهللا الناس عليها، 
فضًال عن اتفاقــه مع المجرى العــادي لألمور؛ ذلــك أن الدهر جرى على 
حكمه المعروف ورســمه المألوف أن تكون العالقة الســلمية هي األســاس، 

والحرب االستثناء.
ثانياً: إن اإلســالم دين ســالم وليس بدين الحــرب العدوانية، كما أن 
المسلمين خاضوا (ويخوضون) الحروب وهم لها كارهون. يكفي أن نذكر أن 
كلمة اإلسالم مشتقة من السالم، وسميت الجنة التي وعد بها المؤمنون دار 
 Ö  Õ  Ô  Ó ﴿ [األنعــام: 127]،   ﴾  P  O  N  M  L ﴿ الســالم: 
× ﴾ [يونــس: 25]، كما أن السالم اسم من أسماء اهللا الحسنى: ﴿ { ~ 
ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ﴾ [الحشــر: 23]. بل يبدو االرتباط بين 
اإلسالم والســالم في أن القرآن نزل في ليلة سالم: ﴿ ! " # $ % 
 7  6  5  4  ❁  2  1  0  /  .  -  ❁  +  *  )  (  '  ❁

B A @ ? > ❁ < ; : 9 8 ﴾ [القدر: 1 - 5].
[األنفال: 61]،   ﴾ Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î ﴿ :كذلك يقول تعالى
 ﴾ ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  © ﴿
 W V U T S R Q P O N M L K J I ﴿ ،[90 :النســاء]

Y X ﴾ [الممتحنة: 8].

ثالثاً: عرف اإلســالم منذ البداية أن الحرب العدوانية غير مشــروعة. 
 Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴿ :ويكفي أن نذكــر هنا قولــه تعالــى
Î Í Ì Ë Ê ÉÈ ﴾ [البقرة: 190]. مما يدل على أن الحرب 

العدوانية محرمة منذ البداية في اإلسالم1.

1 ـ بعد أن أشــار إلى الحروب التي خاضتها الدول غير اإلســالمية، وكذلــك موقف الفقهاء منها، 
يقرر رأي أنه بالنظر إلى ذلك: 

«... il serait injuste d’accuser l’Islam, né quatorze siècles auparavant, d’avoir considéré, dans 
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لقد حّدد اإلسالم الحرب في أضيق الحدود، وذلك من نواٍح أربع: 
من الناحية المكانية: قصر اإلسالم الحرب على مناطق القتال وحدها،  ـ 1

وبالتالي حرم نقل الحرب إلى المناطق المدنية التي يقطنها سكان غير 
محاربيــن؛ كذلــك فقد اســتبعد اإلســالم الحــرب في بعــض األماكن 

(كالمسجد الحرام).
من الناحية الشخصية: قّصر اإلسالم القتال  ـ 2

علــى المحاربين فقط، أما غيــر المحاربين 
(كالنســاء واألطفــال والشــيوخ) فقــد نهى 
اإلســالم أتباعه عن قتالهم إال إذا اشتركوا 

في الحرب بصورة من الصور.
اإلســالم  ـ 3 ال يبيح  الموضوعية:  الناحيــة  من 

الحــرب إال إذا وقــع عــدوان علــى الدولة 
ال يبيــح  فاإلســالم  وبالتالــي  اإلســالمية، 

الحرب العدوانيــة (أي االبتدار بالقتال)؛ وإنما فقــط الحرب الدفاعية 
(ردًا على عدوان قائم أو في سبيله إلى الوقوع فعًال).

من الناحية الزمنية: حرم اإلســالم القتــال في أوقات معينة (األشــهر  ـ 4
الحرم) رغبة في تحبيب المقاتلين إلى السلم ونبذ الحروب.

رابعاً: عدم اســتعجال الرســول للحرب1: من الثابت أن النبي ژ قال: 
«ال تتمنوا لقاء العدو وســـلوا اهللا العافية»2. كذلك لما استعجل المبايعون 
(بيعة العقبــة الثانية) اإلذن بالحرب، قــال ژ : «ارفضوا (أي تفرقوا) إلى 
رحالكــم، فقال لــه العباس بن عبــادة: واهللا الذي بعثك بالحق: إن شــئت 

ses rapports internationaux, l’état de guerre comme l’état normal, ce qui n’est point d’ailleurs 
le cas» (A. Rachid: L’Islam et droit international, RCADI, 1937, II, P. 413).

1 ـ بل يذكر البخاري باب «الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم». قيل: إنه ژ كان تارة يدعو عليهم وتارة 
يدعو لهم: فالحالة األوليى حيث تشــتد شــوكتهم ويكثر أذاهم، والحالة الثانيــة حيث تؤمن غائلتهم 
ويرجى تألفهم (فتح الباري بشرح صحيح البخاري، دار الفكر، بيروت، 1414هـ/ 1993م، ج 6، ص 208)

2 ـ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في صحيحه (2966، 7237/ فتح)؛ ومسلم في صحيحه (1744).

 ≈∏Y ∫Éà≤dG ΩÓ°SE’G ô q°üb
 ô«Z ÉeCG  ,§≤a ø«HQÉëªdG
 AÉ°ùædÉc) ø«HQÉëªdG
 ó≤a (ñƒ«°ûdGh ∫ÉØWC’Gh
 øY ¬YÉÑJCG  ΩÓ°SE’G ≈¡f
 »a Gƒcôà°TG GPEG  ’EG  º¡dÉàb
Qƒ°üdG øe IQƒ°üH ÜôëdG
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لنميلن عــن أهل مني غدًا بأســيافنا؟ قال: فقال رســول اهللا ژ : لم نؤمر 
بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم»1.

خامســـاً: إنه ال يمكن القول بحال: إن اإلســالم هو دين السيف أو إنه 
انتشر بحد السيف؛ فالشواهد كثيرة في اإلسالم تبين عكس ذلك، يكفي أن 

نذكر هنا: 
( أ ) قوله تعالى: ﴿ Ú Ù Ø × Ö ÕÔ Ó Ò Ñ ﴾ [البقرة: 256]2.

(ب) اآليات القرآنية التي تبين وجود غير مسلمين بين بني اإلنسان، مثل 
قوله تعالى: 

﴿ 5 6 7 8 9 : ;> = < ? @ ﴾ [التغابن: 2]. -

1 ـ اإلمام الســهيلي: الروض األنف في شــرح الســيرة النبوية البن هشــام، ج 4، ص 88؛ السيرة 
النبوية البن هشام، المرجع السابق، ج 1، ص 447 - 448.

2 ـ بخصوص هذه اآليــة يقول بعضهم: «هذا األســاس الذي وضعه القرآن وحده هو ســر نهضته، 
وإن شــئت فقل: هو نــار ثورته بل هو نــور هدايته، والروح الســاري إلحياء العالــم بدعوته... 
ألن ســلطان الجيوش والحروب ال تعدو هياكل األجسام واألشــباح، أما سلطان هذا الكتاب فقد 
امتد إلى النفوس واألرواح» (د. عبد اهللا شحاتة: علوم التفســير، الهيئة العامة للكتاب، 1985، 

ص 217 - 218).
يقول أيضاً اإلمام األلوســي: «ال يتصور اإلكراه في الدين؛ ألنه في الحقيقــة إلزام الغير فعًال 
ال يرى فيه خيــرًا يحمله عليه والدين كله خيــر... وقيل: إن المراد ليس فــي الدين إكراه من 
اهللا تعالى وقســر بل مبني األمر على التمكين واالختيار ولوال ذلك لمــا حصل االبتالء ولبطل 
االمتحان» األلوسي: روح المعاني، ج 3، ص 12 - 13. راجع أيضاً تفسير ابن كثير، ج 1، ص 310.

ومن أفضل ما قيل للرد على شــبهة أن اإلســالم دين الســيف: ما قاله بعضهم: «كانت مبادئ 
اإلسالم أشد من كل سيف» (د. بكر زكي عوض: القتال ـ مشروعية وآداباً في اإلسالم واليهودية 
والنصرانية، حولية كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة قطر، عدد 9، 1412هـ/1991م، 

ص 251).
ويقرر آخرون أن من واقعية التشــريع السياسي اإلســالمي «ما يقرره من استحالة التطابق بين 
 Û Ú Ù ﴿ :وحدة المعتقد الديني الحق، والوحدة اإلنســانية بين البشر، قال تعالى
 ﴾ F E D C B A ﴿ :[يوســف: 103]، وقـال تعالــى ﴾ Þ Ý Ü
̧ ﴾ [الغاشــية: 22]. غير أنه يرى أن الوحدة اإلنسانية   ¶ μ ﴿ : 8 [يونس: 99]، وقال
غاية قصوى من الممكن تحقيقها» (د. فتحي الدريني: خصائص التشريع اإلسالمي في السياسة 

والحكم، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1402هـ/1982م، ص 296).
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-  z  yx  w  v  u  ts  r  q  p  o  n ﴿ 
} | { ~ ﴾ [آل عمران: 20].

﴿ Z Y X W V U T SR Q P O N ﴾ [الكهف: 17]. -
غير  مع  الحســن  بالجدال  موضــع  من  أكثر  فــي  أمر  اهللا 4  إن  (جـ) 

المسلمين عند دعوتهم إلى الدين يقول تعالى: 
-  ﴾ -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿

[العنكبوت: 46]1.

﴿ z y x w v } | ﴾ [النحل: 125]. -
﴿ z y x } | { ~ ے ﴾ [طه: 44]. -

(د) إن الدول والشعوب التي انتشــر فيها اإلسالم بكثرة هي دول وشعوب 
دخلته عن اقتنــاع وبال إكراه. يقول العقاد: «وأيســر ِمن اســتقصاء الحروب 
وأسبابها في صدر اإلسالم أن نلقي نظرة عامة على خريطة العالم في الوقت 
الحاضر لنعلم أن السيف لم يعمل في انتشار هذا الدين إال القليل عما عمله 
اإلقناع والقدوة الحسنة، فإن البالد التي قلت فيها حروب اإلسالم هي البالد 
التــي يقيم فيها اليــوم أكثر مســلمي العالم، وهــي بالد أندونيســيا والهند 

والصين وسواحل القارة اإلفريقية وما يليها من سهول الصحاري الواسعة»2.

1 ـ ذهب قتادة إلى أن هذه اآلية منسوخة بآية السيف وأنه لم يبق معهم مجادلة وإنما يخيرون بين 
اإلسالم أو الجزية أو الســيف، وذهب آخرون إلى أنها باقية محكمة لمن أراد االستبصار منهم 

في الدين فيجادل بالتي هي أحسن (راجع تفسير ابن كثير، ج 3، ص 415).
2 ـ عباس محمــود العقاد: حقائق اإلســالم وأباطيــل خصومــه، دار نهضة مصر للطبع والنشــر، 

القاهرة، ص 202.
كذلك في رده على بعض المستشــرقين الذين يذهبون إلى القول: إن الجهاد في اإلسالم يعني 
محاربة غير المســلمين لالنتصار عليهم باعتبار أنه واجب مقدس لنشر اإلسالم، يقرر د. أحمد 
غلوش أن مثل هــؤالء الكتّاب يغفلون حتى المعنــى اللغوي لهذه الكلمة، والتي ال تســاوي كلمة 

«الحرب»، فهذه الكلمة تعني استخدام أكبر قوة لرد المعتدي: 
«Jihad in Arabic Means the Exerting of one’s Utmost Power in Repelling an Enemy... In 
Language Jihad is Far from Being Synonimous with War» (A. Galwash: The Religion of 
Islam, Islamic Congress, vol II, 1959, P. 189).

=ويؤكد الشــيخ شــلتوت أن اإلســالم ال يرى توقف إنهاء الحرب على أن يســلم المحاربون 
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سادساً: إنه يبدو من القرآن الكريم أن تشريع القتال تم ألول مرة دفعاً 
للظلم، ونزلت آيــات القتال بعد ذلك لمنع الظلم. وصــدق اهللا العظيم إذ 
يقول: ﴿ ! " # $ %& ' ) ( * + ﴾ [الحج: 39]، 
 ❁ U T S R Q P O NM L K J I H G F ﴿ :وقوله
 e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [  Z  Y  X  W
n m l k j i h gf ﴾ [البقــرة: 193 - 194]، وقــال: ﴿ ! " # 
 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $

2 3 4 5 ﴾ [النساء: 75].
ذلك أنه حينما نزل اإلســالم وحتى قبل الهجــرة، كان القتال محظوًرا 
[المؤمنون: 96]،   ﴾ h g f e dc b a ` _  ﴿ :بقوله تعالى
 `  _  ^  ] ﴿ وقولــه:  [المائــدة: 13]،   ﴾ ¶  μ  ´ ﴿ وقولــه: 

̧ ﴾ [الغاشية: 22].  ¶ μ ﴿ :[المزمل: 10]، وقوله ﴾ c b a
هذا خيــر دليل علــى أن اإلســالم ال يبيح االعتــداء، وإنمــا يبيح «رد 
االعتداء»؛ ذلك أن قتال المشــركين كان بعد بعثه ژ بثالث عشــرة سنة1، 
وذلك حينما نزلت أول آية تأذن له بالقتال، وهي قوله تعالى: ﴿  ! " 
# $ % ﴾ [الحج: 39]. تجدر اإلشــارة إلى أن آيــة اإلذن بالقتال 
 [ Z Y X W V U T ﴿ :نزل معها أيًضا قوله تعالى
[الحــج: 41]،   ﴾ e  d  c  ba  `  _  ^  ]  \
وال شــك أن قوله تعالى: ﴿ [ ^ _ ` a ﴾ [الحج: 41] فيه 

دالالت عديدة، كلها سديدة بخصوص أخالقيات الجهاد؛ منها: 
إن أول آية أذنت بالقتال تحتم عدم الخروج عما هو حسن، وترك ما  -

هو منكر.

وحسبه أن يكفوا شــرهم، وأن يتعهدوا بوقف الشر (الشــيخ محمود شلتوت: اإلسالم عقيدة 
وشريعة، ص 454).

1 ـ اإلمام السهيلي: الروض األنف في شرح السيرة النبوية البن هشام، ج 5، ص 28.

=
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إن تلــك اآلية تعني عدم قتــال من ال يقاتل؛ ألن ذلــك يتعارض مع  -
األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

لذات الســبب تبيح اآلية قتــال المعتدي؛ ألن ذلك يتفــق مع األمر  -
بالمعروف والنهي عن المنكر1.

إن اآلية تحتم عدم قتل من ال يقاتل، ومعاملته بإنسانية ورحمة؛ ألن  -
هذا يتفق مع األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وهكذا على كل من يدقون الطبول الزائفة أن اإلسالم انتشر بالسيف أن 
يعوا أن ذلك تقرر فقط عند حدوث اعتداء على اإلسالم والمسلمين.

 M L K J I H G F E ﴿ :سابعاً: يقول اهللا تعالى
U T S R Q PO N ﴾ [الحجرات: 13].

ـ بالســلم، ال بالقتل أو القتال، إذا  وال شك أن التعارف يكون ـ أساساً 
لم يوجد ما يدعو إليــه. ونحن نعتقد أن هذه اآلية الكريمة تشــير إلى أن 
َخلَْق بني البشــر مــن أهدافه التعــارف وتبــادل العالئــق الضرورية لهذا 
التعــارف. وال جرم أن ذلــك يكون ـ بداهــة ـ بالطرق الســلمية؛ إذ لفظة 

﴿ O ﴾ ال يمكن أن تقارب البتة كلمة ( لتتقاتلوا ).
ثامناً: إن المتأمل آليات القتال فــي القرآن الكريم يلحظ أنها تدور 

1 ـ يقول الشــيخ محمد الخضري: إن اهللا تعالى أنزل آيــة: ﴿ ! " # $ %.. ﴾ 
 Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴿ :ثــم أمرهم بذلك فــي ســورة البقــرة
 ﴾ ,  +  *  )  ('  &  %  $  #  "  !  ❁  Î  Í  Ì  Ë

[البقرة: 190 - 191]. ويضيف الشيخ محمد الخضري: 
«وبذلك لم يكن الرســول ژ يتعرض إال لقريش دون ســائر العرب، فلما تماأل على المسلمين 
غير أهل مكة من مشــركي العرب واتحدوا عليهــم مع األعداء أمر اهللا بقتال المشــركين كافة 
̧ ﴾ التوبة: 36]،   ¶ μ ´³ ²  ﴿ :بقوله في ســورة التوبــة
وبذلك صار الجهاد عاًما لكل من ليس له كتاب من الوثنيين، وهذا مصداق قوله ‰ : «أمرُت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا: ال إله إال اهللا، فـــإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إال 
بحقها وحسابهم على اهللا»، الشــيخ محمد الخضري: نور اليقين في سيرة سيد المرسلين، دار 

الكتاب الحديث، الكويت، 1988، ص 72.
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حول محورين أساسين، هما: أن يكون القتال في سبيل اهللا، وأن يكون ردًا 
على اعتداء: 

٭ فالقتال في اإلسالم يكون «في ســبيل اهللا»، وال شك أن هذا السبيل 
ال يمكن أن يكون بظلم اآلخرين (عن طريق شــن الحــرب عليهم). واآليات 

القرآنية كثيرة متظاهرة للتدليل على ذلك، منها قوله تعالى: 
﴿ μ ´ ³ ¶ ¸ ¹ ﴾ [التوبة: ١١١]. -
﴿ © ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ﴾ [البقرة: 244]؛ -
-  ﴾ M  L  K  J  I  H  GF  E  D  C  B  A ﴿

[النساء: 76]؛

٭ كذلك تدل مجموعة كبيرة أخرى من اآليات القرآنية على أن اللجوء إلى 
القتال يكون لرد اعتداء موجه ضد الدولة اإلسالمية. من ذلك قوله تعالى: 

-  -  ❁  +  * )(  '  &%  $  #  "  !  ﴿
 = < ; : 9 87 6 5 4 3 2 1 0 / .
 IH G F E D CB A @ ? >

R Q P O NM L K J ﴾ [الحج: 39 - 40].
-  k  j  i  h  gf  e  d  c  b  a  `  _  ^ ﴿

n m l﴾ [البقرة: 194].
-  - , + * ) ( ' & % $ # " ! ﴿

 ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .
> = < ? ﴾ [النساء: 75].

تاسعاً: هل هناك أفضل ـ لتأييد رأينا ـ مما قاله رسول اهللا ژ ، حينما 
مما  بعث عليــاً ƒ مبعثاً، فقال لــه: «امض وال تلتفت؛ أي ال تدع شـــيئاً 
آمرك به، قال: يا رسول اهللا كيف أصنع بهم؟ قال: إذا نزلت بساحتهم فال 
قتيًال،  منكم  يقتلوا  حتى  تقاتلهم  فال  قاتلوك  فإن  يقاتلوك،  حتى  تقاتلهم 
فإن قتلوا منكم قتيًال فـــال تقاتلوهم حتى تريهم إياه، ثم تقول لهم: هل 
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لكم أن تصّلـــوا؟ فإن قالوا: نعـــم، فقل لهم: هل لكـــم أن تخرجوا من 
أموالكم الصدقة؟ فإن قالـــوا: نعم فال تبغ منهم غيـــر ذلك. واهللا ألن 

يهدي اهللا على يديك رجًال خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت»1.
عاشراً: مما يؤكد أن الحرب ليســت هي الغــرض األساس لإلسالم: ما 
ذكــره العامري بخصوص الجهــاد؛ إذ يقول: إن الحروب علــى أنواع ثالثة: 

الجهاد والفتنة والتصعلك: 
البالد،  عمار  يتواله  الذي  فهو  الجهاد  «فأما 
وساســة العباد من الدفاع عــن الدين والصيانة 

للمراتب.
وأما الفتنة فهو ما يقع بين طبقات األمم من 

الهيج والقتال؛ لتعصب بلدي أو تعصب نََسبي.
وأما التصعلك: فهو ما يقصد به من انتهاب 

المال، واستالب األمالك.
فالنوع األول نتيجة القوة التمييزية، وهو محمود عند ذوي األلباب. وأما 
النوعــان اآلخــران فأحدهما نتيجــة القوة الغضبيــة، واآلخر نتيجــة القوة 

الشهوية، وكالهما مذموم عند ذوي األلباب»2.
حادي عشر: إن خير دليل يؤيد رأينا (أن أســاس العالقة بين المسلمين 

1 ـ راجع شرح كتاب الّسير الكبير للشيباني، ط. جامعة الدول العربية، القاهرة، 1971، ج 1، ص 78.
2 ـ العامري: كتاب اإلعالم بمناقب اإلســالم، تحقيق د. أحمد غــراب، دار الكاتب العربي للطباعة 
والنشــر، القاهرة، 1387هـ/ 1967م، ص 14، 156. انظر كذلك رده على من قال: إن اإلســالم 

انتشر بالسيف، ص 18 - 192.
كذلك قال ابــن جزي: «إذا ُحميت أطراف البالد وُســدت الثغور ســقط فــرض الجهاد، وبقي 
نافلة»: ابن جزي: قوانين األحكام الشــرعية ومســائل الفروع الفقهية، عالــم الفكر، القاهرة، 

1406هـ/ 1985م، ص 138.
لذلك قيل: إن الجهاد هو الحرب الدينية الدفاعية The Religious Defensive War، وإنه ال تغيير 

لدين تحت تأثير السيف No Conversion Under Pressure of the Sword، راجع: 
Dr. Ahmad Ghalwash: The Religion of Islam, op. cit, Vol. II, P. 183 ss.

 ΩÓ°SE’G »a ∫Éà≤dG q¿EG
 ,zˆG π«Ñ°S »a{ ¿ƒμj
 π«Ñ°ùdG Gòg ¿CG  ∂°T ’h
 º∏¶H ¿ƒμj ¿CG  øμªj ’
 ø°T ≥jôW øY) øjôNB’G
(º¡«∏Y ÜôëdG
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 ª © ¨ ﴿ :وغيرهم هي السلم الذي يدعمه الردع المسلح): قوله تعالى
» ¬ ® ¯ ° ± μ ´ ³ ² ¶ ﴾ [األنفال: 60]؛ 
إذ تدل هذه اآلية على أن الغاية أو الغرض من إعــداد القوة هو «تخويف أو 
إرهاب» العدو؛ أي ردعه. بعبــارة أخرى لما كانت أية حرب ال تتم إال بالقوة، 
فإن الغرض من القوة في اإلسالم ليس هو االعتداء على اآلخرين؛ بل ردعهم. 
أما إذا قاموا بعدوان، فهنا تكون الحــرب ال محالة؛ إذ في هذه الحالة يكون 

استخدام القوة ـ المعدة سلفاً ـ أمرًا واجباً.
وممــا يؤيد رأينا أن اآلية الســابقة قالــت: إن غرض إعــداد القوة هو 
﴿ ² ﴾ به عــدو اهللا وعدوكــم، ولــو كان المقصود مــن الحرب في 
الشــريعة اإلســالمية أن تكون هي أساس العالقة مع غير المســلمين ابتداءً 

لكان اهللا 4 قد استخدم كلمة «تعتدون على» أو «تحاربون».
واآلية تعنــي «إعداد القوة». واإلعداد: «اتخاذ الشــيء فــي َمهٍَل لوقِت 

الحاجة»1.
أما القوة (أو العدة) فهي: «مما يتخذ للحرب من أسبابه وآالته كالخيل 
والبارود  والرصــاص  والمدافع  والرمــاح...  الســيوف  من  والســالح  واإلبل 
ونحوهــا ولقولهم فــي النظر إلى ذلك كلــه محل ووجه ال يأبــاه العقل»2. 
فالمقصود إذن «أي قــوة كانت، مما يتقوى به في الحرب»3. فاآلية شــملت 

بعمومها: «لجميع ما يعد للجهاد»4.
والغرض من هذه القوة يتمثل في أمرين: 

1 ـ سعيد الكندي: التفسير الميسر للقرآن الكريم، ج 1، ص 499.
2 ـ المحقق الخليلي: تمهيد قواعد اإليمان، ج 13، ص 182 - 183.

3 ـ أطفيش: تيســير التفســير، ج 5، ص 355. ويضيف أيًضــا: «واآلن يجب على عامــة الموحدين 
وال سيما الســالطين وأتباعهم أن يســتعدوا بالرصاص والبارود والمدافع، ويتعلموا ذلك تعلماً 
ُكلّياً محققاً، ويعلموه األجناد؛ لعلهم يزيلون بعض غلبة أهل الشــرك. واآلية شاملة لهذا بالمعنى 

واإللحاق والقياس، وكأنها نص فيه» المرجع السابق، ص 356.
4 ـ الشيخ الرقيشي: النور الوقاد على علم الرشــاد، المرجع السابق، ص 111. لذلك من القواعد 

الفقهية أن «الجهاد منوط بالقوة» معجم القواعد الفقهية اإلباضية، ج 1، ص 421.
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1 ـ المحافظة على دولة اإلســالم: يقول النزوي معلقاً على ما قاله اهللا 
لمن  فينبغي   :﴾ ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ﴿ تعالــى: 
أراد مصادمة األقران، ومطاعنة الفرسان أن يرتبط الخيل؛ ليحامي بها عن 

ها ليعز بها دولة المسلمين1. الدين، ويعد
2 ـ تنفيذ الحاكم لواجبه األساسي في حياطة الدولة والرعية2؛ وذلك 

بدفع أعدائها عنها3.
 » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ²  ﴿ :أمــا قوله تعالــى
¼ ½ ¾﴾ [األنفال: 60] فهي تعني «تخيفون»4 أعداء المسلمين؛ ذلك 
«أن المسلمين إذا تأهبوا للدفاع عن أنفسهم ودينهم بكل ما يستطيعونه من 

آلة حرب فهو يخيف َمْن َعِلم من أعدائهم ومن لم يعلموا»5.
وقد بين النبي ژ األثر الالزم لعدم توافر نظرية الردع وعدم اعتماد 
الدولة اإلســالمية عليه كأساس من أسس سياســتها الخارجية، ويتمثل ذلك 
بالنســبة للكثير من الدول اإلســالمية  األثــر (وهو األمــر المتوافر حاليــاً 

1 ـ النزوي: المصنف، المرجع السابق، ج 11، ص 29.
2 ـ يقول الرقيشي: «وأما العدة فهي اآللة التي تقوم بها الحرب من السالح والخيل واإلبل والبارود 
والرصاص والمدافــع، وذلك من لوازم القتــال، و (ما ال يقوم الواجـــب إال به فهو واجب)، 
وأقول: إن الُعّدة ال تعتبر كثرتهــا وقلتها ومناصفتها؛ وإنما تعتبر كفايتها لتلك الوقعة فقط، وما 
يكتفى به في تلــك الحادثة. وأقول: إن الزمــان تغير والحاالت واآلالت تغيــرت وتبدلت، فهذه 
اآلالت الموجودة اليوم عند النصارى والدول من الطيارات والسيارات والمدافع والبنادق وغيرها 
ال توجد عند أهل عمان خاصة فينبغي أن ينظر لهم مــن أوجب اهللا عليه النظر فيهم، ويراعى 
لهم األحوال، ويدافع عنهم عدوهم، ويحوطهم عنه بما يلهمه اهللا من المصالحة عنهم الجائزة 
شرعاً؛ ألن قول الشارع ژ : «من استرعاه اهللا رعية فلم يحطها أكبه اهللا على وجهه في النار» 
شــامل لجميع الحياطة بالقتال والدفاع والمصالحة والتقية الجائزة جميعاً». الرقيشــي: كتاب 

النور الوقاد على علم الرشاد، ص 107.
3 ـ يقول أطفيش: «ســبب الســبب ليس ســبباً حقيقياً، ومن ذلك: أعددت الســالح كي يجيء عدو 
فأدفعه، فإن مجيء العدو ليس ســبباً إلعداد الســالح؛ بل لدفع األعداء المســبب عن مجيئهم» 

أطفيش: تيسير التفسير، ج 2، 1425هـ/ 2004م، ص 215.
4 ـ أطفيش: تيسير التفسير، ج 5، ص 356.

5 ـ سالم بن خلفان: المرجان في أحكام القرآن، ج 4، ص 41.
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المعاصــرة) في عدم خــوف اآلخرين من قــوة الدول اإلســالمية، وبالتالي 
االعتداء عليها دونما قوة تردهم أو ترد عليهم.

من ذلــك الحديث المشــهور عن رســول اهللا ژ : «توشـــك األمم أن 
تتداعى عليكم كما تتداعى األكلة إلى قصعتها، فقــال قائل: أِمْن ِقلٍّة نحن 
يومئذ؟ قال: أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء الســـيل، ولينزعن اهللا 
من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفـــن اهللا في قلوبكم الوهن. فقال 

قائل: يا رسول اهللا وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت»1.
وال شك أن هذا الحديث2 دليل على توقع مستقبلي للنبي ژ ، يتفق مع 

واقع حال معظم الدول اإلسالمية حالًيا.
وهكذا يكون أســاس العالقة بين المســلمين وغيرهم هو السلم ابتداء، 
والسلم انتهاءً، والسلم ما بين ذلك، ما لم يحدث ما يبرر اللجوء إلى القوة 

لرد عدوان أو لدفع ظلم، فحينئذ يتحتم الجهاد.
هذا القول ليــس إلى مرده ســبيل وال لمنكره من الشــرع الحنيف أي 
دليل. إن شواهد الحال تشهد بصدق المقال في أن الحرب ليست هي أساس 
العالقة بين المسلمين وغيرهم؛ إذ ـ كما سبق القول ـ اآلثار ظاهرة واألخبار 
متظاهرة في أن الســلم (الذي يدعمه الردع المسلح) هو األقرب إلى شريعة 

المسلمين وليس هذا موضع تطويل في إيراد الدليل.
معنى ما تقّدم وحاصله أن القول بأن أصل العالقة هي الحرب مطلقاً أو 
هو قــول وضع في غيــر محله، وهــو فرض مدرســي نظري  الســلم مطلقاً 
ال يتطابق وظــروف الواقــع. وإنما تكون العالقــة هي الحــرب إذا توافرت 
شــروطها، وتكون هــي الســلم إذا توافــرت أركانــه. فاإلســالم يحبذ حل 

المنازعات بالطرق السلمية، أما الحرب فهي آخر دواء للداء.

1 ـ سنن أبي داود ومنه كتاب معالم الســنن للخطابي، دار الحديث، حمص، 1393هـ/ 1973م، 
ج 4، ص 483 - 484.

2 ـ بحث ابن كثير هذا الحديث تحت عنوان: «إشــارة نبوية إلى ما ســيكون مــن تجمع األمم ضد 
المســلمين اســتضعافاً لهم وطمعاً فيهم مع كثرة المســلمين ووفرة عددهم حينئذ» (ابن كثير: 

النهاية في الفتن والمالحم، دار الريان للتراث، القاهرة، 1986، ج 1، ص 69).
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وقد أخذ بهــذا االتجاه رأي في الفقه اإلباضي الحديث، ويمثله أساســاً 
اإلمام الشــيخ بيوض؛ إذ يقول: إن «الحرب حالة ضرورية اســتثنائية تقدر 
بقدرهــا»؛ إذ «األصل في الدنيا هو الســلم» كما أن حرب المســلمين «هي 

حرب دفاع ال هجوم»1.
ويقرر أيضاً هذا االتجاه ـ في عبارة وجيزة ـ 

أن: «حروب اإلسالم كلها دفاع»2.
كمــا أن: «قتال المشــركين معلــل بالحرابة 

وليس باختالف الدين»3.
من  بغيرهم  المســلمين  عالقــة  في  فاألصل 
 Ï Î ﴿ :أهل الكتاب هو السالم، قال تعالى

Ú Ù Ø × ÖÕ Ô Ó Ò Ñ Ð ﴾ [األنفال: 61]4.

 V U T S R ﴿ :1 ـ ألهمية رأى الشــيخ بيوض نذكر منه ما قاله بخصــوص قوله تعالى
W ﴾ [محمد: 4]، يقول في تفسيره لها: 

«قد يتوهم المتوهم أن اهللا تعالى أعطانا الحرية المطلقة لقتــل الكفار كلما وجدناهم، كيفما 
أو نصرانياً، في حالة حرب أو حالة سلم. وضرب الرقاب كناية  أو يهودياً  كان الكافر مشــركاً 
عن القتل؛ ألن القتل عندهم يومئذ بالســيف غالباً، وإن قد يكــون بالطعن بالرمح أو الخنجر، 
فليس المعنى كلما لقيتموهم فاضربوا رقابهم؛ كال؛ وإنمــا الذي يحدد لنا الوقت الذي تضرب 
فيه الرقاب هو قوله: ﴿ e d c b ﴾ [محمد: 4]، وهذا ما يبدو لي أن أستشــهد به، ولم 

أره في التفاسير، وقد رأيت تفسيرين أو ثالثة، ولم يشيروا إلى هذا، وبين المفسرين خالف.
 ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ﴿ :وقوله ،﴾ e d c b ﴿ :فقوله
 ﴾ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ﴿ :[األنفال: 15] وقولــه ﴾ ́  ³
[األنفــال: 67] هذه اآليــات تبين وتحدد وقت ضــرب الرقاب بوقت الحرب، وهكــذا نفهم اآلية، 
وافهموها جيــدًا؛ ألنها مزلــق؛ إذ ربما يخطئ فيها مــن ال يتدبر فيقول: أنا وجــدت كافرًا في 
الطريق فقتلتــه؛ ألن اهللا تعالى: يقول ﴿ W V U T S Rِ ﴾ [محمــد: 4]، كال! ليس 
هذا هو مــراد اهللا تعالى؛ وإنمــا الحرب حالة ضرورة اســتثنائية تقدر بقدرهــا، وللحرب أمد 
محدود، تبتدئ في أوله وتنتهي في آخره؛ إذ األصل في الدنيا هو الســلم» الشــيخ بيوض: في 

رحاب القرآن، ج 18، ص 425 - 428.
2 ـ الشيخ بيوض: في رحاب القرآن، ج 4، ص 485 (قاله في معرض تفسيره لآلية 40من سورة الحج).

3 ـ معجم القواعد الفقهية اإلباضية، ج 1، ص 818.
4 ـ معجم القواعد الفقهية اإلباضية، ج 2، ص 1007.

 πM òÑëj ΩÓ°SE’G q¿EG
 ¥ô£dÉH äÉYRÉæªdG
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ومن اآلراء التي تأخذ بهذا االتجاه ما جاء في معجم مصطلحات اإلباضية: 
«والنظر في النصوص القرآنية، وفي عمل رسول اهللا ژ في ظل الوضع 

العالمي الراهن يقتضي أن يكون التعامل مع المشركين على مراحل هي: 
دعوتهم إلى دين اهللا بالحكمة، والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي  -

هي أحسن.
إن لم يقبلوا باإلسالم ديناً تبرم معهم معاهدات، يتم بموجبها حماية  -

اإلسالم والمسلمين ومسالمتهم.
إذا نقضــوا العهد، ونكثوا األيمان، أو طعنوا فــي الدين، أو تعرضوا  -

للمســلمين بالضر ولإلســالم باالســتخفاف، فإنهم بذلك قد أعلنوا 
الحرب، فتطبق عليهم أحكام آية السيف»1.

وهكذا يكون اإلسالم ـ في الحرب والسلم ـ قد وضع على سلوك الدولة 
اإلســالمية حــدودًا وعالمات حمــٍر ال يجوز تخطيهــا أبًدا2؛ أعنــي ضرورة 
االلتزام بالقواعد المقررة في الشــريعة وعدم جواز الخروج عليها؛ ذلك أن 

الغاية ال تبرر الوسيلة أو الواسطة في اإلسالم.
فال يتوصــل مثًال للنصــر بالغــدر، وال يتوصــل للفتح بنقــض العهد، 
وال يمكن أن يتم اللجوء إلى اعتداء للحصول على حقوق الغير... إلخ. والذي 
يجعل الفعل مباحاً أو ممنوعاً هو الدليل الشرعي المقرر في مصادر الشريعة 
ومواردها، وليس النتائج التي تترتب عليه أو الغايات المســتهدفة. فالوسيلة 
والغاية حكمها يتوقف على حكم الشــرع نفســه، ولذلك قيل: «الوسيلة إلى 

الحرام حرام»، وكذلك: «كل ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب»3.

1 ـ معجم مصطلحات اإلباضية، ج 1، ص 549 - 550.
2 ـ فلم يفعل المســلمون مثًال ما كان يفرضه ملك الحبشة على المســلمين هناك؛ فقد كان يفرض 
عليهم أن يرسلوا له كل عام فتاة ينصرها (راجع شــهاب الدين الجيزاني الشهير بعرب فقهية: 
تحفة الزمان أو فتوح الحبشة، تحقيق فهيم شــلتوت، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

1974هـ/ 1394م، ص 281).
3 ـ راجــع: د. أحمد أبو الوفــا: القانون الدبلوماســي اإلســالمي، دار النهضة العربيــة، القاهرة، 

1412 - 1992. ص 412 - 413.
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بهذا تكون قواعد الســالم والحرب في اإلســالم بمثابة المرآة العاكسة 
لكل قواعد وآداب اإلسالم الكلية ومبادئه العليا وأصوله الثابتة، والتي تدعو 
إلى السلم، بل وتحرم مجرد ترويع اآلدميين أو تخويفهم وتدعو إلى المحبة 

والمجادلة بالحسنى1.
تلك إحدى غايات الدين؛ بل ُقْل: غايــة خلق اآلدميين، التي أكدها قول 
 ﴾ O N M L K J I H G F E ﴿ :رب العالمين

[الحجرات: 13].

1 ـ انظــر: د. أحمــد أبو الوفا: الشــريعة اإلســالمية وظاهــرة اإلرهــاب الدولي، مجلــة البحوث 
والدراسات العربية، معهد البحوث والدراسات العربية، عدد 19، 1991، ص 5 - 37.



وثقافات مدن 

1

■  أكاديمي وباحث من تونس.

البش��ر من الكائنات التي تعيش في شكل مجموعات. وهذه 
الخاصيّة وثيقة الّصلة بهم إلى درجة أنّ الفالس��فة رفعوها 
إلى مرتبة ماهيّة اإلنسان أو طبيعته ليتّم تعريفه بالحيوان المدني 
أو السياسّي؛ لكنّ مسألة انزواء األفراد أو انعزالهم عن المجموعة 
قد اهتّم به��ا النّاس باس��تمرار م��ن منطلقات مختلف��ة ومتباعدة 
ومتناقضة أحيانا. ونجد اإلشارة إلى ذلك مثاًل في صورة أوليس أو 
الّش��اعر الصعل��وك أو الّزاه��د والمعت��زل أو النبّي والّرس��ول أو 
الس��جين المضطهد أو الهارب المالحق في عقيدته أو روبنس��ون 

كروزوي في جزيرته النائية.
لتأّمالتهم  أّما الفالس��فة فقد اتخذوا من االنعزال موضوع��اً 
مثل س��جين الكهف في مح��اورة الجمهورّية ألفالط��ون، والّرجل 
الطائر )ابن س��ينا(، والمتصوّف المعتك��ف )الغزالي وابن عربي( 
وحي بن يقظان للفيلسوف ابن طفيل، وفيلسوف ابن رشد المتوّحد 
في مواجهته للفقهاء والمتكلّمين والعاّمة، والمتوّحش الطيّب لجون 

جاك روسو...

■ الخوني   مح�سن 

الفاضلة غير  والمدن   الفيلسوف 
األندلسي باجه  ابن  خالل  من 
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ومن بين المحاوالت األصيلة في هذا الموضوع نذكر محاولة الفيلسوف 
األندلس��ي ابن باجه )القرن الحادي عش��ر( الذي فّضله ابن طفيل على كلّ 
معاصريه بتأكيده أنّه ل��م يكن فيهم أثقب ذهناً وال أص��ّح نظرًا وال أصدق 
رؤية من هذا الفيلسوف، كما خلّد ابن رش��د ذكره باإلشارة إليه عّدة مرات 

في شرحه لمحاورة الجمهورّية ألفالطون.
لقد ضّمن ابن باجه تصوّراته الفلسفية أساساً في كتاب تدبير المتوّحد. 

فبأّي المعاني يمكن التحّدث عن نظرّية متوّحد باجوية؟
ومعل��وم أنّ ص��ورة متوّح��د ابن باج���ه ال تتّضح م��ا لم نح��ّدد الفعل 

المصاحب له وهو التدبير.

مفهوم التدبير

يش��رع ابن باجه في تحدي��د مفهوم التدبي��ر كفعل قب��ل توضيح معنى 
التدبير هو الذي يكس��ب صاحبه صفة  النابت أو المتوحد، وتبرير ذلك أنّ 
التوحد. إنها صفة يكتس��بها الحكيم، وبفعل التدبير يصب��ح المرء متوّحدًا. 
فالمتوّحد »نابت كعش��ب من تلقاء نفس��ه«1، وهو لم يكن كذلك إال بالفعل 
المميّز له وهو التدبير. إن تأكيدنا على السبق المنطقي للتدبير على التّوّحد 
يقتضيه البن��اء الداخلي للنص الباجوي، فإس��قاط الّط��رف األول من هذه 
العالقة قد يدفع بالبعض إل��ى َعدَّ مفهوم النابتة إبداع��اً باجوياً يرمي إلى 
اكتش��اف فضاء بكر لم يكن مكتشفه على وعي به2، ونحن في حاجة شديدة 
إلى النظر فيما خلفه لنا بنو لس��اننا بعين مستكش��فة ال يبقى تعاملنا معه 

1 ـ ابن باجه، تدبير المتوّحد، تحقيق ماجد فخري. دار النهار للنشر، بيروت، 1968. ص 46.
2 ـ كتب األستاذ فتحي المسكيني في كتابه القيّم فلسفة النوابت غرضه من تناول فلسفة ابن باجه: 
»لقد تبيّن أنّ إش��كالية اب��ن باجه إنّما تتراوح بي��ن جهاز أنطولوجي )علم الص��ور الروحانية( 
يس��عى إلى االنخراط في التقليد الميتافيزيقي من جهة أسس��ه النظرية، وإمكان فلسفي مبتكر 
)مسألة المتوّحد( يحاول االضطالع على نحو حاسم بطبيعة الوجود الخاص بالفيلسوف«، ولكن 
عندما يقع الفصل بين المتوّح��د والتدبير ولّما يقع إغفال تناول التقليد الفلس��في لهما )مثلما 
س��عينا إلى بيانه في هذا المقال( يصبح ممكناً النظر إلى المتوّحد الباجوي عالمة على ابتكار 

وخّط جديد للفلسفة ُيكتشف بهدي من الفلسفة الحديثة.
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مجرد فسحة فكرّية ثمنها التغنّي بمجد بائد. ولكن حرصنا على تحّمل مهمة 
فهم ماضينا والبحث في عالقاته بحاضرنا الذي يثقلنا بأعبائه فنكاد نختار 
الجلوس على ربوة الفلسفة الغربية التي تكونت من ُحطام حضارتنا وأسهمت 
في قيام الحداث��ة الغربية، ]ولكن ذلك[ يجب أالَّ ينس��ينا أن أس��الفنا لم 
يؤسس��وا فكرهم من ال ش��يء، ولم يبدأوه من الصفر؛ بل كانوا مس��تأنفين 
لفكر آمنوا بأنه عاب��ر للملل والنحل بل وللحقب والعص��ور أيضاً. إنّ الفكر 
الفلس��في � وهذا ما عبّر عنه ابن رش��د مثاًل في فصل المقال � يتنافى مع 
اقتصار األف��راد أو أيضاً الجماعات واألمم على أنفس��هم ف��ي بناء العلوم: 
»فبين أنه يجب علينا أن نستعين على ما نحن بس��بيله بما قاله من تقدمنا 

في ذلك، وسواء كان ذلك الغير مشاركاً لنا أو غير مشارك في الملّة«1.
والتدبير من المفاهيم التي تس��تجيب لذل��ك؛ إذ انطلق ابن باجه من 
الموروث الفلسفي العربي واإلغريقي لتحديد معنى هذا المصطلح الجوهرّي 
ف��ي تدبير المتوّح��د الذي يس��تهلّه بالبحث ف��ي الّداللة اللّغوي��ة للكلمة: 
»ترتيب أفع��ال نحو غاي��ة مقصودة«2 فاللفظة � بحس��ب ه��ذا التّعريف � 
ال تطل��ق على »من فعل فعاًل واح��دًا يقصد به غاية م��ا«؛ ولكنّها ال تطلق 
أيضاً على أفعال عديدة تكون مبعثرة. فالترتيب فعل تدبيري، ترتيب األفعال 
هو فعل التدبي��ر. ولكن علينا أن نحذر من التس��ّرع ف��ي االعتقاد بأنّ كل 
ترتيب هو تدبير. فالتدبير يزيد عل��ى الترتيب بتلك الغاية التي تلعب دور 
الّس��بب في جعل األفعال تتنّظم عل��ى هذا النحو بال��ذات وليس على نحو 
آخ��ر. ولنقل من اآلن إن هذه الغاية ليس��ت ش��يئاً آخر غير الّس��عادة في 

تصوّر الحكماء والتي ليست موضوع تدبير.
وينبّه ابن باجه قارئ��ه إلى أنّ هذا اللّفظ يغلب اس��تعماله على األفعال 
التي هي بالق��وّة )أي أفعال الفكر( وبذلك يصّح أن يكون التّدبير فعل الفكر 
وهذا ش��رط ُمضاف إلى تعّدد األفع��ال وتراتبها وارتباطه��ا بغاية: »إنّ هذا 

1 ـ اب��ن رش��د، فصل المقال وتقرير ما بين الحكمة والشريعة من االتصال، تقديم وتعليق ألبير 
نصري نادر، الطبعة السابعة، دار المشرق، بيروت، 1995. ص 31.

2 ـ التدبير، ص 39.
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مختّص بالفك��ر وال يمكن أن يوج��د إاّل من��ه«1؛ بل إنّ هذه أش��هر دالالت 
التدبير »ولفظة التدبير داللتها على ما بالقوّة أكثر وأش��هر«2. وبهذا التنبيه 
يقصي ابن باجه من اعتباره فيما يتناوله في كتابه هذا التدبير الفعلي الذي 
يقوم به أهل الصنائع والسياسيون في تسيير الشأن السياسي؛ فالتدبير الذي 
يعط��ي للمتوّحد صفته فعل فكري، ويس��قط م��ع ذلك كلّ قول ب��أنّ التدبير 

مدفوع بنزعة تحريضيّة أو تغييرّية على طريقة الفالسفة.

التاريخّية للمفهوم الأ�سول 

يتضح مفه��وم التدبير في االس��تعمال الباجوي على نح��و أفضل عندما 
نربط��ه بمرجعيّتين أساس��يتين وهما الفلس��فة اإلغريقية والفلس��فة العربية 
الس��ابقة عليه. ولئن كان المقصود باإلغريق أفالطون وأرسطو فإن المقصود 
بالفلس��فة العربية ما تركه الفارابي3 مؤّسس الفلس��فة السياسيّة اإلسالميّة. 
وهو أمر يقّره ابن باجه نفسه، ومن المالحظ أنّ فالسفة اإلسالم الوسيطيين 
كانوا يجهلون كتاب السياســـة ألرس��طو؛ ألنّه ظلّ مختفيا إلى حدود القرن 
الثالث عش��ر ميالدي، وقد اس��تعاضوا عنه بمحاورات أفالطون في السياسة 

مثل النواميس والجمهورية4.
ونجد في كتاب الّتدبير اإلش��ارة التالية الّدالة على اس��تفادة ابن باجه 
من تاريخ الفلس��فة5 »فأما تدبير المدن فقد بيّن أمره فالطن في السياسة 
المدنية« والمقصود أساس��ا ه��و كتاب الجمهورية الذي قام ابن رش��د بعد 
موت ابن باج��ه بتلخيص��ه والتعليق علي��ه6. وكت��ب أيضاً في الب��اب األول 

1 ـ نفسـه، ص 37.

2 ـ نفسـه، ص 39.
3 ـ يذكر المؤرخون أن الفارابي كتب شرح األخالق ألرسطو وهو مفقود.

 Muhsin Mahdi, La Cité vertueuse d’Al-Farabi-La Fondation de la philosophie 4 ـ انظ��ر: 
politique en Islam, trad. de l’anglais par Fr. Zabbal, éd. Albin Michel, Paris, 2000.

5 ـ التدبير، ص 41.
6 ـ ابن رش��د، تلخيص السياســـة، نقله من اإلنكليزية إلى العربية حس��ن مجيد الربيعي وفاطمة 

كاظم الذهبي، بيروت، دار الطليعة 1998.
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نفسه«... وقد تلخصت هذه األمور في كتاب نيقوماخيا« والمقصود هو كتاب 
األخالق إلى نيقوماخوس1 الذي يحيل إليه مرارا في رسالة الوداع كذلك.

أما إحاالته على آثار الفارابي فليس��ت بالقليلة. ولفظ التدبير ورد لدى 
الفارابي مثاًل في كتاب السياسة المدنية؛ إذ بعد أن فرغ من تحديد سمات 
الرئيس األول في عالقته بالسبب األول من جهة اتصال عقله بالعقل الفعال 
انتقل إلى تحديد وظيفة الرئيس في المدينة وكتب: »والناس الذين يدّب�رون 
برئاسة هذا الرئيس هم الناس الفاضلون واألخيار والسعداء، فإن كانوا أمة 
فتل��ك هي األمة الفاضلة، وإن كانوا أناس��اً مجتمعين في مس��كن واحد كان 
ذل��ك المس��كن الذي يجم��ع جميع من تح��ت هذه الرئاس��ة ه��و المدينة 
الفاضلة«2. فالتدبير هنا مأخوذ بمعنى السياس��ة الفعليّة للمدينة الفاضلة، 
والتعقّل في المتن الفارابي3 هو من الكلم��ات القريبة من التدبير؛ إذ يقّدم 
له هذا التعريف »التعقل أنواع كثيرة: منها ما هو بالروية فيما يدّبر به أمر 
المنزل وهو التعقّل المنزل��ّي، ومنها ما هو جودة الروّية في أبلغ ما يدّبر به 
المدن، وهو التعقّل المدني، ومنها ما هو جودة الروّية فيما هو أفضل وأصلح 
في بلوغ جودة المعاش، وفي أن تنال الخيرات اإلنسية مثل اليسار والجاللة، 
وغير ذلك بعد أن يكون خيرًا وله غنًى في نيل الس��عادة.. والتعقّل هو الذي 
يس��ميه الجمهور العقل وهذه القوّة إذا كانت في اإلنس��ان س��ّمي عاقاًل«4. 
فالتعقّل أنواع ولكن يختل��ف التدبير الذي يقصده ابن باجه عن األنواع التي 

ذكرها الفارابي بما أنّه يربطه بالمتوّحد وبأفعال الفكر.

1 ـ ومن المرجح أن ابن باجه اطلع على هذا الكتاب في ترجمة إسحاق بن حنين: 
انظ��ر أرس��طوطاليس، األخالق، ترجمة إس��حاق بن حنين، حققه وش��رحه وقّدم ل��ه الدكتور 
عبد الرحٰم��ن بدوي، وكال��ة المطبوع��ات، الكويت، الطبع��ة األولى 1979. س��نعتمد على هذه 

الترجمة في أغلب األحيان.
2 ـ الفارابي، كتاب السياســـة المدنية )الملقّب بمب��ادئ الموجودات(، حقّقه وق��ّدم له وعلّق عليه 

الدكتور فوزي متري نّجار، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، 1964، ص 50.
3 ـ كتاب الفارابي، فصول منتزعة، حققه وق��ّدم له وعلّق عليه، الدكتور فوزي متري نّجار، بيروت، 

دار المشرق 1986.
4 ـ الفارابي، نفسـه، ص 59.
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وإذا كان ابن باجه يكتب تدبير المتوّحد اس��تنادًا إلى ما كتب الفارابي 
في الفلس��فة السياس��ية فإنّهما معاً يرجعان إلى أرسطو الذي ال ُيفهم معنى 

التدبير عنده خارج تصوّره للحكمة.
ورد في كتاب األخالق إلـــى نيقوماخوس »كلمة حكمة ف��ي الّصناعات 
تنطبق � ف��ي رأينا � على أولئ��ك الذين يبلغ��ون قّمة المهارة ف��ي الّصناعة 
الفنية، مثاًل على فرياس بوصفه نّحاتاً بارعاً، وعلى فولوقليتوس بوصفه صانع 
تماثيل، وبهذا المعنى األّول إذًا ال نعني بالحكمة ش��يئاً آخر غير البراعة في 
أنّ بعض الناس حكم��اء بصفة عامة،  فنّ )صناعة( م��ا؛ لكننا نعتقد أيض��اً 
ال حكماء في ميدان جزئّي معيّن، وال حكماء »في ش��يء م��ا آخر« كما يقول 
أو  هوميروس«1؛ لذلك يكون بريكالس بالنس��بة إلى أرسطو )1140 ب( فطناً 
مدّبرًا أو حكيماً بالمعنى األول الذي يطلق أيضاً على النحات البارع )1141 أ( 
فرياس أّما أنغس��اغور وطاليس فهما حكيمان بالمعنى الثاني للكلمة )1141 أ( 

وهذا هو المعنى الذي يغلب ربطه بمدّبر ابن باجه كما سيتبيّن الحقاً.
ولئن كان اللفظ يعود إلى فلسفة أرسطو فإنّه قد استقاه في الحقيقة من 
اللغ��ة اإلغريقية حي��ث يالحظ العارفون به��ا صعوبة ترجمة كلم��ة فرونزيس 
)Phronésis(2 بكلمة واحدة؛ إذ من معانيها العقل واللوغوس والحكمة واالعتدال 
والفطن��ة. وقد كان��ت تعني ف��ي المجتمع الهومري � ويس��ّمى ف��ي التصنيف 
التاريخي للفلسفة: عصر ما قبل سقراط � تمجيد قيم المحارب؛ أي قيم تفوّق 
الفرد في أحد مجاالت الممارس��ة المدنية، ففضيلة البطل أخيلوس تكمن في 
قوّة ساقيه وخفتهما فهو أفضل مس��ابق لتفوّقه على كلّ منافسيه خالل األلعاب 
األولمبيّة آنذاك. أّما أوليس فقد كان متفوّقا في الّذكاء والحيلة مّما وفّقه في 
قيادة قوم��ه اإلغريق � خالل حروب طروادة � إلى االنتص��ار على الّطرواديين 
المحّصنين داخل أس��وار مدينته��م، ذلك م��ا ترويه لنا أوذيس��ا هومروس. 
فالفضيلة خصلة يتص��ف بها الفرد في المجتمع الهوم��ري، الفرد الذي ليس 

1 ـ أرسطوطاليس، نفسه، 1141 أ ص 216.
.Prudentia 2 ـ وقد ترجمها الفيلسوف الاّلتيني شيشرون من اإلغريقية إلى الاّلتينيّة بكلمة
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س��وى ما يفعل، وفعله هو الذي يجعله األقوى أو األسرع أو األدهى أو األفضل 
تحكّما في غضبه وخوفه وفي بقيّة أهوائه1. وبما أنّ المفاهيم الفلس��فية مثلها 
مثل الفالسفة الذين ينحتونها ال تنبت كالفطر؛ بل نجد لها ُبذورًا في اللسان 
الذي يكتب به الفيلس��وف. فإنّ هذا يص��ّح على موضوع اإليتيق��ا الذي ليس 
مقطوعاً عن العادات والتقاليد التي تعبّر عنها االستعماالت اللغوّية. والفاضل 

بوجه عام هو الذي يمتلك أفضل الخصال أي الفضيلة.
وقد ورث الفالس��فة السقراطيون هذا المعنى 
المت��داول للفضيل��ة، وم��ن دون نفي��ه أو إهماله 
اجتهدوا في التركيز عل��ى فضائل دفع إلى تكوّنها 
التحول الحاصل في المجتمع اإلغريقي من التّعويل 
التام على المحارب��ة والقرصنة إلى االعتماد على 
الفالحة والتجارة، فم��ن فضائل البطولة والحرب 
إلى الفضائ��ل القائمة على تهذيب النفس وصقلها 

داخل المدين��ة وعلى العيش ألجل خي��ر المجموعة وس��عادتها. ذلك ما يجعل 
التفوّق في القول والفكر والتأمل يكتسي صبغة خاصة. وهذا ما أّدى إلى ظهور 
التفلسف مجاال للتنافس والتفوّق أي مجاالً للفضيلة. ومعلوم أنّ القدامى أحصوا 
ه��ات الفضائل في أربع، وه��ي على التوال��ي: الفطنة )تتركب م��ن التيقّظ  أُمَّ
والتحّرز وحس��ن التدبير( وهي فضيلة العقل، والش��جاعة وه��ي فضيلة القوّة 
الغضبيّة، والعفّة وهي فضيلة القوّة الش��هوانيّة، والعدل وهو الفضيلة الجامعة 

بين الفضائل األخرى الثالث وهي إرادية.

ما هو الميدان المخ�سو�ص الذي يتعّلق به التدبير؟

ذكر ابن باجه بأنّ أش��رف األم��ور التي يقال عليه��ا التدبير هي تدبير 
المدن وتدبير المنزل وهو بذلك يتبع خطوات الفارابي )في الشاهد السابق 
مثاًل( والفكرة منقولة عن أرسطو. فالعائلة بحسب كتاب الّسياسة هي النّواة 

Alasdair Mac Intyre, Après la vertu, étude de théorie morale, trad Française, Paris, Puf 1997. 1 ـ

اإّن المفاهيم الفل�سفية 

مثلها مثل الفال�سفة 

الذين ينحتونها ل تنبت 

كالفطر؛ بل نجد لها 

الل�سان الذي  ُبذورًا في 

يكتب به الفيل�سوف
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التى تتكوّن منها المدين��ة وهذه األخيرة غاية األولى وكلّ اجتماع عائليّا كان 
أو مدنيّا يقوم على مدّبر. وبما أنّ المتوّحد ليس رئيس��ا وتدبيره ليس تدبير 
المدينة كما أن��ه ال يقصد التدبير الخاص بالمنازل ف��إنّ تدبيره من جنس 
حكم��ة طاليس وانكس��اغور أي الحكمة غير الجزئيّة أي غي��ر المتوّقفة على 
ش��يء ما مثل أصحاب الصنائع. وهذا م��ا يقصده ابن باج��ه من قوله عن 
التدبير: إن��ه مختّص بالفكر اإلنس��اني. وعلينا أال نس��هو ع��ن أنّ الحكمة 

المقصودة هنا هي العمليّة ال النظرّية وفق التصنيف األرسطي للعلوم.

اأر�سطو للعلوم منزلـة التدبير في ت�سنيف 

يرى أرسطو أنّ »كل فكر إّما أن يكون عملياً أو إنشائياً أو تنظيرياً«1؛ إذ 
انطالقاً من دراسته لموضوع المعرفة ُيصنّف الرياضيات والفيزياء والاّلهوت 
في عداد العلوم النظرية، ويعّرف البويطيقا )poièsis( بأنّها بحث في اإلنشاء 
أو اإلبداع كما نجده خاّصة في الش��عر والخطابة، أّم��ا العلوم العملية فهي 

تبحث في األخالق والسياسة.
يتمثّل الفرق بين الفعل )البراكس��يس( واإلب��داع )البويزيس( في أنّ 
األّول ينتم��ي إلى مج��ال العلم العملي، ف��ي حين أن الثان��ي ينتمي إلى 
النشاط اإلنتاجي، األول يمثّل نشاطاً ال ينتج شيئاً خارج الفاعل أو متميّزًا 
عنه؛ بل يرم��ي إلى غاية باطني��ة ومحايثة له؛ أما الف��ن فهو يرمي إلى 
إنتاج عمل خارجي عن الفنان الصان��ع. وبدءًا ليس التدبير )الفرونزيس( 
علماً نظرّياً؛ ألن موضوعه األشياء التي يمكن أن تكون على خالف ما هي 
عليه، وتتعلّق بالمستقبل؛ ألن ما انقضى ال يمكن أن يكون موضوع تدبير. 
ويدرس العلم النظري األش��ياء الت��ي ال يمكن أن تك��ون بخالف ما هي 
عليه؛ إذ يقول أرس��طو ف��ي الموضع نفس��ه: »وليس نجد أحدًا يس��تعمل 
الروّية ]وهذه ترجمة ابن حنين للفظ التدبير[ في األمور الّدائمة البقاء، 
أعني ف��ي العالم، والقط��ر والّضلع أنّهم��ا متباينان. وال ي��رّوى أحد في 

 ARISTOTE, Métaphysique, trad. Et notes par J. TRICOT, Paris, Vrin, 2000, (Tome I) E,1, 1 ـ
1025b24 p. 225.



9

األندلسي باجه  ابن  خالل  من  الفاضلة  غير  والمدن  الفيلسوف 

الحركة إذا كانت تكون على حال واحدة بعينها كان ذلك من الضرورة أو 
بالطبع أو بسبب ما آخر مثل عدم المطر وكثرته«1، كما أنّ موضوع العلم 
النظري بوصف��ه الهوتاً هو األزلي ال��ذي »ال يتكوّن وال يفس��د«. لذلك 
فالعلم قابل للتعلم؛ ألنّ موضوعه يتص��ف بالضرورة، في حين أن الفطنة 
ال ُتتعلّم، والُمصطلح األصلح لذلك هو تهذي��ب النفس أو التأّدب. وقيمة 
نُصح الحكيم في هذا المجال واالقتداء بسير األفاضل أجدى للطالب من 
التّأمل المجّرد، والنصح واالقتداء غير كفيلي��ن بجعل المرء فطناً ما لم 
يكن ذا اس��تعداد لذلك وذا تجربة في الحياة. ولّما كان ال علم )نظري( 
إاّل بالكَوْني فإنّ موضوع التدبير هو الجزئي )تحصيل الس��عادة الفردية( 
ولذلك ال يكون علماً بل أدباً. لذل��ك فالتدبير يبقى مجال تجربة المفرد 
التي ال يمكن أن يقوم بها فرد عوض آخر وال يمكن أن تس��قط على فرد 

حّر ُمكلف حين يقوم بها غيره.
ولّما كانت الحياة الفاضلة في نظر أرس��طو غاية، والش��هوة تستهدف 
هذه الغاية فهو يس��تنتج »أنّ االختيار التفضيلي هو عقل ُمْش��تٍه، أو ش��هوة 
عاقلة، والمبدأ الذي هو على هذا الش��كل هو إنس��ان«2، وعلى هذا األساس 
المتوّحد في تصوّر ابن باجه يدفعه نزوعه إلى الس��عادة الخلقية كغاية  فإنّ 

والتدبير هو وسيلته إلى ذلك3.
وفي هذا الس��ياق يتنّزل تعريف أرس��طو للفضيلة بأنّها وس��ط بين 
رذيلتين، وهو تعريف أخذه عنه الوسيطيون جميعاً. نجد في بداية المقالة 
السادس��ة: »فليكن تعريف العدل وس��ائر الفضائل األخالقية على النحو 
الذي بيّنّ��اه، وما دمنا قد قلنا في ما س��بق: إنه ينبغ��ي علينا أن نختار 

1 ـ أرسطوطاليس، األخالق، 1111 ب، 40.
2 ـ نفسـه، 1139 ب.

3 ـ ويشترط التّدبير الصائب لدى ابن باجه اطالع الفيلسوف على المعارف الطبيعية واإللهية ويبدو 
ذلك في نهاي��ة المطاف في اّتص��ال العقل اإلنس��اني بالعقل اإللهي الذي ه��و الوجود الثابت 
بالفعل. ومن هنا يلح��ق كلّ القول المتعلّق بالصور الروحانية ويحت��لّ الجزء األكبر من الكتاب 

وهو تابع لعلم النفس التابع بدوره إلى العلم الطبيعي وهو توطئة لتدبير المتوّحد.
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الحّد األوس��ط، ال اإلف��راط وال التفريط، وأنّ الحّد األوس��ط يطابق ما 
تقرره القاعدة المستقيمة...«1.

التعقّل أو الفطنة أو التدبير هو قبل كل شيء استعداد في النفس أي نوع 
من الميل نحو الفعل المهتدي بالقاعدة، وينطلق أرسطو من المعنى المتداول 
في لغته من��ذ العصر الهومري لكلم��ة فرونم��وس )Phronimos( أو الفطن / 
المتعقّل / المدّبر وتبريره لذلك أن معنى الفضيلة ليس مس��تقاّل عن وجود 

من يلقّبهم اإلغريق بالعقالء أو الفطنين؛ أي القادرين على التدبير.
الفطنة هي قبل كل شيء اســـتعداد نفسي، وال يفهم لها معنى بمعزل 
عن التجربة الحيّة المتعيّنة في الفرد المتّصف بها؛ لذلك ال يُع�ّدها أرسطو 
علم��اً أو فنّاً/صناعة، وهذا م��ا يؤّكده ابن باجه، ويوّضحه تصنيف أرس��طو 
للعلوم. إنها فضيلة عملية ميدانها الفعل اإلنس��اني ال المس��لّط على الطبيعة 
)النظرّية( أو األش��ياء )الصناع��ات(؛ بل المتعلّق بتهذي��ب النفس، وما ربط 
أرس��طو لها بقاعدة الوس��طيّة إاّل لغاية تمييزها عن بقية الفضائل األخرى. 
تجد القاعدة متجّس��دة في الرجل الفطن الذي يكون مرجعاً حيّاً لمن يريد 
أن يستدلّ على إمكان تحقّق الفضيلة في سلوك الحكماء، ومن ثمة يمكن أن 
يتّخذ قدوة، وتكون الفضائل بهذا المعنى استعدادات يمكن تجّسدها بالقدوة 

الحسنة؛ ألنّ القاعدة الصورّية ال تكفي2.
التدبي��ر فطنة تقوم على ملكة حك��م الفرد، وينبّهنا اب��ن باجه إلى أنّ 
التّدبير قد يكون بالّصواب أو الخطأ، ويكتفي باإلشارة إلى أنّ هذا األمر بيّن 
في ما كتبه أفالطون عن الّسياس��ة المدنية، والمسألة معروفة منذ أرسطو، 
وال ش��ّك أنه يقصد من ذلك أنّ التّدبير قد يحصل في مختلف أنواع المدن 

1 ـ أرسطوطالس، نفسـه، 1138 ب. ص 207.
2 ـ على عكس هذا يبني كانط نس��قه األخالقي؛ ألنّه ينفي مشروعية تأس��يس الواجب الخلقي على 
التجربة الحس��ية. والفطنة األرس��طية في نظر كانط هي مجّرد مهارة في اختيار الوسائل التي 
تقودنا إل��ى خير وجودنا. والواج��ب الخلقي هو قان��ون يصوغه العقل قبلي��ا. يفصل كانط بين 
الفرونزيس )بعد أن يعتبره من قبيل األوامر الش��رطيّة( واألمر القطعي ليفصل في الوقت نفسه 

بين األخالق والقوانين. انظر كانط، تأسيس ميتافيزيقا األخالق.
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الفاضلة وغير الفاضل��ة. والّصواب والخطأ يقاس بمدى مطابقة فعل التدبير 
للفضيلة بوصفها الغاي��ة األخالقية الحقيقيّة؛ فصواب التدبير ال يقاس بمدى 
نجاح القائم به في تحقيق هدف ارتس��مه لنفسه من قبيل تحصيل الثراء أو 
بارعين في تحقيقها كما  الغلبة أو الش��هرة وهي غايات نجد لها أش��خاصاً 
نجد أش��خاصاً ناجحين في التدبير القائم على المك��ر والدهاء والمخادعة 
لإليقاع باآلخرين أو اس��تعمالهم مثاًل، كما قد يفش��ل الم��رء الخيّر عندما 
ال يعرف ترتيب األفعال لبلوغ الغاية الطيّب��ة، أو عندما ال ُيحالفه الحّظ أو 
ال يعرف تحيّن الفرص وه��ذا داخل في جودة الترتيب. قد يكون التّدبير إذا 
خاطئا أو فيما هو خاطئ كما قد يكون صائباً أو فيما هو صائب. أّما التدبير 
الذي يقصده ابن باجه فهو ال��ذي يتحالف فيه نجاح ترتيب األفعال مع بلوغ 
الفضيل��ة األخالقيّة فالغاية ليس��ت موضوع تدبير، التدبير يتعلق بالوس��ائل 

المؤّدية إلى الغاية الطيبة.

التدبير، اهلل، الختيار

ينبّه ابن باجه قارئه إلى أن التدبير من األلفاظ المش��ككة في استعمال 
العامة وذلك عندما يطلقونه على فعل اهلل وفعل اإلنسان، »فأّما تدبير اإلله 
للعالم فإنما هو تدبير بوجه آخر بعيد النس��بة عن أقرب المعاني تشبّهاً به، 
وهذا ه��و التدبير المطلق وهو أش��رفها؛ ألن��ه إنما قيل له: تدبير؛ للش��به 
المظنون بينه وبين إيج��اد اإلله تعالى العالم1، ومعلوم أن من أس��ماء اهلل 
لدى المس��لمين المدّب��ر، ولهذا نعّد اب��ن باجه قد دخل في ب��اب التأويل، 
وتنزيه الذات اإللهية من كل نزعة تش��بيهيّة باإلنس��ان. وعلى هذا األساس 
يذكر بأنّ الفالسفة يعّدون إطالق اللفظ في الوقت نفسه على فعل اهلل وفعل 
التدبير اإللهي فعل مطلق )إيجاد  اإلنسان من قبيل االش��تراك المحض؛ ألنّ 
العال��م( وغير قاب��ل للخطإ أب��دًا؛ أّما التدبير اإلنس��اني فه��و قابل للخطأ 
والصواب. ويتفق هذا المعنى للتدبير كفعل يخص اإلنس��ان مع ما ورد لدى 
أرس��طو في الكتاب الس��ادس من إيثيقا نيقوماخوس »أّما التدبير فعلى ضّد 

1 ـ التدبير، ص 38.
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ذلك ال ينطبق إاّل على األشياء اإلنسانية المحضة، والتي فيها تكون المعادلة 
ممكن��ة لدى العقل اإلنس��اني؛ ألنّ الموضوع األصلي للتدبي��ر إنما � هو كما 
يظهر � إحسان المعادلة بين األش��ياء؛ ولكنه أبدًا ال يعادل في األشياء التي 
ال يمكن أن تكون خالفاً لما هي كائنة وال في األشياء التي ليس فيها غرض 
معيّن يرمى إليه، أعني خيرًا يمكن أن يكون موضوعاً لفاعليتنا«1؛ لذا يمكن 
القول ب��أنّ التدبير الذي يقص��ده ابن باجه يتعلق بما هو إنس��انّي، ويحتمل 

الصواب والخطأ.
وإذا كان التدبي��ر فعاًل فكرياً )فعل تعقّل( فإنّ��ه قائم على اختيار؛ يقول 
ابن باجه: »وأعني باالختي��ار اإلرادة الكائنة عن روّي��ة«2، وتقتضي الحكمة 
العمليّة أن يخت��ار المدّبر الفضيلة األخالقية، وه��ي الغاية المقصودة. لهذا 
الّس��بب ال يهتّم ابن باجه بتصنيف أنواع التّدبير بقدر اهتمامه بالحديث عن 
التّدبير الّصادق. ويقتفي ابن باجه أثر الفارابي في كتاب تحصيل الســـعادة 
وأرس��طو في السياسات وفي األخالق باعتباره الّسعادة غاية الحياة الفكرية 
للحكيم، كما أنّها غاية الّسياس��ة واإليتيقا التي تتضّمنها. ويقول أرسطو: إنّ 
كل فرد في المدينة العادلة يجعل من الّس��عادة غاية له؛ بل يذهب أبعد من 
هذا؛ إذ يرى البحث عنها س��بب نش��وء الدول وتنوّعها«، ولّم��ا كان الخير 
األسمى هو الس��عادة، وكانت السعادة فعل الفضيلة، واس��تعماالً كاماًل لها، 
وإذ يح��دث عن ذلك أن البع��ض يس��تطيع التمتّع به��ا، وأن البعض اآلخر 
يستطيع بعض الش��يء، أو ال يس��تطيعه البتّة، اتضح أن هذا هو السبب في 
تعدد أنواع الّدول، واختالف صنوف السياسات الكثيرة؛ ألن كالًاّ من الطوائف 
البشرية قد توّسل بوس��ائل مختلفة، ونهج نهجاً خاصاً لتعقّب السعادة، ومن 

ثّم فقد استنبط وجوهاً معاشية متباينة، وسياسات متغايرة«3.

1 ـ أرس��طو، علم األخالق إلى نيقوماخوس، ترجمة أحمد لطفي الس��يد، الهيئة المصرية العامة 
للنشر، 1924، الباب الخامس، الفقرة 9، ص 132.

2 ـ التدبير، ص 50.
3 ـ أرس��طو، في السياسة، ترجمة األب أوغطينس برباره البولسي، الطبعة الثانية، اللجنة اللبنانية 
=لترجمة الروائع، بيروت 1980، الفصل الس��ابع، 1328 أ � ب )37 - 41( وهذه خاصية مش��تركة 
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المتوّحـد

إن تقّصينا السابق لمفهوم التدبير يساعدنا على تحديد معنى المتوّحد؛ 
فالتّدبير الذي يقصده ابن باجه هو تدبي��ر المتوّحد؛ أي الفرد الذي أحجم 
عن معاشرة الناس معاش��رة طبيعيّة، وظلّ يتدّبر أمره في وحدته. لكن يبدو 
أنّ صفة التوّحد تنفي عن فيلس��وف ابن باجه طبيعة اإلنس��ان المدنية التي 
تمثّل إحدى مس��لّمات الفلسفة الّسياسية منذ اإلغريق؛ فاإلنسان مدني بطبعه 

أو هو حيوان سياسّي؛ لكن الحكيم المتوّحد يصبح بفعله هذا »ال مدنياً«.
اللّغوي  المعنى  بتقّص��ي  البدء  ولكن علينا 
»المتوّحد  للتوّحد؛ إذ جاء في لسان العرب أنّ 
هو ال��ذي يبقى وح��ده يّطرد إلى العش��رة«. 
اس��تنادا إلى هذا التعريف يبدو التّوّحد نتيجة 
امت��دادًا للتدبير،  اختيار مت��رّو، ويكون بذلك 
البالغ  المتوّح��د  يطلبه��ا  التى  العش��رة  لكنّ 
بالتدبير مرتبة الحكيم بحس��ب ابن باجه هي 

أكمل أنواع العش��رة وأتّمها، وه��ي ال تتحقّق إاّل في المدين��ة الكاملة أو 
الفاضلة.

للتوّحد يصدق على مقصود ابن باجه  كما نجد للفارابي تعريفاً عاّماً 
»إن أحد معاني الوح��دة هو الوجود الخاص الذي ب��ه ينحاز كل موجود 
عّما س��واه، وهي التي بها يقال لكل موجود واحد من جهة ما هو موجود 
الوج��ود الذي يخّص��ه، وه��ذا المعنى من معاني��ه يس��اوق الموجود«1؛ 
فالمتوّحد قد انحاز بوجوده عّمن س��واه من أهل المدينة الذين ال يرقون 

إلى مرتبة الفضيلة.

في الفلسفات القديمة والوسيطة وهي تفسير اختالف المدن وتنوعها باختالف النفوس وتنوّعها، 
وهو يدخ��ل في إطار تصور عضوّي للمدينة وسيش��هد العصر الحديث نش��أة براديقم ميكانيكي 
للمدينة، فتصبح بمثابة اآللة المصطنعة. النظرة األولى تنبع من رؤية إحيائيّة، أّما الثانية فهي 

متأثّرة بنجاح علم الميكانيكا.
1 ـ الفارابي، كتاب السياسة المدنية، مذكور ص 45.

=

»اإّن كل فرد  اأر�سطو:  يقول 

في المدينة العادلة يجعل 

ال�ّسعادة غاية له؛ بل  من 

اإذ  اأبعد من هذا؛  يذهب 

يرى البحث عنها �سبب 

ن�سوء الدول وتنّوعها«
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النابت وَقْلب المعنـى

والم��رادف للمتوّحد ه��و النّابت، ومعل��وم أنّ ابن باجه يعرف اس��تعمال 
الفارابي لهذه الكلمة؛ ولكنّه يس��تعملها بضرب من قل��ب المعنى. وردت كلمة 
النوابت لدى الفارابي في معرض حديثه عن االجتماعات المدنيّة: »إن النوابت 
في المدن منزلتهم فيها منزلة الشيلم في الحنطة والّشوك النابت في ما بين 
الزرع أو سائر الحشائش غير النافعة والضارة بالزرع أو الغرس«1، وال يمكن 
فهم مقصد الفارابي من النواب��ت إاّل عندما ننتبه إلى نظرته المعيارّية، وهي 
خاصية الفلس��فة السياس��ية منذ اإلغري��ق، وتقتضي االنطالق م��ن المدينة 
بانحاللها.  الفاضلة )النموذج أو المثال( التي يمثّل وجود النوابت فيها إيذاناً 
ويقوم الفاراب��ي بإحصاء أصنافهم وهي كثيرة فمنهم متقنّصو الس��عادة، وهم 
»المتمّس��كون باألفعال التي ُتنال بها الّسعادة« غير الفاضلة، والُمحّرفون وهم 
»صنف يعمد إلى ألفاظ واضع الس��نّة وأقاويله ف��ي وصاياه، فيتأّولها على ما 
ُيوافق هواه« المتعارض مع العقل، والمارق��ون وهم »صنف قصور فهمه يجعل 
أفعاله خارجة عن مقصد الرئي��س األّول، فيضلّ وال يش��عر«، وغير القانعين 
»بما تخيّل��وا فيتدرّجون في االسترش��اد وطلب الح��قّ«، والمزّيفة وهم صنف 
»ُيزّيفون ما يتخيّلونه... طلباً للغلبة أو أغراض جاهليّة، وغايتهم تبرير ميلهم«، 
ومنهم أيضاً القاصرون في التّخيّل المس��يئون للفه��م دون وجود موضع عناد، 
والُمكّذبون المتعّم��دون لمن يقول: إنّه أدرك الحقيق��ة، والجاهلون الُمتألّمون 
من جهلهم وحيرتهم والمتأذّون بها، وأه��ل الّظن بأنّ »الحقّ هو ما ظهر لكلّ 

واحد«، فيتوّهمون بأنّ الغايات هي التي يختارونها هم ويؤثرونها.
كلّ هذه األصناف م��ن النوابت ال َيْحُصُل في نظ��ر الفارابي من آرائهم 
مدينة أصاًل، وال َجْمٌع من الجمهور عظيم، فهم دوماً مغمورون في جملة أهل 
المدينة، ورغم ذلك فهم خطر عل��ى المدينة؛ لذلك ُيوّجه الفارابي نصيحته 
التالية إلى رئيس المدينة الفاضلة »فمن أجل ذلك واجب على رئيس المدينة 
الفاضلة تتبّع النابتة وإش��غالهم، وعالج كلّ صنف منه��م بما ُيصلحه خاّصة 

1 ـ نفسـه، ص 87.
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إّما بإخراج من المدينة أو بعقوبة أو بحبس أو بتصريف في بعض األعمال وإن 
لم يسعوا له«1. والعالج الذي اقترحه الفارابي على الرئيس وأورده في شكل 
سلّم عقوبات دليل على شّدة خطرهم، وما يؤّكد ذلك أنّ الفارابي ُينهي كتاب 
السياسة المدنيّة بطرح هذا الموضوع ومعالجته، وهذا ما يدفعنا إلى التفكير 
في مس��ألة أساس��يّة، وهي أنّ نظام المدينة الفاضلة ال يسمح باإلقامة فيها 
لمن تحمل آراؤهم حول غايات الحياة سمات التنوّع والشذوذ وهذا أمر آخر. 
ولكن ما يهّمنا هنا عل��ى نحو خاص هو العكس الذي أج��راه ابن باجه على 
مفه��وم النوابت؛ إذ كتب: »فأّم��ا من وقع على رأي صادق ل��م يكن في تلك 
المدينة أو كان فيها نقيضه هو المعتقد فإنّهم يس��ّمون النوابت، ونقل إليهم 

هذا االسم من العشب النّابت من تلقاء نفسه بين الّزرع«2.
فالنّابت في تصوّر الفارابي هو الش��اذ في المدين��ة الفاضلة وهذا هو 
النابت الس��يئ. والنابت هو الش��اذ ف��ي المدينة غير الفاضل��ة، وهذا هو 
الفيلس��وف كما يصوّره ابن باجه الذي ما من ش��ّك في أنّه ُمّطلع على هذا 
التعريف. ولئ��ن كان أمر اخت��الف تصوّر اب��ن باجه عن تص��وّر الفارابي 
ال يتعلّق بإس��اءة فهم وال بتحريف؛ ألن ابن باجه قّدم تعريفه والتزم به في 
كلّ ثنايا التحليل، وذلك ما فعل الفارابي قبله، وكأنّ األمر شبيه بالتعريف 
الذي يقوم علي��ه البرهان في الرياضيات؛ إذ التّعريف��ات أّوليات ال يبرهن 
عليها، وإنّما يبرهن بها. ولكن تساؤلنا حول هذا االختالف بين الفيلسوفين 
يتعلّق بدافع صاحب تدبير المتوّحد إلى ذلك القل��ب للمعنى، والمرّجح أنّ 
المنطلق يفّس��ر االختالف بين التمّش��يين: انطلق الفاراب��ي مثلما درج على 
ذلك فالس��فة الّسياس��ة من نظرة معياري��ة تنطلق من المدين��ة الفاضلة 
وشّخص فسادها الذي من أهّم أسبابه وجود النوابت السيّئين، أّما ابن باجه 
فق��د انطلق من نظرة واقعيّة � تس��لّم باألس��س التي أرس��اها الفارابي في 
الفلس��فة السياسيّة الناطقة باللس��ان العربي � يبّررها الس��ياق االجتماعي 
والسياس��ي الذي وجد فيه موضوعها مشكل النّوابت الذي أنهى به الفارابي 

1 ـ نفسـه، ص 106.

2 ـ التدبير، ص 45.
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كتابه، ورأى أن الّش��واذ لم يبقوا قلّة؛ بل أصبحوا الكثرة في المدينة التي 
أصبح��ت بدورها غير فاضل��ة، ومن ثّمة أصبح الش��واذ فيه��ا � بحكم قلّة 

العدد � نوابت؛ لكن بالمعنى الموجب للكلمة.
إذًا متوّحد ابن باجه هو ش��اذ في المدينة غير الفاضلة ووجوده عالمة 
على عدم كمال االجتماع المدني. ولو تأملَت في تشبيهه بالعشب النّابت من 

تلقاء نفسه بين الزرع لتبيّنت بالغته على األقلّ في النقطتين التاليتين: 
1 � أنّه ش��ذوذ مقارنة ببقية األفراد الذين ينبت��ون بفعل أفراد المجتمع 
غير الفاضل، وتتقاطع ص��ورة المتوّحد مع صورة النب��ي النّابت في مجتمع 
فاس��د )أو أّمة ضالّة(. ولكن هل يعني ذلك أنّ الفيلس��وف نبّي؟ يبدو األمر 
غير ذلك؛ ألنّ الفيلس��وف »نابت من تلقاء نفسه« في حين أنّ النبي مبعوث 
م��ن تلقاء قوّة علي��ا، وهذا االختالف نفس��ه قائ��م بين التجربة الفلس��فية 
والتجربة الصوفية؛ فالفلسفة طلب ذاتي للمعقول، في حين يّدعي الّصوفيون 
أنّهم يحصلون على غايتهم بمجّرد االس��تعداد لتلقّي اإللهامات واإلش��راقات 
الّروحانية، وفي هذا االختالف يكمن جوهر الخصومة التقليدّية بين الفلسفة 
والتصوّف1. وبه��ذا المعنى تكون الفلس��فة طلباً ذاتياً لالس��تكمال بإخضاع 
النفس لس��لطة العقل أو بجعل الش��هوة في خدمته. وتقتضي نظرية الفيض 
التي يقول بها ابن باجه عقب الفارابي اّتصال العقل اإلنساني وقد بلغ درجة 
العقل المس��تفاد بالعقل الفّعال. ويختلف االتصال كما يتحّدث عنه ابن باجه 

1 ـ كتب ابن باجه في رس���الة الوداع: »وقد وصل إلينا كتاب الرجل المعروف بأبي حامد الغزالي، 
وسّماه »المنقذ«، وصف فيه طرفاً من سيرته وذكر أنه ش��اهد عند اعتزاله أمورًا إلهية، والتّذ 
التذاذًا عظيماً، ومما قاله: »فكان ما كان مما لس��ت أذكره«. وهذه كلها ظنون وأشياء يقيمها 
مثاالت الحّق. وهذا الرجل يبين من أمره أنه ل��م ينتقل عن هذا الصنف وال عن مآله األّولي، 
وأنه غال��ط أو مغالط بخياالت الح��قّ. فإنه يبين ذلك م��ن أنه يجعل الغاية ]وهي[ مش��اهدة 
العالم العقلّي � زعم � وااللتذاذ بما يراه اإلنسان في ذلك العالم من العجائب، ويضرب لذلك 
مثاالً بالمدن الكبار، وأن اإلنسان يلتّذ بالوصول إليها ومشاهدة أحوالها وأحوال أجزائها، فكيف 
بالعالم العقلي؟ وأنّ نس��بة مش��اهدة ذلك العالم إلى لّذة مش��اهدة أهل المدن الكبار كنسبة 
ذلك العالم إلى أهل المدن الكبار إلى س��ائر ما يقوله، مّما يفهم ب��ه أنّ الغاية القصوى من 

علم الحقّ االلتذاذ« رسائل ابن باجه اإللهّية، ص 121.
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كتتويج للتجربة الفلس��فية عن االتصال كما يتحقّق في النبوّة والتصوّف في 
أنّ األول إنساني معقول في حين أنّ الثّاني إعجازي إلهي.

2 � ووجه الّشبه بين الفيلسوف والعشب النابت من تلقاء نفسه بين الّزرع 
هو أنّ التدبير فعل يقوم به صاحبه ليكس��ر قيود الع��ادة؛ لذا ال يمكن إدراج 
الفيلسوف  الفلس��فة ضمن مجاالت فقدان اإلرادة واس��تالب االختيار رغم أنّ 
يبدو مجبرًا على التوّحد، ونبات هذا العشب تلقائيا يجعل التّدبير وسيلة القوّة 
النّاطقة في النّفس لتتحّرر وتحقّق س��عادتها الخاّصة، فالفعل اإلنساني يتميّز 
عن الفعل الجمادي والفعل الحيواني بكونه يختّص باالختيار والروّية والغايات 
ال تتحّدد إاّل في��ه1. ومن الضروري اإلش��ارة إلى أنّ التدبير لي��س علماً؛ ألنّ 
موضوعه هو الطارئ والمتقلّب، وهو الفعل القائم على االختيار، إنّه فعل تعقّل 
يقوم به الفيلس��وف كي يحقّق غاي��ة ذاتية ووقتية، أي س��عادته هو كفرد في 

مدينة انزلق أفرادها في البحث عن الّسعادات غير الفاضلة.

ال�سيا�سّية طبيـعة المتوّحـد 

إذا كان ه��ذا هو المتوّحد فهل يفقد طبيعته كحيوان سياس��ي؟ لقد أّكد 
أرس��طو منذ القديم »أنّ الدولة من األمور الطبيعيّة، وأنّ اإلنسان من طبعه 
حيوان مدنّي، وإن لم يكن مدنيّاً، ال اتفاقاً ولكن بالطبع، اعتبر أس��مى من 
البش��ر أو ُعّد رجاًل سافاًل، ش��أن ذلك اللّئيم الذي قّرعه هومروس إذ قال 
عنه: »إنّه متوّحش جان مش��ّرد«2. هذا الموقف األرس��طي تبنّاه فيلس��وفنا، 
وعبّر عنه كما يلي: »تبيّن في العلم المدنّي أنّ االعتزال ش��ّر كلّه؛ لكنّ هذا 
إنّما هو بالذات، وأّما بالعرض فخير«3. ال يبدو توّحد الفيلسوف بحسب ابن 
باجه نفياً للطبيعة البش��رية؛ بل هو أمر عارض وض��روري كتناول المريض 
الدواء أو شرب المس��لم للخمر اتقاء الموت عطشاً. ومن المالحظ أنّ وعي 
ابن باجه بهذا المش��كل دفعه إلى اإلش��ارة في الفصل الخامس عش��ر من 

1 ـ انظر الباب الثاني من التدبير.
2 ـ أرسطو، في السياسة، مذكور، 1253 آ )3 - 6(.

3 ـ التدبير، ص 91.



18

وثقافات مدن 

التّدبير إلى أنه من واجب المتوّحد أال يصحب إال أهل العلوم وإن عدموا في 
سيرة من الّسير فعليه »أن يعتزل عن النّاس جملة ما أمكنه فال يالبسهم إال 

في األمور الّضرورية، أو بقدر الّضرورة«.
فحكم��ة المتوّحد تتعيّن ف��ي تواصله م��ع أهل الفكر ف��ي عصره وما 
انعزاله التّ��ام إاّل اختيار ضروري س��ببه انع��دام أهل الفك��ر. يتوّحد ألنّ 
االجتماع القائم في المدينة لم يبلغ الكمال، وعندما تكون المدينة مسرحاً 
للحوادث والمصادفات وأفعال الناس التي يمكن دوماً أن تكون على غير ما 
تعلّق األمر بالتجّمع العائلّي أو المدينّي. ول�ّما تكون هذه  هي عليه، س��واءً 
غير موافقة لما يقتضيه العقل لتحقيق الع��دل والخير يكون التوّحد عمليّة 
إنقاذ للنفس من الهالك النّاجم ع��ن ذلك االجتماع غير الفاضل هذا من 
جهة الحياة العمليّة، وُبدهم عن تحصيل العلم وهذا من جهة حياة الروح؛ 
إمكان أفضل عشرة وتوّحده يجعله  إذ يتوّحد الفيلس��وف لكي يتدّبر نظرياً 
غريباً بفكره ع��ن أغلب أفراد أّمت��ه. وتظهر غربة الفيلس��وف في انعزاله 
بروحه عن المجموعة لكي يحقّق الّسعادة الّروحية الفردية التى حرم منها 
الباقون نتيجة انغماس��هم في االجتماع غير الفاضل. ولكن انعزال المتوّحد 
عن أفراد المدينة ال ينفي تواصله معهم في م��ا هو ضروري للحياة. لهذا 
ال يك��ون التوّحد بالمعن��ى الدقيق انعزاالً جس��دياً ع��ن المجموعة؛ بل هو 
اّتخاذ موقف مترّو لكي ينقذ الفيلسوف ما يقدر على إنقاذه أال وهي نفسه. 
ولعلّ هذا ما قصده ابن رشد في تلخيص السياسة عندما كتب »والسبب... 
]وراء عدم حص��ول الجمهور في زمانه على أّية فائدة من وجود الفالس��فة 
بينهم والذين هم فالس��فة بحقّ[ هو وجود الفالس��فة الزور الذين يّدعون 
الفلس��فة ويتظاهرون بها، وإن كان ينقصهم خصال الفيلسوف الحقّ. ذلك 
أنّ الفيلس��وف الحقّ نادر الوجود. وحتّى إن وجد مثل��ه، فإنه من الصعوبة 
بمكان أن يراع��ى علمه حقّ رعايت��ه أي الفلس��فة الحقّة...]إلى أن يقول[: 
وعندما يحدث عرضاً أن يقوم فيلس��وف في هذه المدن، فإنه يكون بمثابة 
إنس��ان وس��ط الوحوش الضارية. وهو بالطب��ع غير ملزم بأن يش��اركهم 
وحش��يتهم، وإن كان ي��رى أنه غير قادر عل��ى مواجه��ة كل الوحوش التي 
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تعترضه؛ ولهذا فإنه يلجأ إلى التوّحد مع نفس��ه، وعندها لن ينال الكمال 
األسمى الذي ال يجده إاّل في المدينة الفاضلة«1.

ُيع��ّد التّدبير والتوّح��د صفتين متالزمتي��ن للفيلس��وف؛ فبالتدبير يتحّرر 
الفيلسوف من االنغماس الكلي في الحياة المدنية التى يجد نفسه فيها طبيعيا 
ليرسم طريقه نحو غاية غير موجودة في هذا الوجود الذي لم يختره. بالفكر 

والتّرّوي يقطع طريقه نحو س��عادة أخالقية؛ ولكن 
هذه السعادة تكون ذاتية ويشهد على ذلك توّحده 
الذي يتّخذ مظهر الّش��ذوذ أو االنبتات أو الغربة. 
هذه الصورة للفيلس��وف نجد مثيلتها في السجين 
الس��ابع من  الفص��ل  ف��ي  الكهف  إل��ى  العائ��د 
نهاية  إلى  يلّم��ح عبرها  الذي  أفالطون  جمهورّية 
س��قراط وفي فش��ل حي )بن يقظان( ف��ي هداية 
النّ��اس إل��ى الحقيقة، فش��له ال��ذي أرجعه إلى 
وبغربة جديدة.  السابقة في موطنه األصلي  عزلته 

وتوجد هذه الصورة أيضاً في تجربة الغزالي الصوفية التي رفعته في اعتقاده 
فوق عموم الناس، لّما أصبح من زمرة العارفين باهلل ومن أوليائه المخلصين 
ليلتزم بعدم إفشاء حقيقته الّصوفيّة لغير أهلها. ورغم الخصومة التقليدّية بين 
الفلس��فة والتّصوف )الغزال��ي / ابن باجه وابن رش��د( فإنّ ابن رش��د يصوّر 
الفيلس��وف مفكّرًا احتفظ لنفس��ه بالحقيقة البرهانية، ويض��ن بها على غير 
أهلها، ويكتفي بُمخاطب��ة النّاس بما يفهمون. هذا هو المخرج الذي وجده ابن 
رش���د من فوضى الخصومات التي كان الفقه��اء والمتكلّمون طرفاً فيها، وهم 

الفالسفة الزور، وكانوا الخطر على مقام الفلسفة في فضاء ملّي.

يوتوبيا مدينـة الخير وال�سعادة

إنّ التّوحد فعل مالزم للفيلسوف رغم تضاربه مع مدنيته الثّابتة، ويكون 
التدبير  فعاًل اضطرارياً جّراء وجود الفيلس��وف ف��ي اجتماع ناقص؛ ولك��نّ 

1 ـ ابن رشد، تلخيص السياسة ص 146.

األ  من واجب المتوّحد 

اأهل العلوم  اإل  ي�سحب 

واإن عدموا في �سيرة من 

»اأن يعتزل  ال�ّسير فعليه 

عن الّنا�ص جملة ما اأمكنه 

اإل في  فال يالب�سهم 

اأو  رورية،  الأمور ال�سّ

رورة« بقدر ال�سّ
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يجعله فعاًل اختيارياً لغاية تحصيل الّس��عادة؛ إاّل أنّها س��عادة فردية يطلبها 
الفيلس��وف في غياب المدينة الفاضل��ة التي يكون فيها كل األفراد س��عداء 
بالفعل، وتبدو سعادة المدّبر المفرد أمرًا ممكناً وفي متناوله، وتبقى المدينة 
الفاضلة يوتوبيا الفيلسوف، ويبقى التّدبير فعاًل متجهاً نحو المستقبل، وواعد 
ب��أنّ مدينة الخير غير مس��تحيلة، ويبق��ى النابت نبض الحي��اة المعلن عن 
إمكان تحقق الحلم. ل��ذا تتغيّر منزلة التّدبير والتّوحد مع تحقّق الكمال في 
االجتماع. يقول ابن باجه: »يسقط هذا الذي نقوله متى كانت المدينة كاملة 
وتس��قط منفعة هذا القول«1. ويعني ذلك أنّ جدوى ما يقوله المدّبر تحقيق 
المدين��ة الفاضلة، وعندما تصبح ه��ذه المدينة واقعاً يصبح التّوّحد ش��ّرًا، 
وتدبير نيل الّس��عادة الفردية غير الزم؛ ألنّها تنتج بصف��ة ضرورية، ويظلّ 
التدبير الوحيد الممكن هو تدبير رئيس المدين��ة الفاضلة لجزئيات الحياة 
المدنية حتّى تؤّدي إلى س��عادة الجميع. وجود الفيلس��وف النّابت دليل على 
سقوط المجتمع في حالة مرضية وتش��تّد الحاجة إلى التّدبير باشتداد هذه 
المدّبر هو  األزمة. وإذا كانت الحكومة عند ابن باجه طّب المعاش��رات فإنّ 
من ينش��ئ قوال في هذا الطّب ينقذ به نفس��ه مّما أصاب��ه من مرض جّراء 
معاش��رته لآلخرين )المرضى( ولع��لّ هذا ما قصده ابن رش��د في تلخيص 
السياس��ة لّما كتب »وفي ما يخّص الخصال التي ذكرناها عن الفيلس��وف، 
فإنها موجودة في العديد من هؤالء الذين نشأوا في مدننا هذه، وترّبوا على 
األحكام المس��تنبطة من الفلسفة. فش��أنهم في ذلك ش��أن المريض الذي 
يش��فى من مرضه عندما يتناول الطعام الجيّد«2، ويسعى المدّبر في مرحلة 
الحقة إلى معاش��رة أهل العلم )األصحاء(، وكلما ق��لّ عددهم دلّ ذلك على 
اش��تداد األزمة في المدينة، وتفاقم العداء والمرض والفقر بين متساكنيها. 
ومّم��ا يؤّكد مرض المجتم��ع غير الفاضل تس��مية ابن باج��ه القضاء بطّب 
النفوس قياس��اً على طّب األبدان. ونجد في كتاب تدبير المتوّحد إشارة منه 
إل��ى أنّ المدينة الفاضلة ليس��ت في حاج��ة إلى طبي��ب؛ ألنّ أهلها يتّبعون 

1 ـ التدبيـر، ص 76.
2 ـ ابن رشد، نفسه، ص 145.
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نظاماً غذائياً ال يمرض كما أنّها في غير حاج��ة إلى القاضي )أي الفقيه(؛ 
ألنّ متس��اكنيها متحاّبون وال يختصمون. فالمدينة الكاملة ليس��ت في حاجة 
إلى الطبيب والقاضي رغم ضرورتهما في الم��دن غير الفاضلة، وعلى هذا 
األس��اس تتّضح بعض مالمح يوتوبيا المدينة الفاضلة؛ حي��ث تكون المحبّة 
رابطاً بين متس��اكنين يتبعون نظاماً من الغذاء ال يحتاجون معه إلى الطب، 
كما أنّهم ال يحتاج��ون إلى قول في تدبي��ر المفرد لس��عادته؛ ألنّهم جميعاً 
سعداء. إنّ التّدبير والطب والقضاء »صناعات« تنشأ في المدن غير الكاملة 
يحلّ بها األفراد مش��اكلهم الفردي��ة بطرق مختلفة، التدبي��ر هو فعل الفرد 
بذاته على ذاته بصفت��ه تأّدًبا وتهذيباً للنفس، والط��ب والقضاء يقوم بهما 
مختصون على غيرهم م��ن المرضى والمتخاصمين. وتق��ّدم كلها حلوالً غير 
جذرية؛ ألنّ الحلّ ال يكون جذرياً إال بنش��أة المدينة الفاضلة بما هي مدينة 
الح��ّب أو الّصداقة والغذاء الس��ليم والفكر الّصائب، مدين��ة ال يوجد فيها 
أعداء؛ ألنّ االجتماع الفاضل يجمع تلقائياً بين متس��اكنيها، فالفقر والمرض 

والجهل كلّها عالمات على غياب االجتماع الفاضل.
توّحد الفيلسوف دليل على فش��ل المدينة في بلوغ درجة الفضيلة لذلك 
يكون االنعزال )أي التوّحد( السبيل الضروري لينقذ الفيلسوف نفسه، ويكون 
التّدبي��ر الفعل الض��روري لخروج المدينة م��ن أزمتها. والتدبي��ر هو أيضاً 
عالمة على أزمة؛ لكنّه الوجه اآلخر منها. ففي غياب المدّبر الفاضل للمدينة 
بل وفي غياب المدينة الفاضلة من الواقع الذي يعيش فيه الفيلس��وف يكون 
المتوّحد العالمة الوجودّي��ة على إمكان الخروج من األزم��ة، ويكون تدبيره 

الّسبيل المؤّدي إلى الخالص الذاتي من شرور االجتماع غير الفاضل.

متوّحـد ما بعد ابن باجه

ال تقاس أهميّة فلسفة ما بطرحها للمش��اكل واقتراح حلول لها بقدر ما 
لتأّمالت  تقاس بتأسيس��ها لطرح تتالقفه األجي��ال الاّلحقة ويكون منطلق��اً 
متجّددة، وهذا م��ا يصدق على مس��ألة تدبير المتوّحد. مش��كل عدم تأقلم 
الفيلس��وف في الجس��م السياس��ي الذي يوجد فيه طبيعيّاً تناوله ابن باجه 
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بالّرب��ط المب��ّرر بين التّدبي��ر والتّوّحد، وه��ذا األمر كفيل بتحقيق س��عادة 
الفيلس��وف المفرد. وقد طرح ابن طفيل المعاصر الب��ن باجه � وقد ذكرنا 
تقديره له � المش��كل نفس��ه في كتاب حّي بن يقظان. ورغم اّتباعه طريقاً 
مختلفاً محاوالً ردم الهوّة بين الفلس��فة والتصوّف عب��ر التوفيق بين التقليد 
الفلس��في المش��رقي الس��ينوّي والتصوف ال��ذي يمثّل��ه الغزالي ف��إنّ حّي 
)متوّحد ابن طفيل( قد القى في تجربة التواصل مع الغير الفشل نفسه الذي 
انطلق من��ه متوّحد ابن باجه، لذلك اختار وهو مضط��ّر العودة إلى جزيرته 
النائي��ة ليخلو إلى نفس��ه من جديد ويح��دس الحقائق ف��ي اتصاله بواهب 

الصور الروحانية ويحقّق سعادة المفرد.
أّما ابن رشد فقد س��عى إلى تحقيق المصالحة بين الفقهاء والفالسفة 
من خالل إثبات االتصال بين الحكمة والش��ريعة معترفا للفالس��فة بشرعية 
اس��تعمال القياس البرهاني في بحثهم عن الحقيقة بوسائلهم العقلية؛ ولكنّه 
يفرض عليهم نوعا من التّوحد الروحي؛ ألنّه يمنعهم من إفشاء الحقيقة في 
غي��ر أهلها، ووجود الفالس��فة نادر كما ذكر لنا س��ابقاً، أّم��ا الفقهاء فهو 
يلزمهم بواج��ب احترام حقّ الفالس��فة في اإلقامة داخل المدينة وممارس��ة 
نشاطهم الفلسفي فيها. وبما أنّ »فعل الفلسفة ليس شيئا أكثر من النظر في 
الموج��ودات واعتبارها من جهة داللته��ا على الخالق«1؛ فإنّ االش��تغال بها 
واجب بالشرع. ويجد ابن رشد في س��يرته وهو الفيلسوف الفقيه دلياًل على 
إمكاني��ة أن يحيا المرء م��ع المجموعة ف��ي المدينة غي��ر الفاضلة، وذلك 
بوصفه فقيه )طبيب المعاش��رات(، ويخلو إلى نفسه )يتوّحد( بوصفه فيلسوفاً 

يتأّمل الحقيقة ويتأّولها برهانياً.
لكنّ عمق اإلش��كال ال��ذي طرحه ابن باج��ه وثراءه البيّن ف��ي الكتابات 
الفلس��فية التي ارتبطت به ال يس��محان لنا ب��أن نّدعي إمكاني��ة فهم عالقة 
الفيلسوف بالمدينة كما فهمه معاصرو ابن باجه أو اعتباره إشكاالً تاريخياً قد 
عفّى عليه الزمن. مش��كل تدبير المتوّحد ال يكتس��ب معناه أّوالً إاّل في نطاق 

1 ـ ابن رشد، فصل المقال، ص 27.
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الفلس��فة القديمة والوس��يطة والعصر الذي أنجبها، وهذا ما قمنا به في ما 
س��بق من فقرات. لكن من واجبنا كقارئي��ن لتاريخ الفلس��فة أال نتغافل عن 
األح��داث المادية والفكرية الت��ي جعلتنا نختلف عن أس��الفنا أو على األصّح 
جعلتهم غرباء عنّا. إنّ عدم اعتبار ما حدث من تطوّر في التاريخ عاّمة وتاريخ 
الفلس��فة والعلم خاصة يفّس��ر إمكان التعس��ف ف��ي فهم نظرية اب��ن باجه. 
والحدثان األساسيان اللذان حصرا المشكل الباجوي في تاريخ الفلسفة هما: 

� أّواًل: لق��د بادت المدينة الت��ي كان ابن باجه يفكّ��ر داخلها وانتهت، 
وهذا وضع أس��وأ من وجود المدين��ة غير الفاضلة، فس��قوط المدينة وأفول 
الحضارة اإلسالمية في بالد األندلس قطع الّصلة بين فلسفتها والتربة التي 
نبتت فيها، هذا ما وقع على صعيد الفضاء. ومن جهة أخرى اتس��عت أوروبا 
في أغلب أنحاء العالم: بدأ االتساع في العالم الجديد، ثّم سقطت الخالفة 
اإلس��المية واس��تعمرت أكثر أجزائه، وفي األخير نش��أت لدين��ا بعد موجة 
االستعمار دول قطرّية مختلفة تتراوح أشكال نظمها من إمارات ومملكات إلى 
جمهوريات تنبني على أس��س في التنظيم حديثة مس��قطة وه��ي في الغالب 

هجينة، ال هي بالقديمة وال بالجديدة.
� ثانياً: ورث »الغرب« فلسفة »الش��رق« بالمعنى الواسع لكلمة فلسفة، 
وطوّعها ف��ي نمط تفكير حض��ارة متج��ّددة وقوّية وذات منح��ى كونّي فكرًا 
وفعاًل، وهي التي نلقّبها اآلن بالحديثة، ومعل��وم أنّ العالم الغربي متأّت في 

جزء منه من الفلسفة السياسيّة.
على ض��وء هذين الحدثي��ن الجللي��ن أصب��ح العالم القدي��م والفكر 
المرتبط به يبدو شيئاً فش��يئاً للمطلعين عليه والفاعلين فيه أو المنفعلين به 
غريباً عنه��م، لذلك فإنّنا نروم م��ن خالل المالحظات جع��ل هذه الغرابة 

معقولة في تاريخ الفلسفة الذي هو جزء من تاريخنا: 
1 ـ تّمت تأّمالت اب��ن باجه في نطاق براديقم الوجود )بما يحتويه من 
واجب الوج��ود وممكن الوج��ود(، ومعلوم أن هذا البراديقم ش��ديد الصلة 
باإلرث األرس��طي المتعلّق بفكرة الكوس��موس اإلغريق��ي؛ أي ذاك العالم 



24

وثقافات مدن 

المغلق والمنّظم والمتفاض��ل األجزاء. وفي هذه الرؤية األنطولوجية يتجلّى 
نظام النفس )الوجود الفردي( ونظ��ام المدينة )الوجود الجماعي( محاكاة 
لنظام العالم )عالم الس��ماء وعالم الكون والفس��اد( ويصدق هذا القول 
على فلس��فة الفارابي السياس��ية التي يس��لّم بها ابن باجه أساس��اً نظرياً 
لتأّمالته الفلسفيّة في كتاب التدبير. ولكن الثورة العلمية الحديثة عصفت 
بهذه النظرّية الكس��مولوجية ليصبح عالم المحدثين موّحدًا غير متفاضل 
األج��زاء وال منتهياً. براديق��م الفلس��فة الحديثة يدور ح��ول فكرة الذات 
الفردية، الفكر الوس��يط ينطلق م��ن اهلل واجب الوجود بذاته وبه يفّس��ر 
نظام الكون، ثّم ينحدر إلى الّرئيس وبه يفّسر نظام المدينة. أّما الفلسفة 
الحديث��ة فهي تنطلق م��ن الفرد الطبيعي كأس��اس لكلّ تنظيم سياس��ي، 
والتعاقد يق��وم على موازنة بي��ن مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة تس��مح 

بالتعايش دون تهديد األفراد لبعضهم.
2 ـ ينطلق ابن باجه من مس��لمة الحق الطبيع��ي القديم، وهي أنّ الفرد 
بطبعه حيوان سياسّي، أّما الفلسفة الحديثة فقد قلبت هذه المسلّمة، وانطلقت 
من فرضيّة مفادها أنّ الفرد غير مدني بطبعه. قامت أكثر الفلسفات السياسية 
الحديثة على التس��ليم بتعارض بين طبيعة بشرية غير مدنية )متوّحشة وأنانية 

وعنيفة( ومدنيّة سياسيّة غير طبيعيّة )غير تلقائيّة( أي اصطناعية.
3 ـ يقترح ابن باجه بمفه��وم التدبير االنغماس في حياة التّأّمل وتهذيب 
الذات وفق س��لّم الفضائل حالًاّ ألزمة الحياة في المدينة، ويتّسم هذا الحلّ 
بطابع ارس��تقراطي نخبوّي. أّما الفلس��فة الحديثة فقد وجدت الحلّ في عقد 

اجتماعي يتّم بين المجموع وصاحب الّسيادة.
4 ـ الفلس��فة القديمة تنشئ إيتيقا الّس��عادة وتربطها عضوّياً بالسياسة 
في حين أن الفلسفة الحديثة تنشئ إيتيقا الحق والقانون، وتنفصل الّسعادة 

كغاية للسياسة عن قيمتها األخالقية القديمة لترتبط بالملكية واالستهالك.
5 ـ التأّمل والتفكير النظري أهّم من الفعل منذ أرس��طو، وينطبق ذلك 
على ابن باجه، أّما الفلسفة السياسية الحديثة فقد نشأت من قطيعة؛ ولكن 
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األندلسي باجه  ابن  خالل  من  الفاضلة  غير  والمدن  الفيلسوف 

السياس��ة الحديثة كعلم اجتماعي تتبع علوم الطبيعة ذات المنهج التجريبي. 
متوّحد العصور الحديثة هو روبنس��ون ك��روزوي، ويصب��ح المتوّحد هو فرد 

الليبرالية الحديثة، أساس السياسة واالقتصاد..
6 ـ بدت الفلسفة مع ابن باجه بيداغوجيا حياة، بها يؤّدب الحكيم نفسه 
وُيهذِّبها، وغايته تحقيق الخير في وجوده المدني، وُيثمر ذلك سعادته، وعلى 
هذا النحو يكون ارتباط األخالق بالسياس��ة، لكن الحداثة ش��هدت انفصال 
هذين البعدين بعضهما ع��ن بعض وانجذاب الثانية إل��ى العلوم االجتماعية 

الناشئة والقانون1.
7 ـ نف��ى ابن باج��ه � ورأينا أنّ��ه يتبع في 
ذلك أرس��طو � صفة العلمية ع��ن التدبير، فهو 
مجّرد فطنة ومهارة في ترتي��ب األفعال لتحقيق 
الفلسفة السياسية الحديثة  غاية أخالقية؛ ولكنّ 
ترفع من ش��أن التقنية السياس��ية الت��ي تنّظم 
الدول��ة عل��ى أس��اس نفع��ي وم��ادّي، وتصبح 
السياس��ة ف��ي مفهومه��ا الجدي��د منفصلة عن 
األخالق. لذل��ك تنتقل حياة الفرد م��ن التأّمل 

والتفكي��ر إلى النش��اط والفعل، متوّح��د العصور الحديثة مثاله روبنس��ون 
كروزوي هذا المغامر في الجزيرة النائية الذي يخترع وينقل نتائج حضارته 
إلى م��كان آخر ويبحث بواس��طة العمل الدائب عن االنتص��ار على وحدته، 
وروبنس��ون مس��بوق بالمهاجرين إلى العال��م الجديد ب��دءًا بغزاته األوائل 
الباحثين عن الس��عادة ال في حياة التأمل وتهذيب النفس، وإنما في تجميع 
الثروات ث��ّم في ملكي��ة األراضي. والمتوّحد ه��و أيضاً المتوّحش الش��رير 
)هوبس( أو الطيب )روس��و(، ومتوّحد العصور الحديثة هو أيضاً الرأسمالي 
الذي يس��لك وفق مبدأ »العم��ل هو مصدر الث��روة«، والمتوّح��د هو أيضاً 
المس��تهلك الذي يبحث بواسطة اإلفراط في االس��تهالك عن سعادة المفرد 

HABERMAS, Théorie et pratique (1), Trad. Gérard RAULET, Paris, Payot, 1975. p. 71. 1 ـ 

ال�سيا�سية  اإّن الفل�سفة 

الحديثة ترفع من �ساأن 

ال�سيا�سية التي  التقنية 

تنّظم الدولة على اأ�سا�ص 

نفعي ومادّي، وت�سبح 

ال�سيا�سة في مفهومها 

الجديد منف�سلة عن 

الأخالق
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وثقافات مدن 

)اإلنس��ان ذو البعد الواحد، هربارت ماركوز( ولكن تطور تقنيات التواصل 
إلى مزيد من ع��زل الذوات بعضها ع��ن بعض رغم  واالتصال أّدت أيض��اً 

مظاهر االقتراب )أدورنو(.
لكنّ هذه النظرة الجديدة التي اتسمت بها الفلسفة السياسية للحداثة 
قد آلت إلى عدمية سياس��ية تجلت في انعتاق المعقولية السياسية من دائرة 
القيم وانتصار المذهب الوضعي على الفلس��فة السياسية، ومن ثمة انقالب 
العق��ل ضد ذات��ه وانتص��ار نزعة التحطي��م بال ح��دود )جدليّ��ة التنوير، 
هوركهايم��ر وأدورنو(. وكرد فعل على ذلك نجد معارضة ليو ش��تراوس تيار 
الحداثة السياس��ية متّهماً فلس��فتها بالوقوع في خطأ فادح يتمثل في العدول 
عن المثل األعلى لمدينة قدامى اإلغريق أو العبرانيين ومن ثمة إس��قاط كل 
قول في المدينة األمثل خارج دائرة الموضوعية. هذا الخطأ أفضى � بحسب 

شتراوس � إلى فشل الفلسفة السياسية الحديثة.
لكن يرى هابرماس أنّ هذا الفش��ل ليس نهائي��اً؛ ألن الخروج من أزمة 
الفلس��فة السياس��ية )وهي جزء من أزمة العقالنية( ممكن دون التراجع عن 
مكاس��ب الحداثة التي هي مش��روع لم يكتمل بعد؛ لذا فهو يقترح حالًاّ في 

تفعيل النقد، وهذا موضوع آخر.
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■  منسق برامج معهد المخطوطات العربية بالقاهرة.

مقدمة )هاج�سا الرقم والحرف(:

يعي��ش العالم اليوم هاجس��ين: هاج��س الرقم، 
وهاجس الحرف، وما ثورة المعلومات واالتصاالت 
� ف��ي جزء مه��م منه��ا � إال ثمرة م��ن ثمار االنش��غال 
بالرقم، أم��ا الحرف فهو وح��دة الكلمة الت��ي هي قوام 
اللغة،  � إذًا � بين الرقم / العدد، والحرف /  اللغة. نحن 
ثنائية ال بد من امتالكها لتحقي��ق الوجود الحضاري في 

هذا العصر.
من الرقم تولدت مصطلحات كثي��رة، منها الرقمنة. 

وحمل الحرَف عبر التاريخ ما نسميه اليوم بالمخطوط.
ومم��ا يؤس��ف ل��ه أنن��ا ل��م نس��تجب كم��ا ينبغي 
للهاجس��ين، والدليل القريب أننا نعاني ب��ل نعيش أزمة 
معرفية يعبَّر عنها بلغة اليوم بالفجوة الرقمية، كما نعيش 
أزمة لغوية، وليس أدلُّ عليها من أن العربية على اإلنترنت 

■ الحفيان  في�سل 

والرقمنة:  العربي  المخطوط 
واآلفاق الواقع 
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ال تزيد بوصفه��ا لغة محتوى عل��ى 1%، وأنها ال تعدُّ ضمن اللغات العش��ر 
العالمية ذات المحتوى األعلى على الشبكة العالمية !

قد تخدعنا حالة الرقمنة التي تجتاح مؤسس��اتنا؛ لكن الحقيقة أنها 
حالة ظاهرية شكلية قش��رية. أما المخطوط وهو موضوع الرقمنة ومادتها 
ا ونوًعا وتنوًعا،  فليس أحسن حاالً، فعلى الرغم من غنى التراث العربي كمًّ
والطاق��ات المختلف��ة الكامن��ة في داخل��ه، فإنن��ا حتى اآلن مش��غولون 
باستكش��افه والتعرف عليه، وما زلنا ندور في فلك نصوص فيه، فهرس��ة، 

وتحقيًقا )أو تصحيًحا(، ال نجاوز ذلك إلى ما وراءه.
٭  ٭  ٭

المفردة األولى في العنوان، وأنا لس��ت مهندًسا، وال عالقة لي بالحواسيب 
وثورة المعلومات، ولست قريًبا من عالم هذه التقنية ودقائقها، وإن كنت مسؤوالً 
بحكم كوني منس��ًقا لبرامج معهد المخطوطات العربية التاب��ع للمنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم )أليكسو( عن مشروع يتمثل في رقمنة رصيد المعهد من 

المخطوطات المصورة على ميكروفيلم، ويصل إلى نحو خمسين ألف مخطوط.
المف��ردة الثانية »المخط��وط« وهي ترمز للت��راث، وتحدي��ًدا التراث 
الفكري الذي هو � في تقدي��ري � أعلى أنواع التراث وأكثرها أهمية وتأثيًرا؛ 
ألنه نتاج العقل في أعلى درجاته )العق��ل العلمي( ونحن نملك رصيًدا كبيًرا 
محترًم��ا منه، ولفظ الرقمنة يرمز للحاضر، وألب��رز مظاهره وإنجازاته في 

حقل ما يسمى بثورة المعلومات التي هي سمة العصر.
ثم هناك مفردتان: الواقع واآلفاق.

ــ مفارقات العنوان  1
مف��ردات العن��وان ومفاهيمها وظالله��ا، كل ذلك جعلني ف��ي مواجهة عدة 

مفارقات:
المفارقة األولى القريبة في ما اس��تدعاه العنوان في شكله، أعني شكل 

الثنائية المزدوجة: المخطوط والرقمنة، والواقع واآلفاق.
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إن حياتن��ا الثقافي��ة والحضاري��ة ما زال��ت تعاني بحدة م��ن ثنائيات 
الماضي والحاضر، واألصالة والمعاصرة، والتراث والحداثة.. التي تش��طر 
العقول والقلوب مًعا، وما زلنا ال ندري لماذا نجعل حياتنا ومقوالتنا في حال 

مواجهة دائمة !
المفارق��ة الثانية تذهب بعي��ًدا، فتتجاوز خطر الثنائيات ف��ي حياتنا، إلى 
خطرها في وجودنا نفسه. إن التراث الذي ترمز له المخطوطات هو في جوهره 
»نحن« الماضية، هذه ال�»نحن« كانت حاضرة حضوًرا طاغًيا، أما »نحن« اليوم 
فمقطوعة الصلة أو تكاد بتحقيق إنجازات، ال في حقل ثورة المعلومات والرقمنة، 
وال ف��ي غيرها. هي إذًا أزمة وج��ود: إنجاز ضخم في الماض��ي، وغياب ضخم 

أيًضا في الحاضر، وبعبارة أدق »عن« )ال »في«( الحاضر.
المفارقة األخيرة ُتلمح من أننا أمة تراثية بامتياز؛ لكننا � ال شك � أمة 
خ��ارج العصر بامتي��از أيًضا، ونحن ن��رى أن دخول العصر إنم��ا يكون عن 
طري��ق »الت��راث«. بعبارة أخ��رى: إن وجودنا ف��ي الحاضر ل��ن يتحقق إال 
بالماض��ي، وليس المقصود بالحاض��ر والماضي الزم��ان؛ فالزمان ال يعدو 
كونه ظرًفا؛ إنما المقصود بالحاضر ه��و حياتنا اليوم، وبالماضي إنجازاتنا 
باألمس، وفي قلبه��ا »التراث المخطوط« أو »المخطوطات«، وإنما كان األمر 
كذلك ألن األمم التراثية � وفي مقدمتها األمة العربية اإلسالمية � ال ينبغي 
أن تتخلى عن تراثها أو تنقطع عنه، وال تستطيع ذلك حتى لو أرادته؛ إذ إن 
تخليها أو انقطاعها عنه يعني ببس��اطة أن تبدأ م��ن الصفر. وفي ظل قانون 
الت��داول اإللهي الذي يعني � ببس��اطة أيًضا � أن أمة أخ��رى تحمل الراية: 
راية الحضارة والتقدم؛ فإن قوة الجذب الذي تملكه هذه األمة )هي ش��عوب 
الغرب اليوم( س��تبتلع � كما ثقوب الكون السوداء � كل ما حولها، أو تنسخه 
أو تمسخه، فيلتحق بها ويذوب داخلها ويصبح جزءًا منها، وال منجاة من هذا 
االلتحاق أو اإللح��اق إال بالت��راث؛ ألن التراث )العظيم( ف��ي جوهره ليس 
إنجازات علمية فحس��ب؛ بل رؤية لإلنس��ان والكون والحياة، أو بلغة اليوم: 
رؤية للعالم، واخت��الف الرؤية أو خصوصيتها هو ال��ذي يصنع الحضارات، 

ويميز األمم، بعيًدا عن االستقطاب والذوبان وفقدان المالمح.
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بقي��ة العنوان: »الواق��ع واآلفاق« متعلق��ة � بالطبع � بحاض��ر المخطوط 
العربي ومستقبله؛ ولكنني لم أستطع دفع أن األمر يجاوز التراث إلى أصحابه. 
نحن اليوم محتاجون أن نفكر كثيًرا في واقعنا ونقيّمه، حتى نتمكن من تغييره، 

وحتى نحفز أنفسنا على التوجه نحو آفاق جديدة، فنكون امتداًدا لتراثنا.
إذا كانت الرقمنة بمفهومها القريب هي عملية تحويل النص أو األثر من 
الحرف أو الصورة الساكنة � على األقل فيما ُيَخيَّل لنا � إلى الرقم المتوثِّب 

حركة، فإننا نحن أنفسنا بحاجة إلى »رقمنة« حتى ننطلق نحو المستقبل!
واقع المخطوط ومس��تقبله وعالقته بالرقمنة إذًا هو موضوع هذا البحث، 
لكن ذلك ال يمنع من أن نقدم بتمهيد يوقفنا � باختصار وتركيز � على مفهوم 
كل من المخطوط؛ هذا الكائن التاريخي الذي وصل إلينا محموالً على أكتاف 
ا الت��ي فاجأتنا أو صدمتنا في  الزمان، والرقمنة؛ ه��ذه التقنية الحديثة جدًّ

العقود األخيرة. ويمكن أن تخدم المخطوط � بال شك � خدمات عظيمة.

ــ المخطوط: تحليل المفهوم  2

ما ه��و المخطوط؟ س��ؤال قريب، ويمك��ن أن تكون اإلجابة في أبس��ط 
صورها: الكتاب القديم المكتوب بخط اليد، وهي إجابة موهمة أو ملتبس��ة، 
وإزالة هذا اإليهام، وفك هذا االلتباس، يمرُّ عبر أحد أس��س نيوتن في فهم 
األشياء، أعني أس��اس االختزال الذي يقوم على تحليل الشيء إلى عناصره، 

والتحليل يوازي التفسير.
يتكون المخطوط من عنصرين رئيس��ين: األول هو الجس��م، أو الكيان 
المادي، أو الحامل وما يرتبط به، والثاني هو المحتوى أو النص أو المعرفة. 
األول يجعلنا ننظر إلي��ه على أنه »أثر«، والثاني يجعلن��ا نفكر فيه على أنه 
معنى؛ أي ش��يء ُيدرك بالعقل، وال يتوصل إليه بالحواس الظاهرة، واألثرية 
والمعرفية مًعا يشكالن المخطوط. في الغرب اليوم علم قائم برأسه يختص 
بدراس��ة أثرية المخطوط: الجس��م بعناصره جميًعا: الورق والمداد والخط 
والجلد والغالف الداخلي األمام��ي )طرة العنوان(، والورق��ة األخيرة )حرد 
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المتن(، واألشكال واأللوان، ويضيفون إلى ذلك كل ما عدا النص أو المادة 
العلمية األساسية التي صدرت عن المؤلف، ويندرج تحت )ما عدا( هذه أمور 

كثيرة تكون على حواشي النص، ويمكن قسمتها إلى ثالثة أقسام:
� قسم يتصل بالكيان المادي.

� وقس��م يتصل بالنص اتصاالً مباش��ًرا؛ ألن��ه يصحح��ه أو يخطئه أو 
جه أو يوثقه. يفسره، أو يستدرك عليه، أو يخرِّ

ا آخر  � وقسم ال عالقة له بالكيان المادي، وال بالنص، وربما يكون نصًّ
موازًيا، أو يكون عبارة عن معلومات أو أخبار أو تقييدات متفرقة مستقلة.

هذه األقسام جميًعا ُتدرس من جهة ارتباطها 
عل��م  إط��ار  ف��ي  )النس��خة(  بالمخط��وط 
الكوديكولوجيا، الذي ُيعن��ى � كما قلنا � بكل ما 
عدا النص األصل��ي للمؤلف، وضاب��ط ذلك أن 
النص،  ال بثاب��ت  الوع��اء  بمتغير  ُيْعنَ��ى  العل��م 
فالن��ص � في الغالب � ثابت ألّف��ه المؤلف على 
صورة واحدة، ومهما تغير الوعاء )النسخة( الذي 
باس��تثناءات س��ببها  فإنه يظل هو هو  فيه؛  كتب 

السقط والزيادة والتصحيف والتحريف، أما ما عدا النص فإنه يتغير بتغير 
الوعاء )النسخة( بدءًا من الورق والتجليد ونوع المداد ومالمح الخط وليس 

انتهاءً بالحواشي وقيود طرة العنوان وخاتمة النسخة.
المخطوط إذًا هو نص، ووعاء ومالم��ح فارقة تميز هذا الوعاء وتمنحه 
خصوصيته، هي التي تس��مى في علم المخطوطات ب� »خوارج النص« ويمكن 

أن نسميها »بيئة النص«.
وإذا كان الوعاء ومالمحه المميزة موضوع علم المخطوطات، فإن النص 
أو إخراجه للناس هو موضوع علم التحقي��ق، الذي يطلقون عليه في الغرب، 
وتحديًدا في ألمانيا: الفيلولوجيا. التحقي��ق أو الفيلولوجيا هو علم )أو فن( 

نقد النص ونشره.

يتكون المخطوط من 

عن�سرين رئي�سين: الأول هو 

اأو الكيان المادي،  الج�سم، 

اأو الحامل وما يرتبط به، 

اأو  والثاني هو المحتوى 

اأو المعرفة الن�ص 
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دة، ونوعا الدرس اللذان أشرنا إليهما:  هذه هي بنية المخطوط المجرَّ
الكوديكولوجي��ا )علم المخطوط( والفيلولوجيا )عل��م التحقيق( قد يكونان 
درس��ين مباش��رين يركِّزان على هذه البنية، ويتحركان في إطارهما، وقد 
يمت��دان وتعلو درجتهما لتنش��د في ما يتعل��ق بالنص األف��كار والمفاهيم 
يتعل��ق  التفكي��ر واس��تخالص الخط��اب، وف��ي م��ا  واكتش��اف طرائ��ق 
واالقتصادي  والسياس��ي  واالجتماع��ي  العلم��ي  التاري��خ  بالكوديكولوجي��ا 

والحرفي، بل الحراك الحضاري بصفة عامة.
بهذه الجوان��ب المتنوعة والمتعمق��ة ننتقل من التفكي��ر في المخطوط 
)الوعاء والمحتوى( إلى التفكير في التراث )الوعاء والمحتوى وما وراءهما(، 
فالتراث مفهوم كلي ش��امل، نعاين بعضه بحواس��نا الظاهرة، وندرك بعضه 
بعقولنا وقلوبنا، وإذا كنا قد فككنا المخطوط لتفسيره إرضاء لنيوتن، فإننا 
سنس��ترضي أينش��تاين الذي يرى أن التفكيك والوقوف عند العناصر يفقد 
المخط��وط جوهره، بالق��ول: إن م��ا قلناه ع��ن العناصر إنما ه��و لمجرد 
التقريب؛ إذ إنها متداخلة، ال يمكن الفصل بينها، هي متداخلة في الحقيقة، 

ولذا فإن لوًنا من الدرس لعنصر ال يقوم إال بالنظر إلى العناصر جميًعا.

اللقاء ــ المخطوط والرقمنة: �سوؤال   3
لم يمض عل��ى انطالق ه��ذا التطبي��ق التكنولوجي الخطير المس��مى 
بالرقمنة س��وى نح��و أربعة عق��ود )1970م(، ول��م يمض عل��ى اجتياح هذا 
التطبيق لنا س��وى نحو عقدين مترافًقا مع غزو الش��بكة المعلوماتية فضاء 
دنيانا، فقد عرفنا »اإلنترنت« في مطلع التسعينات من القرن الماضي، وكأن 
األلفي��ة الثانية قد أب��ت أن تغادرنا م��ن دون أن تترك بصماتها في س��جل 
الزمن، وال ندري بالطبع ماذا س��تحمل لنا الس��نوات القادمة، فالس��نة في 

أيامنا هذه توازي القرن في األيام السابقة، والقرن يوازي القرون.
وعلى أية ح��ال فإن الرقمنة م��ا عادت مجرد وس��يط حديث لمضامين 
حديثة؛ لقد أصبحت وسيطاً ال غنى عنه لمضامين تاريخية موغلة في الزمن 
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الماض��ي، وَمن يس��تعرض اآلن عمل المؤسس��ات العاملة في حق��ل التراث 
بمختلف صنوفه وأوعيت��ه: الوثيقة واألثر والمخطوط؛ يجد أنها في حالة من 

الرقمنة يمكن وصفها باالجتياح.
وبعيًدا عن حالة االجتياح هذه ثمة إشكالية كبيرة ال بد أن تلفتنا؛ ذلك 
أن هذا اللقاء بين المخطوط وتقنية الرقمنة يثير في حدِّ ذاته، ويثير حوله 

الكثير من األسئلة.

1/3: كائن تاريخي ووسيط حداثي
وأول هذه األسئلة أن المخطوط بكليته: كيانه المادي، أو جسده بعناصره 
المختلفة، ومحتواه، وم��ا يحيط بهذا المحتوى، هو كائ��ن تاريخي قادم من 
الماض��ي، وأن الرقمن��ة تقنية تنتم��ي إلى ما بع��د الحداث��ة، وصبُّ هذا 
المخطوط أو إلباسه هذا اللبوس ال�»ما بعد حداثي« هو قفزة واسعة وسريعة 
م��ن الماضي إل��ى المعاصرة. صحي��ح أن هذه القف��زة ش��كلية؛ فالرقمنة 
والوسائط المرتبطة بها قد ينظر إليها على أنها تقنيات وأوعية؛ لكن مجرد 
اللقاء ق��د يوهم بأنه ال تعارض بي��ن التراث والحداث��ة، وأن الجمع بينهما 
ممكن، وهو � كما وصفنا � مجرد وهم، فالتراث س��يبقى تراًثا بكل حمولته 
التاريخية والفكرية، والرقمنة س��تظل وسيًطا أو وعاء منبّت الصلة بالتاريخ، 
الماضي والتاري��خ لن يتغي��ر فيهما ش��يء، والحاضر وإنجازاته س��يظالن 
بمالمحهما وخلفياتهما الخاصة. هو � إذًا � التقاء ش��كلي ال ينفي التعارض، 

قد يوهمه؛ لكن الحقيقة على خالف ذلك.

2/3: الحرف والرقم
ثاني األسئلة � وقد يكون فيه تفسير لسابقه � يتصل بأن المخطوط يحمل 
��ا؛ أي أن هويته تقوم عل��ى الحرف )اللغوي(، عل��ى حين أن هوية  ا لغويًّ نصًّ
الرقمنة ش��يء مغاير هو الرق��م، ورقمنة المخطوط تعني ص��بَّ الحرف في 
قالب الرقم. من المعلوم أن فلسفة فيثاغوراث تقوم على فكرة عبقرية مفادها 
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أن كل شيء في الكون هو رقم، وأن تفسير أي شيء في هذا الكون إنما يكون 
بردِّه إلى أصله، أي الرقم، لكن أصالة الرقم ال تلغي الش��خصية الجديدة، 
، له دالالته وظالله  شخصية الحرف التي انفصلت وأصبحت عالًما مس��تقالًّ
وإيحاءاته. لقد تم مع الرقمنة توظيف الرقم لتفسير الحرف، أو لنقُْل: إننا 
رددنا الحرف إلى أصله؛ حتى نجعله مفهوًما لآللة لتس��توعبه، وانتهى األمر 

عند هذا الحد، فالحرف بعد الرقمنة يرتدُّ لنا حرًفا كما كان، ال رقًما.

3/3: ُبْعد واحد وعالم متكامل
ثالث األس��ئلة يرتبط بأن الرقمن��ة ذات ُبعد واحد، فه��ي مجرد تقنية 
وسيطة بين المخطوط واآللة، وُبعدها المشار إليه ينحصر في عملية النقل؛ 
لتحقيق غرضين: الحفظ، واإلتاحة. أما المخطوط فهو عالم متكامل، إنجاز 
جماعي يشترك فيه أكثر من طرف: المؤلف، والناسخ، وربما أطراف أخرى، 
فهو إنجاز جماعي يتكون من عناصر س��بق أن وقفنا عندها، وتحمل حموالت 

تتصل بالعلم والمعرفة، والتاريخ الثقافي واالجتماعي والفني للناس.

4/3: اآلنية والخصوصية
رابع األس��ئلة ُمفاده أن الرقمنة التي تحول الح��رف إلى رقم من أجل 
اآللة هي عملية آنية تتم في التِو، ويقوم بها أي ش��خص، وال ترتبط بمكان، 
م��ن دون أن تك��ون هناك خصوصي��ة مرتبط��ة بالعملية في ح��د ذاتها، أو 
بالشخص الذي قام بها، أو المكان الذي تمت فيه. والمخطوط على النقيض 
من ذلك؛ فهو � وعاءً ومحتوى � ش��ديد االرتباط بالزمان وبالمكان؛ ال ينفك 
عنهما، كل ما في األمر أن��ه يحتاج أللوان من الدرس التي تفك طالس��مه 
وتؤصل المكان والزمان اللذين أنجز فيهما، وتترتب على معرفة ذلك قضايا 

كبيرة وصغيرة تتصل بالعلم والفكر والتاريخ من جهات مختلفة.
ألي��س في هذه األس��ئلة جميًع��ا ما ي��دلُّ على أن المخطوط ش��يء، 
والرقمنة ش��يء آخ��ر، وأن لقاءهما ش��كلي، وأن علين��ا أن نجاوز حدود 
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الشكل لنستبطن المضمون، ونعرف ما هي األبعاد الحقيقية المترتبة على 
عملية رقمنة المخطوط؟

ـ وظائف الرقمنة  4
أول ما يتبادر إل��ى الذهن ونحن نفكر في الرقمن��ة أنها تقوم بوظائف 
مهمة بالنس��بة للش��يء الذي يتم عن طريقه��ا نقله إلى الص��ورة الرقمية، 

وتحديًدا التراث:

1/4: الحفظ، أو »التوثيق«
وقد ذاعت هذه الكلمة األخيرة ذيوًعا كبيًرا، 
ربما ألنها تجاوز المفهوم المباشر للحفظ بمعنى 
اإلبقاء على الش��يء، إلى مفهوم أعلى هو اإلبقاء 
والرعاي��ة والصيانة من التلف وضمان اس��تمرار 
والوعي  المس��تقبل،  االختفاء في  الوجود وع��دم 

بضرورة اإلفادة والتوظيف، حتى إنها أصبحت جزءًا من أسماء تلك المراكز 
والمؤسس��ات والهيئات الوطنية واإلقليمية والعالمية التي أنش��ئت أساًسا من 
أجل »التوثيق« للتراث بأش��كاله المختلفة، على أساس أن توثيق التراث هو 
حفظ أو محافظة على ذاكرات الش��عوب، بل على ذاكرات األرض التي نعيش 

عليها، بما عليها من مخلوقات ومعالم.

2/4: اإلتاحة
وه��ذا أمر مه��م للغاية، فق��د كان المخط��وط يعاني م��ن الجدران 
واألرفف، بل حتى الصنادي��ق التي يحبس فيه��ا، وكان الباحثون يركبون 
الصعب من أجل الحصول على مخطوط ما، ويقطعون المس��افات الطويلة 
من أجل ذلك. مع الرقمنة والوس��ائط اإللكتروني��ة اختلف األمر؛ فأصبح 
باإلمكان للمستفيد أن يعرف أين يوجد المخطوط، وأن ينسخه بنفسه من 
خالل الحاسوب، أو أن يسدد ثمن هذه الصورة وهو جالس أمام الجهاز، 

اإّن الرقمنة التي تحول 

اأجل  اإلى رقم من  الحرف 

اآنية تتم  الآلة هي عملية 

اأي  التِو، ويقوم بها  في 

�سخ�ص، ول ترتبط بمكان
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لنقُ��ْل إذن: إن الرقمنة جعلت من المخطوطات »ش��يًئا ديمقراطيًّا« متاًحا 
للجميع، معرفة واقتناء وإفادة.

3/4: مساندة البحث والتحقيق
والرقمنة � كما هو معروف ل��دى المتخصصين � نوعان: رقمنة صورية، 
ا؛ أي تجعل  تح��وِّل النص إلى صورة، ورقمن��ة نصية، تبقي على الن��ص نصًّ
باإلمكان التحكم في النص، وإدخال تعديالت عليه، وذلك بمس��اعدة برامج 

خاصة بالتعرف على الحروف.
ولكل من النوعي��ن مزايا وعيوب، فالرقمن��ة الصورية تحمي المخطوط 
من العبث به، والنصية ربما تس��اعد الباحث وتك��ون عوًنا له، على أن هذا 

ا؛ ألنه يفتح الباب للعبث في النص األصل. النوع األخير خطير جدًّ
ومما يتصل بمس��اندة البح��ث والتحقيق تلك البرام��ج الخاصة التي قد 
تعتم��د على الصور الرقمي��ة للمخطوطات، وتقوم بعملية أساس��ية من عمليات 
التحقيق، هي المقارنة بين النسخ، مما يوفر جهد الباحث ويقتصد له الوقت، 
لك��ن الحذر مطلوب؛ فقد رأين��ا أخطاء علمية فادحة ف��ي كثير من النصوص 
المنشورة نتيجة االعتماد على التقنيات، وبخاصة في عمليات التكشيف، فاآللة 

تظل آلة تفرق بين أمور ال بد أن تجتمع، وتجمع بين أمور ال رابط بينها !
وثمة ألوان من الدرس التي تفيد وستزداد إفادتها من الرقمنة خصوًصا، 
وتقنيات ث��ورة المعلومات عموًما، منها الدرس الخ��اص بالتحليل اإلحصائي 
ال��ذي يمكن م��ن خالله رص��د ظواهر لغوي��ة ومعجمي��ة وأس��لوبية تتصل 
بالنصوص وأصحابها من المؤلفين والش��عراء والعلم��اء في مختلف مجاالت 

المعرفة، ولها انعكاساتها على جوانب توثيقية وتأصيلية في غاية األهمية.

4/4: ثم إن هناك وظائف أو فوائد أخرى للرقمنة، نجملها في:
اقتصاد المال، فمن المعلوم أن نفق��ات التصوير الرقمي أقل بكثير من 

نفقات التصوير الضوئي )الميكروفيلم( والتصوير الورقي.
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اقتصاد المكان، وذلك أن األقراص المضغوطة والوسائط الرقمية بأشكالها 
المختلفة ال تكاد تشغل حيًزا، خالًفا لألوعية األخرى )الميكروفيلم وغيره(.

اقتص��اد الجهد والوق��ت، فعن طري��ق تقني��ة الرقمنة يمك��ن أن يتاح 
المخطوط )والمعرف��ة عموًما( بصورة خيالية، حتى إن المس��تفيد يصل إلى 

بغيته بسرعة كبيرة، وسهولة لم يكن يحلم بها.
اقتصاد الترف، فالرقمنة تتيح المخطوط، وتحديًدا النص التراثي، في 
أش��كال متعددة يلبي حاجة العين )الن��ص المنظور( وحاج��ة األذن )النص 
الس��معي( وحاجة من نوع آخر، يندمج فيها اإلنسان مع النص، وهو ما يعبَّر 

عنه اليوم ب� »التفاعل«، ويقوم اإلنسان بواسطته ب� »التداخل« مع النص.
اقتصاد التعميم؛ تعميم المخطوط، فالرقمنة هي أس��رع طريق للتعريف 

به من جهة، ولنشره من جهة ثانية، ولكل خدمة تتصل به من جهة ثالثة.

ــ هوام�ص  5

1/5: الصورة ال تلغي األصل
في ما يتصل بالحفظ يثار سؤال: هل الرقمنة � رقمنة المخطوط � تعني 
االس��تغناء عن المخط��وط ذات��ه؛ أي عن المخط��وط في صورت��ه األصلية 

)التاريخية(؟
والجواب: إن النس��خة الجديدة )المرقمنة( � على الرغم من مطابقتها 
التام��ة لألصل بتفصيالت��ه )الظاه��رة � أو المرئية( وألوان��ه � هي صورة، 
والصورة هدفه��ا الحفظ، أو التوثيق، ويظل لألصل قيمته، س��واء في ذاته، 
ا كانت � أن تحل محلَّه،  بوصفه أثًرا، واألثر ال يمكن لنس��خة أخرى منه � أيًّ
أو ف��ي الدرس الذي يمكن أن يقوم عليه، خاص��ة إذا كان األثر »مخطوًطا« 

ألسباب سنتوقف عندها الحًقا.

2/5: ال وجود للمخطوط االفتراضي
تتيح الرقمنة المخطوط بصور مختلفة كما أس��لفنا، فهل يس��وغ لنا أن 
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نتحدث عما يمكن تس��ميته ب� »المخطوط االفتراض��ي« أو اإللكتروني تماًما 
كما نتحدث ع��ن الكت��اب اإللكتروني، وإل��ى أي مدى يمك��ن أن يحل هذا 

المخطوط االفتراضي محل المخطوط األصل؟
هنا نستذكر ما سبق من حديث عن عناصر المخطوط.

في م��ا يتصل بالكيان الم��ادي يمكن أن يغني المخط��وط االفتراضي 
الفني��ة المعنية باألش��كال والرس��وم والصور  ال��درس  أل��وان  تماًما في 
والزخارف واأللوان، وكل ما له عالقة بما أسميناه »خوارج النص« وأيًضا 
مالمح الخ��ط؛ لكنه ال يغن��ي في التعرف عل��ى تركيب ال��ورق والمداد، 
وال على طرق تركيب الكراس��ات ونحو ذلك من الدراسات الحفرية التي 
تندرج تحت الدرس الكوديكولوجي الخالص، وتترتب عليها أمور في غاية 
األهمي��ة وثيقة الصلة بال��درس التاريخ��ي واالجتماعي وتقالي��د الصنعة 
وعالقاته��ا بالزمان والم��كان، وهي نفس��ها تنعكس على ال��درس اآلخر 

المتعلق بالمحتوى )النص( وتوثيقه وتأريخه.
ولذلك فإن المخطوط االفتراض��ي »الكامل« ال يزال غير موجود، وربما 
يمكن التغلب على ه��ذا بأن ُتعنى مراكز التوثيق والجه��ات المعنية بالتراث 
بما يمكن تسميته بالفهرسة الكوديكولوجية، التي ترفق »بطاقة« بمثابة هوية 
تركز على شخصية المخطوط الكوديكولوجية. هذه مجرد فكرة، تحتاج � بال 
ش��ك � إلى الكثير من التقليب والدرس، كما تحتاج إل��ى الكثير من المال 

والجهد والوقت.

3/5: التحقيق اآللي
تس��اند الرقمنة بإمكاناتها البح��ث في المخط��وط، وتحقيقه وخدمته، 
ونحن نع��رف الي��وم مصطلح »التحقي��ق« أو مصطل��ح »التحقي��ق العلمي« 
للنصوص، والقريبون من المحققين من عالم التقنية وبرامجها وحواس��يبها 
يوظفون إمكانات هذا العالم لخدمة أعمالهم، فيفلحون حيًنا ويخفقون حيًنا. 
والذي ال ش��ك فيه أن »التوظيف« أصبح أمًرا الزًما لتحقيق أغراض التراث 
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نفسه، ولكن ال بد من الحيطة والتدقيق، وفي ظل التطورات التي نراها في 
تطبيق��ات ثورة المعلومات عل��ى المخطوطات، ليس من المس��تبعد في وقت 

قريب أن يظهر مصطلح جديد هو »التحقيق اآللي«.

خـاتمـة:

فجوة  والمس��لمين �  الع��رب  � نح��ن  نعيش 
رقمية، وهي � كما قال نبيل علي ونادية حجازي، 
ف��ي كتابهما ال��ذي ص��در ضمن سلس��لة عالم 
المعرف��ة الكويتي��ة منذ س��نوات قليل��ة � »فجوة 
الفجوات«، يري��دان أنها الفجوة األم التي تحمل 

في رحمها كل بذور التخلف المجتمعي.
ولكن ما المقصود بالفج��وة الرقمية؟ لقد لخصاها ف��ي: عدم القدرة 
عل��ى النفاذ إلى مص��ادر المعرفة، واس��تيعاب المعرفة ذاته��ا، ثم توظيف 

المعرفة، وتوليدها من جديد.
ونالحظ أن الفجوة الرقمية تعني الفج��وة المعرفية، فهي تتمحور حول 
المعرفة بدءًا من مصادرها وأدواتها )شبكات االتصاالت واإلنترنت والتقنيات 
اإللكترونية المختلفة(، مروًرا باس��تيعابها والتدرب على استخدامها وتوظيفها 
في مختلف جوانب التنمي��ة، وانتهاء بالقدرة على توليدها عبر المؤسس��ات 

البحثية واإلنتاجية والخدمية.
الي��وم )الحديثة(  الت��ي تنتج  والمعرفة مفهوم ش��امل يش��مل المعرفة 
والمعرف��ة التي أنتجت باألم��س، فالمعرفة � كما هو مق��رر � بنية تراكمية، 
بامت��الك المص��ادر واألدوات،  أن��ه ال يمك��ن تولي��د المعرف��ة إال  وكم��ا 
واستخدامها، وبناء المؤسسات، فإن التراث المخطوط يحتاج إلى ذلك كله.

لقد َعدَّ الباحثان � إضاف��ة إلى الفجوة الرقمية � س��ت فجوات أخرى: 
فجوة المحتوى، واالتص��االت، والعقل، والتعلم، واللغ��ة، واقتصاد المعرفة، 
وأحس��ب أن بإمكاننا أن نضيف فجوة أخرى، هي الفجوة التراثية. نعم ثمة 

اإّن المعرفة مفهوم �سامل 

ي�سمل المعرفة التي تنتج 

اليوم )الحديثة( 

اأنتجت  والمعرفة التي 

ــ كما  بالأم�ص، فالمعرفة 

هو مقرر ــ بنية تراكمية
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إشارات إلى المسألة التراثية بوصفها جزءًا من المحتوى الرقمي؛ لكنها )أي 
المس��ألة التراثي��ة( أكبر من كونه��ا محت��وى؛ فالت��راث � والمخطوط منه 
تحدي��ًدا � قضيته كبيرة، له��ا أبعادها، وم��ن الضروري أن نلف��ت في هذا 
السياق إلى أن من شروط توليد المعرفة العصرية حضور المعرفة التراثية؛ 
ألن ه��ذه األخيرة تمثل لألول��ى الذاكرة؛ أي الُبعد التاريخ��ي الذي يجعلها 
تصدر ع��ن رؤية خاصة تمل��ك منطلقات وغايات ومحت��وى، وال تكون صورة 
لمعرفة أخرى، وال سبيل للوصول إلى ذلك إال بالحرص على امتالك أدوات 
العصر وتوظيفها لإلفادة من التراث بأبعاده المختلفة، ومنها الُبعد المعرفي 
من جهة، والس��تيعاب معرفة اآلخر وتمثلها من جهة أخرى، ثم توليد معرفة 

جديدة من جهة ثالثة، وبذلك يتحقق الوجود الحضاري المتميز.
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■  أستاذ محاضر بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس، تونس.

لئن أفــاض الباحثون في دراســة جوانب كثيــرة من حياة 
لكتاب «المستصفى  يخّصصوا  لم  فإنّهم  ومؤلفاته  الغزالي 
فــي علم أصــول الفقــه» ما هو بــه جديــر بالدرس فــي مختلف 
مستوياته. وال نّدعي أنّنا نروم بلوغ هذا المقصد من خالل دراستنا 
هذه؛ وإنّما ننشد تســليط الضوء على إشــكالية بدت لنا جوهرية 
ذات صلة بهذا الكتاب هي: إلى أّي مدى يمكن عد الغزالي مجّددا 
من خالل المســتصفى؟ ولعلّ ما يشــّرع بحث هذه اإلشــكالية أنّ 
القدامــى؛ إن وصفوا الغزالي بأنّه مجــّدد؛ لم نجد ـ في حدود ما 
اّطلعنا عليه ـ من ينعتــه بأنّه جّدد األصول؛ ذلــك أنّهم يقتصرون 

على عبارة عاّمة يِسُمونه بها هي تجديد الدين.
وقد يكون التجديد بمعنى اإلحياء أو تجديد المذهب الفقهي1. 

الغزالي: «أبو حامــد أحيا من الدين  1 ـ انظر قول ابن النحــوي، (ت 513هـ) مادحــاً 
علمه، وجــّدد منه ما تقادم من عهــد»، نقًال عن محّمد بن معمــر، أبو الفضل بن 
النحوي وانتصــاره لإلمام الغزالــي، مجلّة التــراث العربي، العــدد 106، 2007، 
=ص 122، وانظر قول أبي الحســن عبد الغافر بن إســماعيل الخطيب الفارسي وهو 

■   ÖjhP …OÉªM

وأثره  للغزالي  «المستصفى» 
الفقه أصول  في 
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إّال أنّ األمــر الالفت للنظــر أنّ هذا التجديد ارتبط بقيــد زمني هو القرن 
الخامس للهجرة، وهو ما أّكده الســيوطي في قصيدة ذكر فيها أسماء علماء 
هذا الموقف يمثّل محاولة تجسيد  هم مجّددي كلّ قرن1. ومن الواضح أنّ  عد
لداللة الحديث المشــهور: «إّن اهللا يبعث لهـــذه األّمة على رأس كّل مائة 
ســـنة من يجّدد لها أمر دينها»2. لكن كيف يتّم تحديد اسم المجّدد؟ يتّم 
هــذا المقياس  على إجمــاع العلماء كلّهــم أو أغلبهم؛ لكنّ  هذا عادة بنــاءً 
النظري هيمنــت عليه الخلفيات المذهبية؛ فكلّ مذهــب يّدعي صفة المجّدد 
لعلمائه، وينتظــر ظهور مجّدد القــرن. وهكذا كان الشــيعة ينتظرون رجعة 
اإلمام، أّما الســنيون فإنّهم ينتظرون ظهور مجّدد كلّ قرن فيبحثون عنه في 

شخصيات بارزة من الفقهاء والمتكلّمين والفالسفة3.
ولئن كان يتوّقع أن تصدر الشــهادة بأنّ عالماً ما مجّدد القرن من علماء 
مذهب ما أو من علمــاء المذاهب مجتمعة حتّى تكــون موضوعية ومقبولة فإنّ 
الغزالي اختار أن يزّكي نفسه لمنصب المجّدد قبل أن يزّكيه غيره. فقد روى 
في كتابه «المنقذ من الضالل» كيف تغلّب على شــكوكه الخاّصة بعودته إلى 
اهللا وعد بإحياء دينه على رأس كلّ  مهنة التدريس، وبيّن أن عودته ســببها أنّ 
مائة ســنة، ويلّمح الغزالي بهذا طبعاً إلى حديث المجّدد، ويسعى إلى تنفيذه 
من خالل االنتقال إلى نيســابور الســتئناف التدريس في أواخر القرن  حرفياً 

تلميذ الغزالي وأحد معاصريه: «ثم نظر في علم األصول وكان قد أحكمها فصنّف فيه تصانيف. 
وجّدد المذهب في الفقه فصنّف فيه تصانيف». السبكي. طبقات الشافعية الكبرى، ط 1، مصر، 

المطبعة الحسينية، (د. ت)، 107/4.
1 ـ يقول السيوطي:

مشـــتهر خبر  فـــي  أتى  مــعــتــبــرلقد  ـــظ  ـــاف ح كـــــّل  رواه 
ــــةبأّنـــه فـــي رأس كل مائــــة  ـــا لـــهـــذه األّم ـــن ــث رّب ــع ــب ي
يجـّدد عالمـــاً  عليهـــا  مجتهـــدمنـــا  ألّنـــه  الهـــدى  ديـــن 
جـــدال... والخامس الحبر هو الغزالي مـــن  فيـــه  مـــا  وعـــّده 

راجع أرجوزته: «تحفة المهتدين بأخبار المجّددين»
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id=35667

2 ـ سنن أبي داود، 156/4.
Hamid Dabashi: Shi’ism: A Religion of protest, Harvard College, U.S.A, 2011, p 199 3 ـ راجع

=
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الخامس للهجــرة تحديــدًا (ذو القعــدة ســنة 499هـ). ولعلّ هــذا ما جعل 
السيوطي ال ينتظر رأي عاّمة العلماء الختياره مجّددًا؛ بل يعبّر عن أمله في أن 
يكــون اهللا اختاره ليكــون مجّدد القــرن العاشــر للهجرة1. وال شــّك في أنّ 
«المســتصفى» ـ الذي كتب خالل ســنة 503هـ ـ ينتمي إلى هذه الفترة التي 
آمــن الغزالي فيها بأنّ العنايــة اإللهية اختارته ليــؤّدي دور مجّدد الدين في 
القرن الخامس. لكن هــل من دواع تجعــل الغزالي يقدم على هــذه المهّمة 
هــذه الدواعي ال تخــرج عن إطــار الدواعي  الجليلــة والعســيرة؟ يبــدو أنّ 
الموضوعيــة والذاتية؛ فعلى الصعيــد األّول يظهر أنّ الغزالــي قد ابتأس مّما 
هيمن على عصره من تعّصب مذهبي أّدى إلى كثير من االنقسامات والنزاعات؛ 
في خطابه  لذلك كان مســعاه إلى التوفيق والمؤالفة بين المتنازعين واضحاً 
األصولي في ثنايا «المستصفى»، أّما على الصعيد الثاني فالظاهر أنّ الغزالي 
قد أكّب على دراســة العلوم غيــر النقلية مّمــا جعله يكتســب أدوات معرفية 
ومنهجية جديدة سيسعى إلى توظيفها ليقّدم صورة جديدة لعلم أصول الفقه. 
وهذا الرأي يعضده في نظرنا قول ابن عســاكر (ت 571هـ) بعد أن تحّدث عن 
خلوة الغزالي: «ثــّم حكى أنّه راجع العلوم، وخاض فــي الفنون، وعاود الجّد 
واالجتهاد في كتب العلوم الدقيقة، والتقى بأربابها حتّى انفتحت له أبوابها»2.

ويبدو أنّ أثر هذه العلوم قد فعل فعله في «المستصفى» وأسهم في نحت 
مقوّمات التجديد فيه.

z≈Ø°üà°ùªdG{ »a ójóéàdG äÉe qƒ≤e `  1
أ ـ مزج أصول الفقه بالمنطق: 

إنّ دراسة أصول الفقه في كتاب «المستصفى» من دون التطّرق إلى دور 
المقدمــة المنطقية فيــه يمثل في نظرنا إخــالالً بالغايات التــي رمى إليها 

 E.Landau-Tasseron, «The Cyclical Reform»: A Study of the Mujaddid Tradition, Studia ،1 ـ انظر
Islamica, vol 70, pp. 86 - 87.

2 ـ ابن عساكر، تبين كذب المفتري في ما نســب إلى اإلمام أبي الحسن األشعري، دمشق، مطبعة 
التوفيق، 1347هـ ، ص 295.
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صاحبها، وفي صدارتها اعتماد منهج جديد لمقاربة األصول ينهض على دمج 
المنطق ضمن مباحث أصول الفقه.

وقد تفّطن الفقهاء واألصوليون القدامــى إلى دور الغزالي الريادي في 
هذا الشــأن، ومن ذلك قول الطوفي الحنبلي (ت 716هـ): «وإذا كان الشيخ 
أبو حامــد الذي هو األصل فــي ذلك، ولم يعلــم أحد قبله ألحــق المنطق 
بأصــول الفقه، اقتصر في مقّدمــة كتابه، وأحال مــن أراد الزيادة في ذلك 
على كتابيه «معيار العلم» و «محك النظر»، فمــن هو تبع له في ذلك أولى 

باإلحالة على كتب الفنّ»1.
ويبــدو أنّ هــذا الموقف مبالغ فيــه؛ ألنّ تأثــر األصولييــن بطريقة علماء 
فضل الغزالي أنّه توســع في  المنطق بدأت منذ القــرن الرابع للهجــرة2؛ لكنّ 
عملية مزج المنطق باألصول3، فخّصص مساحة مهّمة للمباحث المنطقية في أهّم 
األهّم من ذلك الموقف الصادم  موضع من مواضع الكتاب هو صدارتــه. إّال أنّ 
الــذي عبّر فيه عن انتصــار للمنطق غير مســبوق بين ممثلي العلوم الشــرعية، 
يقول: «وليست هذه المقّدمة من جملة علم األصول وال من مقّدماته الخاّصة به؛ 

بل هي مقّدمة العلوم كلّها، ومن ال يحيط بها فال ثقة له بعلومه أصًال»4.
من مقوّمات التجديد  وتعّد المقّدمة المنطقية في «المســتصفى» مقوماً 
إذا اعتبرنا قطع صاحبها مع موقف الشــافعي السلبي من المنطق األرسطي، 
فقد هاجمه بعنف، ووصل به األمر إلى درجة تحريمه5. ويعّد موقف الغزالي 

1 ـ نجم الدين الطوفي، شــرح مختصر الروضة، تحقيق عبد اهللا بن عبد المحســن التركي، ط 5، 
بيروت، مؤسسة الرسالة، 1987، 100/1 - 101.

2 ـ راجع: عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، الفكر األصولي، دراسة تحليلية نقدية، ط 2، جّدة، دار 
الشروق، 1984، ص 110 و 121 - 164.

3 ـ يقول ابن تيمية، «وإنّما كثر اســتعمالها من زمن أبي حامد فإنّه أدخــل مقّدمة من المنطق في 
أّول كتابه «المستصفى»، الرّد على المنطقيين»، ط 1، بيروت، مؤسسة الرّيان، 2005، ص 238.

4 ـ الغزالي، المستصفى، ط 1، بيروت، دار الكتب العلمية، 1993، ص 10.
5 ـ يرى مصطفى عبد الرازق أنّ من مبّررات هذا الهجوم اســتناد المنطق األرســطي إلى خصائص 
اللّغــة اليونانية المخالفة للغــة العربيّة فأّدى تطبيــق منطق األولى على الثانيــة إلى كثير من 

التناقض»، تمهيد لتاريخ الفلسفة اإلسالمية، القاهرة، 1944، ص 245.
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إذا استحضرنا  من وجوه التجديد أيضاً  من المنطق في «المستصفى» وجهاً 
موقف األشــاعرة؛ فقد احترزوا في أصولهم من منطق أرســطو، وتجلّى هذا 

بوضوح لدى عدو لدود للتراث اليوناني هو الباقالني1 (ت 403هـ).
وقد يكون أهّم معيار لقياس أهمية ما قــام به الغزالي في هذا المجال 
النظر في أثره في الفكر اإلسالمي عاّمة وفي علم أصول الفقه خاّصة؛ فعلى 
الصعيــد األّول تأثرت العلوم اإلســالمية بموقف الغزالــي، فأدخلت المنطق 
اليوناني ضمن مباحثها، فانفتح بذلك الفكر اإلســالمي على فكر اآلخر من 
دون أن يشــترط أن يكون اآلخر متجانساً معه بالضرورة في المعتقد والدين 
واللغة. يقول ابن تيمية مخبرًا عن هذا األثر: «ولكن بسبب ما وقع منه ـ أي 
الغزالي ـ في أثناء عمره وغيــر ذلك صار كثير من النظار يدخلون المنطق 
اليوناني في علومهم، حتى صار من يسلك طريق هؤالء من المتأّخرين يظن 

أنّه ال طريق إّال هذا»2.
وهكذا ُعّد الغزالي المازج الحقيقي للمنطق األرسطي بعلوم المسلمين 
ال بســبب ما صنّفه من كتب منطقية؛ بــل لتلك المقّدمــة المنطقية التي 
وضعها في أّول كتابه «المستصفى»3. ولعلّ هذا ما جعل كثيرًا من الدارسين 
هذه المقّدمة من ركائز أهّمية  المعاصرين من مختلف المشــارب يرون أنّ 
«المســتصفى»4، وأنّها ذات طابع تجديدي5. ولئن حرص الغزالي على أال 
القالب المنطقي  تتجاوز المباحث المنطقيــة مرحلة مقدمة الكتاب؛ فــإنّ 
المتمثّل في البرهان الثالثي البنيــة ـ أي مقّدمتين فنتيجة ـ تجلّى بوضوح 
في مواضيع عّدة تتعلّق بمختلف األصول الفقهية، ومن ذلك قوله في الباب 
األّول من أبواب الُســنة الخاص بإثبات أن التواتر يفيد العلم: «فإن عنيتم 

1 ـ علي سامي النشار، مناهج البحث عند مفكري اإلسالم، بيروت، دار النهضة العربيّة، 1984، ص 86.
2 ـ ابن تيمية، الرد على المنطقيين، ص 242.

3 ـ النشار، مناهج البحث عند مفكّري اإلسالم، بيروت، دار النهضة العربية، 1984، ص 90.
.M. Hasan Hanafi, les méthodes d’exégèse, République arabe unie, 1965, p. 547 4 ـ انظر في هذا الشأن

.N. Calder, Usul Al-Fikh, Encyclopédie de l’Islam, 10/1006 :5 ـ انظر
وانظر أيضــاً تنويه البوطي بهذه المقدمة في كتابه «شــخصيات اســتوقفتني، دمشــق، دار 

الفكر، 1999، ص 102.
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من ذلك فنحن  شــيئاً  بكونه (العلم الحاصل عــن الخبر المتواتر) نظرياً 
ننكره، وإن عنيتم به أن مجّرد قول المخبر ال يفيد العلم ما لم ينتظم في 

النفس مقّدمتان: 
إحداهما: أن هؤالء مع اختــالف أحوالهم وتباين أغراضهم ومع كثرتهم 

على حال ال يجمعهم على الكذب جامٌع، وال يتفقون إّال على الصدق.
والثانية: أنّهم قــد اتفقوا على اإلخبار عن الواقعــة، أما النتيجة فهي: 
«فيبتني العلم بالصدق على مجموع المقدمتين. فهذا مســلّم وال بّد أن تشعر 
النفس بهاتيــن المقّدمتيــن حتّى يحصل لــه العلم والتصديــق»1. ويحضر 
الغزالي يرفض أن يسّميه  في مباحث القياس إّال أنّ  البرهان المنطقي أيضاً 
قياساً مثلما يفعل الفالسفة الذين يطلقون اسمه على تركيب مقّدمتين تحصل 
منهما نتيجة»، مثل قول القائل: كلّ مسكر حرام وكلّ نبيذ مسكر، فيلزم منه 
أن كلّ نبيــذ حرام. فإنّ لزوم هــذه النتيجة من المقّدمتيــن ال ننكره؛ لكن 

القياس يستدعي أمرين يضاف أحدهما إلى اآلخر بنوع من المساواة...»2.
وال شــّك في أنّ موقف الغزالي من المنطق أثار ردود فعل متباينة سواء 
مــا يعنينا بالدرجة األولى مواقف  داخل علم أصول الفقه أو خارجه؛ إّال أنّ 

األصوليين من إدراج المقّدمة المنطقية ضمن أصول الفقه.
ونالحظ في هذا الســياق فريقــاً من المالكية وغيرهم اختــاروا االقتداء 
بصاحب «المســتصفى» في وضع مقدمة منطقية فــي كتبهم األصولية، ومنهم 
ابن قدامة (ت 620هـ) في كتابــه «روضة الناظر وجنّة المناظر». والظاهر أنّ 
مثلما  وال منطقياً  موقفه هذا كان محض متابعة للغزالــي؛ ألنّه لم يكن متكلّماً 
ذكر الطوفي3. وما يلفت النظر بعد هذا: شــرح «لمســتصفى» الغزالي ألبي 

1 ـ الغزالي، المستصفى، ص 106.
2 ـ المصدر نفسه، ص 281.

3 ـ يقول الطوفي: «وكذلك كل من غلب عليه علم وألفه مزج به ســائر علومه يعرف ذلك باستقراء 
تصانيف الناس. وبهذا تبين أن الشــيخ أبا محمد (ابن قدامة) كان في كتابه متابعاً ألبي حامد؛ 
ألنّ الشيخ أبا محّمد لم يكن متكلّماً وال منطقياً حتّى يقال: غلب عليه علمه المألوف، فلّما ألحق 

المقدمة بكتابه دل على أن ذلك لمحض المتابعة»، شرح مختصر الروضة، 100/3.
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عبد اهللا محمد العبدري1 (ت 626هـ) بدا فيه متأثــرًا بالمنطق على غير عادة 
الفقهاء المتجافيــن عنه؛ ولذلك قال عنه المراكشــي (ت 695هـ): «كانت له 
مشــاركة في فنون مــن العلم كالفقــه وأصولــه والعربية وغير ذلــك وولوع 
بالمنطق حتى شــرح كتاب «المســتصفى»، فما زاد على أن أرى في مســائله 
كيفية اإلنتاج بإظهار المقّدمتين في كلّ مسألة وما تنتجه وردها على ضروبها 
من األشــكال المنطقية على مراتبها. وقلّما تعّرض لغير هذا، وما ســئم منه 
وال كلّ على طول الكتاب»2. والظاهر أنّه منذ منتصف القرن الســابع للهجرة 
على األقلّ بدأ تأثر األصوليين المالكية بمقّدمة «المستصفى» وبإدخال المنطق 
ضمن المباحث األصولية. وهكذا وجدنا ابن الحاجب (ت 646هـ) يدشن كتابه 
«منتهى الوصول واألمل في علمْي األصول والجدل» بمقدمة منطقية على غرار 
مقدمة «المســتصفى»3، وفعل القرافي (ت 684هـ) األمر ذاته في كتابه «شرح 
ـ «الذخيــرة» بين اللغة  تنقيح الفصــول»، ومزج في كتابه الفقهي الموســوم ب
والمنطق وعلــم األصول4، وســار على الطريقــة ذاتها األصفهاني الشــافعي 
(ت 688هـ) شارح «المحصول» للرازي، فقال في مقّدمة كتابه «الكاشف»: وقد 
وضعت مقدمة في المنطق ملخصة محــّررة غاية التحرير في أّول هذا الكتاب 
تأســياً باإلمام حجة اإلســالم في وضعه فــي أّول «المســتصفى» «مقّدمة في 
المنطق»5. وفي القرن الثامن للهجرة مثّل ابــن عرفة (ت 803هـ) إمام جامع 
الزيتونة بتونس مرحلــة مهّمة من مراحل دمج تدريــس المنطق ضمن دروس 

الفقه المالكي بفعل امتزاج المنطق ببحوث علمي أصول الفقه والدين6.

1 ـ هو غير العبدري صاحب الرحلة.
2 ـ المراكشــي، الذيــل والتكملة لكتابي الموصــول والصلة، تحقيق إحســان عبــاس، بيروت، دار 

الثقافة، 588/5.
3 ـ يقول الطوفــي: «ولم نعلم أحدًا تابع أبا حامد من المتأخرين علــى إلحاق المنطق باألصول إّال 

ابن الحاجب» شرح مختصر الروضة، 100/3.
4 ـ راجع محّمد الحجي، مقّدمته لكتاب الذخيرة، بيروت، دار الغرب اإلسالمي، 1994، 7/1.

5 ـ األصفهاني، الكاشف عن المحصول في علم األصول، ط 1، بيروت، دار الكتب العلمية، 1998، /125.
6 ـ يقول ابن عرفة في أوائل مختصــره في المنطق: «وبعد لّما مزج أكثــر متأخري علماء األصلين 
=بكالمهما كثيرًا من القواعد المنطقيــة وفصوًال من أحكامه التصورية والتصديقية حتّى إنّ بعض 
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أما القرن التاسع فإننا نلفي فيه ابن حلول القيرواني المالكي (ت 895هـ) 
يستهل شرحه لتنقيح الفصول في األصول بمقدمة منطقية1، ونرى الكمال ابن 
الهمام (ت 861هـ) الحنفي يضع مقّدمــة منطقية في صدر كتابه «التحرير»2، 
ونســج ابن عبد الشــكور (ت 1119هـ) على هذا المنوال في «مسلّم الثبوت»3، 

وهكذا انتشر موقف الغزالي من المنطق عبر القرون واألصقاع والمذاهب.
وترّتبت على ذلك االنتشــار نتائج كثيرة ومتنوّعة منهــا ـ على الصعيد 
األصولي ـ إدراج معرفة المنطق ضمن شــروط االجتهاد، وقد نقل ذلك عـن 
الرازي4 والقرافي5، ومنها علــى صعيد التعليم عّد بعِض العلماء في العصور 
المتأّخرة أنّ تعلّم المنطق فرض كفاية6. وبناءً على هذا أدخل المنطق ضمن 
العلوم التي تدرّس لطّالب العلــم، وأدرج في مختلف برامج المعاهد العلمية 

من أدركناه من أشــياخ الزمان كان يلمع ببعض ألفاظ مبادئ الفن في المسائل الفقهية في ما 
يدعيه فيســكت بذلك عن مراجعته غير المشارك فيه ســكوت األخرس عّما يتيقّنه ويستبصره، 
فأوجب ذلك المشــاركة فيه علماً وتعلّماً، واتباع الحق فيه رّدًا وتسليماً» المختصر في المنطق. 

ضمن (رسالتان في المنطق)، تحقيق سعد غراب، تونس، 1976، ص 59.
1 ـ ابن حلول، شرح تنقيح الفصول في أصول الفقه للقرافي، تونس، 1910، ص 5 - 14.

2 ـ ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير، ط 1، بيروت، دار الكتب العلمية، 1999، 106/1.
3 ـ ابن عبد الشكور، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، تحقيق عبد اهللا عمر، بيروت، دار الكتب 

العلمية، 2002، 10/1.
4 ـ يقول الرازي في مبحث شروط االجتهاد: «وأّما العلمان المقدمان فأحدهما علم شرائط الحد والبرهان 

على اإلطالق» المحصول في علم أصول الفقه، ط 3، بيروت، دار الكتب العلمية، 1988، 498/2.
5 ـ صــّرح القرافي أنّ العلم بالمنطق شــرط في منصــب االجتهاد وأنّ ما يترّتــب لزوماً على هذا 
الرأي أنّه ال يمكن أن يقال: إن االشــتغال بالمنطق منهي عنه، راجع موقفــه في كتابه «نفائس 
األصول في شــرح المحصول»، تحقيق أحمــد عبد الموجود وعلي محمد معــوض. ط 3، بيروت، 
المكتبة العصرية، 1999، 4017/9. والمالحظ أنّ الزركشــي (ت 794هـ) نســب القول باشتراط 
العلم بالمنطق في المجتهــد لعامة المتأخرين معتبرًا أنّ الغزالي هو المصدر المؤثر في تكوين 
هذا المذهب. راجع كتابه «البحر المحيط في أصول الفقه، تحقيق عبد القادر عبد اهللا العاني، 

ط 2، الكويت، دار الفنون للطباعة والنشر بالغردقة، 1992، 201/6 - 202.
6 ـ يقول ابن تيمية: «أّما بعد الغزالي فأصبح الذين يتكلّمون عنها إنّما يتبعون طريقة أهل المنطق 
اليوناني. وقد سار أكثر علماء المســلمين على طريق الغزالي حتّى قال من قال من المتأخرين: 
إن تعلّــم المنطق فرض كفايــة وهو قول فاســد...»، نقض المنطــق، القاهرة، مطبعة الُســنة 

المحمدية، 1951، ص 157.

=
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التقليدية مثل الزيتونــة والقرويين واألزهر1، وهذا، مــا جعل أغلب العلماء 
ال مرجوحــا2ً. ومع كلّ ما تقّدم  المتأخرين يرون االشــتغال بالمنطق راجحاً 
ينبغي أال نتوهم أن انتشار مزج المنطق بعلم أصول الفقه وبغيره من العلوم 
تحقّق في وســط يســوده االنســجام واالتفاق؛ ففي إطار أصــول الفقه مثًال 

المنطقية  المقدمــة  إدخــال  يرفض  مــن  وجدنا 
ضمن مباحث أصــول الفقه حتــى إن كان األمر 
يتعلّق بمختصر «لمســتصفى» الغزالي ذاته، من 
ذلك موقــف ابــن رشــد (ت 595هـ) القائل في 
«المســتصفى»:  فيه  يلخص  الــذي  كتابه  مقدمة 
«أبو حامد قــّدم قبل ذلك مقّدمــة منطقيّة زعم 
أنّه أّداه إلى القــول في ذلك نظر المتكلّمين في 
هذه الصناعة في أمــور منطقية... ونحن فلنترك 

كلّ شــيء على موضعه؛ فإن من رام أن يتعلّم أشياء أكثر من واحد في وقت 
واحد لم يمكنه أن يتعلّم وال واحدًا منها»3. والظاهر أن خلفية هذا الموقف 
ليســت معاداة المنطق؛ وإنّما الحرص بدافع تربوي يروم تجنب طلب ِعلْمين 
في اآلن نفسه لمشقة األمر يومذاك. وقد يكون ابن رشد تأثر في موقفه هذا 

بما كان سائدًا لدى الفالسفة من رفض الدمج بين علمين مختلفين4.

1 ـ سعد غراب، ابن عرفة والمنزع العقلي، تونس، 1993، ص 17.
2 ـ يقول الفقيه المالكي حلولــو (ت 898هـ): «وقد اختلفت أجوبة العلماء فــي فتاويهم وكتبهم هل 
االشتغال بعلم المنطق مرجوح أو راجح، ومنهم من صّرح بحرمته، واألقرب أن االشتغال به على 
طريقة المتقّدمين ممنوع إّال من رســخ في العلم، وأّما على طريقــة المتأخرين فهو راجح أعني 
في ما هو محتاج إليه من ذلك»، الضياء الالمع شــرح جمع الجوامع، ط 2، تحقيق عبد الكريم 

النملة، الرياض، مكتبة الرشد، 1999، 277/3.
3 ـ ابن رشد، الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى، تحقيق جمال الدين العلوي، ط 1، 

بيروت، دار الغرب اإلسالمي، 1994، ص 37.
4 ـ يقــول البطليوســي (ت 521هـ): «وقد قال أهل الفلســفة: يجب حمل كل صناعــة على القوانين 
المتعارف عليها بيــن أهلها. وكانوا يرون أنّ إدخال صناعة في أخــرى إنّما يكون لجهل المتكلّم 
أو لقصــد المغالطة واالســتراحة باالنتقال من صناعــة إلى أخرى عند ضيق الــكالم عليهم»، 

السيوطي، صون المنطق والكالم، بيروت، دار الكتب العلمية، 2007، ص 126.

 ∂dP ≈∏Y âÑ qJôJ
 Iô«ãc èFÉàf QÉ°ûàf’G
 ≈∏Y `  É¡æe áY qƒæàeh
 êGQOEG  ` »dƒ°UC’G ó«©°üdG
 øª°V ≥£æªdG áaô©e
OÉ¡àL’G •hô°T



60

دراسات

وقد نسج أصولي مالكي هو الحســين بن رشيق (ت 632هـ) على منوال 
ابن رشــد في حذف المقدمة المنطقيــة؛ إّال أنّه يبّرر هــذا الموقف أيضاً 
بدافع تربوي يتمثّل في اجتناب إثقال كاهل متعلّم األصول بمسائل قد ال تثير 
انتباهه، يقول بعد أن مدح الغزالي وكتابه «المستصفى»: «إّال أنّه رّبما زاد 
بســطاً يقتضي للطالب مالالً، ويوجب له إهماالً، ينتج إخالالً واختالالً، فإن 
ِهَمــَم المســتفيدين في هذا الزمــن فاتــرة، ورغبتهم في العنايــة بالعلوم 
منظوم.  قاصــرة. والمقصود التوصل إلى مقاصــد العلوم بأبلغ لفــظ وأدلّ 
فقصدت إلــى تلخيص معانيه، وتحرير مقاصــده ومبانيه، وحذف ما يوجب 
المالل؛ رغبة في تقليل حجمــه، وإعانة للطالب على حفظه بصغر جرمه»1. 
ولم يكن هذا السبب الوحيد إلسقاط المقدمة المنطقية من مطلع التأليف 
األصولي، فقد برزت أســباب أخــرى منها جهل علم المنطق وخشــية ظهور 
التكلف إن وقع القيــام بتلخيصها2، ومنها عد المنطق مــن البدع الحادثة 
التــي لم يعرفهــا الصحابــة والســلف، وأنّه مدخل الفلســفة التــي كانت 
مستهجنة3، وبناء على هذا أورد ابن الصالح (ت 643هـ) عبارة «المستصفى» 
حرفياً، وهي: «هذه مقدمة العلوم كلّها، ومن ال يحيط بها فال ثقة له بعلومه 
أصًال»، ثّم تكلّم عليها باإلنــكار4. والظاهر أنّ هذا الموقف لم يكن خاصاً 

1 ـ الحســين بن رشــيق، لباب المحصول في علم األصــول، تحقيق محّمد غزالي عمــر جابي. ط 5، دبي، 
اإلمارات العربيّة المتّحدة، دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث، 1422هـ/2003م. 188/3.

2 ـ انظــر مثًال قول الطوفي: «فتْركي الختصارها في جملة الكتــاب كان ألمور؛ أحدها: ما صّح عنه 
(ابن قدامة) من رجوعه.

والثاني أن النســخة التي اختصرت منها لم تكن المقّدمة فيهــا. والثالث وهو المعوّل عليه أني 
ال أحقق ذلك العلم... فلو اختصرتها لظهر بيان التكليف عليها من الجهتين فال يتحقّق االنتفاع 
بهــا للطالب ويقطع عليــه الوقت. فمــن أراد ذلك العلم فعليــه بأخذه من مظانّه من شــيوخه 

وكتبه»، شرح مختصر الروضة، 100/1 - 101.
3 ـ يقول ابن الصالح: «وأّما المنطق فهو مدخل الفلسفة، ومدخل الشر شر، وليس االشتغال بتعليمه 
وتعلمه مّما أباحه الشارع وال اســتباحه أحد من الصحابة والتابعين واألئّمة المجتهدين»، فتاوى 
ابن الصالح في التفسير والحديث واألصول والفقه، تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي، حلب، دار 

الوعي، 1983، ص 71.
4 ـ انظر ابن تيمية، شرح العقيدة األصفهانية، مصر، 1329هـ ، ص 115.
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نّي، فبعض الشيعة عبّروا صراحة في القرن الخامس للهجرة عن  بالفكر الس
رفض دمج المباحث الكالمية والمنطقية بأصول الفقه.

يقول الشــريف المرتضي في هذا الســياق: «قد وجدت بعض من أفرد 
في األصول كتاباً قد تشرد عن أصول الفقه وأسلوبها وتخطاها كثيرًا، فتكلّم 
على حد العلم والنظر وكيف يولد النظر العلم... إلى غير ذلك من الكالم 
الذي هو محــض خالص ألصول الديــن دون أصول الفقــه»1. وفي الجملة 
تخبر هذه المواقف وغيرها عن معركة طويلة بين خصوم المنطق وأنصاره، 
يبدو أنّها «انتهت لصالح أنصار المنطق؛ ألنّه أداة قبل كلّ شيء، وليس فيه 
الحاجة إليه كانت باألساس  ما يســتوجب التحريم لذاته...2. هذا يعني أنّ 
منهجية فكريــة عبّر عنها الشــيخ محمــد الطاهر بن عاشــور (ت 1973م) 
اســتثمار  باحتياج طّالب العلم لصون الذهن عن الخطأ في النظر3؛ إّال أنّ 
موقف الغزالي المنتصر للمنطق لم يقتصــر على مجال الفكر والتعليم؛ بل 
طال دائــرة اإلصــالح االجتماعي والحضــاري، فاقتباس المنطــق اليوناني 
وأســلمته يعّد شكًال من أشــكال األخذ من اآلخر غير المْســِلم، ودعوة إلى 
عــدم االنغالق على الذات. وهــذا ما جعل خير الدين باشــا رائد اإلصالح 
والنهضة في تونس (ت 1889م) يقول: «وإذا ســاغ للسلف الصالح أخذ مثل 
المنطق من غير أهل ِملّتهم، وترجمتــه من لغة اليونان لما رأوه من اآلالت 
النافعة حتى قال الغزالــي: من ال معرفة له بالمنطــق ال يوثق بعلمه؛ فأّي 

 ، (www.u-of-islam.net) 1 ـ الشريف المرتضى، الذريعة إلى أصول الشريعة، نسخة إلكترونية على الموقع
.3/2

2 ـ سعد غراب، ابن عرفة والمنزع العقلي، ص 17.
3 ـ يقول محمد الطاهر بن عاشــور: «وأّما الكالم فألن علم الكالم اســم للعمــل الجامع لتحقيق 
مدارك العلوم النظرية بوجه ال يخالف األصول الشرعية، فهو قد أودع مسائل المنطق والفلسفة 
بعد تجريدها مما يجافي الدين. فلّما كان لألصول فضل احتياج إلى قواعد من هذين العلمين، 
وكان علم األصول ومنازع االجتهاد تشغل جلّ وقت المشــتغل بها لزمهم أن يْكفوا طالب علمهم 
مؤونة مــا يحتاجون إليه مــن هذين العلميــن لصون الذهن عــن الخطأ في النظر»، حاشــية 
التوضيح والتصحيح لمشكالت كتاب التنقيح على شرح تنقيح الفصول في األصول. ط 1، تونس، 

مطبعة النهضة، 1341هـ/1922م، 5/1.
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مانع لنا اليوم من أخذ بعــض المعارف التي نرى أنفســنا محتاجين إليها 
غاية االحتياج في دفع المكائد وجلب الفوائد»1.

ب) تجديد منهج التأليف
يبدو أن من أهّم ما ترتب على اشتغال الغزالي بالفلسفة وأصول الدين 
والمنطق فكر منهجــي ال يقبل من العلم إّال المرّتب علــى وزان واحد، وقد 
انعكس ذلك من خالل منهج التأليف في «المستصفى» انعكاساً كان الغزالي 
أّول مــدرك له حين قال: «فصنفتــه وأتيت فيه بترتيــب لطيف عجيب يطلع 
الناظر فــي أّول وهلة على جميــع مقاصد هذا العلم، ويفيــده االحتواء على 
جميع مســارح النظر فيه»2. وقــد انتبه بعــض قدامى المؤلفيــن إلى هذه 
الناحية، ومن ذلك قول ابن طملوس (ت 620هـ) في ســياق حديثه عن تغير 
الموقف من كتب الغزالي في عهد الموحديــن: «وندب الناس (ابن تومرت) 
إلى قراءة كتــب الغزالي، وعرف مــن مذهبه أنّه يوافقه فأخــذ الناس في 
قراءتها، وأعجبوا بمــا رأوا فيها من جودة النظــام والترتيب الذي لم يروا 
مثله قط في تأليف»3، ونوّه ـ في الســياق ذاته ـ محمد الفاضل بن عاشــور 
بما امتاز به «المســتصفى» من حســن العــرض ووضوح البيان واســتقامة 
البراهين ونصاعة الحجج وحســن الجمع والترتيب والمقابلة واالســتدالل4. 
تبدو  منطقياً  وعلى هذا األســاس جاءت مباحــث الكتــاب مترابطة ترابطــاً 
العالقة من خاللها واضحة بين الموضوع وســابقه والحقه دليًال على تحكّم 
الغزالي في خطــة تأليفه، حتّى إنّه كان يدرك مكان كلّ مبحث فال يســتبق 
النظر في موضوٍع ما قبــل أن يأتي أوان النظر فيه فــي موضعه الذي يراه 
أهًال للتطـرق إليه5. ولعلّ أهّم تجليات منهج دراسة موضوعات أصول الفقه 

1 ـ خير الدين باشــا، أقوم المســالك في معرفة أحوال الممالك، تحقيق المنصف الشنوفي، ط 2، 
تونس، الدار التونسية للنشر، 1986، ص 91.

2 ـ الغزالي، المستصفى، ص 4.
3 ـ ابن طملوس، المدخل لصناعة المنطق، المطبعة األبيرنة، 1916م، 12/3.
4 ـ ابن عاشور، محاضرات، تونس، مركز النشر الجامعي، 1999، ص 351.

=5 ـ انظر مثًال قوله: «وســيأتي تحقيق ذلك في كتاب القياس»، المســتصفى، ص 75، وانظر قوله: 
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تصويرها في شكل شجرة مثمرة ذات أربعة فروع هي الثمرة والمثمر وطرائق 
نظر األصولي  االستثمار والمستثمر، يقول الغزالي: «اعلم أنّك إذا فهمت أنّ 
في وجوه داللة األدلة الســمعية على األحكام الشــرعية لــم يخَف عليك أن 
المقصود معرفته: كيفية اقتباس األحكام من األدلة، ثّم في صفات المقتبس 
الذي له أن يقتبس األحكام فإنّ األحكام ثمرات. وكلّ ثمرة لها صفة وحقيقة 
في نفســها، ولها مثمر ومستثمر وطريق في االستثمار، والثمرة هي األحكام، 
أعنــي الوجوب والندب والكراهة... والمثمر هــي األدلة وهي ثالثة: الكتاب 
والُســنة واإلجماع. وطرق االســتثمار هي وجــود داللة األدلة وهــي أربعة... 

والمستثمر هو المجتهد وال بّد من معرفة صفاته وشروطه وأحكامه»1.
على هذا يســتخلص الغزالــي أن جملة األصول تــدور على أربعة  وبناءً 

أقطاب أولها األحكام، ثم األدلة، ثم طرق االستثمار، ثم المستثمر.
موســوماً  وال يقتصر الغزالي على ذكر هذه األقطاب بل يخّصص مبحثاً 
ـ «بيان كيفية اندراج الشــعب الكثيرة من أصــول الفقه تحت هذه األقطاب  ب
األربعــة»، يتضّمن ضبطاً للمواضيع األصولية التــي تدرج في إطار كلّ قطب 
مّما يوضح الصــالت بينها. وبهذا يكــون الغزالي في عرض تصــوّره العام 
لما قّرره منــذ المقّدمة من أن «كلّ علم ال يســتولي  لمضامين كتابــه وفياً 
الطالب في ابتداء نظــره على مجامعه وال مبانيه فــال مطمع له في الظفر 

بأسراره ومباغيه»2.
ج) تجديد النظر في الهامش األصولي: االستصالح أنموذجاً

لدينا غياب شــبه تام للتجديد ضمن األدلّة المحورية  لم يكن مســتغرباً 
نة واإلجماع، فعصر الغزالي أغلق فيه تقريباً باب  التشــريع، وهي القرآن والس
آلراء  صاحب «المســتصفى» كان وفياً  االجتهاد في هذه األصــول؛ لذلك فإنّ 

«وقد تّم النظر في القطب األّول وهو النظر في حقيقة الحكم وأقســامه، فلننظر اآلن في مثمر 
الحكم وهو الدليل»، المصدر السابق، ص 79.

1 ـ الغزالي، المستصفى، ص 7.
2 ـ الغزالي، المستصفى، ص 4.

=
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الشــافعي والجويني والباقالني غير متمرد على مرتكــزات النظرية األصولية 
ــنيّة، وعلى خصائص منهج المتكلّمين في كتاباتهم األصولية.  الشــافعية والس
يقول الشــيخ الفاضل ابن عاشور متحدثاً عن «المستصفى»: ولكنّه في جوهره 
يلخص علــم أصول الفقــه على نحو مــا هو عليه فــي كتاب إمــام الحرمين 
«البرهان» أو فــي كتاب الباقالني مــن قبله «التقريب واإلرشــاد»، فلم يأت 
الغزالي في كتاب «المســتصفى» بأنظار جديدة في أصــول الفقه، ولم يغيّر 
الغزالي كان  أصول الفقه»1. ومــع ذلك ينبغي أال نفهم من هذا الموقــف أنّ 
مجّرد متبع للســابقين؛ ألنه فــي كثير مــن المواقف الجزئيــة خالف اإلمام 
عن كثير من اآلراء التي تبناها  الشافعي2. وقد تراجع في «المستصفى» أيضاً 
فــي «المنخــول» معبّرًا بذلك عــن تطور الموقــف األصولي لديــه إثر نضج 
شــخصيته العلمية وبلوغها مرحلة االستقالل عن سلطة شــيخه إمام الحرمين 
الجوينــي3. ومن ذلك أنّه في «المنخول» ســكت عن األدلــة القرآنية المثبتة 
لخبر اآلحاد؛ إّال أنّه في «المستصفى» ذكرها في المرتبة الرابعة واألخيرة مع 

الدليل القرآني غير قاطع في مجال إثبات اآلحاد4. التنصيص على أنّ 
وفي مقابل هذا يمكن أن نتحدث عن حضور التجديد في «المســتصفى» 
في قضايا أصولية غير محورية اصطلحنا عليها بالهامش األصولي، وارتأينا 
في هذا الشأن التطرق إلى موقفه من المصلحة واالستصالح، ولئن لم يكن 
الغزالي أّول من استخدم مصطلح االستصالح في مباحث أصول الفقه5 فإنّه 

1 ـ ابن عاشور، محاضرات، ص 351 - 352.
2 ـ راجع عزيز محّمد علي ناجي الخطري، مخالفات اإلمام الغزالي األصولية لإلمام الشافعي من 

. (net) www.yemmenic 2003 خالل كتابه المستصفى»، رسالة ماجستير نوقشت سنة
3 ـ راجــع أريــج بنت هند عايــد الجابــري، المســائل األصوليــة التي رجحهــا اإلمــام الغزالي في 
ترجيحه لها في المنخول، رســالة ماجســتير نوقشــت في كلية الشــريعة  «المســتصفى» مخالفاً 

والدراسات اإلسالمية بالمملكة العربية السعودية، 2008.
4 ـ الغزالي، المستصفى، ص 116.

5 ـ نخالف بهذا موقف عبد المجيد التركي في بحثه، نظرية االستصالح عند الغزالي «ضمن كتاب 
جماعي» أبو حامد الغزالي. دراســات في فكره وعصره وتأثيره»، منشورات كلية اآلداب والعلوم 
اإلنسانية بالرباط، 1988، ص 283. ويمكن الرجوع إلى اســتخدام الجويني لهذا المصطلح في 

كتابه «غياث األمم والتياث الظلم» تحقيق عبد العظيم الديب، ط 1، قطر، 1979، ص 430.
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مستقًال لالستصالح. وإذا كان الجويني من  قد يكون أّول من خّصص مبحثاً 
أوائل الذيــن لفتوا النظر إلــى المصلحة باعتبارها مفهومــاً فقهياً ومصدرًا 
نضج هذا المفهوم تحقق في كتابــات الغزالي1. وأصبحت له  للتشــريع فإنّ 
ســلطة مرجعية لــدى القدامــى والمحدثيــن. ووقــف الباحثون علــى دوره 
التجديدي المهــم والمحوري، ومن ذلك اعتبار بعضهــم أن الغزالي «عّرف 
المصلحة تعريفين: التعريــف األّول الذي يرفضه يقرب مــن تلك الطريقة 
المرســلة التــي كان مصطلحا عليهــا في عصــره وقبل عصره في أوســاط 
المالكيــة بالخصوص. والثاني هــو التعريف الفني الدقيــق الذي يأخذ به، 
والغالب علــى الظن أنّه من ابتكاره؛ إذ لم يســبق لنــا أن وقفنا عليه عند 
غيره»2. والظاهر أنّ قصد هذا الباحث من التعريف الفني الدقيق للمصلحة 
هو إبراز المعاييــر الثالثة التي وضعها الغزالي لقبــول المصلحة، وهي أن 
تكون ضرورية وقطعية وكلية. ولعلّ الطريف أن الغزالي لم يتوّصل إلى هذا 
التقنين مــن خالل تفكير نظري خالــص؛ وإنّما بواســطة التمثيل والتصوير 
الواقعييــن وإن كانا يتنزالن في المجال االفتراضــي. ويقوم االفتراض األول 
في السؤال التالي: إذا تترس الكفّار بجماعة من أسرى المسلمين ما العمل؟ 
ويجيب الغزالــي عن طريق افتراضين، أّولهما: «لــو كففنا عنهم لصدمونا، 
وغلبونا على دار اإلسالم، وقتلوا كافة المسلمين». أّما االفتراض الثاني فهو: 
لو رمينا الترس3 لقتلنا مســلماً معصوماً لم يذنب ذنباً. وهذا ال عهد به في 
الشــرع. فما الحلّ؟ ويجيب الغزالــي: «فيجوز أن يقول قائل: هذا األســير 
مقتول بكلّ حال، فحْفظ جميع المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع، ألنّا نعلم 
قطعاً أن مقصود الشــرع تقليل القتل كما يقصد حســم سبيله عند اإلمكان، 
إلى مصلحة  فإن لم نقدر على الحسم قدرنا على التقليل. وكان هذا التفاتاً 
ُعلم بالضرورة كونها مقصود الشــرع ال بدليل واحــد وأصل واحد معين؛ بل 
بأدلة خارجة عــن الحصر. فهذا مثال مصلحة غيــر مأخوذة بطريق القياس 

1 ـ راجع مقال «مصلحة» (Maslaha) لـ م. خّدوري «د. م. ط 2. بالفرنسية، 728/6.
2 ـ عبد المجيد التركي، المرجع السابق، ص 276.

3 ـ هو الجندي المأسور.
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على أصل معين، وانقــدح اعتبارها باعتبار ثالثة أوصاف أنّها ضرورة قطعية 
كلية»1، ويعلّــق عبد المجيــد التركي على هــذا قائًال: «وهكــذا فقد ضبط 
الغزالي االستصالح بهذه المنهجية الدقيقة، وتبيّن لنا أنّه مبدعها بتصوّرها 
ثّم تطبيقهــا باعتبار أن ال أحد قبله خاض فيها بهــذا المعيار»2، وعلى هذا 
األســاس عّد فهم الغزالي للمصلحــة قاعدة انطلق منهــا العلماء الالحقون 
لوضع معايير تأويل المصلحة واعتبر إسهامه كبيـرًا ومحوريا3ً. ومن تجلّيات 
هذه اإلســهامات ارتباط المصلحة بالمقاصد أثناء تعريف الغزالي لها، فهو 
ينفي أن يكون معنى المصلحة لديه ذلك المعنى المألوف القائم على جلب 
المنفعة أو دفع المضــرة؛ وإنّما يقصد بها المحافظة على مقصود الشــرع، 
«ومقصود الشــرع من الخلق خمســة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم 
وعقلهم ونســلهم ومالهم»4. ويعلّق بعض الدارسين على هذا القول: «صحيح 
هناك جانبا يمكن أن يوصف بالتجديد وهو المتعلّق بمقاصد الشــريعة،  أنّ 
فالمقاصد الضروريــة منذ أن جّددهــا الغزالي في المحافظــة على الدين 
والنفس والعقل والنســب والمال لــم يطرأ عليها أي تغيير بحســب قراءتي 

المحدودة سواء عند الفقهاء القدامى كالشاطبي أو المعاصرين»5.
والمحصلــة أن تقنين الغزالي للمصلحة المقبولة شــرعاً قد لقي رواجاً 
هذا لم  عند أغلب األصوليين بعده؛ إّال أنّ  وِذْكرًا حســناً  كبيرًا وقبوالً واسعاً 
يمنع ظهور مواقف ناقدة له مثلها األبياري (ت 616هـ) وتاج الدين السبكي6 
وابن عبد الشكور7، وتواصلت ردود الفعل نفســها في العصر الحديث، ومن 
ذلك من يرى أنّه في الوقت الذي كان الغزالي يرفض فيه أن يعد المصلحة 

1 ـ الغزالي، المستصفى، ص 175 - 176.
2 ـ التركي، مرجع مذكور، ص 280.

 Rethinking Politics and Modernity-A Reader, Mehran Karava, the New Voices of Islam :3 ـ انظر
University of California Press, 2006, p. 74.

4 ـ الغزالي، المستصفى، ص 174 .
5 ـ أحمد الخمليشــي، التجديد أم التغلب على عقبات الطريق. ندوة تجديد الفكر اإلسالمي، 3 - 4 

أبريل 1987، ط 3، بيروت، المركز الثقافي العربي، 1989، ص 91 - 92.
6 ـ راجع حلولو، شرح شرح تنقيح الفصول، ص 401 - 402.

7 ـ انظر ابن عبد الشكور، شرح مسلّم الثبوت، 266/2 - 267.
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تجديد الشــاطبي يكمن في قدرته على فصل  أصًال مســتقًال للتشــريع فإنّ 
المصلحة عن النظرية التقليدية للتشــريع ذات األصــول األربعة وعلى ربط 

نة1. المصلحة مباشرة بالقرآن والس

د ـ الوسطية والنزعة التوفيقية
عــد بعــض الباحثيــن المحدثيــن أن نزعة 
الغزالي إلى التوفيق والتأليف ـ بين الفقه الميّال 
إلــى حرفية الوحــي، والفلســفة المؤّكــدة على 
اســتخدام العقل على حســاب الروح، والتصوّف 
الــذي جعــل الفنــاء غايتــه وأهمــل العبــادات 
واألحــكام ـ هي التي بواســطتها أضحــى مجّدد 
اإلسالم وواضع األســاس لالتجاهات المستقبلية 

أيضا2ً. لكن هل نلفي في «المستصفى» ما يدعم هذا الرأي؟
نقف منذ مقّدمة هذا الكتاب على ما يعضد النزعة الوســطية التأليفية 
التي انتهجها الغزالي في موقفه من العلوم؛ ذلك أنّه يذهب إلى أنّ «أشرف 
العلوم مــا ازدوج فيه العقل والســمع واصطحب فيه الرأي والشــرع، وعلم 
الفقه وأصوله مــن هذا القبيل؛ فإنّه يأخذ من صفو الشــرع والعقل ســواء 
الســبيل. فال هو تصــّرف بمحض العقول بحيــث ال يتلقّاه الشــرع بالقبول، 

وال هو مبني على محض التقليد الذي ال يشهد له العقل بالتأييد»3.
رفضه للمغالين من ممثلي التيارات  هذا الموقف يخفي ضمنياً  ويبدو أنّ 
التــي تمجد العقل وتعليــه أو تلك التي تضخم منزلة النقــل والنص4. وقد 

 Jonathan E., Brockopp, Thomas Eich, Muslim Medical Ethics, from Theory to Practice, :1 ـ انظر
University of South Carolina Press, 2008, p. 42.

 Ilse Lichtenstadter, Islam and the Modern Age, Noble Offset Printers, New York, 2nd :2 ـ انظــر
ed., 1960, p. 104.

3 ـ الغزالي، المستصفى، ص 4.
4 ـ انظر مثًال قوله: «وإن من تغلغل من الفالســفة وغالة المعتزلة في تصــرف العقل حتى صادموا به 
قواطع الشرع ما أتوا به إّال من خبث الضمائر»، االقتصاد في االعتقاد، ط 1، بيروت، 1988، ص 71.

 ájQhô°†dG ó°UÉ≤ªdG ¿EG
 »dGõ¨dG ÉgO qóL ¿CG  òæe
 ≈∏Y á¶aÉëªdG »a
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 CGô£j ºd ∫ÉªdGh Ö°ùædGh
ô««¨J …CG  É¡«∏Y



68

دراسات

سعى الغزالي إلى تطبيق موقفه النظري هذا من خالل مزج المنطق بأصول 
الفقه في «المســتصفى»، فبدا بذلك متحّررًا من التأثير األصولي التقليدي. 
بين االجتهاد النصي وتوظيف المنطق الذي طالما  وعّد هذا الكتاب «تأليفاً 
ضّحى من أجل التأسيس له على نسق قياسي واستداللي واضح، بعد أن مهد 
ـ وهو يصنف  الغزالي كان مــدركاً  للكتاب بمقّدمة منطقيــة»1. والظاهر أنّ 
كتبه المنطقية ـ أنّه يطرق مجاالً غير مألوف عند علماء الشرع؛ لذلك اختار 
لكتبه تلك عناوين ال تدلّ على انتمائها إلى المنطق على غرار «معيار العلم» 
بإيراد ألفاظ  و «محك النظر» وكتاب «القســطاس المســتقيم». وقام أيضاً 

وأمثلة فقهية وكالمية مألوفة عند علماء زمانه2.
وقد تجلّت نزعة الغزالي التوفيقية كذلك من خالل موقفه من المذاهب 
الفقهيــة الســنية واجتهاداتها ومواقفها، فلئــن بدا في كتابــه «المنخول من 
تعليقات األصول» شديد االنتقاد ألبي حنيفة (ت 150هـ)؛ فإنّه تحوّل عن ذلك 
في «المستصفى»؛ فقد ترحم عليه في عّدة مواضع، وحاول في مواضع أخرى 
بذلك باب االجتهاد في النص القرآني ذاته3. والمرجح  تبرير موقفه موســعاً 
أن موقف التسامح مع كثير من اجتهادات أبي حنيفة وغيره يعود إلى اعتبارها 
اختيارات فقهية ظنية تحتمــل أكثر من داللــة، وأن كلّ مجتهد فيها مصيب. 
عن مسألة القضاء بشــهادة الزور هل يغيّر الحكم؟  ومن ذلك قوله متحّدثاً 
«وهذه احتماالت فقهية ال يســتحيل شــيء منهــا فنختار منها ما نشــاء فال 

 Ibrahim Madkour, l’Organon d’Aristote dans le Monde Arabe, 2ème éd, Librairie Philosophique 1 ـ
J-Vrin, 1964, p. 256.

2 ـ راجع ابن طملوس، المصدر المذكور، ص 13.
3 ـ انظر مثًال قوله في مســألة تأويل اآلية 41 من سورة األنفال: ﴿  " # $ % & ' 
) ( * + , ﴾: «قــال أبو حنيفة تعتبر الحاجة مع القرابــة ثّم جوّز حرمان 
ذوي القربى، فقال أصحاب الشافعي 5 : هذا تخصيص باطل ال يحتمله اللفظ؛ ألنّه أضاف 
المال إليهم بالم التمليك وعرف كلّ جهة بصفة، وعرف هذه الجهة في االســتحقاق بالقرابة. 
وأبو حنيفــة ألغى القرابة المذكــورة واعتبر الحاجــة المتروكة وهو مناقضــة للفظ ال تأويل. 
وهذا عندنا في مجال االجتهاد، وليس فيه إّال تخصيص عمــوم لفظ ذوي القربى بالمحتاجين 
منهم كما فعله الشــافعي على أحد القولين في اعتبار الحاجة مع اليتم في ســياق هذه اآلية»، 

المستصفى، ص 201.
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يتناقض. وال يلزمنا في األصول تصحيح واحد مــن هذه االختيارات الفقهية؛ 
فإنّها ظنيات محتملة، كلّ مجتهد أيضاً فيها مصيب»1. وبناءً على هذا لم يكن 

من منهج الغزالي الترصد لســقطات المخالفين 
أو التعصب المذهبــي؛ لذلك خالف في كثير من 
الجوينــي  وشــيخه  الشــافعي  اإلمــام  المواقــف 
والقاضــي الباقالنــي؛ ذلــك أنّه بلــغ درجة من 
استقالل الرأي ومن االجتهاد تؤهله ليكون متبوعاً 
دراسة  في  الكالمي  االتجاه  أنّ  والظاهر  ال تابعاً. 
األصول أسهم في ابتعاد الغزالي في «المستصفى» 
عن التعصــب المذهبــي؛ ذلك أن هــذا االتجاه 

يخوض في قضايا األصول بمنأى عن الفروع المذهبية، وأصحابه يعملون على 
إنشاء القاعدة األصولية المناسبة سواء أّدت إلى خدمة مذهبهم أم لم تؤّد2.

ويبــدو أنّ الغزالي تأثر فــي نزعته التوفيقية الوســطية بإخوان الصفا 
وبابن ســينا إن صّدقنا ما قاله في هذا الشــأن ابن تيميــة3. ولعلّ األهميّة 

1 ـ المصدر السابق، ص 357.
2 ـ يقول الجويني في هذا الشــأن: «ثّم إنّا نجري ذكر هذه األمثلــة تهذيباً لألصول وتدريباً فيها، 
في  مخصوصاً  وإّال فحق األصولــي أّال يلتفت إلــى مذاهب أصحاب الفــروع، وال يلتزم مذهبــاً 

المسائل المظنونة الشرعية، فهذا غاية ما أردناه في هذا الفنّ» البرهان، 814/2.
3 ـ قال ابن تيمية: «وقد عرفني بعض أصحابه أنّه كان له عكوف على قراءة رســائل إخوان الصفا، 
وهذه الرســائل هي إحدى وخمســون، كلّ رسالة مســتقلّة بنفســها، وقد ظنّ في مؤلّفها ظنونا، 
وفي الجملة هو ـ يعني واضع الرسائل ـ رجل فيلســوف قد خاض في علوم الشرع فمزج ما بين 

العلمين وحسن الفلسفة في قلوب أهل الشرع بآيات وأحاديث يذكرها عندها.
ثّم إنّــه كان في هذا الزمان المتأّخر فيلســوف ُيعرف بابن ســينا مأل الدنيــا تآليف في علوم 
الفلســفة، وكان ينتمي إلى الشرع، ويتحلّى بحلية المســلمين، وأدته قوته في علم الفلسفة إلى 
أن تلّطف جهده في رد أصول العقائد إلى علم الفلســفة، وتم له من ذلك ما لم يتّم لغيره من 
الفالســفة. قال: ووجدت هذا الغزالي يعول عليه في أكثر ما يشير إليه في علوم الفلسفة؛ حتّى 
إنّه فــي بعض األحايين ينقل نّص كالمه مــن غير تغيير، وأحياناً يغيره وينقله إلى الشــرعيات 
أكثر مّما ينقل ابن ســينا؛ لكونه أعلم بأسرار الشــرع منه، فعلى ابن سينا ومؤلف رسائل إخوان 

الصفا عول الغزالي في علم الفلسفة». شرح العقيدة األصفهانية، ص 220.
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الكبيرة لهذه المواءمة ـ بين العقل والنقل أو بين الفلســفة والشرع ـ أنّها 
لم تؤثّر في الفكر اإلســالمي فحســب؛ بــل تجاوزته إلى الفكــر اليهودي 
والفكر المســيحي لتغدو بذلك جســر تواصل بين األديان الكتابية الثالثة 
مثلما يقول ابن تيمية: «وما ذكره أبو حامد فيه من تقرير النبوة في الجملة 
علــى األصول التي يســلّمها المتفلســفة، ويعرفونهــا ما ينتفع بــه من كان 
متفلسفاً محضاً فإن ذلك يوجب أن يدخل في اإلسالم نوع دخول، وكالم أبي 
حامد في هذا ونحوه يصلح أن يكون برزخاً بين المتفلســفة وبين أهل الملل 

من المسلمين واليهود والنصارى...»1.

»eÓ°SE’G Üô¨ªdG »a ¬«≤∏Jh »dGõ¨dG ≈Ø°üà°ùe `  2
لعلّ الوقوف علــى قيمة كتاٍب مــا يرتبط في نظرنا بأمرين رئيســين: 
أّولهما قيمته في ذاته، والثاني قيمتــه التي تبرز من خالل غيره. ولئن كنّا 
حاولنا في القسم السابق من بحثنا أن ندرس بعض خصائص التجديد التي 
تبرز قيمة «المســتصفى» فــي ذاته؛ فإنّنا في هذا القســم نعتزم دراســة 
الجانب الثاني؛ أي قيمة «المســتصفى» من خارجه مّما يعني أنّنا سنســعى 
إلى تبيّن تجليات تلقيه في مكان محدود من الفضاء اإلسالمي هو المغرب 
اإلســالمي. ولّما كانــت مســتويات التلقي متنوّعــة ـ إن في إطــار الثقافة 
الشــعبية، أو في مجال الثقافة العالمة ـ فإنّنا اخترنا االنشــغال بالمستوى 
من أرقــى علوم الثقافة  الكتاب الذي ندرس ينتمــي إلى علمٍ  األخيــر؛ ألنّ 
العالمة. وقد ال نجد له امتــدادات تذكر في الثقافة الشــعبية على خالف 

مصنفات أخرى ألّفها أبو حامد الغزالي.
أ ـ المستوى األّول من مستويات التلقي: االختصار

اســتقبل علماء المالكيــة بالمغرب اإلســالمي كتاب «المســتصفى» 
بحفــاوة عبّرت عنهــا المختصرات الكثيــرة التي خّصوه بهــا، وقد ذكر 
الزركشــي (ت 794هـ) إحدى أقدم الشــهادات على هذا التلقي اإليجابي 

1 ـ المصدر نفسه، ص 210.
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فشــرحه  قائال: «والمســتصفى للغزالــي وقد اعتنى بــه المالكية أيضاً 
أبو عبد اهللا العبدري في كتابه المســمى بالمســتوفى، ونكــت1 عليه ابن 
الحاج اإلشبيلي وغيره، واختصره ابن رشد وابن شاس (ت 610هـ) صاحب 

الجواهر وابن رشيق»2.
والظاهر أنّ قائمة الزركشي هذه محدودة جّدًا؛ ألنّه ال يذكر على سبيل 
المثــال أّول مختصــر «للمســتصفى» وصلتنــا عنــه بعض المعطيــات وهو 
«المقتضب األشــفى في اختصار المستصفى» لعلي التلمساني المشهور بابن 

أبي قنون (ت 577هـ)3. ولئن كان هذا المختصر 
المختصر الثاني للمستصفى وصلنا،  مفقودًا فإنّ 
وهو مختصر ابن رشد األندلسي (ت 595هـ) وقد 
بعنوان «الضروري في أصول الفقه».  طبع حديثاً 
وورد ذكر هذا المختصر في عّدة مصادر قديمة 
و «الديبــاج  للزركشــي  المحيــط»  كـ «البحــر 
أن  والجلّي  (ت 799هـ).  فرحــون  البن  المذهب» 
اثنتين  ســنة  هو  المختصر  هــذا  تأليــف  تاريخ 
في  مذكور  هو  ما  بحســب  وخمســمائة  وخمسين 
من  أنّه  استنتاج  خالله  من  ويمكن  الكتاب،  آخر 

مؤلفاتــه األولى إن لــم يكن أّولها علــى اإلطالق4. وبناءً علــى هذا يمكن 
على الرغم من  قبل أن يكون فيلســوفاً  ابن رشــد «ابتدأ أصولياً  اإلقرار أنّ 
صعوبــة التمييز في مختصره هذا بين األصولي والفيلســوف، كما يمكن أن 

1 ـ النكتة، مسألة علمية دقيقة أخرجت بدقة النظر.
2 ـ الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، 8/1.

3 ـ ذكر ابن األبار هــذا المختصر عندما ترجم لصاحبه قائًال: «علي بن عبد الرحٰمن أبو الحســن 
المعروف بابــن أبي جنون بين الجنة والقــاف، قاضي الجماعة بمراكش وداره تلمســان... وله 
مختصر في أصول الفقه ســماه بالمقتضب األشــفى مــن أصول المســتصفى». معجم أصحاب 

http://www.al-mostafa.com 150 القاضي أبي علي الصدفي، ص
4 ـ راجع جمال الديــن العلوي، مقّدمــة تحقيقه للضروري فــي أصول الفقه، بيــروت، دار الغرب 

اإلسالمي، 1994، ص 18.

 √ò¡d Iô«ÑμdG á q«ªgC’G sπ©d
 π≤©dG ø«H ``  áeAGƒªdG
 áØ°ù∏ØdG ø«H hCG  π≤ædGh
 »a ô qKDƒJ ºd É¡qfCG  `` ´ô°ûdGh
 πH ;Ö°ùëa »eÓ°SE’G ôμØdG
 …Oƒ¡«dG ôμØdG ≈dEG  ¬JRhÉéJ
 hó¨àd »ë«°ùªdG ôμØdGh
 ø«H π°UGƒJ ô°ùL ∂dòH
áKÓãdG á«HÉàμdG ¿ÉjOC’G



72

دراسات

يفضي بنا هذا إلى إعادة النظر في عالقة أبــي الوليد بأبي حامد1. ويبدو 
مختصر ابن رشد أضحى متداوالً إلى درجة  من خالل عدد من الشواهد أنّ 
أن مــن يترحــم على علمــاء األندلــس ال يفوتـه ذكــره2. وقــد أثبت هذا 
في بعض الكتب األصولية وغيرها؛ فالزركشي أحال  المختصر حضوره أيضاً 
عليه عند بحثه مسألة التواتر3، وذكره الونشريسي (ت 914هـ) أثناء دراسته 

لبعض مباحث القياس4.
مهّماً؛  ويعّد اكتشاف مختصر «المستصفى» البن رشد وتحقيقه حدثاً 
ألنّه يمكّن الدارســين من تبيّــن اآلراء الفقهيــة واألصولية لصاحبه من 
خــالل كتابين همــا «بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد» و «مختصر 
المســتصفى» بعد أن كان ذلك غير ممكن إّال من خــالل الكتاب األّول. 
ومّما ترتب على ظهور هذا المختصر استنتاج أنّ االشتغال بالفقه وأصوله 
ظلّ حاضرًا في مختلف مراحل مشــروع ابن رشــد الفلســفي، وأنّه كان 
متزامنا مع اهتمامه بمجاالت معرفية أخرى؛ ذلك أنّه بعد خمس ســنوات 
من تأليف مختصره األصولي ألّف مختصرًا في المنطق سّماه «الضروري 
في المنطق»، وشــمل أغلب مباحث األورغانون األرسطي5. والمالحظ أنّ 
ابن رشد أشــار إلى مختصره في ثنايا كتابه «بداية المجتهد»6، ويظهر 
الضرورة التربوية والتعليمية دفعت إلى اختصار «المســتصفى» نظماً  أنّ 

1 ـ المصدر السابق، ص 19.
2 ـ يقول المقري: «وأّما أصول الدين وأصول الفقه فلإلمام أبي بكر بن العربي اإلشــبيلي من ذلك 
ما منه كتــاب: العواصم والقواصــم، وألبي الوليد بن رشــد في أصول الفقه مــا منه مختصر 

المستصفى»، نفح الطيب، تحقيق إحسان عباس، بيروت، دار صادر، 1988، 194/3.
3 ـ راجع الزركشي، البحر المحيط، 303/3.

4 ـ انظر محمد بولــوز، بداية المجتهد ودوره في تربية ملكة االجتهــاد، بحث لنيل الدكتوراه، كلية 
اآلداب بفاس، 2006 - 2007، 61/1.

5 ـ انظر: فتــح الدين؛ عبد اللطيف، وضع المنطق في فقه ابن رشــد، مجلّة «التســامح» الصادرة 
(www.Altasamoh.net) 2007 بُعمان، العدد 19، صيف

6 ـ يقول ابن رشــد: «وقد تكلّمنا في العمل وقوته في كتابنا في الــكالم الفقهي ـ وهو الذي يدعى 
أصول الفقه» ـ بداية المجتهد، بيروت، دار الكتب العلمية، 1988، 74/3.
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علــى يد اإلمــام ابن مناصــف القرطبــي (ت 620هـ)1. وقــد يكون هذا 
المختصر وجد طريقه إلى التحقيق2.

وقد أثر «مســتصفى» الغزالي ومختصر ابن رشــد له فــي الطبيب أبي 
عبــد اهللا الندرومــي (ت 623هـ)3 ـ وهو تلميذ ابن رشــد ـ فألّــف مختصرًا 
للمستصفى سّماه «مســتصفى المســتصفى» على حّد رواية ابن أبي أصيبعة 

(ت 662هـ)4، ويبدو أنّه ابتدأه ولم يتّمه5.
وتواصل اختصــار «المســتصفى» في األندلــس، من ذلــك مختصر أبي 
العبّاس اإلشــبيلي المعروف بابن الحــاج (ت 651هـ)6، والمرجح في رأينا أنّ 
تأليف هذا المختصر إّما أنّه يعود إلى طلب شــخصي مــن األمير أبي زكريا 
الحفصي، وإّما أنّه يقصد بــه التقرب إليه. وما دعانا إلى هذا الرأي ما رواه 
ابن الحاج نزل بتونس، وأنّه اشتهر خاّصة بدراساته اللغوية،  السيوطي من أنّ 
مفيدًا في القوافي جمعه بإشارة األمير أبي زكريا أمير إفريقية7.  وألّف تأليفاً 
والمؤّكــد أنّ هذا المختصر كان متــداوالً لدى علماء القــرن الثامن للهجرة؛ 
الزركشــي أحال عليه في عّدة مواضع من كتابــه «البحر المحيط»؛  ذلك أنّ 

لكنّه ال يذكر عبارة المختصر؛ بل عبارة التعليق تارة، والنكت تارة أخرى8.

1 ـ هــو أبو عبد اهللا محّمد بن عيســى بن محّمد بــن أصبــغ األزدي القرطبي. ألّف عــّدة كتب من 
أهّمها «كتاب اإلنجاد في أبواب الجهــاد» وهو مطبوع ومحقّق، وانظر محمــد إبراهيم الكتاني، 
أبو عبد اهللا بــن المناصف المجتهد المغربــي، ترجمته ـ آثاره ـ منحاه فــي االجتهاد، الرباط، 

نشرة الباحث، العدد 2، 1972، ص 13 - 84.
2 ـ ذكر الباحث المغربي عبد اهللا بن الحســن المراكشــي في أحد المواقع بشــبكة اإلنترنت خبرًا 
ـ 2006/11/6 يفيد أنّه بشــأن تحقيق نظــم اإلمام ابن المناصف، وأنّه ســيكون جاهزًا  مؤرخاً ب

www.mm f-4.com/vb/t4147.html :للطبع بعد ستة أشهر. انظر العنوان اإللكتروني التالي
3 ـ الندرومي، هو طبيب الناصر الموحدي في آخر حياته وطبيب ابنه المستنصر.

4 ـ راجع ابن أبي أصيبعة، عيون األنباء في طبقات األطباء، 88/2 - 81.
5 ـ المراكشي، الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، المغرب، 1984، 319/8.

6 ـ ذكر هذا المختصر الســيوطي فــي كتابه «بغية الوعاة فــي طبقات اللغويين والنحاة»، ونســب 
إليه أيضاً «حواشي في مشكالته». انظر النســخة اإللكترونية من هذا الكتاب في شبكة مشكاة 

اإلسالمية، http://www.almeshkat.net/books/index.php، رقم الترجمة 698.
7 ـ السيوطي، المصدر السابق نفسه.

=8 ـ يقول الزركشي مثًال: «وأنكر ابن الحاج في تعليقه على المســتصفى... إفادتها (إنّما) الحصر» 
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وبرز في أواخر القرن الســابع للهجرة في المغرب اإلســالمي مختصر 
للمســتصفى لفقيه من أهل إفريقية هو ابن الطبير (ت بعــد 675هـ)1، وقد 
ذكر الغبريني (ت 704هـ) أنّه اختصر كتاب «المســتصفى» اختصارًا حســناً 

نقًال عن شيخه الفقيه أبي محّمد عبد اهللا بن عبادة2.
على أثر «المســتصفى» فــي المغرب  ولئــن كان بحثنــا يرّكز أساســاً 
اإلســالمي؛ فال بأس أن نلمع إلــى مختصرات أخرى تنتمــي إلى خارج هذه 
أغلبهــا لعلماء مالكيّة، ونجد في البداية كتاب  الرقعة الجغرافية، خاّصة أنّ 
«التنقيحات في أصول الفقه»3 لشــهاب الدين يحيى بن حبّش الســهروردي 
هذا  (ت 587هـ). وقد ذكر أنّه صاحب الفلســفة اإلشــراقية؛ لكــن يبدو أنّ 
الرأي ينبغــي أن يعاد فيه النظر. ولئن لم يكــن صاحب الكتاب يفصح عن 
مقارنة أقوالــه بما يوجد في «المســتصفى» يبــرز أنّه أهّم  مصادره؛ فــإنّ 
مصادره، وأنّه في بعض المواقع ال يزيد على اختصار ما في «المستصفى»4.

ومن مختصرات «المســتصفى» في المشرق مختصر ابن شاس المصري 
المالكي (ت 616هـ)5. وقد ذكرنا ســابقاً أنّ الزركشــي هو من أخبر أنّ ابن 

شاس ضمن من اختصروا «المستصفى».
الحنبلي  قدامــة  البن  المناظــر»6  وجنّة  الناظــر  كتــاب: «روضة  ويعّد 
اختصارًا أو تهذيباً «للمســتصفى»؛ ذلك أنّه نقل كثيرًا من نصوص الغزالي 

البحر المحيــط، 66/2. ويقول أيضــاً: «نازع ابن الحــاج في «نكت «المســتصفى» في ترجمة 
المسألة بنسخ العبادة» المصدر السابق، 224/3.

1 ـ هو أبو محّمد عبد اهللا بن أحمد بن عبد السالم. درس بتونس وسافر إلى المشرق، وحج، وتوّلى 
قضاء بجاية مكرهاً مّدة من الزمن، ثّم رجع إلى تونس.

2 ـ الغبريني، عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية». تحقيق رابح بونار، 
الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 1970، ص 307.

3 ـ ظهرت الطبعة األولى من هذا الكتاب بالرياض، مكتبة الرشد، 2003.
4 ـ راجع مقّدمة المحقق عياض بن نامي السلمي، المصدر السابق، ص 94.

5 ـ كان شــيخ المالكية في عصره، ومن كتبه «الجواهر الثمينة» في فقــه المالكية. راجع ترجمته لدى 
محمد بن مخلوف، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، بيروت، دار الفكر (د. ت)، ص 165.

6 ـ من طبعاته، ط 1، بيروت، دار الكتاب العربي، 1981.

=
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وألفاظــه وبنى كتابــه عليها؛ لكنّه حــذف منه بعض االعتراضــات الجدلية 
واألدلّة العقلية واختصر بعضاً آخر.

ويعّد «لباب المحصول في علم األصول»1 للحســين بن رشــيق المصري 
المالكي (ت 632هـ) اختصارًا لكتاب «المســتصفى» مثلما أقّر بذلك صاحبه 
في مقّدمته2، ولم يقتصر ابن رشــيق على عملية التلخيص فحســب؛ بل أتى 

بنقود وردود كثيرة على الغزالي وعلى غيره من األصوليين3.
ب ـ المستوى الثاني من التلقي: الشروح

يبــدو أنّ مــن الشــروح األولــى لمســتصفى الغزالي شــرح العبدري4 
ـ «المستوفى في شـــرح المستصفى»، وقد ذكر هذا  (ت 626هـ) الموســوم ب
العنوان أكثر من مّرة في كتــاب «البحر المحيط» للزركشــي، ومنها قوله: 
العقل محلّه ماذا؟ مّما  «وقال العبدري في شرح المستصفى: الخالف في أنّ 
يلتبس على الكثيــر...»5 ومنها قولــه: «وفي اقتناص الحــّد مذاهب حكاها 

العبدري في «المستصفى في شرح المستصفى»6.
ويظهر من خــالل المواقع المتعّددة التي ذكرت فيهــا آراء العبدري في 
له  من كافة القضايــا األصولية، وأنّ  كتاب «البحر المحيــط» أن له تمكناً 
اجتهادات وترجيحات وأجوبة واستشكاالت يتضح من خاللها امتالكه لرصيد 
من المعرفة األصولية محترم فضًال علــى معرفته بعّدة مجاالت أخرى؛ مثلما 

1 ـ حقّقه محّمد غزالي عمر جابــي ط 3، دبي. اإلمارات العربيّة المتّحدة، دار البحوث للدراســات 
اإلسالمية وإحياء التراث، 2001، (مجلدان).

2 ـ يقول في هذا الشأن: «ومن جملة المصنفات الجليلة المقدار كتاب «المستصفى» تصنيف الشيخ 
الفقيه اإلمام زين اإلســالم حجة الشــريعة أبي حامد الغزالي... إال أنّه رّبما زاد بسطاً يقتضي 

... فقصدت إلى تلخيص معانيه»، المصدر السابق، 188/3. للطالب مالالً
3 ـ راجع مقّدمة المحقّق، المصدر السابق، 134/3 - 138.

4 ـ هو أبو عبــد اهللا محمد بن أحمد بن أبــي غالب العبــدري. وال ينبغي الخلط بينه وبين ســميه 
العبدري صاحب الرحلة. وقد تولّى القضاء وتوفي بمراكش.

5 ـ الزركشي، البحر المحيط، 69/3.
6 ـ المصدر السابق، 72/3 وانظر ذكره أيضاً في المواضع التالية، 74/3 و 81/3، 140/1. 165/1، 

.165/3 ،58/3 ،46/3 ،493/2 ،139/2 ،66/2 ،338/1 ،300/1
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يذكر المراكشي نقًال عن ابن الزبير: «كانت له مشاركة في فنون من العلم 
كالفقــه وأصولــه والعربية وغير ذلــك وولــوع بالمنطق حتى شــرح كتاب 
«المستصفى»1. فميزة هذا الشرح إذًا هي االهتمام بالناحية المنطقية، وهو 
أمر طريف خاّصـة إذا مـا علمنا أنّ الكثير من الفقهاء كانوا ينبذون المنطق 
اليوناني2. وبرز بعد هذا التاريخ شـــرح السكوني (ت 717هـ)3، ومن تآليفه 
الكثيرة «شرح المســتصفى». وفي النصف الثاني من القرن السابع للهجرة 
شــرحه الحســين بن الناظر4 (679هـ) الفهري الغرناطي وهو نحوي وأديب 

وفقيه وصوفي تولى القضاء بالمرية.
وبعد ذلك شرح «المستصفى» أحمد العامري الغرناطي (ت 699هـ) وهو 
فقيه مشارك في كثير من العلوم5، وقد وصف بأنّه شرح حسن. وعالوة على 
هذا شرح زين الدين ســـريجا بن محمد الملطي (ت 788هـ) «المستصفى» 

سّماه «مستقصى الوصول إلى مستصفى األصول»6. شرحاً 
ج ـ المستوى الثالث من التلقي: التقييدات والتعاليق

لئن وقع االهتمام بالمستصفى في مستوى االختصار والشروح فقد ذكرت 
كتب التراجم والطبقات مستويات أخرى من االهتمام به، منها التقييدات أو 
التعاليــق، ومن ذلك مثــًال تقييد علــى «المســتصفى» للفهــري األصولي 
(ت 612هـ)7. ولسهل بن محمد األزدي الغرناطي المالكي (ت 639هـ) تعاليق 

1 ـ المراكشي، الذيل والتكملة، 321/8.
2 ـ انظر مصطفى طباطبائي، المفكّرون المســلمون في مواجهة المنطق اليوناني ط 1، بيروت، دار 

ابن حزم، 1990.
3 ـ هو أبو بكر يحيى بن أحمد بن محّمد السكوني، ينحدر من عائلة علمية اشبيلية شهيرة. وقد كان 

متضلعاً في الكالم واألصول والخالفيات. تولى قضاء جيان وشريش.
4 ـ البغدادي، هدية العارفين، 313/3، الزركلي، األعالم، 241/2.

5 ـ ابن فرحون، الديبــاج، 183/33 - 184، محّمد مظهر بقا، معجم األصوليين، مكّة، معهد البحوث 
العلمية وإحياء التراث اإلسالمي. جامعة أم القرى، 1414هـ ، 199/1.

6 ـ الباباني، هدية العارفين، 201/1 (موقع الوراق) ـ محّمد مظهر بقا، معجم األصوليين، 118/2.
7 ـ يقــول الغبريني في ترجمته: «أبو عبد اهللا محّمد بن إبراهيم الفهري المشــتهر باألصولي، فقيه 
=أصولــي متكلّم عالم مجتهد مــن أهل بجاية، رحل إلى المشــرق ولقي العليــة والجلة من أهل 
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يقول:  الرعيني (ت 666هـ)،  تلميذه  منها  استفاد  ومّمن  علـى «المستصفى»1. 
«وحضرُت مجالس مذاكراته في كتاب «المستصفى» ألبي حامد، وقيّدت عنه 
بعض ما قيّد علي مســائله وقرأت ذلك عليه... وأجاز لي جميع ما يحمله مع 
جميع مـا ألّف»2. وبــرز من ناحية أخرى صنف من المؤلفات يهتّم أساســاً 
بأحاديــث «المســتصفى» منها تأليــف كتبه أبو الحجاج يوســف البياشــي 
(ت 653هـ)، جمــع فيه ـ بطلــب من تلميــذه األمير أبي زكريــا الحفصي ـ 
هات كتب الحديث النبوي، ونبّه على  أحاديث «المســتصفى»، وخّرجها من أُم

الصحيح منها والسقيم3.
وألّف في الموضوع ذاته «المســتوفى في رفع أحاديث المستصفى» البن 
عربيــة (ت 659هـ) وهو شــاعر من المهدية من شــعراء األميــر أبي زكريا 

الحفصي (ت 647هـ)4.
وفي القرن التاسع للهجرة صنّف سليمان بن داود الغرناطي (ت 832هـ) 

تعليقة على المستصفى.

 :á«¡≤ØdG á«dƒ°UC’G áf qhóªdG »a ≈Ø°üà°ùªdG{ ôKCG

هذا الموضوع جديــر بأن يدرس في بحث مســتقل؛ ألنّه يكاد ال يخلو  إنّ 
كتاب أصولي منذ القرن السادس من ذكر «المستصفى» أو االستفادة من آراء 

العلــم، وولي قضاء المدن بجزيــرة األندلس، وولي قضــاء بجاية ثالث مــّرات، وكان له علم 
له تقييدًا على «المســتصفى» ألبي حامد،  بالفقه واألصلين، وســمعت بعض الطلبة يقولون: إنّ 
وأظنّه صحيحاً، ولعلّه إنّما علّق منه...» عنــوان الدراية، ص 185 - 186. وذكر عمر رضا كحالة 
في ترجمته له أنّه اعتنى بإصالح «المســتصفى» للغزالي وإزالة مــا كان فيه من تصحيف وله 

عليه تقييد. معجم المؤلفين، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 221/8.
1 ـ وصف ابن فرحون هــذه التعليقة بالجليلة، وعد صاحبها رأس الفقهــاء وخاتمة رجال األندلس، 

كان له نصيب وافر من الفقه وأصوله» راجع الديباج المذهب، ص 125.
2 ـ راجع الرعيني، برنامج الرعيني، دمشق، طبعة شبوح، 1962، ص 59 - 63.

3 ـ صفوان بن إدريس، زاد المسافر، بيروت، 1936، ص 79.
4 ـ راجع التيجانــي، الرحلة، تونس ـ ليبيا، الــدار العربية للكتــاب، 1984. ص 375. وانظر أيضاً 

السّراج، الحلل السندسية في األخبار التونسية، بيروت، دار الغرب اإلسالمي، 1986، 483/1.

=
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فخر الديــن الرازي (ت 606هـ)  صاحبه في كتبــه المتنوّعة. ومن المعلوم أنّ 
اســتمد كتابه «المحصول» من المســتصفى، وأنّ اآلمــدي (ت 631هـ) اختصر 
من معتمد أبي الحســين البصري  كتابه «اإلحكام في أصول األحكام» انطالقاً 
(ت 436هـ) و «مستصفى» الغزالي، وقد ذكر القرافي (ت 684هـ) «المستصفى» 
في كتابيه «شــرح تنقيح الفصــول» و «نفائس األصول في شــرح المحصول». 
وذكر الطوفي الغزالي في كتابه «شــرح مختصــر الروضة» في ثالث وأربعين 
مناسبة؛ لكنّه لم يذكر «المســتصفى» إال في ست مناسبات. وأحال الشاطبي 
مرات كثيرة في «الموافقات» على الغزالي؛ إّال أنّه لم يذكر من كتبه األصولية 
صراحة ســوى «شــفاء الغليل». والظاهر أنّه أخذ من «المســتصفى» من دون 
تســميته1. أّما حلولو المالكي فإنّه استفاد من «المســتصفى» في سّت عشرة 

مسألة من مسائل كتابه «الضياء الالمع شرح جمع الجوامع».
أثر «المســتصفى» وتلقيه اإليجابي قد تضخم خالل القرن  والظاهر أنّ 
الســابع للهجرة داخل المذهــب الشــافعي، فوجدنا بعض ممثليــه يحفظون 
«المســتصفى» برمته، ويتدخل المتخيل لنســج رواية تعقــد الصلة بين هذا 
الحفظ وبين رؤية الغزالي في المنام؛ إذ يروي السبكي في هذا الصدد أنّه 
اآلمدي رأى في منامه حّجة اإلســالم الغزالي في تابوت، وكشف  «يحكى أنّ 
من كالمــه، فحفظ  عن وجهــه وقبّلــه، فلّمــا انتبــه أراد أن يحفظ شــيئاً 
«المستصفى» في أّيام يسيرة»2. ونقل السبكي أن محمد بن الحسن العامري 
الحموي (ت 680هـ) ـ قاضي القضاة بمصر ـ حفظ مستصفى الغزالي كله3.

ولعلّ السؤال الذي يفرض نفسه بعد عرض كلّ هذه الكتب التي اهتّمت 
بمســتصفى الغزالي: ما هي العوامل الكامنة وراء هذا االهتمام الذي ترّكز 
خاّصة فــي صفوف المذهب المالكي؟ لم نجد لدى الدارســين الذين عدنا 
وحيدًا  إليهم َمْن أجاب عن هذا الســؤال باســتثناء دارس واحد قّدم ســبباً 
ورئيســاً يفّســر عناية المالكية بالمســتصفى، وهو أنّه مليء بأقوال القاضي 

1 ـ انظر مثًال حديثه عن شروط االجتهاد، الموافقات، 116/4.
2 ـ السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، 307/4.

3 ـ المصدر السابق، 47/2، رقم الترجمة 1071.
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الباقالني1، وبالفعل وقفنا على كثرة النقول عنه في كلّ مسألة من المسائل 
األصولية تقريباً. وقد ذكره ســتين مّرة باســم القاضي، وذكره بهذا االسم 
مترحماً عليه في أربع وعشرين مناسبة، وهو ينقل رأيه حتى وإن خالفه فيعبّر 
عن ذلك بلطف وتقدير؛ كأن يقول في رأٍي للقاضي ال يوافقه: «وفيه نظر». 
وليس هذا بمســتغرب من الغزالي فإنّه يكتب ضمن تيــار التأليف األصولي 
الكالمي الذي يعّد الباقالنــي من أقطابه ومن مؤسســيه البارزين، وفضًال 
قوياً  على هذا يجمع بينهما االنتماء إلى األشــعرية. وهذا االنتماء كان دافعاً 

للمالكية لالهتمام «بالمســتصفى» ال على صعيد 
التأليف فحسب؛ بل على صعيد التدريس كذلك؛ 
إذ ُيروى على سبيل المثال أنّ أحد مدرسي أصول 
الفقه بمالقة وهو عبد العظيم البلوي (ت 666هـ) 
شــديدًا عــن األشــعرّية، وكانت له  كان مدافعاً 
حماســة خاّصة لتدريس «المستصفى»، وقد تابع 
ابــن الزبيــر دروســه المتعلّقة «بالمســتصفى»، 
وكانت تتميّز بروح نقدية شديدة2. ولعلّ ما قوّى 

اإلقبال على «مستصفى» الغزالي أنّه يعّد تحوالً الفتاً في موقف الشافعية من 
الباقالني، فأبو حامد اإلسفراييني الشــافعي (ت 406هـ) كان شديد اإلنكار 
علــى الباقالني وأصحــاب الــكالم3، وفي المقابــل ال يبــدو الغزالي بهذه 

الصورة.
ويعّد الموقف من مالك (ت 179هـ) عالوة على هذا من أسباب اإلقبال 
على «المســتصفى»؛ ففي عّدة مّرات يذكر موقــف مالك إلى جانب موقف 
عمل  رواية للشــافعي عن مالك. ولئن بيّن أنّ  الشــافعي، بل يذكر أحياناً 
أهــل المدينة ـ وهو أصــل من أصــول المالكية ـ ال يســتقيم؛ فإنّه حاول 

1 ـ مقّدمة محقق لباب المحصول البن رشيق، 14/1.
2 ـ ابن الزبير، صلة الصلة، ص 35.

3 ـ انظر ابن تيمية، شرح العقيدة األصفهانية، ص 35 - 36.
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التخفيف من هذا الموقــف أثناء بحثه «في ما ترجح بــه األخبار»؛ حيث 
ذكر أنّ المرجح الحادي عشــر هو «أن يكون أحد الخبرين على وفق عمل 
أهــل المدينة فهو أقوى؛ ألن ممــا رآه مالك 5 حجــة وإجماعاً، إن لم 
يصلــح حجة فيصلح للترجيــح؛ ألنّ المدينــة دار الهجــرة ومهبط الوحي 
هذا الشاهد خير دليل  الناسخ، فيبعد أن ينطوي عليهم»1. وال شّك في أنّ 
على النزعــة التوفيقية التصالحية التي يســعى من خاللهــا الغزالي إلى 

االبتعاد عن واقع التعصب بين المذاهب.
الدوافع الفكرية والمذهبية ال تفّســر وحدها رواج «المستصفى»  لكنّ 
فقد تعاضدت معها دوافع سياسية تمثّلت خاّصة في تشجيع الدولة الموحدية 
ومنها «المســتصفى»،  الغزالي  بمؤلفات  االهتمــام  على  الحفصية  والدولة 
ومن أقدم الشــهادات على هذا قول ابن طملوس (ت 620هـ): «ثم لم تكن 
تمتد األيام إال قليًال وجاء اهللا باإلمام المهــدي (ابن تومرت) فبان للناس 
به ما كانوا قد تحيروا فيه، وندب الناس إلى قراءة كتب الغزالي، وعرف 
مــن مذهبه أنّه يوافقــه فأخذ الناس فــي قراءتها وأعجبوا بهــا وبما رأوا 
فيها... ولم يبق في هذه الجهات مــن لم يغلب عليه حب كتب الغزالي إّال 
من غلب عليــه إفراط الجمود من غالة المقلدين، فصارت قراءتها شــرعاً 

بعد أن كانت كفرًا وزندقة2. وديناً 
وقد شــجع الموحدون على دراســة أصول الفقه بعــد أن كان المرابطون 
قبلهم يحثون على دراســة الفروع والفقــه. ولمـّا كان التعليــم والتأليف في 
العصور القديمة غير منفصل عن الســلطة السياســية فمّما ال شــّك فيه أنّ 
االهتمام بالمستصفى كان بدافع من السلطة الحاكمة. ومن ذلك مثًال أنّه في 
بداية الدولة الحفصية في تونس كان الرعيني السوسي يدرّس «المستصفى»، 
ومن الشخصيات السياســية التي حضرت هذه الدروس أبو زكريا أول سلطان 
حفصي (ولد بمراكش سنة 599هـ وبويع له عام 625هـ بالقيروان ثم جددت 

1 ـ الغزالي، المستصفى، ص 377.
2 ـ ابن طملوس، المدخل لصناعة المنطق، ص 12.
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له البيعــة بتونس)، الذي أبــدى اهتماماً بأحاديث «المســتصفى»، فكتب له 
الرعيني كتاباً في هذا الموضوع.

ولعــلّ انتماء الغزالي إلى علوم عّدة أســهم في دفع بعــض العلماء إلى 
المتصوف األندلســي الششــتري  االهتمــام «بالمســتصفى»، من ذلــك أنّ 

(ت 668هـ) كان يعطي إجازات تدريس «المستصفى»1.
وربما كان لتالميــذ الغزالي دور محــوري في هذا الســياق، فبعضهم 
التقاه وأخذ عنه بالمشــرق على غرار ابن العربي (ت 543هـ)، وكان التقاه 
في بغداد عام 490هـ ، وأدخل مجموعة مــن كتبه إلى األندلس ال يمكن أن 
يكون المســتصفى بينها؛ ألنه كتب ســنة 503هـ. ولما رجــع بعد عام إلى 
موطنه ظل يتابع أخبار شيخه، والمرجح أنه اطلع على المستصفى؛ ألن ابن 
خير اإلشــبيلي (ت 575هـ) يذكــر أنه أجيــز بتآليف أبي حامــد رواية عن 

القاضي أبي بكر بن العربي2.
á``ªJÉN

ذلك معلوم للباحث  لقد آثرنا أال نبدأ ببيان أهمية «المســتصفى»؛ ألنّ 
المتخّصــص في الفكر اإلســالمي، وألنّنا أردنا أن ننظر فــي الدواعي التي 
أفضت إلــى المنزلة التــي تبوأها هذا الكتــاب، فمنذ القديــم اعتبـر ابن 
خلدون أنّه أحد الكتب األربعة التي تمثّل عمدة علم أصول الفقه. ولئن كانت 
قيمة هذا الكتاب مضاهية لقيمة كتاب «إحياء علوم الدين» ـ بحســب بعض 
الباحثيــن3 ـ فإن هذا له ما يفّســره، «فالمســتصفى» آخر الكتــب القيمة 
والكبيــرة التي صنّفها، لذلك يمثّل في محتواه وخطته وأســلوبه قمة النضج 
العلمي لصاحبه، وقد أنهى فيه صياغــة أصول الفقه على الطريقة الكالمية 
في كتابه «االقتصــاد في االعتقاد»؛  والشــافعية الُســنيّة. وهو ما فعله أيضاً 

حيث أكمل صياغة أصول الدين التي بدأ األشعري عمليّة التنظير لها.

1 ـ البهلي النيال، الحقيقة التاريخية للتصوف اإلسالمي، مكتبة النجاح ـ تونس، 1965، ص 388.
2 ـ فهرسة ابن خير اإلشبيلي، ط 1، بيروت، دار الكتب العلمية، 1998، ص 395. 2

.Henri Laoust, La Politique de Ghazali, Paris, 1970, 1/152 :3 ـ انظر
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وال شــّك في أنّ االنفتاح على العلوم العقلية خارج الثقافة اإلسالمية قد 
أسهم بشكل كبير في بناء «المستصفى» وعناصر التجديد فيه، وإن عّد ذلك 
عند بعض الباحثين التقليديين نقيصة من نقائص عمل الغزالي التجديدي1.

وقد وقفنا على ما كان لمزج المنطق بأصول الفقه في «المستصفى» من 
هذا الموقف  الواقع أنّ  أثر إيجابي وسلبي في إطار المذاهب الســنية؛ إّال أنّ 
انتشــر على نطاق أكثر اتساعا فقد شمل الفكر غير الســني. وقد عثرنا في 
أحد كتب األصــول األباضية2 ـ وهو مــن مؤلفات القرن الســادس للهجرة ـ 
صاحبه ـ وهــو أبو يعقوب  تأثــرًا «بالمســتصفى» وبالمنطــق، والحظنــا أنّ 

الوارجالني (ت 570هـ) ـ يرى هذا العلم وسيلة ضرورية لكلّ العلوم.
وانتقــل اإلعجاب بمنطــق الغزالي إلى الفكر المســيحي، ففــي الفترة 
المتراوحة بين 1276م و 1282م ترجم رايمون (Raymond) منطق أبي حامد 

من العربية إلى الالتينية ثم من الالتينية إلى القطلونية3.
ولعلّ الدرس الذي يجدر أن نتعلّمه مــن موقف الغزالي من المنطق أنّ 
تجديد العلوم ـ وإن كانت علوماً مرتبطة بالمقّدس ـ يمكن أن يكون من داخل 
الثقافة التي ينتمي إليها المشــتغلون بتلك العلوم، ويمكن أن يكون أيضاً من 
خارجها؛ ألنّ العلم والحقيقة ال جنسية لهما فهما إرث إنساني مشترك. ولعلّ 
هــذه المعطيــات البديهية عنــد أغلب الناس فــي عصرنا هــي التي دفعت 
الباحثين المحدثين إلــى الدعوة إلى مزج مباحث أصول الفقه بمباحث عّدة 
علوم حديثة مثل علوم االجتماع والنفس واللّســانيات. وقــد وقفنا في عملنا 
هذا على أن من أهم مقوّمــات التجديد في «المســتصفى» نزعته التوفيقية 
الغزالي بعد أن نهل مــن كلّ العلوم تقريباً  والوســطية، ولعلّ مرّد ذلك أنّ 

1 ـ نشير بهذا إلى أبي األعلى المودودي الذي رجح كفّة المشروع التجديدي البن تيمية على نظيره 
(www.eltwhed.com) .عند الغزالي. انظر محمد عمارة: المودودي وابن تيمية والغزالي

2 ـ هو «العدل واإلنصاف في معرفة أصول الفقه واالختالف»، ط 1، ُعمان، وزارة التراث والثقافة، 
1984، (مجلدان).

3 ـ انظر لمزيد التوسع: 
Courcelles Dominique, La Parole Risquée de Raymond Lulle: Entre Judaïsme, Christianisme 
et Islam, Vrin, 1980, p 53.
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الحقيقة ليس لها وجه واحد  وصل في آخر حياته إلى نوع من االقتناع بــأنّ 
يمثّلها، وليســت لها فئة من النّاس تختّص بها وحتى العلماء الذين فّضلهم 
على العوام ليســوا معصومين عن الخطإ، وقد تؤدي اجتهاداتهم إلى اليقين 

مثلما قد تؤّدي إلى الظن1ّ.
في  للتجديد  مقوّمــات  هنــاك  تكــون  وقــد 
«المســتصفى» لم نعتن بها؛ إّال أنّنا نشــير إلى 
مقوّم منها ينبغي أن ينظــر فيه بعمق هو الطابع 
الواقعــي والعملي فلئــن كان الخطــاب النظري 
علــى «المســتصفى»؛ فإنّنــا ال نعدم فيه  طاغياً 
إلى مراعاة  إشارات إلى الواقع التاريخي، وسعياً 
الغزالي  آثر  لذلك  األصولية  النظرية  في  الواقع 
أن يخفّف شــروط االجتهاد، وأجاز تجزؤه، وأقّر 
أنّ ممارســة االجتهاد هي ما بــه يصبح المجتهد 

مجتهدًا في عصــره، يقول: «نعم إنمــا يحصل منصب االجتهــاد في زماننا 
بممارسته، فهو طريق تحصيل الدرجة في هذا الزمان ولم يكن الطريق في 

زمان الصحابة ذلك»2.
ومّما ترّتب علــى مقوّمات التجديد في «المســتصفى» احتفاء به مخصوص 
في الفكر اإلســالمي عاّمة وفي المذهب المالكي بشــكل خاص. وقد عبّر كثير 
من المختصرات والشــروح والتعاليق والتقييدات التي كتبت على «المستصفى» 
عــن هذا التلقــي اإليجابي له، فســجلت بذلك عالقــة جديدة بيــن المذهبين 
المالكي والشافعي بعد مرحلة من التوّتر بينهما خالل القرنين الثالث والرابع3. 

1 ـ يقول الغزالي في هذا الشــأن: «فإنّــه يجوز الخطأ على العالم بوضــع االجتهاد في غير محلّه، 
والمبادرة قبل اســتتمام االجتهــاد والغفلة عن دليل قاطــع، وهو قادر على معرفــة جميع ذلك؛ 

ليتوصل في بعضها إلى اليقين وفي بعضها إلى الظنّ «المستصفى»، ص 369.
2 ـ الغزالي، المستصفى، ص 344.

3 ـ انظر نجم الدين الهنتاني، المذهب المالكي بالغرب اإلسالمي إلى منتصف القرن 5هـ ، تونس، 
تبر الزمان، 2004، ص 109.
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ولعلّ أبرز نتائج هذا التفاعل بين المذهبين التأثر الجلي لكتب الفقه واألصول 
المالكية بالعلوم العقلية وخاّصة منها الكالم والمنطق1. وتخبر كثرة المؤلفات 
الكتابة في األصول في المغرب اإلســالمي  التي وضعت على «المســتصفى» أنّ 
بالمخاطر.  أضحت أمرًا يســيرًا بعد أن كانت في عهد المرابطين أمرًا محفوفاً 
ولنتذّكر هنا ابــن النحوي التــوزري (ت 513هـ) الذي كان يــالم على تدريس 
أصول الفقه، ومنع فعًال من التدريس بسجلماســة، وهو عالمة دالة على أن من 
كان يطالع كتب الغزالي لم يكن يتلقّى علمه فحســب؛ بــل يتمثل كذلك روحه 
المنتصرة لمنهج التأصيل والرافضة لمنهج التقليد والفروع. وهذه الروح تجلّت 
في «إحياء علــوم الدين» مثلما تجلّت في «المســتصفى»؛ حيث أعلن أنّ التقليد 

ليس طريقاً إلى العلم ال في األصول وال في الفروع2.
ما ذكرناه من إيجابيات اختّص بها «المستصفى» ينبغي تنسيبها؛  إّال أنّ 
ألنّ «المســتصفى» له حدوده المعرفية والعقدية التي لم يســتطع االنفكاك 
منها، وفي صدارتها أنّه لم يغيّر أصول الفقه، وأن تجديده لها ظلّ شــكلياً 

ومنهجياً ال يمّس جوهر العلم في ذاته.
ـ «المســتصفى» وجود مواقف ناقدة له  وال ينبغي أن ينســينا االحتفاء ب

سواء داخل الفكر السني أو خارجه3.

1 ـ يقول ابن الصالح عن الغزالي: «ولقد أتى ـ بخلطه المنطق بأصول الفقه ـ بدعة عظم شــؤمها 
على المتفقهة، حتى كثر فيهم المتفلسفة»، ابن تيمية: شرح العقيدة األصفهانية، ص 219.

2 ـ الغزالي، المستصفى، ص 370.
3 ـ انظــر نقد المــازري له في كتابــه، إيضــاح المحصول من برهــان األصــول، ص 138. وانظر 
له ولمن اتبعه كابن شــاس وابن الحاجب لدى الســراج، الحلل السندسية،  نقدًا مالكياً  أيضاً 
638/3 - 640. والمالحــظ أن بعض الكتب صنفت قصد نقد المســتصفى؛ لكنها لم تصلنا على 

غرار كتاب ابن أبي الحديد، انتقاد المستصفى، وهو مذكور في قائمة مؤلّفاته.
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■  أستاذة في معهد الدراسات اإلسالمية، جامعة برلين الحرة.

 :á```°UÓ`N

الئحة  يضمان  اللذيــن  المتوفرين  األولَيــن  المصنفَْيــِن  إن 
شــاملة بالنبوءات التوراتيــة بالنبي محمد ژ فــي التوراة 
العبريــة والعهد الجديد همــا مصنف «الديــن والدولة» لصاحبه 
[النصرانــي] النســطوري الذي تحــول إلى اإلســالم علي بن ربن 
الطبــري (المولــود حوالــى عــام 194هـ/810م ـ والمتوفــى عام 
ـف «أعــالم النبوة» لمعاصــر ربن هذا أبي  251هـ/865م)، ومصنـ
محمد عبد اهللا بن مســلم بن قتيبة (المولود عــام 213هـ/828م ـ 
المتوفى عام 276هـ/889م). والحال أن أعالم نبوة ابن قتيبة غطى 
على كتاب «الديــن والدولة» البن ربن في الشــهرة؛ إذ اســتُعمل 
الكتاب واستُشهد به عبر القرون من لدن مصنفين عديدين، وذلك 
في شــأن المعــارف التوراتيــة التي ضمها.  مرجعياً  بوصفه نصــاً 
والواقــع أن المخطوطة الوحيدة (التي تبــدو) ناقصة لمصنف ابن 
قتيبة هــذا ـ والمحفوظة فــي دار الكتب الظاهرية بدمشــق ـ قد 
أفلتــت من اهتمام الدارســين حتى اليــوم. والمقال هــذا يتضمن 

■   ¬àμ«ª°T  ø«HÉ°S

للمواد  المسلمين  تلّقي 
التوراتية:  [المعرفية] 

النبوة» «أعالم  وكتابه  قتيبة  ابن 
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دراسات

للمقاطع الثمانية األولى من النص، التي تشــتمل على المواد  نقدياً  تحقيقاً 
المعرفية التوراتية.

الكلمات المفتاح في هذا المقال هي: التلقي اإلسالمي للتوراة، ابن قتيبة، 
ابن ربن الطبري، أعالم النبوة، التوراة المنقولة إلى العربية، ابن الجوزي.

- I -
منذ البدء شــكل ميراث التــوراة العبرية ـ وعلى نحو أقــل منه ميراث 
في تكوين التقليد اإلســالمي؛ ذلك أن القرآن  العهد الجديد ـ عنصرًا مهماً 
يعّد نفســه خطوة الوحي الختامية في سلســلة تدرجية مــن األمداد اإللهية، 
بالكتب المقدســة المتقدمة عليه وبسلســلة  عميقاً  وذلك بوصفه يعكس وعياً 
شــديدة الطول من األنبياء الســابقين، مع اعتبار الوحي القرآني الرســالَة 
الكاملــَة والختاميَة، وعد محمٍد خاتــَم النبيين [األحــزاب: 40]1. على أن موقف 
القرآن من التوراة ُفِهم علــى منحيين مختلفين فطبع هــذا الفهم من حينه 
على التقليد اإلســالمي. من جهة أولى، تم الذهاب إلــى أن صدقية الكتب 
إلهياً، وذلك بحكم أن القرآن يقر بوجود  المقدســة األولى بوســمهما وحياً 
درجة عاليــة من التطابق بينه وبيــن بقية كتب الوحي الســابقة، ويعلن أنه 
يصل ويؤكد ويجدد ويوضح الكتب األولى [البقرة: 89، 101؛ آل عمران: 3؛ النســاء: 47، 
المائدة: 15، 19، 48؛ مريم: 48؛ األحقاف: 12، 30]. ويرتبط بهذه المسألة ارتباطاً وثيقاً 
ذْكر القرآن أن الكتب المقدسة السابقة كانت تتضمن البشارة بنبوة محمد، 
على نحو ما تشير إلى ذلك [سورة البقرة 127 - 129 وسورة األعراف 157، وسورة الصف 6]. 
وهــذا الموقــف من التــوراة تمخض عنــه ما دعي بحــق تقليد الدراســات 
 McAuliffe 2004, :ًوانظر أيضا McAuliffe 1996 :اإلســالمية التوراتية (انظر
.113ff). إن ممثلي هذه المدرســة اجتهــدوا في بيان الدعــوى القرآنية بأن 

ــَرت ببعثة النبي محمد ژ ، أو استعملوا هم المواد التوراتية  التوراة إنما َبش
ألغراض أخرى، مقرين ـ من ثمة ـ بالتعالق الموجود بين التقليد اإلســالمي 
والمواد (المعارف) اليهودية والنصرانية في تاريخ هذا التقليد المبكر. ومن 

.(Stroumsa 1986) 1 ـ من أجل تبين تأويل هذا االصطالح وباقي الـتأويالت األخرى ُيرجى مراجعة
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جهة أخــرى، فإن عّد القرآن أنه نســخ الكتب المبكرة بوصفها أمســت وقد 
عفّى عليها الزمان، إنما كان من شــأنه أن ينكر أن يكون [النبي] محمد قد 
تأثر باليهود وبالنصــارى في محيطه [النحــل: 103، العنكبــوت: 48]، ولربما األمر 
األهم أنه يتهــم اليهود والنصارى بأنهــم حرفوا كتاباتهم المقدســة [البقرة: 
75 - 79، النســاء: 46، المائدة: 13]1. والحال أن من شــأن هذه النظرة السلبية إلى 
الكتب المقدســة المبكرة أن تجعل من كل بحث عــن تأكيد نبوة محمد في 
التــوراة أمرًا غير ذي جدوى؛ وذلــك ما دام أن اإلمــدادات الوْحِييّة اإللهية 

المبكرة إما أنها استُبدلت أو أمست في ما وراء طوق طاقة درك اإلنسان2.
والواقع أنه في قطاع واســع من األدبيات اإلسالمية، وفي جزء مهم من 
تفاسير القرآن، وفي الكتابات التاريخية والحديث، كما في األجناس األدبية 
المتعلقة بدالئــل النبوة وقصص األنبيــاء؛ فإن مواد توراتية ـ ســواء أكانت 
مقبولة قبوال رسميا أم نظر إليها على أنها منحولة ـ احتلت مكانة عظيمة3، 
وقد اســتعملت، في جزء منهــا، بغاية تأكيــد الدعوى القرآنية بــأن النبي 
محمد ژ تمت البشــارة بمْقِدمه، وتم وصفه في التوراة4، واستثمرت ـ في 
جــزء آخر منها ـ فــي التاريخ الكوني الــذي كانت تحتل فيه ســير األنبياء 
األولين مكانة مهمة على األغلب (انظــر: .Kister 1972, 221ff)5. وفضًال على 
هــذا، فقد تــم اقتبــاس شــواهد عديدة مــن المــواد التوراتيــة المنحولة 
(اإلســرائيليات)، ومــا كان من النادر ـ ال ســيما لدى أوائــل مصنفي قرون 
اإلسالم المبكرة ـ نقل شــواهد توراتية في مصنفاتهم بالنقل المباشر. ومن 

.(Nickel, 2011) 1 ـ بخصوص مفهوم التحريف ، انظر
2 ـ من أجل تبيــن أوجه أخرى للموقف اإلســالمي الملتبــس من الكتب المقدســة المتقدمة،

.(Andang 2002 ; 2006, 305 ; Pregill 2007) :انظر
3 ـ من أجل تحليل لمختلف مقاربات أجناس هذه األدبيات ومصنفيها للمواد التوراتية وغير التوراتية، 

.(Tolloti 2002, 83 ff ; Reynolds, 2010) :انظر
.(Nagel 1967) :وفي ما يتعلق خصوصاً بقصص األنبياء، انظر

4 ـ بالنسبة إلى الموضوعات التوراتية الصحيحة والمنحولة في الحديث النبوي التي تتنبأ ببعثة محمد، 
.(Kister 1972, 222ff ; Rubin 1995, 21 - 43 ; Cook, 2006) :انظر

5 ـ فضًال على المادة التوراتية، وجدت المادة المنحولة (اإلسرائيليات) طريقها إلى التقليد اإلسالمي. 
.(Wasserstrom, 1994; Pregill, 2008) :ومن أجل إلقاء نظرة عامة، انظر
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بين األمثلة المثيرة بهذا الشــأن، والتي تعود إلى القــرن الثالث الهجري/
التاسع الميالدي: اإلمام الزيدي القاسم بن إبراهيم الرسي (المولود حوالى 
عــام 169هـ/785م ـ المتوفى عــام 246هـ/860م) الذي كان شــديد األلفة 
واألنسة بالمفاهيم الالهوتية النصرانية وبالتوراة، والذي اقتبس منه العديد 
من الشــواهد اقتباســاً حرًا في مصنفاته (انظــر: Madelung 1965، وانظره 
أيضاً: 1989 و 1991)، أبو محمد عبد اهللا بن مســلم بن قتيبة (المولود عام 
213هـ/828م/ والمتوفى عام 276هـ/889م)، الذي نقل الكثير من الشواهد 
 Vajda 1935; Lecomte :التوراتية نقًال مباشــرًا في مصنفاته الكبرى (انظــر
Isteero 1991; Karoui 1997 ;1958)، وشــأن أحمــد اليعقوبــي (توفــي عــام 

292هـ/905م أو بعدها) الذي كان يســتحضر التوراة اســتحضارًا غزيرًا في 
 Smit 1907; :الجزء الثاني من تاريخه الدائر على «التاريخ التوراتي» (انظر

.(Ferré 1977; 2000; Griffith 2004

لقد شــرع المصنفون في نقل الشــواهد التوراتية التي كان ُيعتقد أنها 
تبشــر ببعثة محمد، وذلك فــي أجناس عدة مــن التآليف، شــأن الكتابات 
الجدليــة المصنفة في إطار عالــم دالئل النبوة (وهذا جنــس من الكتابات 
عادة مــا كان يؤلف بين المــواد التوراتيــة [الصحيحة] والمــواد التوراتية 
المنحولة (اإلســرائيليات)، مع ميل إلى تفضيل الواحــدة منها أو األخرى)، 
وفي إطار كتب التفسير، وأحياناً في الفصول التي كانت تدور على النبوة في 
 Lazarus - Yafeh 1992, 75 - 110; Adang 1996, :إطار المجامع الكالمية (انظر
 1999, 21ff; Reynolds 2004, تاريــخ)  بــال  (مخطوطــة   110 - 91; Stroumsa

Fakīr ;88 - 178. وباســتثناء استشــهاد إســالمي مســتمد من [إنجيل] يوحنا 

(15 - 23، 16 - 1) أورده ابــن إســحاق (المتوفــى عــام 150هـ/767م؟) في 
عــن النبي  مصنفــه عن ســيرة النبــي محمــد ژ باعتبارها إنبــاء كتابياً 
 Baumstark 1931; Guillaume (1985 وهو نسخة منقحة عن كتاب) محمد ژ
النصــوص  فــإن   ،(1950; Schacht 1950; Griffith 1985; 2004, 138ff.; 2005

األولى التي حفظها المصنفون المسلمون ـ والتي تتضمن مادة توراتية تؤكد 
نبوة محمــد وتدعمها؛ إنما كانت عبارة عن رســالة منســوبة إلــى الخليفة 
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عمر بــن عبد العزيز (تولــى الحكم مــا بيــن 99هـ/717م و 101هـ/720م) 
يفترض أنــه وجهها إلى اإلمبراطــور البيزنطي ليون الثالــث (حكم ما بين 
عامي 717 و 741م) والتي يمكن بكل تأكيد أن تــؤرخ كتابتها بالقرن الثاني 
الهجري/ الثامــن الميالدي، ورســالة كتبها ربيع بن محمد بــن الليث إلى 
اإلمبراطــور البيزنطي قســطنطينوس الخامس (حكم ما بيــن 780 و 797م) 
باسم هارون الرشــيد (حكم ما بين 170هـ/786م / و 193هـ/809م)، يدعوه 

فيها إلى اعتناق اإلسالم1.
- II -

إن المصنفَْيِن األولين اللذْين وصالنا وقد تضمنا لوائح شاملة بالنبوءات 
(البشــارات) التوراتية بالنبي محمد ژ فــي التوراة العبرانيــة وفي العهد 
الجديد كانــا هما كتاب «الديــن والدولة» لصاحبه النصراني النســطوري 
المتحول إلى اإلســالم علي بن ربن الطبري (المولــود حوالى 194هـ/810م 
والمتوفى عام 251هـ/865م) (الطبري 1922، 1923) وكتاب أعالم أو دالئل 
[انظر: ابن النديم 1430هـ/2009م: 237، والسخاوي 360] النبوة أو النبي 
أســفله، س 25] أو رسول اهللا  [انظر: القزويني 1987، 1: 81، وانظر أيضاً 
[انظر أسفله III] الذي ألفه معاصر ابن ربن ابن قتيبة. والحال أن أغلب ما 
أورده ابن قتيبة في مصنفه ذاك من مواد توراتية يوجد في مصنف ابن ربن، 
بل إن وجه إيراده في كتاب «الدين والدولة» كان أكثر غنى وأشد ثراء. ومع 
ذلك، فإنه بالرغم من أوجه التشابه الحاصلة بالمناسبة بين اإليرادين، فإن 
التفاوت في أغلــب المقاطع التوراتيــة المنقولة إلى العربية يشــير إلى أن 
المصنفين إنما عادا إلــى نقول جزئية متباينة وإلى مظــان مختلفة ال تزال 

تحتاج إلى من يكشف عنها2.

1 ـ نقل نص الرســالة المحفوظ في مصنف ابن أبــي طيفور (المتوفى عــام 280هـ/839م) «كتاب 
المنثور والمنظوم». وقد نشر نشرات عديدة: ابن الليث 1364هـ/1927م؛ 1355هـ/1936؛ 1992؛ 

.(Dunlop 1968; van Ess 1991 - 1997, 3: 24ff.; Roggema 2009a) :ً2006. وانظر أيضا
2 ـ في ما يخص العالقة بين النصين، انظر (Adang 1996, 148 - 50). ال يوجد واحد من االستشهادات 
=التي أوردها ابــن قتيبة في كتابه «أعالم النبوة» كان ذا صلة بالمــواد التوراتية التي أوردها في 
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والظاهر أن كتاب ابــن ربن «الدين والدولة» بقي غير معروف من لدن 
علماء المسلمين إلى حدود القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميالدي1. 
ذلك أن أول مصنف إســالمي عرف عنه أنه عاد إلــى الكتاب هو المعتزلي 
أبو الحسين البصري (المتوفى عام 436هـ/1045م). وعلى أساس العديد من 
الشــواهد العديدة المبثوثة في كتابــه المفقود «كتاب غــرر الدولة» والتي 
أوردها [الفقيه] اإلمامي االثنا عشري سديد الدين محمود بن علي الحمصي 
الرازي (المتوفى بعد عــام 600هـ/1204م)، في كتابه «المنقذ من التقليد»؛ 
فإنه تم التدليل على أن أبا الحســين ذاك إنما كان يرجع إلى مصنف ابن 
ربن «كتاب الدين والدولة» بكثرة في مناقشته ألمر النبوءات التوراتية ببعثة 
النبي محمد ژ (انظر: Adang 2007). والحــال أنه من المعروف عن أبي 
الحســين هذا أنه درس كتاب «الطبيعة» ألرســطو مع أبي الفرج بن الطيب 

كتاباتــه األخرى. ونحن ال نعلم إال القليل عــن الزمن الذي صارت فيه النقــول المبكرة للتوراة 
أو ألجزاء منها متوفرة باللســان العربي. ومن أجل إلقاء نظرة شاملة على نقول التوراة العبرية، 
انظر: (Polliack 1997, 3ff). ويوفر لنا  (Kachouh 2008) نظرة عامة على ترجمات اإلنجيل. أشكر 
بالمناسبة ليلى دميري على أنها أثارت انتباهي إلى هذه الدراسة. وإن رونيه فولندت (كامبردج، 
بريطانيا) لعاكف على إعداد دراســة شــاملة عن كل التقاليد الترجمية المسيحية ألسفار موسى 
الخمســة إلى حدود القــرن الثالث عشــر الميالدي التي حفظــت على شــاكلة مخطوطات. وإن 
استنتاجاته سوف تسمح لنا بالخروج باســتنتاجات جديدة عن المصادر التي استعملها ابن قتيبة 

وابن ربن وغيرهما من الدارسين اإلسالميين المبكرين الذين أوردوا مواد توارثية في كتاباتهم.
1 ـ مرد األمــر على األغلب إلى أنه لفترة زمنية طويلة لم يوجــد تأكيد بدهي على وجود أي مصنف 
متأخر رجع إلى كتاب «الدين والدولة»، وأفاد من المادة الثرة التي يتضمنها، ولهذا تم الشــك 
في صحته بعد أن نشــر مينغانــا A. Mingana ترجمة إنجليزية لكتاب الديــن والدولة (الطبري 
1922)، كما نشرت للكتاب طبعة حجرية أولى بالعربية (الطبري 1923) مستنسخة عن المخطوطة 
الوحيدة المعروفة التي كانت تمتلكها مكتبة جون راينالدس بمانشســتر (المخطوطة العربية رقم 
69 [= كراوفــورد رقــم 631]). لمتابعة هذا النقاش الــذي دار على صحة الكتاب بين دارســي 
التراث اإلسالمي، انظر: Schmidkte 2009. ومن األدلة التي استند إليها أن كًال من أبي الحسن 
محمد بن يوســف العامــري (المتوفى عــام 381هـ/992م) في كتابه «اإلعالم بمناقب اإلســالم» 
(Thomas 1986) والنصراني المتحول إلى اإلسالم الذي عاش في القرن الرابع الهجري/ العاشر 

الميالدي الحســن بن أيوب في كتابه «الرد على [أصناف النصارى] (Sepmeijer 1985) اســتعمال 
مصنف ابن ربــن «كتاب الدين والدولة» بحســبانه مصدرًا مــن مصادر المــواد التوراتية التي 

أورداها؛ َبْيَد أن االستشهادات التي أوردها المصنفان ال تكفي لحسم هكذا استنتاج.

=
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(توفي عــام 435هـ/1043م) ببغداد، وكان ذا صلــة بالنصراني أبي علي بن 
السمح (المتوفى عام 418هـ/1027م). وإذا ما نحن افترضنا أن مصنف ابن 
إال بين القراء النصارى  ربن «كتاب الدين والدولة» ما كان ليروج خصوصاً 
(الذين كان موجهاً إليهم باألْولى) إلى حدود ذلك الزمان، فإنه من الممكن 
أن يكون أبو الحسين البصري قد تعرف على ذلك المنشور في هذه األوساط 

بالذات1. ثم إنه بعد ذلك اكتشف أن فخر الدين 
كان  عــام 606هـ/ 1212م)  (المتوفــى  الــرازي 
ربن «كتاب  ابن  كتاب  من  المواد  ببعض  يستشهد 
في ذلك كتاب «الغرر»  الدين والدولة»، موسطاً 
وبعــض   ،2(Schmidtke 2009) الحســين  ألبــي 
في  وردت  الغيــب»  كتابــه «مفاتيح  من  الفقرات 
كتاب نظــام الديــن النيســابوري (المتوفى عام 
729هـ/1328 - 1329م) فــي التفســير «غرائــب 

القرآن ورغائــب الفرقان»3، كما وردت في كتــاب إبراهيم بن عمر البقاعي 
«األقوال  885هـ/1480م)  عــام  والمتوفــى  809هـ/1407م،  عــام  (المولــود 

القويمة في حكم النقل من الكتب القديمة»4.

Madelung 2007; Jalali-Moqaddam 2009 :1 ـ بالنسبة إلى أبي الحسين البصري، انظر
2 ـ يمكن أن نفتــرض أن أبا علي يحيى بن عيســى بن جزلة البغدادي ـ وهو نصراني أســلم وكان 
قد درس مع تلميذ أبي الحســين البصــري أبي علي محمد بن أحمد بن عبــد اهللا الكرخي (ابن 
الوليــد، المتوفى عــام 478هـ/1086م) ببغداد ـ كان أيضاً قد اســتعمل كتاب ابــن ربن «كتاب 
الدين والدولة» سواء بشكل مباشر أو بوســاطة من «غرر» أبي الحسين، وذلك في كتابه «الرد 

على النصارى» الذي يبدو أنه كتاب مفقود.
3 ـ يتضمن كتاب النيسابوري «غرائب القرآن ورغائب الفرقان» (النيسابوري 1962 - 1971، 1: 295) 
نســخة مختصرة من استشــهاد فخر الدين الرازي بســفر التكوين (16. 6 - 11) ومناقشــته له 
(المقطع األول من كتــاب فخر الدين الرازي «مفاتيح» = (Schmidtke 2009, 116)). وبالنســبة 
إلى النيسابوري وتفسيره وتأثر هذا التفسير بتفسير فخر الدين الرازي «مفاتيح الغيب»، انظر: 

..Morrison 2002; 2005; 2007, Passim

4 ـ انظر: صالح 2008، 112 (القســمين األول والثاني من كتاب فخر الدين الــرازي «مفاتيح الغيب» 
== (Schmidkte2009,116)). هــذا ولقــد عرف البقاعي باعتبــاره ممثًال مبرزًا لدارســي التوراة من 

 »eÓ°SEG  ∞uæ°üe ∫hCG  q¿EG
 ≈dEG  OÉY ¬fCG  ¬æY ±ôY
 »dõà©ªdG ƒg ÜÉàμdG
…ô°üÑdG ø«°ùëdG ƒHCG
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والحال أن مصنف ابن قتيبة «أعالم النبوة» قد غّطى على كتاب ابن ربن 
«الدين والدولة» تغطيــة عامة من حيث الشــهرة؛ إذ ُوظف «األعالم» طوال 
مرجعياً، وذلك  القرون الالحقة مــن لدن مختلف المؤلفيــن باعتباره نصــاً 
بحكم المادة التوراتية التي أوردها صاحبه. فهــذا أبو نصر مطهر بن طاهر 
المقدســي (المتوفى قبل عام 355هـ/966م) بدا أنه ألف مصنفا استعمل فيه 
كتاب ابــن قتيبة «األعالم»، وذلك في مصنفه «كتــاب البدء والتاريخ»، على 
 Lecomte 1965, نحو ما ذََكَرت ذلك كاميليا أدانغ (1996، 156 [باالستناد إلى
28]). وقد أكــَدْت علــى أن نســبة «القتبي» التــي تظهر في «كتــاب البدء 

والتاريخ» إنما كانت قد استعملت للكناية عن ابن قتيبة، وأن االدعاء المنسوب 
إلى القتبي بأن اسم محمد بالســريانية هو «مشفح» كان قد أورده ابن قتيبة 
مــن ذي قبل في كتــاب «األعــالم»1. وإن ما كانــت افترضته أدانــغ من أن 
«أعالم» ابن قتيبة هو أحد مصادر المقدسي لسوف تؤكده في ما بعد التراجم 

المســلمين، بما أنه وظف التوراة لتفســير القرآن. ولهذا الغرض وظف مقاطع واســعة من التوراة 
العبرية والعهد الجديد في حاشيته على القرآن المســماة «نظم الدرر في تناسب اآليات والسور». 
في ما يتعلق باالستشهادات العبرانية، انظر توطئة صالح (2007) وأيضاً 2010. وإن أحد أبرز ممثلي 

هذا االتجاه أيضاً هو نجم الدين الطوفي (المتوفى عام 716هـ/1316م)، انظر: الدميري 2008.
Brockelmann 1943 - 1949, 1: 124 - 5. والذي  1 ـ بالنسبة إلى استعمال اســم «القتبي»، انظر أيضاً 
يبدو أن قــول أدانغ بأن تصحيح هــوارت «القتبي» باســم «العتبي» ال يقوم على أســاس مكين 
(Adang 1996, 15, No. 78)، إنما تدعمه مخطوطة يوسف آغا (المؤرخة بعام 670 للهجرة)، التي 

نجد بها رســم االســم «القتبي» أيضاً (14 ب: 14). والحال أن نشــرة هوارت ال تستند إال إلى 
مخطوطة دامــاد إبراهيم رقم 918 (المؤرخــة بعام 663 للهجــرة). وإن مخطوطة رئيس الكتاب 
رقم 701 (المــؤرخ عام 701) ال تتضمن الجزء المحتوي على النبــوءات التوراتية، وذلك بحيث 
أنه قبيل المقطع 131 أ. 23 (= نشــرة هوارت 1916، 36، 1.1) تم إسقاط جزء مهم من النص 

يتضمن الفقرة المعنية، وذلك سواء كان هذا السقط قد تم قصدًا أو عن خطأ.
ومن المعلوم أيضاً أن المقدســي يورد استشهادات ابن إســحاق المأخوذة عن إنجيل يوحنا 15. 

.Sezgin 1967 - , 1: 337, No. 4 :23 - 16.1. انظر
Huart1916, 28, ll. 13 - 29 (1.1 [النص العربي]، II، 31 - 2 [الترجمة الفرنسية] التي تحيل على 
مصادر أخرى ال يعينها اللهم إال إشــارته إلى أنه كان يتوفر على نســخة ألبي عبد اهللا المازني 

.(Adang 1996, 156) الذي ال يمكن تحديد من هو بالضبط

=
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المتأخــرة للمزمور 50، 2 - 3 ولســفر تثنية االشــتراع ومناقشــتهما 33 - 2 
اللذْين يتفقان حرفيا وبالتمام والكمال مع تعاليق ابن قتيبة في أعالمه، ولو 
على نحو مختصر موجــز1. وكذلك تمت العودة إلى «أعــالم» ابن قتيبة من 
لدن [المتكلم] المعتزلي عبد الجبار الهمذاني (المتوفى عام 415هـ/1025م) 
في مصنفــه «تثبيت دالئــل النبــوة» (انظــر: عبد الجبار الهمذانــي 1960، 
2: 352، وانظــر أيضــاً: Reynolds 2004, 146, 184, 6 - 185)، وقد بلغ تأثيره 
بطبيعة الحــال حتى األندلــس. وهو األمر الــذي يدل عليه كتــاب «األصول 
والفــروع» البن حــزم (المتوفى عــام 446هـ/1064م) الذي أورد اقتباســات 
متعددة من المصنف المذكــور في الفصل المتعلق بالشــواهد التوراتية على 

 Huart 1916, 28, ll. 5 - 7 (= MS Yusuf Aga 315, fo. 14b: :1 ـ بالنسبة إلى المزمور 50. 2 - 3، انظر
(6 - 4: وفيه «إن اهللا 8 يظهر من صهيون إكليًال محموًدا» قالوا فاإلكليل مثل الرئاســة واإلمامة 

والمحمود محمد ژ .
انظر المقطع الموافق له في أعالم ابن قتيبة [انظر أسفله، القسم IV، الجزء 14]

قال: وفــي مزمــور: «إن اهللا أظهر من صهيــون إكليًال محمــوًدا» ضرب اإلكليل مثًال للرئاســة 
 Huart 1916, 33, :واإلمامة، ومحمود هو محمد ژ . وبالنســبة إلى ســفر تثنية االشــتراع انظر
ll. 2 - 7 (= MS Yusuf Aga 315, fo. 16b: 5 - 10): وهــذا الفصل في تخريجات أهل اإلســالم بلفظ 

العربية «جاء اهللا من سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من جبال فاران».
قالوا: ومعنى مجيئه من ســيناء إنزاله التوراة على موسى، وإشــراقه من ساعير إنزاله اإلنجيل 

على عيسى، واستعالنه من جبال فاران إنزاله القرآن على محمد ژ .
انظر المقطع الموازي له في أعالم ابن قتيبة [انظر أسفله IV الجزء 3]

قال: ومن أعالمه في التوراة، قال «جاء اهللا من ســيناء وأشــرق من ســاعير واستعلن من 
جبال فاران». وليس بهذا خفاء على من تدّبره وال غموض؛ ألن مجيء اهللا من سيناء إنزاله 
التوراة على موسى بطور ســيناء، هكذا هو عند أهل الكتاب وعندنا، وكذلك يجب أن يكون 
إشراقه من ساعير إنزاله على المســيح اإلنجيل، وكان المسيح يسكن ساعير بأرض الجليل 
بقرية تدعى ناصرة وباسمها سّمي َمن اتبعه نصارى. وكما وجب أن يكون إشراقه من ساعير 
بالمسيح فكذلك يجب أن يكون استعالنه من جبال فاران بإنزاله القرآن على محمد ژ في 

جبال فاران وهي جبال مكة.
ويورد المقدســي بدوره الترجمة العربية الرائجــة (في تخريجات أهل اإلســالم بلفظ العربية) 
الدائرة على ســفر التكوين 17.20 (31، 1. 13 = مخطوطة يوســف آغا رقم 315، 16 أ: 3 - 6) 
التي تتوافق مع مــا أورده ابن قتيبة وابن ربــن معاً من أمر هذه اآلية، ومــن ثمة ال تؤهل إلى 

إصدار أي حكم شأنه في ذلك شأن مصدره.
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النبي محمد ژ 1. وفضًال على هذا، فإنه تمت اإلشــارة إلى المصنف أيضاً 
في فهرســت األندلســي ابن خير (المتوفى عام 575هـ/1180م). فقد أشــير 
ههنا إلى ناقلْين باعتبارهما نَقََال عن ابن قتيبة: العالم األندلســي الشــهير 
قاســم بن أصبغ (المتوفى عام 340هـ/915م)، وعالم آخر أقل شهرة منه هو 

أبو محمد الحسين بن عبد اهللا المهندس (ابن خير 1382هـ/1963)2.
على  وفي أقاليم اإلسالم الشــرقية، فإن البادي أن المصنف كان رائجاً 
األرجح بين أوســاط أهل الحديث؛ ذلك أن استشــهادًا كامًال من أعالم ابن 
قتيبة كان قد ُحِفَظ لنا في كتاب ابن الجوزي (المتوفى عام 597هـ/1200م) 
«الوفا بأحــوال المصطفــى»3، والذي بدوره اســتثمر من لــدن تقي الدين 

1 ـ من المعلوم أن نص «األصول والفروع» قد تم حفظه في مخطوط واحد هو مخطوطة شهيد علي 
باشــا تحت رقم 2704 (1 - 8 ب) ضمن مجموع يضم 16 رســالة البن حزم. والفصل المقصود 
يوجد ب 20 ب: 13 - 23 أ: 8. وبالنســبة إلى وصف المجموع، الذي اكتشــفه أول من اكتشــفه 
ريتر، انظر آســين بالســيوس 1934. هذا وقد نشــر العمل بنشــرتين اثنتين: ابــن حزم 1978 
و 1404هـ/1984م. ومن أجل ترجمة الجزء المقصود والتعليق عليه (اللهم باستثناء تنبؤات العهد 
الجديد) انظــر: Adang 1992. هذا وقد أورد ابن حــزم الفقرات من مصنف ابــن قتيبة التي 
تتضمــن المصــادر التوراتيــة: [1]، [2]، [3]، [4]، [5]، [17]، [18]، [19]، [23]، [24]، [12] 

(يحيل الرقم على الفقرات المنشورة ضمن هذه المقالة أسفله).
2 ـ انظر كذلك: Vizcaíno Plaza 2002 أعالم النبوة، البن قتيبة. وبالنسبة إلى ابن أصبغ، انظر: 

 Lecomte وبالنسبة إلى ابن المهندس، انظر ،Lecomte1963, 290 - 2, no. 4; Aragón Huerta 2009

287 ,1963. وعموماً بالنسبة إلى تلقي أعمال ابن قتيبة باألندلس، انظر: 

Lecomte 1965, 12 - 14; Bonebakker 1960/1961; 1964; Soravia 2004.

3 ـ نشــر بروكلمان عام 1898 على أســاس مخطوطة ليدن وحدها رقم 1/322 (20 ب: 23 - 23ب: 
23) طبعة أولى مــن موارد ابن الجوزي من مصنــف ابن قتيبة. انظر كذلــك: بروكلمان 1895 
أ و 1895ب وبيتشــر 1895. وخالل الخمسين ســنة األخيرة نشــر نص «الوفا» بنشرات متعددة 
(بالرغم أنه لم ينشــر نشــرة محققة): ابن الجوزي 1386هـ/1966م (نشــر بدءًا من مخطوطة 
األزهــر 36 تاريــخ، ومخطوطــة التيموريــة 192، والمقطــع المذكــور يوجــد بالمجلــد األول 
ص 61 - 73)؛ ابن الجوزي 1396هـ/1976م (لم يتم تحديد المخطوطة التي منها نشــر الكتاب، 
والمقطع المذكور يوجد بالمجلــد األول ص 109 - 125)، ابن الجوزي 1408هـ/1987م [لم أطلع 
عليها]. بالنســبة إلى مخطوطات «الوفا» البن الجوزي. انظر أســفله IV. هذا وقد نشرت أدانغ 
ترجمة إنجليزية بحواٍش ضافية للقسم المذكور (باستثناء الشــواهد من العهد الجديد والجزء 

األخير) مع تصويبات (1966، 267 - 277).
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أحمد بن علــي المقريزي (المتوفى عــام 845هـ/1442م) فــي كتابه «إمتاع 
م لنا ابن  األسماع بما للنبي من األحوال واألموال والحفدة والمتاع»1. وقد قد
الجوزي السلســلة التالية الستشــهاده الطويــل من مصنف ابــن قتيبة: بدأ 
إســناده بأحِد َمْن رََوى عنه وقد كان معروفاً عنه أنه كان رفيقه أيام الدرس 
والتحصيــل بجمادى الثانية من عام 561هـ الموافــق ألبريل / مايو من عام 
1166م ـ وهو أبو القاســم يحيى بن ثابت بن بندار (المتوفى في ربيع األول 
مــن عــام 566هـ / نوڤمبــر ـ ديســمبر 1170م)2. وقد روى هــذا عن أبيه 
ثابت بن بندار (المولود عــام 416هـ/1052م، والمتوفى بجمادى الثانية عام 
498هـ / فبرايــر ـ مــارس 1105)3، عــن أبي الحســن علي بــن محمد بن 
الحســن بن قشــيش المالكي (المولود في ربيــع الثاني من عــام 356هـ / 
الموافق لمــارس ـ أبريل من عام 967م، المتوفى بشــعبان من عام 437هـ/ 
فبراير ـ مارس 1064م)4، عن أبي حفــص عمر بن أحمد بن هارون المقرئ 
(المتوفــى عــام 382هـ/992 - 993م)5، عــن عبيد اهللا بــن أحمد بــن بكير 

1 ـ المقريزي 1999، 3: 383 - 95. وهذه النشرة اســتندت إلى مخطوطة كوبرلي [السليمانية] رقم 
1004 وحدها، وهي النســخة الوحيــدة المتوفرة الكاملة لكتــاب المقريزي «إمتاع األســماع»، 
والمقطع المشــار إليه يوجد فــي الصفحــات 376، 1. 30 و 381، 1. 10 [علمــاً أن المخطوطة 
مرقمة بحسب الترقيم المتداول، وليس بحســب الترقيم المعهود في ترقيم المخطوطات]. وإني 
ألقدم شــكري إلى فريدريك باودن علــى المعلومة التــي أفادني إياها بخصــوص المخطوطات 

المتوفرة لكتاب «اإلمتاع» للمقريزي.
2 ـ أبو القاسم يحيى بن ثابت بن بندار بن إبراهيم الدينوري البغدادي البقال. انظر: ابن الجوزي 
1400هـ/1980م، 166 - 167، رقم. 66، وابن عماد الحنبلي 1419هـ/1998م، 4: 400، والذهبي 

1960 - 1966، 4: 194؛ 1401هـ/1981م، 20: 505 - 506، رقم. 322.
3 ـ ثابت بــن بندار بن إبراهيم بن الحســن بن بنــدار، أبو المعالــي البقال الدينــوري البغدادي؛ 
انظر: ابــن الجــوزي 1400هـ/1980م، 132، 151، 164، 166؛ والذهبي 1960 - 1966، 3: 351؛ 
1401هـ/1981م، 19: 204 - 205، رقم. 124؛ وابن الجزري 1932 - 1933، 1: 188؛ وابن العماد 

.145 - 144 :9 ،[1940 - 1938] 1358 - 1357
4 ـ علي بن محمد بن الحسن بن أبي الحســن الحربي السمسار المعروف بابن قشيش، والذي كان 
أحد شــيوخ الخطيب البغدادي (المتوفى عام 463هـ/1071م). انظر: الخطيب البغدادي من دون 

سنة نشر، 12: 100. 6534؛ والقفطي 1950 - 1973، 3: 173.
=5 ـ عمر بــن أحمد بن هارون بن الفرج بن ربيع أبو حفص المقــرئ المعروف بابن اآلجوري. انظر: 
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التميمي، عن ابن قتيبة1. ولســنا نعرف إال القليل عــن تلميذ ابن قتيبة هذا 
عبيد اهللا بــن أحمــد التميمــي، والذي أشــير إليــه ههنا بوصفــه من روى 
المصنف. وبحسب ما ذهب إليه جيرار لوكونت، فإن عبيد اهللا [عبد اهللا] بن 
أحمد بــن بكير [بكــر] التميمي [التيمي] ما هــو إال تلميذ ابن قتيبة نفســه 
أبو القاســم عبد اهللا بن أحمد بن عبد اهللا بن بكير التميمــي (المتوفى بذي 
الحجة من عام 334هـ/ يوليو ـ أغســطس 964م)، والذي كان بدوره شيخاً 
لعالم الحديث الشهير علي بن عمر الدارقطني (المتوفى عام 385هـ/995م). 
وإال فإنه اشــتهر بكونه روى مصنفات أخرى البن قتيبة؛ أعني مسائله وكتابه 

.(Lecomte 1963, 294 - 5, No. 7) «إصالح الغلط»
والحال أن بعض المصنفين مــن متأخرة الحنابلة كان ال يزال المصنف 
المذكور (أعالم النبوة البن قتيبة) يروج بينهم، وهكذا فإننا نجد أبا القاسم 
عــام  والمتوفــى  الُســنة،  قــوام  باإلمــام  (الملقــب  األصفهانــي  التيمــي 
535هـ/1141م) يستشهد به في مصنفه «دالئل النبوة»2. واألمر نفسه ينطبق 
على ابن تيمية (المتوفى عــام 682هـ/1328م) في كتابه «الجواب الصحيح» 
 .([vi: 3 :وانظر أســفله] انظر: ابن تيمية 1414هـ/1993 - 1994م، 5:199)
وعلى النحو نفسه نعثر على استشهادات وافية منه في كتاب ابن قيم الجوزية 
(المتوفى عام 751هـ/1350م) الموسوم باســم «هداية الحيارى»3. هذا وقد 

الخطيب البغدادي، مــن دون تاريخ طبع، 11: 264، رقم 6026؛ وابن الجوزي 1357 - 1358هـ / 
[1938 - 1940]، 7: 170، رقم. 268.

1 ـ انظر المخطوطات التالية: 
Leiden OR 322, fo. 20b: 23 - 5 (= Brockelmann 1898, 46: 5 - 9); Ms Âşir Efendi 77, fo. 19b: 
20 - 23; MS Hekimoğlu 259, f. 28b: 20 - 24; Ms Ayasofya 946, fo. 22b: 17 - 19; Ms Yusuf 
Ağa 173, fo.17a: 14 - 18; MS Turhan Vâlide 80, fo. 31b: 10 - 13.

هذا مــع تقدم العلم أن اإلســناد غيــر وارد في مخطوطة عاطــف أفنــدي 1780، ابن الجوزي 
1386هـ - 1966م، 61، أو 1396هـ/1976م، 109.

2 ـ قوام السنة 1991/1412 - 1992م، 1239 - 57 §§ 195 - 200 (ذكر ابن قتيبة في أعالم النبي ژ 
ــنة انظر أيضاً األنصاري  قال... ثم قال... قال ابن قتيبة... قال ابن قتيبة... قال). عن قوام الس

1377هـ / [/1997م]، وكذلك مقدمة األنصاري لقوام السنة 1384هـ / [/2005م].
3 ـ انظر: ابن قيم الجوزية: II، 4 - 11 ،126 ،1429/2008 [وانظر أدناه، IV، الفقرة 2]: 

=

=
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اْقتُِبســْت أجزاء من كتاب «األعالم» البن قتيبة اقتباســا في كتاب «المواهب 
اللدنيــة بالمنح المحمديــة» ألحمد بن محمــد القســطالني (المتوفى عام 

923هـ/1517 - 1518م)، وذلــك فــي فصــل ورد 
الكتب  في  عليــه ژ  التنبيه  عنوان: «فــي  تحت 
الرسالة  صاحب  بأنه  واإلنجيل  كالتوراة  السالفة 
ابن  ال يذكر  القســطالني  أن  وبما  والتبجيــل»1. 
المباشــر  الذْكَر  النبــوة»  «إعالم  وكتاَبــه  قتيبة 
الصريح اللهــم إال في مــا ندر2، فإنه اســتقى 
مادته وال شك من مصدر وســيط (ما كان ذلك 
بكل تأكيــد من ابن الجــوزي وال مــن ابن قيم 

الجوزية الذي ما أورد كل االستشــهادات التي يوردها القسطالني)؛ هذا مع 
تقــدم العلم بأن القســطالني هــذا كان يحرص طــوال مصنفــه على ذكر 
مصــادره، وتلك قاعــدة لطالما التــزم بهــا التزاماً. هذا في حين شــكلت 
«مواهب» القســطالني بدورها مظان اقتباس الحسين بن محمد الدياربكري 
(المتوفــى عــام 965هـ/1558 - 1559م) مــن ابــن قتيبة في كتابــه «تاريخ 

127, ll. 8 - 13 = [5],

127, l. 14 - 129, l. 5 = [18] - [22], 155, l. 4 - 156, l. 11 = [3] - [4], 159, l. 14 - 160, l. 5 = 
[6] - [7], 162, l. 13 -

163, l. 2 = [12], 164, l. 16 - 165, l. 3 = [13], 165, l. 9 - 166, l. 2 = [14] - [15], 168, ll. 2 - 8 
= [16], 168, l. 9 -

169, l. 1 = [17], 169, ll. 2 - 8 = [33], 169, l. 13 - 171, l. 1 = [28] - [32], 171, ll. 2 - 7 = [27], 
171, l. 8 - 172,

l. 1 = [34], 173, ll. 1 - 4 = [26], 173, ll. 8 - 17 = [24], 174, ll. 1 - 8 = [25], 174, ll. 9 - 16 = 
[8], 184, ll. 14 - 16

= [38], 194, ll. 7 - 11 = [37], 196, ll. 7 - 15 = [23], 199, ll. 2 - 7 = [35], 210, ll. 8 - 16.

وفي ما يخص ابن قيم الجوزية راجع كرافيتز 2006، وهولتزمان 2009.
1 ـ القســطالني 1416هـ/1996م، 2: 428 - 36، وتتضمــن استشــهادات الفقــرات [3] و[4] و[38] 

.(IV ،انظر أسفله) و ب 39] من نص ابن قتيبة
2 ـ القســطالني 1416هـ/1996م، I. 21 ،231 :2 (ابــن قتيبــة في أعالم النبــوة)؛ وانظر المصدر 

نفسه، I. 1 ،423 (قال ابن قتيبة).

=
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الخميس في أحــوال أنفس نفيس»1، كمــا أن مقاطع وافيــة كثيرة كانت قد 
اقتُبست وُعلق عليها في تحشية محمد بن عبد الباقي الزرقاني (المتوفى عام 

1122هـ/1710م) على «المواهب» (الزرقاني 6: 226 - 245).
والظاهر أن مخطوطة (تبدو) غير تامة من كتاب ابن قتيبة محفوظة في دار 
الكتب الظاهريــة (التي صارت تدعى اليوم المكتبة الوطنية الســورية أو مكتبة 
األسد الوطنية) بدمشــق2 قد أفلتت من اهتمام الباحثين حتى اليوم3. وهي توفر 
عــن أن النص إنما كان قد راج باألْولــى بين أهل الحديث4.  لنا معطًى إضافياً 

1 ـ الدياربكــري I. 3 ،24 :1 ،1970 وبما أن الفقرة اقتباس من القســطالني 1416هـ/1996م، 2: 
 (IV انظر أســفله، الفقرة) [3] فإنها بالتالي اقتباس جزئي من الفقرة I. 21 - 432، I. 4 ،431

من نص ابن قتيبة.
2 ـ مخطــوط المجمــوع 6/955. 127أ 159 ب. من أجل وصف للمخطوطة انظــر الباني 1970، 93 
والسواس 1983/1403، 207. وإني ألتقدم بالشكر إلى بيير لوري وفليب فاالت (المعهد الفرنسي 
للشرق األدنى، دمشق) لمســاعدتهما إياي في الحصول على نسخة مصورة من المخطوطة، كما 
أود أن أعبّر عن امتناني إلى سلطات مكتبة األسد التي وفرت هذه الصورة. مع اإلشارة إلى أنه 

توجد صورة بمركز المخطوطات والتراث والوثائق (الكويت) تحت رقم 44 - 50 - 6. انظر: 
http://makhtutat.org/makh/showmak.php?id=2938 (تمت زيارة الموقع بتاريخ 17 فبراير 2011)

 Sezgin 1967 - , 8: 161 - 5 :ًوانظر أيضا ،Lecomte 1965, 154, No. 17; Adang 1996, 35 - 6 :3 ـ انظر
حيث لم تتم اإلشــارة إلى العنوان بالمرة. هذا مع تقدم العلم أن النص والسماع المتضمن في 
في المراجع التالية: ليدر والســواس والصاغرجي 1996  صفحة العنوان (127 أ) ســقطا أيضاً 
حيث تم تعيين أغلب الوثائق والســماعات التي ضمها المجموع نفسه (المصدر السابق 25 - 39 
الــذي يضــم ســماعات 2/955 و 3/955 و 4/955 و 5/955 و 9/955). وقد تمت اإلشــارة إلى 
المخطوطة عند المنجد 1982، 62، في مقدمة الناشــر لقوام الســنة 1412هـ/1991 - 1992م، 
222 - 3 رقم 4 (باإلحالة على الباني 1970، 93) وقد رجع إليه عثمان جمعة ضميرية في إعداده 
لنشــرته عن ابن قيم الجوزيــة (1429هـ/2008م). هــذا مع تقدم العلــم أن اإلحاالت األخيرة 
تكتفــي بدل أن تمدنا بتفاصيل ضافية باإلشــارة فحســب إلى أن الوثيقة محفوظــة في المكتبة 

الظاهرية (انظر: ابن قيم الجوزية 1429هـ/2008م، 155 رقم 5 وما بعدها).
4 ـ تضم المجموعة اثنتي عشرة إضبارة (وقد خطت بأياد متباينة وجمعت على ما يبدو في حقبة الحقة) 
فــي األعظم من لدن فقهــاء ينتمون إلى أهل الحديــث. وهي على التوالي: 1 ـ األربعون في شــيوخ 
الصوفية ألبي سعيد أحمد بن محمد بن أحمد بن علي الهروي األنصاري الماليني (طاووس الفقهاء) 
توفي عــام 409هـ/1018 - 1019م أو 1022/412. انظر: بروكلمــان 1937 - 1942، 362. 2 ـ أربعون 
لعبد الخالق بن زاهر بن الطاهر بن محمد الشــّخامي (توفي عــام 549هـ/1154 - 1155م).  =حديثاً 
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وفضًال علــى هذا، فإنه إذا ما نحن قارنا بين مــا ورد في المخطوطة بما أورده 
ابن الجوزي من استشــهادات من كتاب «األعالم»؛ فإنه يتبيّــن لنا أن هذا إنما 
أورد المقاطع الثمانية األولى التي تتضمن الشهادات التوراتية في كتابه «الوفا»، 
وذلك من غير أن يجري هو تغييرات ُتذكر أو تحويرات في ســرد المواد، اللهم 
إال بعض السقط والســهو الطفيف الذي أصاب النص. واالستثناء الوحيد حدث 
في المقطــع الختامي (انظر أســفله: IV [39] ـ [42]) حيث طال الســقط أغلب 
النص. وقــد ورد في المصنــف، على نحو ما تشــهد على ذلــك صفحة عنوان 
المخطوطــة (127 أ)، [أن العنوان هــو] «كتاب/ أعالم رســول اهللا المنزلة على 
رســله صلى اهللا عليهم في التوراة واإلنجيل والزبور والقرآن وغير ذلك/ ودالئل 
نبوته مــن البراهين النيــرة والدالئل الواضحة/ تأليف أبــي محمد عبد اهللا بن 
مســلم بن قتيبة الدينوري رحمة اهللا عليه ورضوانه». وفي معرض المقدمة، تم 

انظر: بروكلمان 1943 - 1949، 449 - 50 رقم 8. 3 ـ شــرح مذاهب أهل السنة ألبي حفص عمر بن 
أحمد بــن عثمان بن شــاهين البغدادي (توفــي عــام 385هـ/995م). انظر المصدر الســابق، 174 
رقم 13؛ بروكلمــان 1937 - 1942، 276 رقم 14. 4 ـ الترغيب في الدعــاء والحث عليه ألبي محمد 
عبد الغني بــن عبد الواحد بن ســرور الجماعيلي المقدســي الحنبلي (توفي عــام 600هـ/1203م). 
انظر بروكلمــان 1943 - 1949، 437 - 8، رقــم 14، وكذلك بروكلمــان 1937 - 1942، 605 - 7. 5 ـ 
مختصر مكارم األخالق ألبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشافعي الطبراني (المتوفى 
عام 360هـ/971م)، انظــر: بروكلمان 1937 - 1942، 279. 6 ـ أعالم رســول اهللا البــن قتيبة. 7 ـ 
تفضيل الفقر علــى الغنى ألبي يعلى محمد بن الحســين بن خلف بن أحمد بن الفــراء (توفي عام 
458هـ/1065م). انظر: بروكلمان 1943 - 1949، 502، رقم 1، بروكلمان 1937 - 1942، 686، رقم 1. 
8 ـ مجلس البطاقة ألبي القاســم حمزة بن محمد بن علي الكتاني (المتوفى عام 357هـ/968م). 9 
نة على سياق كتاب الشــريعة ألي بكر محمد بن الحسين البغدادي اآلجري  ـ المختار في أصول الس
(توفي عــام 360هـ/970م). انظر: بروكلمــان 1943 - 1949، 137، رقم 8، وانظــر أيضاً: بروكلمان 
1937 - 1942، 274، رقــم 9. 10 ـ الجــزء الثامن من مــكارم األخالق ومعاليهــا ومحمود طرائقها 
ألبي بكر محمد بن جعفر بن محمد بن ســهل السامري الخرائطي (توفي عام 327هـ/938م). انظر: 
بروكلمــان 1937 - 1942، 250، رقــم 7. 11 ـ من حديث أبي محمد الكتانــي؛ عبد العزيز بن أحمد 
الصوفي الدمشــقي (توفي عام 466هـ/1073 - 1074م). 12 ـ رسالة في التوكل وسؤال اهللا 8 لعبد 
الغني بن عبد الواحد المقدســي (مؤلف الكتاب المذكور في العدد 4 أعاله). انظر أيضاً الســواس 
1403هـ/1983م، 204 - 9. وفــي  ما يتعلق بهيمنة الطابع الحنبلي علــى مجموع المخطوط الموجود 
بدار الكتب الظاهرية انظر أيضاً مقدمة ليدر والســواس والصاغرجي 1996 (ستيڤن ليدر ـ ياسين 
محمد الســواس ـ مأمــون الصاغرجي: معجم الســماعات الدمشــقية المنتخبة من ســنة 550 إلى 

750هـ/ منشورات المعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق ـ 2000م).

=
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تأكيد العنوان هذا نفسه مع بعض الفوارق الطفيفة، وذلك لما وصف ابن قتيبة 
أُبين فيه أعالم رســول اهللا ژ الباهرة ودالئله  محتويات الكتاب بوصفه: «كتاباً 
الزاهرة من كتب اهللا المتقدمة الموجودة في أيــدي أهل الكتاب1 ومن القرآن» 
(127 ب: 16 - 18). وفــي صفحة العنــوان (127 أ: 6 - 8) مثلما في مقدمة النص 
(127 ب: 2 - 6)، ترد سلســلة رواية الكتاب تباين تلك السلسلة التي ذكرها ابن 
الجوزي بدءًا من اآلُجّري فما فوق2: برواية المبارك بن عبد الجبار بن أحمد بن 
القاســم بن أحمد بن عبد اهللا البغدادي الصيرفي (المولود عام 411هـ/1021م) 
والمتوفى فــي ذي القعدة من عــام 500هـ / يونيو ـ يوليــو 1107م)3، عن أبي 
الحسن محمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر المعروف بابن عدل الجوزيني 
(؟)4، عن أبي حفص عمر بن أحمد بن هارون المقرئ اآلُجّري، عن أبي القاسم 

عبيد اهللا أحمد بن عبد اهللا بن بكير التميمي، عن ابن قتيبة.
والحال أن النص محفوظ في المخطوطة، لكن على غير تمامه. إذ ثمة 
خرم في 133 ب: 20 (بعد عبارة: بعلماء الغيــب) إلى نهاية المقطع الثامن 
الذي ينبغي أن يكون قد ورد من قبل في مقدمة النســخة الحاضرة، كما أن 
النــص يتوقف أيضاً فــي المقطــع 159 ب. على أن وصف ابــن قتيبة لبنية 
مصنف «األعالم» في مقدمة الكتاب توحي، مع ذلك، بأن القليل ســقط من 
آخر الكتاب؛ ذلك أنه بعد المقدمة الطويلــة (127 ب: 13 - 128أ: 21) فإن 

بنية النص تنجلي على النحو التالي: 

1 ـ توحي الصيغة التعبيرية بأن ابن قتيبة لم يكن يؤمن بأن الكتب المقدسة الموجودة قد لحقها التزييف.
2 ـ فضًال على اإلسناد، فإنه يوجد بصفحة العنوان سماع بخط تصعب قراءته اللهم إال في جزء منه 

بفعل عوادي الماء التي أفسدته.
3 ـ عنــه انظــر ابــن الجــوزي 1357 - 1358هـ [/1938 - 1940م]، 9: 154 رقــم 248؛ وابــن العماد 
1419هـ/1998م، 4: 130؛ والذهبــي 1401هـ/1981م، 19: 213 - 16، رقم 132؛ 1960 - 1966، 3: 

356؛ وكحالة 1376هـ/1957م، 8: 172.
4 ـ ال ُتعــرف هويتــه بالــذات. ولربمــا كان هــو محمد بــن عبد الوحيد بن محمد بــن جعفر بن 
أحمد بن جعفر بن حســن بن وهب، أبا عبد اهللا البــزار المعروف بابن زوج الحــرة (ُولد عام 
369هـ/979 - 980م وتوفــي في جمادى الثانية من عام 428هـ/ مــارس ـ أبريل 1037م). انظر: 

كتاب البغدادي، من دون تاريخ إصدار، 2: 360، رقم: 868.
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أعالم رسول اهللا ژ في التوراة (128 أ).
ومن قول حبقوق المتنبي في زمن دانيال (129 أ).

ومن ذكر أشعيا له (129 ب).
ومن ذكر داود له في الزبور (129 ب).

ذكر المسيح النبي ‰ في اإلنجيل (130 ب).
ذكر مكة والحرم والبيت في الكتب المتقدمة (131 أ).

ذكر طريق مكة في أشعيا (131 ب).
ذكر أصحاب النبي وذكر يوم بدر في أشعيا (132أ)

األحاديث الوقفية لما في الكتــب المتقدمة من ذكر النبي ژ وصفاته 
وصفات أمته (134 أ).

ذكر النبي ژ في أخبار الفرس (135 أ).
االستدالل على نبوته باسمه ‰ (138 ب).

أعالمه بعد وفاته ژ (140 ب).
القرآن (141 ب).

أعالم النبي ژ من أخبار القرآن (148 ب).
أخبار النبي ژ مما يكون من غير الكتاب (152 أ).

- IV -
في ما يلي نقدم نشرة محققة للفصول الثمانية األولى من النص1، والتي 
تتضمن المــواد التوراتية (128 أ ـ 133 ب). إن األجزاء التي وردت في كتاب 
ابن الجوزي «الوفا» لســوف ينوه بها بخط ســميك، وتلك التي أورد ذكرها 
ابن قيم الجوزية في كتابه «هداية الحيارى» لســوف نضــع تحتها خطاً، أما 
تلك الشواهد التي أوردها القسطالني في «المواهب»، فإننا سوف ننبه عليها 
بوضع ســطرين من تحتها. كما سيشــار في الهامش إلى االختالفات بين ما 
أورده كل مــن ابن الجــوزي وابن قيــم الجوزية والقســطالني من نصوص، 

1 ـ إن نشرة محققة لمجمل العمل المحفوظ في المخطوطة هي قيد اإلعداد من لدن حسن أنصاري 
وسابين شميكته.
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وسننبه على اإلضافات التي لم نجد لها مثيًال في نص ابن قتيبة. وباإلضافة 
إلى النشرات المطبوعة من كتاب «الوفا»1 البن الجوزي، فإننا ننبه إلى أننا 
عدنا إلى المخطوطات التالية وأفدنا منها فــي تحقيق النص: (1) مخطوطة 
عاطف أفندي (الســليمانية) رقــم 1/1780 (18 ب ـ 11 ب)، بخط محمد بن 
علي بن إلياس المغانمي التبريزي، وهي نسخة كان قد انتُهي من كتابتها في 
جمادى الثانية مــن عام 726هـ/ مايو ـ يونيــو 1326م. (2) مخطوطة ترهان 
فاليده (السليمانية) ســلطان رقم 80 (31 ب ـ 37 أ)، وقد تم نسخها في 10 
شــوال من عام 748هـ/ 17 ديســمبر من عام 1382م. (3) مخطوطة المكتبة 
البريطانيــة رقم 7709 (30 ب: 10 - 35 أ)، وهي نســخة نُســخت في شــهر 
محرم من عــام 791هـ / يناير 1389م. (4) مخطوطة ليدن رقم 1/322 (20 
ب: 23، 23 - 23 ب: 23) وقــد نســخت في شــهر جمادى الثانيــة من عام 
546هـ/ 10 أكتوبر 1422م. (5) مخطوطة عشــير أفندي (السليمانية) رقم 77 
ف ف (19 ب ـ 23 ب)، وقد تمت في رمضان 1080 للهجرة/ يناير ـ فبراير 
1670م. (6) مخطوطة حكيم أوغلو (السليمانية) رقم 259 28 ب ـ 33ب، وقد 
أنجــزت في ربيع األول من عــام 1133هـ / ينايــر 1721م. (7) مخطوطة آيا 
صوفيا (الســليمانية) رقم 946 22 ب ـ 26 أ مــن دون تاريخ. (8) مخطوطة 

يوسف آغا (السليمانية) رقم 173 (37 أ ـ 41 أ) بال تاريخ نسخ2.
هذا ولقد تمت اإلشارة إلى التفاوتات في «أعالم» ابن قتيبة لما وجد ذلك 
في كل المخطوطات. أما بالنسبة إلى «هداية الحيارى» البن قيم الجوزية، فلقد 
تمت العودة إلى نشرة عثمان جمعة ضميرية (ابن قيم الجوزية 1429هـ/2008م)، 
وفي ما يتعلق باألســاس النصي لمواهب القسطالني فقد تم االعتماد على نشرة 

مأمون بن محيي الدين الجنان (القسطالني 1416هـ/ 1996م).

1 ـ انظر أعاله الهامش رقم 18.
2 ـ للمزيد من التوضيحات الضافية عن مخطوطات كتاب الوفا البن الجوزي (وترجمته إلى التركية 
العثمانية) يرجى النظر إلى بروكلمان 1943 - 1949، 1: 503، رقم 11؛ وبروكلمان 1937 - 1942، 
1: 916، رقم 11؛ واآلجري 1965/1385 (تكرار ما أورده بروكلمان)؛ وســالمة 2002، 148 - 52، 

رقم 140. للمزيد من المخطوطات انظر أعاله رقم 18.
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1IGQƒàdG »a ژ ˆG ∫ƒ°SQ ΩÓYCG
[1] من ذلك قول اهللا 8 في السفر األول2 إلبراهيم: «قد أجبُت دعاءك 
في إسماعيل وباركُت عليه وكثّرُته وعّظمتُه جّدًا جّدًا وسيلد اثني عشر عظيماً 

وأجعله ألمة عظيمة» [انظر: سفر التكوين 17، 20].
[2] ثم أخبر موسى [128 ب] بمثل ذلك في هذا السفر وزاد شيئاً، قال: 
«لما هربت هاجر من ســارة تراءى لها ملك اهللا وقال: يا هاجر، أََمَة سارة، 
ارجعي إلى سيدتك فاخضعي لها فإني سأكثّر ذريتك وزرعك حتى ال يحصوا 
وتســّمينه إسماعيل؛ ألن اهللا  [ال يحصوا] كثرًة، وها أنت تحبلين وتلدين ابناً 
قد ســمع خشــوعك، وتكون يده فــوق الجميع، ويــد الجميع مبســوطة إليه 

بالخضوع» [انظر: سفر التكوين 16. 8 - 12].
فتدّبــر3 هــذا القول فــإن فيــه دليــًال بيًّنــا علــى أن المــراد به4 
رسول اهللا ژ ؛ ألن إســماعيل لم تكن يده فوق يد إسحاق5، وال كانت يد 
إسحاق مبسوطًة إليه بالخضوع، وكيف يكون ذلك والنبوة6 والملك في بني 
إســرائيل والعيص وهما ابنا إسحاق؟ فلما ُبعث رســول اهللا انتقلت7 النبوة 
إلى ولد إســماعيل فدانت8 له الملوك9 وخضعت له األمم10 ونسخ اهللا به 
كل شــرعة وختم به النبيين وجعل الخالفة والملــك11 في12 أهل بيته إلى 

1 ـ أعالم رسول اهللا ژ في التوراة: عن أبي محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة، قال من أعالم نبوة 
نبيّنا ژ الموجودة في كتب اهللا المتقدمة (ابن الجوزي).

2 ـ األول: من التوراة (ابن الجوزي).
3 ـ فتدبر: قال ابن قتيبة فتدبر (ابن الجوزي).

4 ـ فتدبر … به: ومن تدبر هذه البشارة جزم بأن المراد بها (ابن قيم الجوزية).
5 ـ إسحاق: قط (ابن قيم الجوزية).

6 ـ والنبوة: وقد كانت النبوة (ابن قيم الجوزية).
7 ـ انتقلت: وانتقلت (ابن قيم الجوزية).
8 ـ فدانت: ودانت (ابن قيم الجوزية).
9 ـ الملوك: األمم (ابن قيم الجوزية).

10 ـ األمم: الملوك (ابن قيم الجوزية).
11 ـ الخالفة والملك: خالفة الملك (ابن قيم الجوزية).

12 ـ في: إلى (ابن قيم الجوزية).
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آخر الزمان1 فصارت2 أيديهم فوق أيدي الجميــع وأيدي الجميع بالرغبة 
إليهم مبسوطة3 بالخضوع.

[3] ومــن4 أعالمه في التوراة، قال: «جاء اهللا من ســيناء وأشــرق من 
ساعير واستعلن من جبال فاران» [ســفر تثنية االشتراع 2.33]. وليس5 بهذا 
خفاء على مــن تدّبــره وال غمــوض؛ ألن مجــيء6 اهللا من7 ســيناء إنزاله 
التوراة8 على موســى بطور9 ســيناء، هكذا10 هو عند أهــل الكتاب وعندنا، 
وكذلك يجــب11 أن يكون. وإشــراقه12 من ســاعير إنزاله على المســيح13 
اإلنجيل14، وكان المسيح يسكن من ساعير أرض الجليل بقرية تدعى ناصرة 
وباسمها ســمي من اتبعه نصارى. وكما15 وجب أن يكون إشراقه من ساعير 
بالمسيح16 فكذلك يجب أن يكون استعالنه من جبال فاران بإنزاله17 القرآن 

على محمد في جبال18 فاران وهي19 جبال مكة.

1 ـ الزمان: الدهر (ابن قيم الجوزية).
2 ـ فصارت: وصارت (ابن قيم الجوزية).

3 ـ إليهم مبسوطة: مبسوطة إليهم (ابن قيم الجوزية).
4 ـ ومن: قال ومن (ابن الجوزي).

5 ـ وليس: قال علماء اإلسالم وهذا لفظ أبي محمد بن قتيبة ليس (ابن قيم الجوزية).
6 ـ مجيء: تجلي (القسطالني).

7 ـ من: طور (ابن قيم الجوزية).
8 ـ من جبال فاران … إنزاله التوراة: إضافة في هامش األصل.

9 ـ بطور: من طور (ابن قيم الجوزية).

10 ـ هكذا: كالذي (ابن قيم الجوزية).
11 ـ وكذلك يجب: ويجب (القسطالني).

12 ـ وإشراقه: إشراقه (ابن قيم الجوزية/ القسطالني).
13 ـ المسيح: عيسى (القسطالني).

14 ـ على المسيح اإلنجيل: اإلنجيل على المسيح (ابن قيم الجوزية).
15 ـ وكما: فكما (القسطالني).

16 ـ بالمسيح: إنزاله على المسيح اإلنجيل (القسطالني).
17 ـ بإنزاله: إنزاله (ابن قيم الجوزية).

18 ـ في جبال: وجبال (ابن قيم الجوزية).
19 ـ وهي: هي (ابن قيم الجوزية).
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[4] وليــس1 بين المســلمين وأهل الكتــاب اختالف2 فــي أن فاران هي 
مكة، فإن اّدعــوا أنها غير مكــة ـ وليس3 ينكــر4 من تحريفهــم وإفكهم ـ 
قلنا: أليس5 في التوراة: «إن إبراهيم6 أسكن هاجر وإسماعيل فاران» [انظر: 
ســفر التكوين 21.21]؟ وقلنا: دلّونا علــى الموضع الذي اســتعلن اهللا منه 
واســمه فاران، والنبي الذي أُنزل عليه كتاب بعد المســيح، أوليس اســتعلن 
وعلــن بمعنى واحٍد وهــو ما7 ظهر وانكشــف؟ فهل تعلمون دينــاً ظهر ظهور 

اإلسالم8 وفشا في مشارق األرض ومغاربها فشوه9؟
[5] ومــن10 أعالمه فــي التــوراة: قال اهللا 
ســبحانه في التوراة لموسى في السفر الخامس: 
مثلك،  إخوتهم  من  نبيّا  إسرائيل  لبني  أقيم  «إني 
االشــتراع  تثنية  [ســفر  فمه»  على  كالمي  وأجعل 
18.18]. فَمن إخوة بني إسرائيل إال بنو إسماعيل؟ 
كما تقول: بكر وتغلب أبناء وائل، ثم تقول: تغلب 
أخــو11 [129 أ] «بكــر»12 وبنو تغلــب إخوة بني 

بكــر13، ُيرجع في ذلك إلى أُخــوة األبوين. فإن قالوا: إن هــذا النبّي الذي 
من بني إسرائيل؛ ألن بني إسرائيل  وعد اهللا موســى أن يقيمه لهم هو أيضاً 

1 ـ وليس: قال وليس (ابن قيم الجوزية).
2 ـ اختالف: خالف (ابن الجوزي / ابن قيم الجوزية)؛ في ذلك اختالف (القسطالني).

3 ـ وليس: فليس (ابن قيم الجوزية).
4 ـ ينكر: ذلك (ابن قيم الجوزية).

5 ـ ليس: أليس (ابن قيم الجوزية / القسطالني).
6 ـ إبراهيم: اهللا (القسطالني).

7 ـ وهو ما: وهما (ابن قيم الجوزية).
8 ـ اإلسالم: دين اإلسالم (ابن قيم الجوزية).

9 ـ 137 إشارة إلى سورة األعراف 7.
10 ـ ومن: قال ومن (ابن الجوزي).
11 ـ أخو: إخوة (ابن قيم الجوزية).

12 ـ بكر: ـ ، األصل، واإلضافة عن (ابن الجوزي).
13 ـ وبنو تغلب إخوة بني بكر: وبنو بكر إخوة بني تغلب (ابن قيم الجوزية).

 »a ¬fÉëÑ°S ˆG ∫Éb
 »a ≈°Sƒªd IGQƒàdG
 »fEG{  :¢ùeÉîdG ôØ°ùdG
 É q«Ñf  π«FGô°SEG  »æÑd º«bCG
 ,∂∏ãe º¡JƒNEG  øe
z¬ªa ≈∏Y »eÓc π©LCGh
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إخوة بني إسرائيل، أْكذبتْهم التوراة وأْكذَبهم النظر؛ ألن في التوراة أنه «لم 
يقم في بني إســرائيل نبّي مثل موسى» [سفر تثنية االشــتراع 10.34]. وأما 
من بني إسرائيل مثل موسى، لقال:  النظر، فإنه لو أراد: إني أقيم لهم نبيّاً 
أقيم لهم من أنفسهم مثل موســى، ولم يقل: ِمن إخوتهم، كما أن رجًال لو 
قال لرسوله1: ائتني برجل من إخوة بني بكر بن وائل، لكان يجب أن يأتيه2 

برجل من بني وائل، وال يجب أن3 يأتيه برجل4 من بني بكر.
ومن5 قول حبقوق المتنبئ في زمن دانيال

[6] قــال حبقوق: «جــاء اهللا من التيمــن والقديس من6 جبــال فاران، 
وامتألت األرض مــن تحميد أحمد وتقديســه، وملــك األرض بيمينه ورقاب 

األمم» [انظر: حبقوق 3.3، 4].
[7] وقال7 أيضاً: «تضيء لنــوره األرض وُتحَمل8 خيلُه في البحر» [انظر: 
حبقــوق 3: 4، 15]، وزادنــي9 بعض أهل الكتــاب أنه قيل فــي كالم حبقوق: 
«وستترع في قسيك10 إغراقاً وترتوي السهام بأمرك يا محمد ارتواءً»11 [انظر: 

1 ـ لو قال لرسوله: ولو قلت لرجل (ابن قيم الجوزية).
2 ـ يجب أن يأتيه: الواجب أن يأتيك (ابن قيم الجوزية).

3 ـ يجب أن: إضافة في هامش األصل.
4 ـ وال يجب أن يأتيه برجل: ال بواحد (ابن قيم الجوزية).

5 ـ ومن: قال ابن قتيبة ومن (ابن الجوزي).
6 ـ والقديس من: وظهر القدوس على (ابن قيم الجوزية).

7 ـ وقال: قال وقال (ابن الجوزي).
8 ـ تضيء لنوره األرض وُتْحَمل: وأنارت األرض لنوره وحملت (ابن قيم الجوزية).

9 ـ وزادني: قال ابن قتيبة وزاد (ابن قيم الجوزية).
10 ـ قسيك: فسيك، األصل

11 ـ هذا المقطع الذي يمكــن العثور عليه أيضاً في كتاب ابن ربن الطبري «الدين والدولة» يمكن أن 
نعثر عليه لدى الطبري 1923، 103 [وســتترع في قســيك إغراقا وتراعا وترتوي السهام بأمرك يا 
 Adang :ًمحمد ارتواء]، وفي الطبــري 1922، 119. على أن معناه يبقى غامض الداللة. انظر أيضا

. 1996, 269, No. 4

وهي تقدم الترجمة التالية للنص المذكور: 
‘You shall be exceedingly filled in your bows, and the arrows shall be drenched at your 
command, o praised one (Muhammad)’.
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حبقوق 3: 9]، وهذا إفصاح باسمه وصفاته، فإن اّدعوا أنه غير نبيّنا1 ـ وليس 
ذلك ينكر من جحدهــم وتحريفهم ـ فَمن أحمد2 الــذي «امتألت األرض من 

تحميده» والذي «جاء من جبال فاران» «فملك األرض ورقاب األمم»؟
ومن3 ذكر شعيا له

[8] قال شــعيا عن اهللا4: «عبدي الذي ُســّرت به نفسي»، وترجمه آخر 
قال: «عبدي خيرتي رضى5 نفسي أُفيض عليه روحي» [انظر: أشعيا 42. 1]. 
وترجمه آخر فقال6: «أُنزل عليه وحيي7 فيظهــر في األمم عدلي8، ويوصي 
األمــم بالوصايــا [انظــر: أشــعيا 42. 1]، ال يضحك وال ُيســمع صوته في 
األسواق [انظر: أشــعيا 42: 2] يفتح العيون9 العور، وُيســِمع اآلذان الصّم، 
ويحيي القلوب الغلف، وما أعطيته ال أعطي غيره [انظر: أشعيا 42: 6 - 8]، 
أحمد يحمد اهللا حمًدا حديًثا يأتي من أقصى األرض [انظر: أشعيا 42: 10]، 
يفّرح البرية وســكّانها، يهللون اهللا على كل شرف ويكبّرونه على كل رابية» 
[انظر: أشعيا 42: 11]. وزاد آخر في الترجمة: «ال يضعف وال يغلب وال يميل 
إلى [129 ب] الهوى10 وال ُيســمع في األســواق صوته [انظر: أشعيا 42: 2] 
الصالحين الذين هم كالقصبة الضعيفة [انظر: أشــعيا 42: 3] بل  وال ُيذلّ 
يقــوّي الصديقين وهو ركــن المتواضعين11، وهو نــور اهللا الذي ال يطفأ12 

1 ـ غير نبيّنا: غيره (ابن قيم الجوزية).
2 ـ أحمد: هذا (ابن قيم الجوزية).

3 ـ ومن: قال ابن قتيبة ومن (ابن الجوزي).
4 ـ وِمن ذكر شعيا له قال شعيا عن اهللا: في كتاب إشعياء أيًضا (ابن قيم الجوزية).

5 ـ خيرتي رضى: وخيرتي ورضى (ابن قيم الجوزية).
6 ـ وترجمه آخر فقال: أو قال (ابن قيم الجوزية).

7 ـ وحيي: روحي (ابن قيم الجوزية).
8 ـ عدلي: عدله (ابن الجوزي).

9 ـ العيون: العمي (ابن قيم الجوزية).
10 ـ الهوى: الموتى، مع تصحيح في هامش األصل.

11 ـ ركن المتواضعين: ركن للمتواضعين (ابن قيم الجوزية).
12 ـ إشارة إلى سورة التوبة (9): 32 وغيرها.
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وال يخصم حتــى يثبّت في األرض حجتــي وينقطع به العــذر1 وإلى توراته 
تنقاد الجــن»2 [انظر: أشــعيا 42: 4]. وهذا إفصاح باســمه وبصفاته. فإن 

قالوا: أّي توراة له؟ قلنا: أراد أنه يأتي بكتاب يقوم مقام التوراة لكم.
[9] ومثل هذا حديــث كهمس عن عبد اهللا بن شــقيق العقيلي عن كعب 
قال3: «شــكا بيــت المقدس علــى اهللا الخراب، فقيــل له: ألبّدلنــك توراًة 
ــاالً محدثين يدفّون بالليل دفيف النســور، ويتحنّنون عليك كما  محدثًة4 وعم

تحنّ الحمامة على بيضها، ويمألونك5 خدوًدا سجوًدا».
[10] ومن6 ذكر شعيا له، قال: «أنا اهللا عّظمتُك، وأّيدتك، وجعلتك نورًا 
لألمم، وعهًدا للشعوب، تفتح أعين العميان، وتنقذ األسرى من الظلمات إلى 

النور» [انظر: أشعيا 42: 6 - 7].
[11] وقال7 في الفصل الخامس: «اليا ابن ســلطانه على كتفه»8 [انظر: 
أشــعيا 9: 6] يريد: عالمة نبوته على كتفه، هذا في التفسير من السرياني، 

وأما في العبراني فإنه يقول: «إن على كتفه عالمة النبوة».
وِمن9 ذكر10 داود له في الزبور

[12] وفي الزبور: «سبّحوا الرّب11 تسبيًحا حديًثا12، سبّحوا الذي هيكله 

1 ـ العذرك: المعذرة (ابن قيم الجوزية).
.Bacher 1895, 309 - 10 :2 ـ بالنسبة إلى استعمال ابن قتيبة ألشعيا 4.42 ينظر

3 ـ ومثل هذا … كعب قال: ومنه قول الكعب (ابن الجوزي).
.Hamdan 1421/2000 :4 ـ في ما يخص مفهوم التوراة الحديثة/التوراة المحدثة ينظر

5 ـ ويمألونك: مع تصحيح فوق السطر، األصل
6 ـ ومن: قال ابن قتيبة ومن (ابن الجوزي).

7 ـ وقال: قال وقال (ابن الجوزي).
8 ـ يذهب بيكر (1895، 310) إلى أن هذا اقتباس لسفر تثنية االشتراع 33. 12.

9 ـ ومن: قال ابن قتيبة ومن (ابن الجوزي).
10 ـ ذكر: قول (ابن قيم الجوزية).
11 ـ الرب: اهللا (ابن قيم الجوزية).

12 ـ حديًثا: جديًدا (ابن قيم الجوزية).
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الصالحون ليفرح إســرائيل بخالقه وبيوت صهيــون من أجل أن اهللا اصطفى 
أمته وأعطــاه النصر، وشــّدد1 الصالحين منهــم بالكرامة، يســبّحونه على 
مضاجعهــم ويكبرون اهللا بأصوات مرتفعٍة، بأيديهم ســيوف ذوات شــفرتين 
لينتقموا هللا2 من األمم الذين ال يعبدونه، يوثقون ملوكهم بالقيود وأشرافهم 
باألغالل» [انظر: مزمور 149]. فَمن3 هذه األمة التي ســيوفها ذات شفرتين 
غير العــرب، وَمن المنتقم بها مــن األمم الذين ال يعبدونــه وَمن المبعوث 

بالسيف من األنبياء غير نبيّنا ‰ ؟
[13] وفي4 مزمــور آخر: «تقلــد5 أيها الجبّار بالســيف6 فإن ناموســك 
وشرائعك مقرونة بهيبة يمينك [130 أ] وسهامك مسنونة واألمم يخّرون تحتك» 
[انظر: مزمور 45. 3 - 6]. فَمن7 متقلد الســيف من األنبياء غير نبيّنا8، وَمن9 
خّرت األمم تحته غيره، وَمن ُقِرنت10 شــرائعه بالهيبة، فإما11 القبول وإما12 

الجزية وإما13 السيف، ونحوه14 قوله ‰ : نُِصْرُت بالُرعب15.
[14] وفي16 مزمور آخر: «إن اهللا أظهر مــن صهيون إكليًال محمودًا» [انظر: 

1 ـ وشدد: وسدد (ابن قيم الجوزية).
2 ـ لينتقموا هللا: وينتقم بهم (ابن قيم الجوزية).

3 ـ فمن: قال ابن قتيبة فمن (ابن الجوزي).
4 ـ وفي: قال ابن قتيبة وفي (ابن الجوزي).

5 ـ وفي مزمور آخر تقلد: قول داود ومن أجل هذا بارك اهللا عليك إلى األبد فتقلد (ابن قيم الجوزية).
6 ـ بالســيف: الســيف (ابن الجوزي)؛ ألن البهاء لوجهك والحمد الغالب عليــك اركب كلمة الحق 

وسمت التأله (ابن قيم الجوزية).
7 ـ فمن: وليس (ابن قيم الجوزية).

8 ـ من األنبياء غير نبيّنا: بعد داود من األنبياء سوى محمد (ابن قيم الجوزية).
9 ـ ومن: وهو الذي (ابن قيم الجوزية).

10 ـ ومن قرنت: وقرنت (ابن قيم الجوزية).
11 ـ فإما: إما (ابن قيم الجوزية).

12 ـ وإما: أو (ابن الجوزي).

13 ـ وإما: أو (ابن الجوزي).
14 ـ ونحوه: وهذا مطابق (ابن قيم الجوزية).

15 ـ بالرعب: مسيرة شهر (ابن قيم الجوزية).
16 ـ وفي: وقال وفي (ابن الجوزي)؛ قول داود في (ابن قيم الجوزية).
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مزمور 50. 2]، ضرب1 اإلكليل مثًال للرياسة واإلمامة، ومحمودًا2 هو محمد ژ .
[15] وفــي3 مزمور آخر من صفته4: «إنه يجوز5 مــن البحر إلى البحر 
ومن لدن األنهار إلى منقطع األرض، وإنه تخر6 أهل الجزائر بين يديه على 
ركبهم ويلحس أعداؤه التراب، تأتيه الملوك بالقرابين7، وتسجد له، وتدين 
له الملوك8 بالطاعة واالنقياد؛ ألنه يخلّص9 المضطهد البائس ممن هو أقوى 
منه، وينقذ الضعيف الــذي ال ناصر له، ويرأف بالضعفاء والمســاكين»10 
[انظر: مزمور 72. 8 - 13]، وأنه يعطي من ذهب بالد ســبأ ويصلي عليه في 
كل وقت ويبارك في كل يوم [انظــر: مزمور 72. 15] ويدوم ذكره إلى األبد 
[انظر: مزمــور 72. 17]. فَمن11 هذا الذي ملك ما بيــن البحر والبحر وما 
بين دجلة والفرات إلى منقطع األرض، وَمن ذا الذي يصلّى عليه ويبارك في 

كل وقت من األنبياء غير نبيّنا؟
[16] وفي12 موضع آخــر من الزبور قــال داود13: «اللهــم ابعث جاعل 
الُســنة حتى14 يعلــم الناس أنه بشــر»15. وهــذا إخبار عن المســيح وعن 

1 ـ ضرب: وضرب (ابن قيم الجوزية).
2 ـ ومحموًدا: ومحمود (ابن قيم الجوزية).

3 ـ وفي: قال وفي (ابن الجوزي).
4 ـ وفي مزمور آخر من صفته: وقال في صفته (ابن قيم الجوزية).

5 ـ إنه يجوز: ويجوز (ابن قيم الجوزية).
6 ـ تخر: لتخر (ابن قيم الجوزية).

7 ـ بالقرابين: الفرس (ابن قيم الجوزية).
8 ـ الملوك: األمم (ابن الجوزي/ ابن قيم الجوزية).

9 ـ ألنه يخلص: ويخلص (ابن قيم الجوزية).
10 ـ بالضعفاء والمساكين: بالمساكين والضعفاء (ابن قيم الجوزية).

11 ـ فَمن: قال ابن قتيبة فمن (ابن الجوزي).
12 ـ وفي: قال وفي (ابن الجوزي).

13 ـ وفــي موضع آخر من الزبور قــال داود: قوله في الزبور لداود ســيولد لك ولــد أُدعى له أباً 
ويدعى لي ابًنا (ابن قيم الجوزية).

14 ـ حتى: كي (ابن قيم الجوزية).
15 ـ يقترح بيكر (1895، 310) أن يكون األمر يتعلق بترجمة للمزمور 9. 20. في ما يخص مثل هذه 

.Adang 1996, 272, n. 6 :االستشهادات المزيفة، انظر
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محمد ‰ قبلهمــا بأحقاب1، يريــد: ابعث محمــدًا حتى يعلــم الناس أن 
المسيح بشٌر؛ لعلم داود أن قوما2ً سيدعون للمسيح ما اّدعوا3.

[17] وفي4 شعيا: «قيل لي: قم نظاًرا فانظر ما ذا ترى تخبر به، قلت: 
أرى راكبين مقبلين أحدهما مقبل على حمار واآلخر على جمل، يقول أحدهما 
لصاحبه5: ســقطت بابل وأصنامها المنّجرة»6 [انظر: مزمور 21. 6، 7، 9] 
وصاحب7 الحمــار عندنا وعند النصــارى هو المســيح. وإذا كان [130 ب] 
صاحب الحمار المســيح فِلَم ال يكون محمد صاحب الجمل؟ أو ليس سقوط 
بابل واألصنام المنّجرة به وعلى يديه، ال بالمسيح؟ ولم يزل في إقليم بابل 
ملوك يعبدون األوثان من لدن إبراهيم ‰ . أوليس هو بركوب الجمل أشهر 

من المسيح بركوب الحمار8؟

ذكر المسيح النبّي9 في اإلنجيل
روح  البارقليط،  وسيأتيكم  أذهب11  للحواريين: «أنا  المسيح10  قال   [18]

1 ـ قبلهما بأحقاب: قبل ظهورهما بزمن طويل (ابن قيم الجوزية).
2 ـ أن قوًما: أنهم (ابن الجوزي).

Adang 1996, 272, n. 6 :3 ـ لمزيد من االطالع على أنظار هذه االستشهادات المنحولة، انظر
لعلم داود أن قوًما سيدعون للمســيح ما اّدعوا: ليس إلًها وأنه ابن البشر وال ابن خالق البشر، 
فبعث اهللا هادي األمة وكاشــف الغمــة، فبين لألمم حقيقة أمر المســيح، وأنه عبد كريم ونبي 

مرسل، ال كما ادعته فيه النصارى، وال كما رمته به اليهود (ابن قيم الجوزية).
4 ـ وفي: قال وفي (ابن الجوزي)؛ وقوله في نبوة (ابن قيم الجوزية).

5 ـ لصاحبه: لآلخر (ابن الجوزي).
6 ـ المنجرة: للحبر (ابن قيم الجوزية).

7 ـ وصاحب: قال فصاحب (ابن الجوزي).
8 ـ محمد صاحب الحمار: وراكب الجمل هو محمد وهو أشــهر بركوب الجمل من المســيح بركوب 
الحمار وبمحمد ســقطت أصنام بابل ال بالمســيح ولم يزل في إقليم بابل من يعبد األوثان من 
عهد إبراهيم الخليل إلى أن ســقطت بمحمد (ابن قيم الجوزيــة). انظر لمزيد تفصيل عن هذا 

.Bashear 1991 :المقطع من الكتاب المقدس
9 ـ ذكر المسيح النبّي: قال ابن قتيبة فأما ذكر النبّي ژ (ابن الجوزي).

10 ـ في اإلنجيل: قال المسيح: ما في اإلنجيل أن المسيح قال (ابن قيم الجوزية).
11 ـ أذهب: ذاهب (ابن قيم الجوزية).
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الحقّ، الذي ال يتكلم من قبل نفســه، إنما هو كما يقال له، وهو يشهد علّي 
وأنتم تشهدون؛ ألنكم معي من قبل الناس، وكل شيء أعّده اهللا لكم يخبركم 

به» [انظر: إنجيل يوحنا 15. 26 و 16. 7، 13].
[19] وفي1 حكاية2 يوحنا عن المسيح أنه قال: «البارقليط ال يجيئكم ما 
لم أذهــب، فإذا جاء وّبخ العالَــم على الخطيئة، وال يقول من تلقاء نفســه 
ولكنه مما يســمع به، يكلمكم ويسوســكم بالحق، ويخبركم بالحوادث  شيئاً 

والغيوب» [انظر: إنجيل يوحنا 16.7 - 8، 13].
[20] وفي3 حكايــة أخرى4: «إن البارقليط روح الحقّ الذي يرســله أبي 

باسمي وهو يعلمكم كل شيء» [انظر: إنجيل يوحنا 14:26].
[21] وقال5: «إني سائل6 أبي أن يبعث إليكم بارقليطا7ً آخر يكون معكم 

إلى األبد، وهو يعلمكم كل شيء» [انظر: إنجيل يوحنا.16.14، 26].
[22] وفــي حكاية أخرى8: «ابن البشــر9 ذاهــب والبارقليط من بعده 
يجيء لكم األسرار10 ويفسر لكم كل شيء، وهو يشهد لي كما شهدُت له، 
فإنــي أجيئكم باألمثال وهــو يأتيكم بالتأويــل» [انظر: إنجيــل يوحنا 15: 
26 - 27 و 7.16]. وهذه11 األشياء على اختالفها متقاربة؛ وإنما اختلفت ألن 
من نقل اإلنجيل عن المســيح12 من الحواريين ِعّدة. والبارقليط هو بلغتهم 

1 ـ وفي: قال وفي (ابن الجوزي).
2 ـ حكاية: إنجيل (ابن قيم الجوزية).

3 ـ وفي: قال وفي (ابن الجوزي).
4 ـ حكاية أخرى: موضع آخر (ابن قيم الجوزية).

5 ـ وقال: وفي موضع آخر (ابن قيم الجوزية).
6 ـ سائل: له (ابن قيم الجوزية).

7 ـ بارقليًطا: بارقليط، األصل.
8 ـ حكاية أخرى: موضع آخر (ابن قيم الجوزية).

9 ـ ابن البشر: إن البشير (ابن الجوزي).
10 ـ األسرار: باألسرار (ابن الجوزي/ ابن قيم الجوزية).

11 ـ وهذه: قال ابن قتيبة وهذه (ابن الجوزي)؛ قال أبو محمد ابن قتيبة (ابن قيم الجوزية).
12 ـ نقل اإلنجيل عن المسيح: نقلها عن المسيح في اإلنجيل (ابن قيم الجوزية).
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لفظ من1 الحمــد، إما أحمد وإما محمــود وإما محمد وما أشــبه2 ذلك، 
وهو في اإلنجيل الحبشــي أو الرومي ابن نعطيس3. فَمن هذا الذي هو روح 
الحق الذي ال يتكلم إال بما يوحى إليه، وَمن العاقب للمســيح والشاهد له 
بأن قد بلّغ، وَمــن الذي أخبر بالحــوادث في األزمنة مثل خــروج الدجال 
وظهور الدابة وطلوع الشــمس من مغربها وأشــباه هذا، وبالغيوب من أمر 
القيامة والحســاب والجنة والنار وأشــباه [131 أ] ذلــك مما لم يذكر في 

التوراة واإلنجيل والزبور غير نبيّنا ژ ؟
[23] وفي4 إنجيل متى5 «أنه لما حبس يحيى بن زكريا ليُقتل بعث تالميَذه 
إلى المســيح وقال لهــم: قولوا له: أنت هــو اآلتي6 أو نتوقع غيــرك؟ فأجابه 
المســيح وقال7: الحق اليقين أقــول لكم: إنه لم تقم النســاء عن أفضل من 
يحيى بــن زكريا، وإن التوراة وكتب األنبياء يتلو بعضهــا بعضاً بالنبوة والوحي 
حتى جاء يحيى. فأما اآلن فإن شــئتم فأقبلوا أن إلياهــو8 مزمع أن يأتي، فمن 
ـى 2.11 - 4، 9 - 11].  كانت له أذنان ســامعتان فليســمع»9 [انظــر: إنجيل متـ
وليس10 يخلو هذا االسم من إحدى خالل، إما أن يكون قال: إن أحمد مزمع أن 
يأتي فغيروا االسم كما قال اهللا 8 : ﴿ / 0 1 2 ﴾ [النساء: 46]، 
وجعلوه إليا، وإما أن يكون قال: إن إيل مزمع أن يأتي وإيل هو اهللا ومجيء اهللا 
هو مجيء رســوله بكتابه، كما قال في التوراة: «جاء اهللا من سيناء»11 [انظر: 

1 ـ من: من ألفاظ (ابن قيم الجوزية).
2 ـ وإما محمود وإما محمد وما أشبه: أو محمد أو محمود أو حامد أو نحو (ابن قيم الجوزية).

3 ـ نعطيس: الى، األصل.
4 ـ وفي: قال ابن قتيبة وفي (ابن الجوزي).

5 ـ وفي إنجيل في متى: قوله في إنجيل متى (ابن قيم الجوزية).
6 ـ هو اآلتي: إيل (ابن قيم الجوزية).

7 ـ فأجابه المسيح وقال: فقال المسيح (ابن قيم الجوزية).
8 ـ أن ألياهو: فإن إيل (ابن قيم الجوزية).

9 ـ فليسمع: فليستمع (ابن قيم الجوزية).
10 ـ وليس: قال ابن قتيبة وليس (ابن الجوزي).

11 ـ وإيل…ســيناء: وهذه بشــارة بمجيء اهللا ســبحانه الذي هو إيل بالعبرانية ومجيئه هو مجيء 
رسوله وكتابه ودينه كما في التوراة جاء اهللا من طور سيناء (ابن قيم الجوزية).
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سفر تثنية االشتراع 33. 2]، يراد: جاء موسى من سيناء بكتاب اهللا، ولم يأت 
كتاٌب بعد المســيح إّال القرآن، وإما أن يكون أراد النبّي المسمى بهذا االسم، 

وهذا ال يجوز عندهم؛ ألنهم مجمعون على أنه ال نبّي بعد المسيح.
ِذكر1 مكة والحرم والبيت2 في الكتب المتقّدمة

[24] في كتاب شــعيا3: «إنه ســتمتلئ4 البادية والمدن قصور آل5 قيذار 
يســبحون ومن رؤوس الجبال ينادون، هم الذين يجعلون هللا الكرامة ويبثّون 
تســبيحه6 في البّر والبحر» [انظر: أشــعيا 42. 11 - 13]. وقال: «ارفع علماً 
لجميــع األمم من بعيــد فيصفر بهم مــن أقاصي7 األرض، فإذا هم ســراع 
يأتون» [انظر: أشعيا 5. 26 - 30]. وبنو8 قيذار9 هم العرب، ألن قيذار10 هو 
ابن إســماعيل بإجماع الناس، والَعلَم الذي يرفع هو النبــوة، والصفير بهم 
دعاؤهم من أقاصــي األرض للحّج11، فإذا هم ســراع يأتــون وهو نحو قول 
 a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W ﴿ :اهللا12 تعالــى

d c b ﴾ [الحج: 27].
[25] وفي13 موضع آخر من كتاب شعيا14: «سأبعث من الصبا قوماً فيأتون15 

1 ـ ذكر: قال ابن قتيبة ذكر (ابن الجوزي).
2 ـ والحرم والبيت: والبيت والحرم (ابن الجوزي).

3 ـ في كتاب شعيا: قول إشعيا في موضع آخر (ابن قيم الجوزية).
4 ـ ستمتلئ: ستمأل (ابن قيم الجوزية).

5 ـ قصور آل: قصوًرا إلى (ابن قيم الجوزية).
6 ـ ويبثون تسبيحه: ويثنون بتسبيحه (ابن قيم الجوزية).

7 ـ أقاصي: أقصى (ابن قيم الجوزية).
8 ـ وبنو: قال ابن قتيبة وبنو (ابن الجوزي).

9 ـ قيذار: قيدر، األصل.
10 ـ قيذار: قيذر، األصل.

11 ـ للحج: إلى الحج (ابن قيم الجوزية).
12 ـ وهو نحو قول اهللا: وهذا مطابق لقوله (ابن قيم الجوزية).

13 ـ وفي: وقال في (ابن الجوزي).
14 ـ وفي موضع آخر من كتاب شعيا: قول إشعيا في موضع آخر (ابن قيم الجوزية).

15 ـ فيأتون: يأتون (ابن قيم الجوزية).
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كالصعيد كثرًة ومثل الطيّــان الذي يدوس برجليه  من المشــرق مجيبين أفواجاً 
الطين» [انظر: أشعيا 41. 25]. والصبا يأتي من1 مطلع الشمس، يبعث2 اهللا من 
هنــاك قوماً من خراســان ومن صاقبها3، وممــن هو نازل بمهــب الصبا فيأتون 
مجيبيــن بالتلبية أفواجاً كالتــراب كثرة، و «مثل4 الطيان الــذي يدوس برجليه5 
الطين»، يريد أن منهــم رجاله كالّين، وقــد يجوز أن يكــون أراد الهرولة إذا 

طافوا بالبيت6.
[26] [131 ب] وقــال7: فــي ذكــر الحجر 
المستلم: قال شــعيا8: «قال الرب السيد9: ها 
أنا ذا10 مؤســس بصهيون وهو بيت اهللا حجرًا 
فال  حجرًا في زاوية مكرمة11، فمن كان مؤمناً 
يستعجلن، واجعل العدل مثل الشاقول والصدق 
مثــل الميزان فيهلك الذين ولعــوا بالكذب»12 
[انظر: أشعيا. 28. 16 - 17]، والحجر بما ذكر 
اهللا 8 في زاويــة البيت، والكرامــة أن ُيثلم 

وُيستلم13.

1 ـ من: نحو (ابن قيم الجوزية).
2 ـ يبعث: بعث (ابن قيم الجوزية).

3 ـ خراسان ومن صاقبها: أهل خراسان وما صاقبها (ابن الجوزي)؛ أهل المشرق (ابن قيم الجوزية).
4 ـ ومثل: وقوله ومثل (ابن قيم الجوزية).

5 ـ برجليه: إضافة في هامش األصل.
6 ـ يريد…بالبيت: إما أن يراد به الهرولة بالطواف والسعي وإما أن يراد به رجالٌ قد كلت أرجلهم 

من المشي (ابن قيم الجوزية).
7 ـ وقال: قال ابن قتيبة وقال (ابن الجوزي).

8 ـ وقال في ذكر الحجر المسلم قال شعيا: قول إشعيا في ذكر الحجر األسود (ابن قيم الجوزية).
9 ـ السيد: والسيد (ابن قيم الجوزية).

10 ـ ها أنا ذا: أنذا (ابن قيم الجوزية).
11 ـ مكرمة: ركن منه (ابن قيم الجوزية).

.Bacher 1895, 311 :ً12 ـ في ما يخص هذا اإليراد على هذا الوجه لهذا االستشهاد، انظر أيضا
13 ـ ُيلثم ويستلم: يستلم وُيلثم (ابن الجوزي).
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ي واهتزي أيتها العاقر التي لم  [27] وقال شعيا1 في ذكر مكة: «ُســر
تلد، وانطقي بالتسبيح وافرحي إذ لم2 تحبلي، فإن أهلك يكونون أكثر من 
أهلــي» [انظر: أشــعيا. 54. 1]. يعني بأهلــه أهل بيت المقــدس من بني 
إسرائيل، وأراد أن أهل مكة يكونون بمن يأتيهم من الحجاج والعمار أكثر 
من أهل بيت المقدس، فشبّه مكة بامرأة عاقر3 لم تلد؛ ألنه لم يكن فيها 
قبل النبي4 إال إســماعيل وحده، ولم ينزل بها كتــاب، وال يجوز أن يكون 
أراد5 بالعاقــر بيت المقــدس؛ ألنه بيــت األنبياء ومهبــط6 الوحي7، فال 

يشبّه بالعاقر من النساء.
من ذكر مكة8: «قد أقسمت بنفسي كقسمي أيام  [28] وفي شــعيا أيضاً 
نوح: إني ال أغــرق األرض بالطوفان، كذلك أقســمُت أني ال أســخط عليك 
ال تزول»  عليك  ونعمتــي10  تنحط  والقالع9  تــزول  الجبال  وإن  وال أرفضك، 

[انظر: أشعيا 54. 9، 10].
[29] ثم قال: «يا مسكينة يا مضطهدة، ها أنا ذا باٍن بالحسن حجارتك 
ومزينك بالجواهر ومكلل باللؤلؤ ســقفك، وبالزبرجــد أبوابك، وتبعدين من 
الظلم فال تخافي مــن الضعف فال تضعفي، وكل ســالح يصنعه صانع ال11 
يعمل فيك وكل لســان ولغة تقوم معــك بالخصومة تفلحيــن معها» [انظر: 

أشعيا. 54. 11، 12، 14، 17].

1 ـ وقال شعيا: قوله أيًضا (ابن قيم الجوزية).
2 ـ إذ لم: ولم (ابن قيم الجوزية).

3 ـ فشبّه مكة بامرأة عاقر: ويعني بالعاقر مكة ألنها (ابن قيم الجوزية).
4 ـ النبي: محمد النبي (ابن قيم الجوزية).

5 ـ يكون أراد: يريد (ابن قيم الجوزية).
6 ـ ومهبط: ومعدن (ابن قيم الجوزية).

7 ـ الوحي: وقد ولد أنبياء كثيًرا (ابن قيم الجوزية).
8 ـ وفي شعيا أيًضا من ذكر مكة: قول إشعيا في مكة أيًضا (ابن قيم الجوزية).

9 ـ والقالع: وان القالع (ابن قيم الجوزية).
10 ـ ونعمتي: ورحمتي (ابن قيم الجوزية).

11 ـ ال: فال (ابن قيم الجوزية).
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[30] ثم قال: «وسيســميك اهللا اســماً جديدًا» [انظر: أشــعيا. 62. 2]. 
يريد أنه سمى1 المسجد الحرام وكان قبل ذلك يسّمى الكعبة.

[31] «فقومي فأشــرقي، فإنه قد دنــا نورك ووقــار اهللا عليك: انظري 
بعينك حولك، فإنهم مجتمعون، يأتيك بنوك وبناتك َعْدوًا فحينئذ تســّرين2 
وتزهريــن ويخاف عدوك ويتســع3 قلبــك، وكل غنــم قيذار تجمــع إليك، 
وسادات نباوث يخدمونك» [انظر: أشعيا. 60. 1، 4، 5، 7]. ونباوث هو ابن 

إسماعيل، وقيذار هو أبو النبّي وهو أخو نباوث4.
[32] ثم قال: «تفتح أبوابك دائماً الليل والنهار وال5 تغلق، ويتخذونك قبلًة 

وُتدعين بعد ذلك مدينة الرّب؛ أي بيت اهللا» [انظر: أشعيا. 60. 11، 14]
[33] وفي6 موضع آخر من شــعيا7: «ارفعي إلــى من8 حولك بصرك، 
تستبهجين9 وتفرحين من أجل أنه يميل10 إليك ذخائر البحر، ويحج إليك 
عســاكر األمم حتى تعمــرك11 قطــر اإلبــل المؤبلة وتضيــق أرضك عن 
القطرات12 التي تجتمع إليك، وتساق إليك كباش مدين ويأتيك أهل سبأ، 
وتســير إليك بأغنام قاذار13 ويخدمك رجاالت نباوث»14 [انظر: أشــعيا. 

1 ـ سمى: سماها (ابن قيم الجوزية).
2 ـ تسّرين: تشرقون (ابن قيم الجوزية).

3 ـ ويتّسع: وليتسع (ابن قيم الجوزية).
4 ـ وقيذار هو أبو النبّي وهو أخو نباوث: وقيذار جد النبي وهو أخو نبت بن إسماعيل (ابن قيم 

الجوزية).
5 ـ وال: ال (ابن قيم الجوزية).

6 ـ وفي: وقال أيًضا وفي (ابن الجوزي).
7 ـ وفي موضع آخر من شعيا: قوله في نبوة إشعياء إنه قال عن مكة (ابن قيم الجوزية).

8 ـ من: ما (ابن الجوزي) / (ابن قيم الجوزية).
9 ـ تستبهجين: فتستبهجين (ابن قيم الجوزية).

10 ـ أنه تميل: أن اهللا تعالى يصير (ابن قيم الجوزية).
11 ـ تعمرك: تعّم بك (ابن قيم الجوزية).

12 ـ القطرات: المقطرات (ابن قيم الجوزية).
13 ـ قاذار: فاران (ابن قيم الجوزية).

14 ـ رجاالت نباوث: رجال نباوت (ابن قيم الجوزية).
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60. 5، 7]، يعني1 سدنة البيت2، إنهم من ولد نباوث بن3 إسماعيل.
ذكر4 طريق مكة في شعيا5

[34] [132 أ] وفي شــعيا عن اهللا: «إنــي أعطي الباديــة كرامة6 لبنان 
وبهــاء الكرمــال»7 [انظر: أشــعيا. 35. 2] وكرمــال ولبنان8 الشــام وبيت 
المقدس، يريد: «أجعــل الكرامة التي كانت هناك بالوحــي وظهور األنبياء 
للبادية بالحج وبالنبي9 ‰ ، ثم قال: «ويشــق في البادية10 مياهاً وسواقي 
في أرض الفالة، ويكــون الفيافي11 واألماكن العطاش ينابيع ومياهاً، ويصير 
هناك محجة وطريق الحرام12 ال يمر به أنجاس األمم، والجاهل به ال يصل 
هناك، وال يكون به ســباع وال أســد، ويكون هناك ممر المخلصين» [انظر: 

أشعيا. 35. 2، 6، 8، 9].
[35] وفي كتاب حزقيــل أنه ذكر معاصي بني إســرائيل وشــبّههم بكَْرَمٍة 
عداها، فقال13: «لم14 تلبث تلك الكرمة أن قلعت بالســخطة ورمي بها عن15 

1 ـ يعني: يريد (ابن قيم الجوزية).
2 ـ البيت: الكعبة (ابن قيم الجوزية).

3 ـ إنهم من ولد نباوث بن: وهم أوالد نبت ابن (ابن قيم الجوزية).
4 ـ ذكر: قال ابن قتيبة ذكر (ابن الجوزي).

5 ـ ذكر طريق مكة في شعيا: قول إشعياء أيًضا لمكة (ابن قيم الجوزية).
6 ـ كرامة: إضافة في هامش األصل.

7 ـ الكرمال: الكنزمال (ابن قيم الجوزية).
8 ـ وكرمال ولبنان: وهما (ابن قيم الجوزية).

9 ـ بالحج والنبي: بالنبي وبالحج (ابن قيم الجوزية).
10 ـ في البادية: بالبادية (ابن قيم الجوزية).

11 ـ الفيافي: بالفيافي (ابن قيم الجوزية).
12 ـ الحرام: الحرم (ابن قيم الجوزية).

13 ـ وفي كتاب حزقيل أنه ذكر معاصي بني إســرائيل وشــبّههم بكرمٍة عداها فقال: قول حزقيل في 
صحفه التي بأيديهم يقول اهللا 8 بعد ما ذكر معاصي بني إسرائيل وشبّههم بكرمة غذاها وقال 

(ابن قيم الجوزية).
14 ـ لم: ما (ابن الجوزي).

15 ـ عن: على (ابن قيم الجوزية).
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األرض، فأحرقــت الســمائم ثمارها. فعند ذلــك ُغِرَس غرٌس فــي البدو وفي 
األرض المهملة العطشــى فخرجت من أغصانها الفاضلــة نار أكلت ثمار تلك1 
حتى لم توجد فيها عصى قوية وال قضيب» [انظر: سفر حزقيال. 19. 12 - 14).

قال: «إن  شــعيا  كتاب  في  الحرم  وذكر2   [36]
الذئــب والحمل فيــه يرعيــان معا وكذلــك جميع 
الســباع ال تؤذي وال تفســد في كل حرمي» [انظر: 
أشعيا. 6.11، 9] ثم ترى تلك الوحوش إذا خرجت 
من الحرم عاودت الذعر وهربت من السباع، وكان 
الســبع في الطلب والحرص على3 الصيد كما كان 

قبل دخوله الحرم.
ذكر4 أصحاب النبي وذكر يوم بدر في شعيا

[37] قال شــعيا وذكر قصة العرب يوم بدر: «يدوســون األمم كدياس5 
البيادر، وينزل البالء بمشــركي العرب وُيهزمون» [انظر: أشــعيا. 21. 10]، 
ثم قال: «وينهزمون من بين يدي ســيوف مسلولة وِقِســي مؤّترة6 ومن شّدة 

الملحمة»7 [انظر: أشعيا. 21. 15].
[38] فهذا8 ما في كتب اهللا المتقدمة الباقية في أيدي أهل الكتاب من 
ذكر نبيّنــا وصفاته وأعالمــه [132 ب] وأهــل الكتاب يتلونــه وال يجحدون 
ظاهره، خال اسم نبيّنا، فإنهم ال يســمحون باإلقرار به تصريًحا. ولن ُيغني 

1 ـ تلك: الكرمة (ابن قيم الجوزية).
2 ـ وذكر: قال ابن قتيبة وذكر (ابن الجوزي).

3 ـ على: في (ابن الجوزي).
4 ـ ذكر: قال ابن قتيبة ذكر (ابن الجوزي).

5 ـ كدياس: دياس (ابن قيم الجوزية).
6 ـ مؤترة: موتورة (ابن قيم الجوزية).

7 ـ الملحمة: وهذا إخبــار عما حلّ بعبدة األوثان من رســول اهللا ژ وأصحابه يوم بدر ويوم حنين 
وفي غيرها من الوقائع (ابن قيم الجوزية).

8 ـ فهذا: قال ابن قتيبة فهذا (ابن الجوزي).
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ذلك عنهم؛ ألن1 اســم النبّي بالسريانية عندهم مشــفحا2، ومشفح3 محمد 
بغير شــّك، واعتباره أنهم يقولون4: شــفحا الالهــا5، إذا أرادوا أن يقولوا: 
الحمد هللا. وإذا كان الحمد شفحا فمشفح محمد6، وألن الصفات التي أقّروا 
بها هي وفاٌق ألحواله وزمانه ومخرجه ومبعثه وشرعته. فليدلّونا على َمن له 
هذه الصفــات7 وَمن خّرت8 األمم بين9 يديه وانقادت لطاعته10 واســتجابت 
لدعوته، وَمن صاحب الجمل الذي هلكت بابل وأصنامها به؟ وأين هذه األمة 
من ولــد قيدر بن إســماعيل والذين ينــادون مــن رؤوس الجبــال بالتلبية 
وباألذان، والذين جعلوا له الكرامة وبثّوا تســبيحه في البّر والبحر؟ هيهات 

أن يجدوا ذلك إّال في محمد ژ وأمته؟
[39] ولو11 لم نأت12 بهذه األنباء والقصص13 من كتبهم ألم يكن مما14 
أودع اهللا القرآَن دليٌل على ما أودعها من ذكــره15، وفي تركهم جحد ذلك 
وإنكاره، وهــو يقرعهم به دليــل على اعترافهم لــه، فإنه جلّ وعــّز يقول: 
 N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D ﴿
T S R Q P O ﴾ [األعراف: 157] ويقول16 عن 

1 ـ ألن: وهذا (القسطالني).
2 ـ مشفحا: مشفح (القسطالني).

3 ـ ومشفح: قال أبو محمد ابن قتيبة مشفح (ابن قيم الجوزية).
4 ـ يقولون: يقولن (القسطالني).

5 ـ الالها: الها (ابن قيم الجوزية / القسطالني).
6 ـ محمد: بغير شك (ابن قيم الجوزية).

7 ـ له هذه الصفات: هذه الصفات له (القسطالني).
8 ـ خرت: خرجت له (القسطالني).

9 ـ بين: من بين (القسطالني).

10 ـ لطاعته: له (القسطالني).
11 ـ ولو: قال ابن قتيبة ولو (ابن الجوزي)؛ على أنا لو (القسطالني).

12 ـ نأت: يكن (ابن الجوزي).
13 ـ األنباء والقصص: األخبار (ابن الجوزي).

14 ـ مما: فيما (القسطالني).
15 ـ ما أودعها من ذكره: ذلك (القسطالني).

16 ـ ويقول: حكايًة (القسطالني).
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المســيح: ﴿  ) ( * + , - . / 0 1 2 3 4 5 
 Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ﴿ :6 7 8 ﴾ [الصف: 6] ويقول
 )  (  ' [133 أ]   &  %  $  #  "  !  Ø  ×
 &  %  $  #  "  ! ﴿ وقــال1:   [71 [آل عمــران: 70 ،   ﴾ *
 /  .  -  ,  +  *  ) ﴿ وقــال:  [البقــرة: 146]   ﴾ '
0﴾2 [الرعد: 43] وقد كان رســول اهللا ژ يدعوهم إلى اتباعه وتصديقه 
فكيف يجــوز3 أن يحتّج عليهــم بباطل مــن الحجج وُيحيل بذلــك4 على ما 
عندهم وفي5 أيديهم، ويقول: من عالمة نبوتي وصدقي أنكم تجدوني عندكم 
مكتوًبا، وهم ال يجدونه كما ذكــر، وأيًضا6 <أوليس> ذلك مما يزيدهم منه 
بعاًدا أو عما يزيدهم عليه بعًدا وقد كان غنًيــا عن أن يدعوهم بما ينفّرهم 
ويســتميلهم بما يوحشهم، وِلَم7 أســلم من أســلم من علمائهم كعبد اهللا بن 
ســالم وتميم الداري وكعــب وقد وقفوا منــه على مثل هــذه الدعاوى التي 
ال تصّح عندهم، ال ســيّما وهو يحتّج بهم على قريش ويقوى8 عليهم، أو لم 

يكن له آيًة أن تعلمه علماء بني إسرائيل9.

1 ـ وقال: ويقول (القسطالني).
2 ـ وقال … الكتاب: وكانوا يقولون لمخالفيهم عند القتــال هذا نبي قد أظل مولده ويذكرون من 
صفته ما يجدون في كتابهم فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به حســًدا وخوًفا على الرياسة ويحتمل 
أنهم كانوا يظنون أنه من بني إســرائيل فلما بعثه اهللا من العرب من نسل إسماعيل عظم ذلك 

عليهم وأظهروا التكذيب فلعنة اهللا على الكافرين (القسطالني).
3 ـ يجوز: جاز لرسول اهللا ژ (ابن الجوزي).

4 ـ ويحيل بذلك: ثم يحيل ذلك (القسطالني).
5 ـ وفي: وما في (القسطالني).

6 ـ وأيًضا: أوليس (القسطالني).
7 ـ ولما: وقد (القسطالني).

8 ـ ويقوي: األصل.
9 ـ [40] [24] قلت: وما زال أهل الكتاب يعرفون رسول اهللا ژ بصفاته ويقّرون به ويعدون بظهوره، 
ويوصــون أهاليهم باإليمان بــه، فلما ظهر آمــن عقالؤهم وحمل الحســُد آخرين علــى العناد 
كحيي بن أخطب وأبي عامر الراهب، وأمية بن أبي الصلْت، وقد أسلم جماعة من علماء متأخري 
أهل الكتــاب وصنّفوا كتًبا يذكرون فيها صفاته التي في التــوراة واإلنجيل، فالعجب ممن يتيقن 

وجود الحقّ ثم يحمله الحسد على الرضا بالخلود في النار (ابن الجوزي).
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[40] وفي الحديث أن رسول اهللا ژ دعا اليهود فقال: كيف عبد اهللا بن 
سالم فيكم؟ قالوا: عاِلمنا وابن عاِلمنا وسيدنا وابن سيدنا، قال: أرأيتم إن 
أســلم تســلمون، قالوا: نعم، فخرج عليهم عبد اهللا بن ســالم فشهد بالحقّ 
واحتّج له، فلما سمعوا ذلك قالوا: َخِرف الشيخ. ويقال: إياه عنى اهللا تعالى 
[الرعــد: 43]، وليس احتجاجنــا على المكّذبين  بقوله ﴿ - . / 0 ﴾ 
بالرســل بما في كتب اهللا؛ ألنا رأيناهم يؤمنون بها ومن لم يؤمن بالرسول 
المبلغ للكتاب لم يؤمن بالكتــاب، ولكنا رأينا الحّجــة تلزمهم فيها بإخبار 
موسى عن عيسى وإخبار عيسى عن محّمد، وبين الُمْخِبر والمخَبر عنه قرون 
كثيرة وأحقاٌب، وهذا ال يجــوز إّال عند من آمن بالُرســل إلخبارها عن اهللا 
بذلك، فإن اّدعــوا أن الكتب التي فــي أيدي أهل الكتــاب مصنوعة صنعها 
االنقياد  كبراؤهــم ليعقدوا ألنفســهم بها الرئاســة ويســتدعوا من العــوامّ 
والطاعة، وأن مــا فيها من ذكــر نبّي يســّمى عزير(؟)1، وأنــه ال إبراهيم 
وال داود وال موسى وال عيســى، خرجوا بهذا القول عن كل فطرة وأبطلوا به 

كل معرفة إّال ما لحقته العيون وكفى بذلك جهًال وحيرًة.
[41] ولو كانــت الحّجة ال تثبت إّال بإقرار الخصم أو ســكوته لم تثبت 
أبًدا إّال [133 ب] بمشــيته؛ ألن الكالم واســع واللســان كلٌف وقد رأيُت من 
الناس من ال يسكت وقد أســكته الحقّ، وال ينقطع وقد قطعته الحّجة، ورُّب 
كالم أبلغ منه الِعّي، وقول أحسن منه لالنقطاع، وإنما يكفيك من الكالم أن 
يخرج خصمك عما عرف الناس وعما اختلفوا2 عليــه، فإذا بلغ هذه الغاية، 
فأمســك عنه فال تزده، فإن الزائــد فيما ال مزيد فيه متعــّرض للخطأ بعد 
الصواب، ومساٍو للخصم في الشتم3 وســوء األدب بعد الظهور، وليس يجوز 
الكذب على اإلخبار بأتية موســى وعيســى وأعالمهما؛ ألنهمــا خبر قرن عن 
قرون وأمم مختلفة في الدين عن أمم مختلفٍة، ولو جاز أن يكون مثله باطًال 
لجاز أن يقولوا في نبيّنا ژ مثلــه، وأن يقولوا في القائمين بعده وأن يكون 

1 ـ عزير؟: األصل.
2 ـ اختلفوا: األصل.

3 ـ الشتم: شره إضافة في هامش األصل.
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المولود فــي زمن المعتصم يشــّك في المنصــور، والمشــاهد لخالفة ُولد 
العباس يشّك في خالفة بني أمية، وهذا وأشباهه من األمور التي تقرب منا 
بوحش الســامع لقرب العهد، وال فرق بينهــا وبين األمــر األول؛ ألنها كلّها 

أخبار قرن عن قرٍن إّال أن القرن قلّ عددها في واحٍد وَكُثَر في آخر.
[42] وأمــا قولهم: إن ما فــي الكتب من ذكــر نبّي منقلــع آلخر بعده 
عزيــر(؟)1 فَمن النابذون ألهل الكتاب العابدون؟ وهذا مســتحيل ألن اليهود 
أعداء النصارى ويكّذبون بنبوة المسيح، والنصارى أعداء المسلمين ويكّذبون 
بنبوة محّمد ‰ ، فكيف يزيدون في كتبهم ذكــر أنبياء هم بهم جاحدون، 
وكانوا بحذف الذكر ونقص المدح والثناء أجدر لو وجدوا إلى ذلك ســبيًال 
لذمّ(؟)2 المسلمين، وهذا أشّد استحالة؛ ألن المسلمين لو أرادوا الزيادة في 
كتبهم لم يزيدوا إّال ليحتّجوا عليهم بذلك، فكيف يصلون إلى الزيادة سيّما 
ومخاريق فإن  من حيث ال يعلمــون، وإن قالــوا: إن لألنبياء أصحاب شــبهاً 
الشبه باطلة كاسمها فهل يتّبعون في الشبه بعلماء الغيب […]3 وفلق البحر 
لتســعمائة ألف حتى عبــروا وإطباقه علــى أكثر منهم حتى غرقــوا [134 أ] 
وكإحيــاء الموتى وخلق الطير مــن طين، وهل يجوز أن يحتــال محتال حتى 
يأتــي بطير من البحر بطير أبابيــل معها حجارة من ســّجيل فيُهلك بها أمًة 
وينصــر بها أمة، بل كيف يحتــال بهذا مولود في ذلك الوقــت أو كيف أمر 
الفيل من قريب قد لحقه وراءه بشر كثير، فمن كان في عصر رسول اهللا ژ 
فهو لنا كالعيان وفي عام الفيل كان مولده بأّمي هو وأّمي وســنذكره في ما 

بعده إن شاء اهللا.

1 ـ عزير؟: األصل.
2 ـ لذم؟: ام، األصل.

3 ـ هنا سقطت قطعة من المتن.
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■  أكاديمي ومفكر ألماني، جامعة أكسفورد.

كوفي  مؤرخ  ـ وهو  التميمي  األســيدي  عمر  ســيف بن  شكل 
كتب ما كتبه زمن هارون الرشــيد ـ شــخصيًة أُثير حولها 
الكثير من الجدل، وذلك ســواء بين العلماء المســلمين المبكرين أو 
بين المؤرخين المحدثين. وقد تجاهله أغلب جّماعي األخبار التاريخية 
حه أصحاب الجرح  المبكرين؛ شــأن البالذري وعمر بن شبة، كما جر
المــؤرخ الكبير الطبري  والتعديــل بصفته غير موثــوق الرواية؛ لكنّ 
استند إليه استنادًا واسعاً في ما تعلق بتاريخ الخالفة المبكرة من أبي 
بكر إلى علي. وعبر نقول الطبري عنه أثرت رواية ســيف هذا تأثيرًا 

بالغاً في الكتابة التاريخية [اإلسطغرافيا] الُسنية المتأخرة.
في األزمنة الحديثة، اتهم يوليوس فلهاوزن J. Wellhausen، في 
هذا بأنه إخباري ذو خيال جامح وذو  مونوغرافيا ال ُتضاهى، سيفاً 
نزوع مغرض في ما يرويــه، وينبغي ترك مروياتــه ما إن تخالف 
مصادر أخــرى1. هذا وقد دعم نظرة فلهاوزن هــذه ليوني كايتاني 

 J. Wellhausen, “Prolegomena zur altesten Geschichte des Islams”, in Skizzen and 1 ـ
Vorarbeiten, vol. 6, Berlin,1899.

■   ≠fƒdOÉe OôØdh

والمؤرِّخ ا�خباري  عمر:  سيف بن 
نقديـة رؤيـٌة 
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for the History of Arabia, part 2, Riyiid 1979, p. 3 - 16.

 F. Donner, “Sayf b. 'Umar”, in EP; idem, transl., The History of al - Tabari. Vol. 10: The 3 ـ
Conquest of Arabia, Albany 1993, lntrod, p. xiv - xx.

 E. Landau - Tasseron, “Sayf b. 'Umar in Medieval and Modern Scholarship”, in Der lslam 67 4 ـ
(1990), p. 1 - 26.

Journal of the Royal Asiatic Society (1996) p. 237 - 40. 5 ـ 
6 ـ ســيف بن عمر التميمي، كتاب الردة والفتوح وكتاب الجمل ومسير عائشة وعلي، تحقيق: قاسم 

السامرائي، ليدن 1995 (سوف نشير إليه من اآلن فصاعدًا تحت مسمى: سيف)
 M. Y Blankinship. transl., The History of al - Tabar - i. Vol. 11: The Challenge to the Empires, 7 ـ
Albany 1993, Introd, p. xv - xxix.
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في ذلك بالدراســات المبكرة  وقتها»1. هذا وقد عمد بالنكنشــيپ ـ مهتدياً 
للباحث الشيعي مرتضى العسكري2 ـ إلى اتهام سيف بأنه إنما اختلق جماعًة 
من صحابة النبي ومن األبطال ومن األخبار اختالقاً، متهماً إياه بكونه مختلق 

أخبار يضعها وضعا.
ـ بحســبانه إخبارياً ـ  تستند هذه الدراســة إلى نظرة مفادها أن سيفاً 
إنما حفظ ـ بل على األغلب نقل إلينا ـ مــادة إخبارية ذات قيمة دائرة على 
الحقبة المبكرة من اإلسالم. َبْيَد أنه، باعتباره هذه المرة مؤرخاً، إنما كان 
راويًة وضاعــاً إيديولوجياً منحازًا وبال ضمير. والحــال أن هذا التقويم إنما 
إلى نقل مرويات ســيف من لدن السري بن يحيى عن  استند استنادًا واسعاً 
شعيب بن إبراهيم التميمي فإلى سيف الذي اســتندت إليه القطعة الحديثة 
االكتشاف والجزء األكبر من استشهادات الطبري، كما استشهادات المؤلفين 
المتأخرين شــأن ابن عســاكر3 وابن بكر األشعري4. وبالنســبة إلى التاريخ 
المبكر، المتضمن للردة وللفتح األول للعراق، فإن الطبري نقل رواية ســيف 
عن عبيد اهللا بن سعد الزهري عن عمه يعقوب بن إبراهيم عن سيف. وهذه 
الرواية تتوافق ورواية الســري مع تباينات طفيفة أشار إليها الطبري إشارة 
وثائق مهملة؛ لكنهما  دقيقة. وبالرغم من ذلك، فإن الروايتين تتضمنان معاً 
قّدم  من الجنس نفسه ال فرق5. واالنطباع الذي يحصل للدارس هو أن سيفاً 
مرويته التاريخية في مراحل مختلفة من مراحل حياته، مع بعض التباين في 

Journal of the Royal Asiatic Society (1996) p. 239. 1 ـ 
2 ـ مرتضى العسكري، عبد اهللا بن سبأ، القاهرة 1962/1381؛ وانظر أيضاً: خمسون ومائة صحابي 

مختلق، الجزء األول، بغداد 1969.
3 ـ تاريخ مدينة دمشق، ال ســيما في سيرة عثمان (تاريخ مدينة دمشــق: عثمان بن عفان، تحقيق: 

سكينة الشهابي، دمشق 1984)، لكن انظر أيضاً في األجزاء األخرى.
4 ـ ابن بكر؛ محمد بــن يحيى، التمهيد والبيان في مقتل الشــهيد عثمان، تحقيق: محمود يوســف 

زايد، بيروت، 1963.
5 ـ نشــّك في ما ذهب إليه فلهاوزن من اإليحاء بأن الطبري في استشــهاده بهذا المصدر أو ذاك 
على وجه الفصل ال الوصل وعدم القرن بينهما إنمــا كان يريد أن ينبه إلى أن المادة الخبرية 

قد ضاعت في المصدر اآلخر؛ ذلك أن الطبري كان محققاً ودقيقاً في ذكر مصادره.
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من هذه الروايات أو لربما يكون  الرواية. وقد صنع السري في األخير كتاباً 
قد فعل تلك الفعلة مصدر أخباره شعيب.

على أن هنــاك رواية أخرى عن ســيف عن الشــيعي نصر بــن مزاحم 
المنقري معاصره األحدث سناً. ولقد نبه بالنكنشيپ إلى أن نصر بن مزاحم 
هذا نقل أربع مرويات لســيف في مصنفه «وقعة صفيــن»1. وذلك مثلما أن 
مرويتين، ســوى تلــك، من مرويات ســيف أوردهمــا الطبري مســتندًا إلى 
نصر بــن مزاحم2. وال واحدة من هــذه المرويات وجــدت مطابقة لما نقله 
السري. والبادي أن نصرًا انتقاها من مرويات سيف لكونها كانت تفيده في 
المنحى الذي انتحاه في منحاه الشــيعي. ومن بينها خطبة منسوبة إلى علي 
بإســناد ســليمان بن [أبي] المغيرة عن علي بن الحســين [زين العابدين]3. 
وبحســب ما نقله السري، فإن ســيفاً روى ـ عن طريق اإلسناد عينه ـ خطبة 
جوهريا4ً. وليس يبدو واضحاً  لعلي يختلف نصها عن الخطبة األولى اختالفاً 
ما إذا كان من اســتقى منه سيف أخباره قد نقل أكثر من خطبة كهذه أو ما 

إذا كان سيف نفسه هو من بدل نص الخطبة بحسب تبدل جمهوره5.

Blankinship, Challenge. Introd. p. xvi, n. 5. 1 ـ 
2 ـ الطبري، تاريخ الرســل والملوك، نشــرة: غوجه وجماعة، ليــدن 1879 - 1901، المجلد األول، 

ص 3111، 3120. على أن هذه المرويات غير واردة في كتاب «وقعة صفين».
3 ـ نصر بن مزاحم المنقــري، وقعة صفين، تحقيق: عبد الســالم هــارون، القاهرة 1382هـ/ 

[1962م]، ص 10.
4 ـ سيف، ص 240 - 241؛ الطبري، تاريخ، الجزء األول، ص 3078 - 3079.

5 ـ ورد فــي «وقعة صفيــن» للمنقري أن الخطبــة أُلقيت يوم الجمعــة بالكوفــة أو المدينة؛ بينما 
في ما نقله الســري ورد أنها خطبة علي األولى (بالمدينة) بعد توليه الخالفة. وفي هذا اإليراد 
محاورة بالشــعر بين الثوار المصريين وعلــي لم يكن نصر بن مزاحم يميــل إلى ذكرها. وفي 
مرويات ســيف الثالث األخرى عن «وقعة صفين»، اثنتان منها كان إســنادهما قد اســتعمله في 
مرويات أخرى من نقل الســري ـ ص 5 إذ أورد الطبري في تاريخــه (الجزء األول، ص 2514) 
اســم ســعد بن طريف عن األصبغ بن نباتة. وفي ص 9 أورد الطبري في تاريخه (الجزء األول. 
ص 2332 وفي ما عداها) اســم الوليد بن عبد اهللا بن أبي طيبة (قرئت عن أبي طيبة) عن أبيه. 
والثالثة كان إسنادها إسماعيل بن أبي عميرة «عن» عبد الرحٰمن بن عبيد أبي الكنود (قرئت بن 
أبي الكنود). وفي مواضع أخرى ينقل ســيف عن أبي الكنود، وهو شــيعي مــن أنصار علي، عن 

الحارث بن حصيرة.
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والحال أن إحدى المرويات التي أوردها الطبري باإلســناد إلى نصر بن 
مزاحم تتعارض مع مروية عن نفس الحدث نقلها الســري، حيث تم تحريف 
بيت من الشــعر1. ومع األســف، فإن نصرًا يقدم إلينا في ما نقله إســنادًا 
ثانياً: عمر بن ســعد بن أســد بن عبد اهللا عمن أدرك من أهــل العلم. ومن 
المحتمل أن يكون نص الرواية يتبع رواية عمر بن سعد أكثر مما يقتفي أثر 
رواية ســيف بن عمر2، ومن غيــر البيّن إمكان معرفة إلــى أي مدى تختلف 
الروايتان. والسؤال الذي يبرز هنا هو ما إذا كان سيف قد نقل ما نقله من 
نة أم إلى جمهور  مرويات نقًال منظماً، وذلك سواء أكان نقله إلى جمهور الس
الشــيعة، وإذا ما كان قد فعل هو ذلــك، فإن المطلوب معرفــة ما إذا كان 
علــى النحو الذي تم اإليحاء به أعاله.  انحيازه اإليديولوجي قد بدا واضحاً 
علــى أن ثمة ما يبرز على وجــه التأكيد أن رواية الســري ـ أكثر من رواية 

نصر بن مزاحم ـ إنما تعكس قناعاته الشخصية.
يتمثل مجمل مصنفات ســيف، بحسب ما ذكره ابن النديم، في مصنفين 
اثنين: واحد في الردة والفتوحات األولى، والثاني في مســيرة عائشــة وعلي 
إلى العراق وموقعة الجمل3. وفي االقتباسات الضافية التي أوردها الطبري، 
كما في القطعة الحديثة االكتشــاف، فإننا ال نعثر على أي تمييز واضح بين 
هذيــن المصنفين؛ ذلــك أن تقســيم الكتابين ال بد حدث بعد الســري بن 
يحيى. على أنه تنبغي اإلشــارة هنــا إلى أن المدافعين عن كون ســيف ثقة 
بوصفــه ناقًال لألخبار ـ نوخــت وهايندز ودونــر ـ إنما ركــزوا اهتماماتهم 

1 ـ سيف، ص 261 - 262؛ الطبري، تاريخ، الجزء األول، ص 3111 - 3112. انظر أسفله الهامش 
52 في تحريف شــعر عبيد بن أم كالب. وإن إســنادات ســيف لهذه المرويات لتختلف. إذ 
أورد الطبري الجــزء األول من المروية برواية الســري (الطبري، تاريــخ، المجلد األول، 
ص 3098 - 3099) لكنــه أهمل الشــعر المضاف معتقــدًا ربما بأن البيــت األول قد حرف. 
وبالفعل، فإن الشــعر المضــاف ما كان جزءًا من المروية نفســها التي أوردها ســيف عن 

عمرو بن محمد عن الشعبي وقد أضافه هو نفسه.
2 ـ يذكر ســيف مصدريه في األخبار المشــتركين، محمد وطلحة (انظر عنهما أسفله)، باعتبارهما 

مصدره من غير إسناد إضافي.
3 ـ ابن النديم، الفهرست، طبعة فلوجل، اليبزش 1871 - 1872، ص 94.
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باألَولى على [أخبار] الردة وعلى الفتوحات1. هذا من جهة، ومن جهة أخرى 
لألخبار مغرضاً، إنما اســتند إلى  فإن تجريح كرون لســيف بوصفه وّضاعاً 
الجانب الثاني، وال سيما منه إلى الجزء الواسع المنشور اآلن من المخطوطة 

الدائر على مواد وأخبار كان الطبري أهملها.
إن قراءة ـ ولو ســريعة ـ للقطعــة المتبقية من مصنف ســيف في مقتل 
عثمــان وفي موقعــة الجمل من شــأنها أن تبدي بجالء عن تقســيم منهجي 
لعرضه. وإن أغلبه ليدور على ســردية لألحداث مطولــة وموصولة وممتدة. 
وإن هذه المروية لتتقاطع مع مرويات أخرى قصيرة نسبياً تم إيرادها بغرض 
دعم الرواية الرئيســة بوجه عام. وبالرغم من أن هذه المرويات المتواترة 
تدعم، على العموم، الرواية األســاس، فإنه قد يحــدث أن تباينها في بعض 
التفاصيل. والمثال على ذلك وصف قطع األَنْســاع عن هودج عائشة وتنحيته 
عند نهاية موقعة الجمــل. ففيما ورد في الرواية الشــائعة، فإن القعقاع بن 
عمرو ـ بطل المعارك المفضل لدى ســيف ـ وزفر بن الحــارث هما اللذان 
احتمال هودج عائشــة قبل قدوم محمد بن أبي بكر وعمار بن ياسر؛ على أن 
يورد روايتين قصيرتين تفيدان أن محمد بن أبي بكر وعمارًا هما من  ســيفاً 
قطعا ُعــرى الرحل واحتمال الهودج فنحياه، وذلك مــن غير إتيان على ذكر 

للقعقاع وزفر2.
عادًة ما يذكر أسماء ما يفتأ  وبالنسبة إلى روايته األساسية، فإن ســيفاً 
يروي عنها علــى وجه الدوام، وأقل مصادره في األخبار التي يرويها اســمان 
وأحيانــاً تتعداه إلى ثالثة فإلــى أربعة، وعادة من غير إســناد إضافي، ففي 
ذلك عنــده كفاية. وهكــذا، فإنه في ما تعلــق بأخبار أحــداث العراق، فإن 
مصــدري أخباره همــا طلحة ومحمــد؛ عنينا بــاألول محمد بــن عبد اهللا بن 
ســواد بن نويرة من بني ُحَجيم، وهي عشيرة من عشــائر قبيلة بني عمرو بن 

1 ـ ال يشير دونر في مقاله عن سيف بن عمر بالموسوعة اإلسالمية إلى األجزاء الدائرة على مقتل 
عثمان ومعركة الجمل.

2 ـ سيف، ص 342 - 343؛ الطبري، تاريخ، المجلد األول، ص 3216 - 3217.
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تميم (والتي تنتســب عشيرة ســيف ـ أَُســيد ـ بدورها إليها). وعنينا بالثاني 
طلحة بن األعلم من بني حنيفة. أما في ما يتعلق باألحداث التي دارت بسورية 
وفلســطين، فإنه يذكر مصدري خبر منهما يســتقي مروياته: أبا حارثة وأبا 
عثمان. وقد تــم التعرف عليهما فــي مواضع أخرى بوصــف األول أبا حارثة 
محرز بن جارية، وهو قرشــي من بني عبد شمس، وبوســم الثاني أبا عثمان 
يزيد بن أُسيد من بني غســان؛ وكال الرجلين شــامي، على نحو ما هو بيّن. 
وفــي ما يخص األحداث التي جرت بالمدينة، فإن ســيفاً عــادة ما يذكر كل 

هذه المصادر األربعة مجتمعــة. وعلى الرغم من 
أن ال أحد من هذه األسامي المذكورة كان معروفاً 
من أي مصدر آخر غير سيف هذا، فإنه ليس ثمة 
من ســبب وجيه ينهض التهامه بأنــه إنما ابتدع 
ووضعها وضعــاً. على أنه  هذه األســماء ابتداعــاً 
يذكر كل واحد منها في مناســبة خاصة وبصفته 
الشــخصية وبإســناده المخصوص. وفي مثل هذه 
أن  والحال  بالثقة.  جديــرا  النقل  يبدو  الحاالت، 

العودة البادية إلى مصادر معلومات مزدوجــة أو متكثرة هو ما منح الفرصة 
لســيف حتى يعيد بناء تصــوره الخاص للتاريــخ المبكر بنــاءً متخيًال. ومن 
البدهي أال يكون ســيف قد حصــل على مرويات متطابقة تمتد عبر عشــرات 
الصفحات من مختلف ناقلي األخبار، ســواء أكانت مثل هــذه المرويات على 
شــكل نصوص مكتوبة، على نحو ما ذهب إلى القول بذلك فؤاد سزكين1، أو 
كانت منقولة مشــافهة؛ ذلك أن هذه المرويات إنما ألفها هو نفســه تأليفاً 
وجمع أشــتاتها جمعاً. وبطبيعة الحــال، فإن أخباريين آخريــن ألّفوا مرويات 
شــبيهة بهذه التي وضعها، بــدءًا من مختلف المصــادر، جاعلين منها مروية 
واحدة، مشــيرين عــادة إلى كل تباين بينهــا يكون ذا بــال. والحال أنه من 
المفترض أن سيفاً لم يشر إلى مثل هذه التباينات بين الروايات في مروياته 

 F. Sezgin,”Islam tarihinin kaynagi olmak bakimmdan hadis›in ehemmiyeti”, in Islam 1 ـ
Tedkikleri Dergisi 2 (1957), p. 19 - 36.
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الطويلــة والتفصيليــة. وذلك على الرغم مــن أنه عزا العديــد من مروياته 
العجيبة الغريبة المســتحيلة التصديق إلى تعدد َمــْن أخبره بها مثنى وأكثر. 
ولهذا ذكر هو باالسم محمدًا وطلحة باعتبارهما مصدريه في ما ذكره من أن 
األندلس وبــالد اإلفرنجة قد فتحت من لدن المســلمين أيــام خالفة عثمان 
وحكم عبد اهللا بن ســعد بن أبي السرح لمصر، وذلك لســتة عقود قبل وقوع 
الحــدث بالفعل1. كما قّدم أســماء أبي حارثــة وأبي عثمــان ومحمد وطلحة 
بوسمهم من أخبره بذلك االدعاء الذي ذهب إليه والذي مفاده أن عثمان ُقتل 
بهــذه الرواية كل المصــادر األخرى،  وعمُرُه ثالثٌة وســتون عامــاً، مناقضاً 
إلى أن الخليفة إنما توفي في العمر نفسه الذي توفي عليه الرسول،  وملمحاً 

بما أراد به أن يوحي بضرب من االتفاق العجيب ذي الداللة المعجزة2.
والحال أن في مثل هذه المرويات بالذات ـ التي اســتند فيها سيف إلى 
مصدرين أو أكثر ـ تتبدى نزوعاته األيديولوجية، التي حللها كل من فلهاوزن 
وباتريـشيا كرون، ظهورًا بادياً سافرًا. ذلك أنه في العديد من المقاطع التي 
في أن يضاد أو يبطل المرويات التي ترسخت  أوردها، جهد نفسه جهدًا بيناً 
في التقليد العام والتي كانــت مباينة لموقفــه األيديولوجي الخاص. وحتى 
حين كان هو يحاول تجنب النقل عن هذه المرويات، يبدو بغاية الوضوح أنه 
بها غير غريبة عنه. وإنه ليعمد إلى إحداث ردة الفعل ضدها،  كان مستأنساً 
مبيتاً، وذلك عن طريق  مقصودًا منظماً  مســلك تشــويهها تشــويهاً  ســالكاً 
ووضع مرويــات مضادة الوضع. ولقــد اعترف الطبري  الحذف منهــا حذفاً 
نفسه بالطريقة غير المعهودة التي اســتعمل بها سيف مقاطع من المرويات 
العامة، وعادة مــا كان الرجل يورد الرواية الجديرة بالثقة بعد أن يكون قد 
أورد رواية سيف. وهكذا، مثًال، فإنه بعدما أشار الطبري إلى المشورة التي 
أشار بها المغيرة بن شعبة وعبد اهللا بن عباس على علي، بعد تسلمه الحكم، 

1 ـ الطبري، تاريخ، المجلد األول، ص 2817.
2 ـ تم تغيير ســن عثمان تغييرًا واضحاً في مخطوطة سيف المنشــورة (سيف، ص 210) إلى ثالثة 
وثمانين عاماً، وذلك أغلب الظن بسبب أن الكل كان يعلم علم اليقين أن عثمان كان أسن بكثير 

من النبي ژ لما مات.
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أورد روايتين عن مروية ابن عباس التي كان قد اســتعملها ســيف اســتعماالً 
وقد شوه سياقها1. وإن المحكية الشــعبية الواردة من أعرابي يدعى  انتقائياً 
الُعرني في شــأن الكالب التي نبحت عائشــة في ماء الحوأب، مذكرة إياها 
كالب  عليها  نبحـــت  إذا  بإحداكـــن  [«كيف  لنســائه  النبــي ژ  بتحذيــر 
حدثني  التالي:  النحــو  على  الحكايــة  الطبري  أورد  وقــد  هذا  الحوأب؟»]. 
إسماعيل بن موســى الفزاري قال: أخبرنا علي بن عابس األزرق قال: حدثنا 
أبو الخطاب الهجري عن صفوان بن قبيصة األحمســي قال: حدثني العرني 
صاحب الجمل قال: بينما أنا أســير على جمــل إذ عرض لي راكب فقال: يا 
صاحب الجمل تبيع جملك؟ قلت: نعم، قال: بكــم؟ قلت: بألف درهم. قال: 
 مجنون أي جمــل يباع بألف درهم؟ قــال: قلت: نعم جملي هــذا. قال: ومم
ذلك؟ قلت: ما طلبت عليه أحدًا قط إال أدركته وال طلبني وأنا عليه أحد إال 
فته. قال: لو تعلم لمن نريده ألحســنت بيعنا. قال: قلت: ولمن تريده؟ قال: 
ألمك. قلت: لقد تركت أمي في بيتها قاعدة ما تريد براحاً. قال: إنما أريده 
ألم المؤمنين عائشــة. قلت: فهــو لك فخذه بغير ثمن. قــال: ال ولكن ارجع 
معنا إلى الرحل فلنعطك ناقة مهرية ونزيدك دراهم. قال: فرجعت فأعطوني 
ناقة لها مهرية وزادوني أربعمائة أو ســتمائة درهــم فقال لي: يا أخا عرينة 
هل لك داللــة بالطريق؟ قال: قلــت: نعم أنا من أدرك الناس. قال: فِســْر 
معنا، فســرت معهم، فال أمر على واد وال ماء إال سألوني عنه، حتى طرقنا 
ماء الحوأب، فنبحتنا كالبها. قالوا: أي ماء هــذا؟ قلت: ماء الحوأب. قال: 
فصرخت عائشة بأعلى صوتها ثم ضربت عضد بعيرها فأناخته ثم قالت: أنا 
(المترجــم)]، إنما  واهللا صاحبــة كالب الحوأب ردونــي تقول ذلــك ثالثاً 
عارضها سيف، وذلك بغاية رفع كل مالمة عن أم المؤمنين، وذلك بأن أورد 
هو قصة مختلقة عن سلمى بنت زعيم غطفان مالك بن حذيفة بن بدر. ذلك 
أن سلمى، بحسب ما ورد في الحكاية التي رواها سيف، كانت مع عائشة كما 
تكون الجارية مع ســيدتها، وكانت قــد أعتقتها في ما بعــد. وخالل حروب 
الردة تألــف حولها جماعة من قبيلتها ومن قبائل أخــرى عصبية. فهي التي 

1 ـ الطبري، تاريخ، المجلد األول، ص 3082 - 3086.
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نبحتها كالب الحوأب، ثم ســرعان مــا قتلها المســلمون [روى الطبري عن 
ِزمل  ســيف في 490/3 - 492 في (ذكر ردة هوازن وســليم وعامر): ((أن اُمّ 
ســلمى ابنة مالك بن حذيفة بن بدر كانت قد سبيت في عصر الرسول، في 
أيام أُم ِقرَفة، فوقعت لعائشــة فأعتقتها، فكانت تكون عندها، ثم رجعت إلى 
تستنبح كالب  فقال: إن إحداكنّ  قومها. وقد كان النبي ژ دخل عليهن يوماً 
الحوأب، ففعلت ســلمى ذلك حين ارتدت وطلبت بذلك الثأر، فسيرت في ما 
بين ظفر والحوأب لتجمع إليها من تلك األحياء، فلما بلغ ذلك خالدًا، ســار 
إلى المرأة وقد اســتكثف أمرها وغلظ شــأنها، فنزل عليهــا وعلى جّماعها 
فاقتتلوا قتاالً شــديدًا وهي واقفة علــى جمل أُمها، حتى اجتمــع على الجمل 
فوارس فعقروه وقتلوها... الخ (المترجــم)]. هذا مع تقدم العلم أن الحكاية 

يرويها سيف باالستناد إلى مصدرين، لكن من غير ما إسناد كامل1.
وبما أن مصــدري الخبر اللذين ذكرهما ســيف فــي مروياته هذه غير 
معروفين ولم تنقل عنهما أخبار في مصادر أخرى، حتى يتم إجراء المقارنة 
وتنقدح الحقيقة، فإنه يســتحيل علينا أن نستدل على أية عناصر تلقاها من 
هذا الطرف أو من ذاك أو لم يتلقها من هذا أو ذاك ونعزوها إلى مصدرها. 
وعلى الرغم من كل التفاصيل التــي يوردها، والتي يمكن أن يكون قد نقلها 
عنهما، فإن تماســك البناء األيديولوجي عبر هذه المرويات يوحي بأنه كان 

هو نفسه وليس أحدًا غيره المسؤول عن وضع المادة الخبرية.
على أنه ينبغي أن يختلف األمر قليًال حين يتعلق األمر بصدقية المرويات 
التي أوردها سيف عن مصدر واحد وبإسناد ثابت؛ إذ يبدو أن هذه اإلسنادات 
صحيحة، وذلك حتى لما يبدو مصدر الخبر الذي اســتقى منه سيف مرويته 
أو ناقلــوه اآلخرون غيــر معروفين. والحــال أن المرويات التي تســتند إلى 
الســند عينه تكون متماســكة في ما بينها، وتعكس الرؤى نفسها والنزوعات 
ذاتها. وقليلة هي المرويات المساوقة والمساوية بالفعل لمصادر أخرى، على 

1 ـ المصدر الســابق، ص 1901 - 1902. مصدرا األخبار هما سهل بن يوسف السلمي من بني سليمة 
مــن الخــزرج (انظــر: M. Hinds, “Sayf b. 'Umar's sources”, p. 7) وأبو يعقوب ســعد بن عبيد، 

والذي يبدو من أصل روايته أنه من بني أسد.
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نحو ما نبه إلى ذلك ناشــر قطعة مصنفات ســيف. فعبارة أبي بشير (مولى 
عبد اهللا بن ســنان الكاهلي) ـ المشــارك في موقعة الجمل ـ قد تم إيرادها 
من لدن الطبري عن أبي فقيم عن فطر بن خليفة1. وعبارة قالها علي نقلها 
ســعد بن زيد بن عمرو بن نفيل، كما سلســلة الفضائل التي رواها البصري 
قتادة بن دعامة، كالهما أورده ســيف، وقد طابق ما أورده البخاري وضمنه 

في صحيحه باالستناد إلى األسانيد عينها2.
وفي المواد الخبرية التي أوردها ســيف بإسناد واحد ما حفظت فحسب 
المرويات القبلية، التي استأثرت باهتمام الدارسين المحدثين، وإنما حفظت 
المرويــات التي فقدت في التقليــد التاريخي العــام. وبهذا حفظ لنا  أيضاً 
ســيف مرويات عروة بن الزبير، وهو حجة ثقة مدني [من المدينة المنورة]، 
عن الــردة والفتوحــات وموقعة الجمــل، وقد أورد ســيف روايتــه عن ابنه 
هشــام بن عروة. ولقد أورد مرويــات تحكي عن ثورة مكة على علي بلســان 
عبد اهللا بــن عبيد اهللا بن أبي مليكــة (توفي عــام 117هـ/734م)، وهو مكي 
البــن الزبير  قرشــي من عشــيرة أبي بكر تيم بن مــرة، وقــد كان قاضياً 
ـ الخليفــة المضاد ـ ومؤذنا3ً. وتبقى قطعتان شــعريتان نقلهما ســيف ذواتا 
أهمية بالغة بهذا الشــأن، وقد قيلتــا إبان مرحلة إعداد ثــورة المكيين على 
علي. في واحدة منهما ينذر يحيى بن أميــة ـ وكان والي عثمان على صنعاء 
الذي مــول تمويًال كبيــرًا الحملة على البصــرة ـ طلحة والزبيــر من مغبة 
االلتحاق بمعاوية. هذا الذي ـ بحسب اتهامات يحيى ـ كان يطمح إلى تولي 
الخالفة، والذي بســبب طموحاته هذه أهمل الكثير مــن مطالب عثمان له 
بالمســاعدة، وأنه لن يتردد في قتلهما. وفي الشــعر اآلخر، ينذر سعيد بن 
العاص عائشة من عاقبة مظاهرة الثورة على علي التي بادر إليها قتلة عثمان 

1 ـ سيف، ص 336؛ الطبري، تاريخ، المجلد األول، ص 3216.
2 ـ ســيف، ص 194 - 195. وفي إســناد ســيف لقولة علي فإن إيراد اسم ســهيل بن أبي خالد إنما 
ينبغي أن يكون تصحيفاً الســم إسماعيل بن أبي خالد. وبالنســبة إلى سلسلة مرويات قتادة في 
الفضائل، التي نقلها ســيف عن الصعب بن أبي عروبة، فإن إسناد البخاري فيها كان هو يحيى 

(القطان) عن سعيد (ابن أبي عروبة).
3 ـ ابن حجر، تهذيب التهذيب، المجلد 7، ص 333 - 335.
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الحقيقيون؛ عنى بذلك ـ بحســب زعمه ـ طلحة علــى وجه الحصر. وما كف 
الرجــل عن ترديد أن الوليد بــن عقبة بن أبي معيط ـ وهــو أخو عثمان بن 
عفان ألمه ووالي الكوفة المعزول ـ رجل شــقي، متهمــاً إياه بكونه دمر ملك 
بني أمية للعــراق، وبكونه صار يتمنى اآلن ـ بعــد أن فعل ما فعل، في هوس 

جنوني مخجل ـ أن يعيده1.
ويحفــظ لنا مصنفا ســيف العديد مــن المرويات األساســية عن الفقيه 
المدني السني والمؤرخ القاسم بن محمد (تقدر وفاته بما بين العامين 101هـ 
و 112هـ/ 719م و730م)، وهــو حفيد الخليفة أبي بكــر2. ومروياته إنما نقلت 
إلى ســيف عن الخزرجي األنصاري سهل بن يوسف الســليمي3. والبادي بكل 
تأكيد أن القاســم بن محمد هذا كان مهتماً بخالفة جده. وقد أمدنا بمرويات 
طويلة عن حــروب الردة وعن بدايات الفتوحات خــارج الجزيرة العربية. على 
أنه يالحظ أن هذه الروايات توقفت مــا إن تولى عمر الخالفة بعد أبي بكر. 
وكما نبه إلى ذلك هايندز، فإن القاسم ما عين أي مصدر من المصادر التي 

1 ـ ســيف، ص 268 - 270. لم يورد الطبري هذه الرواية. وأغلب الظن أن مصدر أخبار سيف فيما 
يرويه عن أبي مليكة هو ســعيد بن عبــد اهللا الجمحي. وفيما يتعلق بالهجوم العنيف لســعيد بن 
العاص ضد قريبه الوليد بن عقبة، مما تجدر مالحظته أنه ـ بحســب ما ورد في رواية منسوبة 
إلى الشــعبي (ســيف، ص 261) ـ أن الوليد كان حاضرًا بمكة زمن الثورة. ومع ذلك يتبين من 
أغلب المصادر األخرى ذات الصدقية ومن شــعره أنه كان يمضي أغلب وقته بالرقة وأنه لربما 
كان زار مكة زيارة قصيرة لتقديم دعمه للثورة. وتبدو مهاجمة ســعيد بن العاص كما لو كانت 
جواباً منه على اتهام الوليد األول لعلي في شــعر أورده ســيف في مكان آخــر وقد تم تحريفه 
 Madelung, The Succession of Mohammad, Cambridge :ســيف، ص 215 - 216 وانظر أيضــا)
p. 188 - 189 ,1997). هــذا مع تقــدم العلم أنه مما ال شــك فيه أن قصيدة ســعيد قيلت بعد أن 

قطع الصلة مــع ثوار مكة بذات عرق وعودته إلى مكــة (Madelung, Ibid, p. 158 - 159). والبادي 
أن ســعيد بن العاص قد خاب ظنه ال ســيما في ضم طلحة إلى الذين حياهــم الوليد بوصفهم 

المدافعين عن عثمان ما دام كان يعتبر طلحة بمثابة المسؤول األول عن إراقة دم عثمان.
2 ـ ابن حجر، تهذيب التهذيب، المجلد 7.ص 333 - 335.

3 ـ (انظر: M. Hinds, “Sayf b. 'Umar's sources”, p. 7) وتنبغي اإلشارة هنا إلى أن مصدر خبر سيف 
المباشر، الذي كان اسمه القاســم بن محمد في تاريخ الطبري، المجلد األول، ص 3058، إنما 
هو شخص مختلف. وفي المخطوطة الجديدة المكتشــفة تبدى اسمه كالتالي: الفيض بن محمد 
(سيف، ص 14). ويحتمل أن يكون االســم الصحيح هو الغصن بن محمد، وهو من مصادر سيف 

.(M. Hinds, Ibid, p. 10) :األخبارية المعتادة: انظر في شأنه
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اســتقى منها أخباره1. والحــال أن روايته لألحداث إنما هــي إعادة بناء لها، 
تضمنت العديد من التفاصيل؛ لكنها تفتقد إلى الصدقية على وجه العموم.

وقد نقل ســيف إلينا العديد من مرويات القاسم بن محمد القصار كان 
مدارها على خالفة عثمان وعلي. وهنا ال غرو ألفى القاســم نفسه في وضع 
حرج ال يحســد عليه. ذلك أن أباه محمد بن أبي بكر وجد نفسه متورطا في 
الثورة على عثمان بمصر وفي مقتل عثمان الذي أدين بسببه؛ إذ كان يناصر 
بحمــاس علياً، ولهذا قتل لمــا كان والياً على مصر بعد أن اســتولى معاوية 
وعمرو بــن العاص على حكــم هذا اإلقليــم. على أنه في ذلــك الوقت كان 

ال يزال فتى حدثاً، ثم كان أن أبرزته عمته التي 
كانت طــوال عمرهــا معارضة لعلــي. ولقد كان 
يعمد في ما رواه إلــى محاولة إخفاء الصراعات 
بين الصحابة الكبار ما استطاع إلى ذلك سبيًال، 
وما كان قط يشير اإلشــارة المباشرة إلى الدور 
الــذي لعبه أبوه فــي هذه الصراعــات. وقد أيد 
ســلوك عثمــان تأييــدًا، وأكــد علــى أن بعــض 
التجديدات التي أحدثهــا عثمان إنما وافق عليها 
المســلمون عمومــا2ً. ومــع ذلك، فإنــه ـ وضد 

المرويات الشــائعة ـ أكد على أن الثوار الذين دخلوا على عثمان غرفته إنما 
كانوا يرومون بكل بســاطة عزله ال قتله. علــى أن الخليفة مات ـ مع ذلك ـ 
بعد أن ضربوه بســيوفهم3. والحال أن هذه الرواية كانــت محاولة منه غير 

مباشرة للدفاع عن دور أخيه الذي لم يشر إلى حضوره في مقتل عثمان.

M. Hinds, Ibid, p. 7. 1 ـ 
2 ـ انظر سيف، ص 128؛ الطبري، تاريخ، المجلد األول. ص 3030، عندما تم االستشهاد بالقاسم في 
قوله: كان مما أحدث عثمان فُرضي به منه...، وانظر: سيف، ص 129: كان مما سن عثمان فأطبق 
عليه الناس وتبعوه وهم متوافرون. وقد شــدد القاسم أيضاً على أن قرار عثمان بأن يجد النشو في 

النبيذ قد أجمع الناس على موافقته عليه (سيف، ص 123؛ الطبري، تاريخ، المجلد 1، ص 3028).
3 ـ سيف، ص 212.
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رأي تقديري إيجابــي في أمر علي، وضد  هذا ولقد كان للقاســم أيضاً 
خط الدعاية الرسمي األموي فقد كان يعّده براء من أمر قتل عثمان. ثم إنه 
بأنه قد أسهم بنشاط في دعم أبي بكر في مجهوده الحربي ضد  وصف علياً 
ما كان فيه علي بعد  المرتدين، وذلك، بحسب ما روته عمته عائشــة، زمناً 
قد بايــع أبا بكر، وإنما كان يحيا في عزلة1. وبحســب رواية القاســم، فإن 
التحــق بعثمان إبان صالة جنــازة عبد الرحٰمن بن عــوف2. وبعد مقتل  علياً 
عثمان تنبأ علي باآلثار الوخيمة على المســلمين، وعمد إلى إدانة كل أولئك 
الذين تعاملوا مع جريمة مقتله باستخفاف3. وشأن طلحة والزبير، فإنه رفض 
مفاتحة الثوار له في شــأن دعم توليه الخالفة، وذلك باالستشــهاد بأشعار 
ذات نفحة تهديدية4. هذا ولقد وقف القاســم ـ في إبــان الصراع بين علي 
وطلحة والزبير وعائشــة ـ إلى جانب علي مع ذلك. ولقد نقــل إلينا النقد 
الصارم الذي يقال: إن جارية بن قدامة الســعدي ـ وهــو داعم لعلي بدعم 
ثابــت ـ كان وجهه إلى عائشــة؛ لكونهــا خرجت من بيتها وصــارت عرضة 
للســالح. وقد استشهد بشعر لشــاب أعرابي من بني ســعد كان قد قال له 
محمد بــن طلحة ـ وهو رجل عابد ـ في أمر المســؤولية عن دم عثمان: «دم 
عثمان ثالثــة أثالث: ثلث على صاحبــة الهودج ـ يعني عائشــة ـ وثلث على 
َقه  صاحب الجمل األحمر ـ يعني طلحة ـ وثلث على علي بن أبي طالب»، فصد
على األولَين وخطأه في الثالث «األزهر»5. والحــال أن المروية األخيرة لم 
حتى يوافق الجمهور السني. هذا  تتضمن ما نقله السري والذي كيفه تكييفاً 
وقد عمد الطبري إلى تدعيمه بســلطة حجية الشــيعي نصر بن مزاحم عن 
سيف. وعلى الرغم من ذلك، فإنه ال يوجد داٍع للشك في صدقية أية أخبار 

See Madelung, The Succession of Mohammad, p. 52 - 53. 1 ـ 
2 ـ سيف، ص 130، بحسب الرواية المشتركة كان قد أوصى قبل موته أال يصلي عليه عثمان، وأن يؤم إما 
.Madelung, The Succession of Mohammad, p. 93 :الزبير أو سعد بن أبي وقاص صالة جنازته. انظر

3 ـ سيف، ص 235. نقل القاسم أيضاً أن المســور بن مخرمة ضرب معاوية في صدره بعد أن وعى 
هذا بأشد وعي يكون بمخاطر فتنة انقسام األمة.

4 ـ سيف، ص 223 - 224؛ الطبري، تاريخ، المجلد األول، ص 3074.
5 ـ الطبري، تاريخ، المجلد األول، ص 3120 - 3121.
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منســوبة إلى القاســم بن محمد. إنما هي تنم ـ على التدقيق ـ عن محاولة 
منه حذرة لتســويغ ســلوك والده ودعمه المســتميت لعلي في محيط يتسم 

بعدائه لذاكرة محمد بن أبي بكر.
وفضًال عن هذا، نقل إلينا سيف أخبارًا عن الكوفي حبيب بن أبي ثابت 
األســدي (توفي عــام 119هـ/ 736م)، وبعضها عن أحــكام أراضي الخراج، 
قديماً  وأحكام أولئك الذين افتتحت بالدهم بالعراق. وكان حبيب هذا مفتياً 
بالكوفة وعالماً شــديد التعاطف مع علي. وقد نقل عن اإلمام الشيعي محمد 
الباقر1. ويحســبه الشــيعة اإلمامية2 أنه منهــم، مثلما أن علمــاء الحديث 
المســلمين ينظرون إليــه نظرة عاليــة التقدير3. وعلى الرغــم من نزعاته 
على  المبغضة لبني أمية، فإنه كان ـ شــأنه في ذلك شــأن ســيف ـ موالياً 
الدوام للخلفاء المبكرين الذين تقدموا علياً. وليس يوجد ثمة من داٍع يحمل 
لما  على الريبة في صدقية الخبر الذي أورده سيف ونسبه إليه من أن علياً 
بلغه أمر مبايعة أبي بكر خرج إلى المســجد في قميص له ما عليه إزار وال 
رداء وهو ُمتعّجل كراهية أن يبطئ عن البيعة. فبايع أبا بكر، ثّم جلس وبعث 
إلى ردائه فجاؤوه به، فلبســه فــوق قميصه4. والحال أن هــذه المروية إنما 
كانت بكل تأكيــد مروية أيديولوجيــة، وما كانت هي بالواقعــة التي حدثت 
هذا ما ذكر أي سند لهذه الرواية. وقد أوردها  بالفعل؛ وذلك بما أن حبيباً 
تاماً  ســيف بحكم أنها تدعم دعواه األيديولوجية الذاهبة إلى أن انســجاماً 
كان يســود جماعة اإلســالم قبل الثورة على علي. وإنّ دْعم حبيب للخليفتين 
األولين ليشي أيضاً بما نقله عن محمد الباقر بأن علياً قد أقسم المرار على 

أنه ما أمر بقتل عثمان وال أبدى موافقته على فعل ذلك5.

1 ـ البالذري، أنساب األشراف تحقيق جونتاين، القدس 1936، المجلد 5، ص 94.
2 ـ األردبلي، جامع الرواة، قم 1403/ [1982 - 3]، المجلد األول، ص 177. تبعاً للمدخل إليه هناك، 

فإنه كذلك ينقل عن اإلمامين علي زين العابدين وجعفر الصادق.
3 ـ ابن حجر، تهذيب التهذيب، المجلد 2، ص 178 - 180.

4 ـ الطبري، تاريخ، المجلد 1، ص 1825. أورد الطبــري المروية هنا عن عبيد اهللا الزهري وليس 
عن السري بن يحيى.

5 ـ البالذري، أنساب األشراف، المجلد 5، ص 94.
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هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن الشيعي نصر بن مزاحم نقل حكاية 
عن كون علي أوجد الماء إيجادًا معجزًا لجيشــه العِطش لما كان في طريقه 
إلــى صفيــن، كما نقل سلســلة مــن المديــح لعمار بــن ياســر وذم قتلته 
الشــاميين1. ولقد كان عمار الصحابي األول الوحيد الذي أدانه ســيف بال 
هوادة بســبب مــن تورطه مــع الســبئية، الذين يعتبرهم أســالف الشــيعة 
والخــوارج معاً، في مرويته. ويبدو أن حبيب بــن أحمد بن أبي ثابت هذا قد 
دافع عــن الزعيم الشــيعي الثائــر المختار [بن أبــي عبيد]. وقــد نقل أن 
عبد اهللا بن عمــر وعبد اهللا بن عبــاس ومحمد بــن الحنفية قــد قبلوا منه 
هدايــا2. والحــال أن االدعاء بأن ابن عمــر قبل هدايا من كــذاب مبير قد 

صريحا3ً. أغضب المعجبين به ورفضوه رفضاً 
بالنظــر إلى التزام ســيف اإليديولوجي الصارم وميله إلــى التزيد في 
الرواية والوضع، فإنه من األمر المفاجئ أشد مفاجأة أن توجد ثمة أمارات 
على محاوالت منه ظرفيــة للتالعب بالنص، وذلك حتى في تقاليد إســناده 
الوحيد، بغية منه في اإلتيــان بمواد داعمة لنظرته إلــى التاريخ. وفي نقله 
لمقطوعتين شعريتين لألموي الوليد بن عقبة بن أبي معيط، عمد سيف عنوة 
إلى اســتبدال اســم علي بدليم [!]، وهو لقب عمار بن ياســر، وذلك بغاية 
حماية األول من المالمة4. كما عمد إلى تحريف شــعر لعبيد بن أم كالب، 
الرجل الذي أنبأ عائشــة بتولي علي الخالفة لما كانت في طريقها من مكة 
إلى المدينة، والذي، إذ واجه رد فعلها السلبي، اتهمها في شعره بأنها كانت 
هي من أمــر بقتل عثمان؛ فمــا كان من ســيف ـ في روايته التــي نقل عن 
بّدل اسم  الشعبي ـ إال أن استبدل اسم عمار باســم عائشة5. ويبدو أن سيفاً 

1 ـ المنقري، وقعة صفيــن، ص 144، 215 - 216، 324، 328. كان من أخبر نصرًا بأخبار حبيب بن 
أبي ثابت هو نفســه مصدر ســيف: عبد العزيز بن سياه (األســدي الحماني الكوفي). وقد نعت 

بكونه شيعياً غير أنه ثقة؛ انظر: ابن حجر، تهذيب التهذيب، المجلد 6، ص 340 - 341.
2 ـ البالذري، أنساب األشراف، المجلد 5، ص 270.

3 ـ ابن حجر، تهذيب التهذيب، المجلد 2، ص 179 - 180.
Madelung , The Succession of Mohammad, p. 189 - 190. 4 ـ 
=5 ـ ســيف، ص 262. كما أشــرنا إلى ذلك أعاله فقد أســقط الطبري هذه الرواية الشــعرية من 
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المخزومي عمر بن سفيان بن عبد اهللا األسدي إلى عمرو بغاية أن يلمح إلى 
أن المقصود هو عمرو المذكور باالسم في شعر آخر للوليد بن عقبة باعتباره 
 أحد المحرضين على عثمان، ولكي يبرئ هو عمرو بن العاص، الذي ال شك
أنه كان هــو المقصود في القصيدة1. وإن بغضه الشــديد لبطل علي بجنوب 
الجزيرة العربية مالك األشــتر، الذي صوره بصورة زعيم الســبئية الجاحد 
الفاسد، هو الذي ألجأه إلى تحريف رواية كليب الجرمي الدائرة على وصف 
األشــتر لمنازلتــه لعبد اهللا بــن الزبير أيام موقعــة الجمل. فبحســب هذه 
الرواية، التي نقلها الطبري عن سيف بمعزل، فإن األشتر روى أنه منح البن 
في خالته عائشــة  بذلك أنه فعل ما فعل حباً  الزبير فرصة للفرار، موحيــاً 
وإكراماً لها2. وعلى الضد مما ورد، ففي رواية ســيف إنما عبّر األشــتر عن 
خوفه من ابن الزبير، واصفاً إياه بكونه أجلد المعارضين وأشرســهم، وقال: 

إنه لوال أنّ النزف أدركه لقتله، وأنه اضطرب تحته فأفلت3.
استدعى  ســيفاً  فإن  بأعاجيب،  يحدث  ومحدثاً  موهوباً  راوية  وبحســبانه 
وجهين في أُحدوثاته: وجه الرجل الخبيث، ووجه البطل الشعبي. يتعلق األمر 
ـ كما هو معلوم ـ باليمني عبد اهللا بن ســبأ وبالتميمــي القعقاع بن عمرو بن 
مالك. هــذا مع تقدم العلم بــأن خلفيتهما التاريخية قد درســت الدراســة 

الكافية، ولهذا ترانا نعيد فحصها هنا بإيجاز شديد.
يتبدى الخبيث عبد اهللا بن سبأ ـ الملقب بابن السوداء ـ لفترة قصيرة في 
التقليد التاريخي العام خالل الحقبة األخيرة من حكم علي بعد صفين، وذلك 

مروية الشعبي وأورد الشــعر غير المحرف عن مصدر نصر بن مزاحم في األخبار عمر بن سعد 
(الطبري، تاريخ، المجلد األول، ص 3111 - 3112).

 Madelung, The Succession of 1 ـ ســيف، ص 145؛ ابن عســاكر، عثمان بن عفان، ص 306 - 307؛
Mohammad, p. 91,97.. كان عمرو بــن العاص قد اتهم أوالً من قبــل الوليد بن عقبة بعد مقتل 

(Ibid, p. 184 - 186) عثمان
2 ـ الطبري، تاريــخ، المجلــد 1، ص 3162. ذكر الطبــري المروية عن محمد بن ســوقة (الغنوي 
الكوفــي. انظر أيضاً: ابن حجر، تهذيــب التهذيب، المجلــد 9، ص 209 - 210 ) الذي كان هو 

نفسه مصدر خبر سيف.
3 ـ سيف، ص 360.

=
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بوصفه أحد أخلص أنصاره وأحد صغار قواد الجيش. والســبئية ـ التي سميت 
بكل تأكيد بعد وفاته ـ لم يشــر إليهــا إال زمن المختار، لمــا ظهر أفرادها 
باعتبارهم تالمذته الشــيعيين الغالة. وفي الكتابات التاريخية الشيعية، ُيصور 
ابن ســبأ باعتباره مؤســس طائفة عاب عليها علي َطْعنَها فــي الخلفاء الثالثة 
الراشدين، والتي بعد وفاة علي أعلنت في المدائن أنه ال يزال حياً وأنه سوف 
من صنعاء،  يرجع الرجعة1. وفي رواية ســيف، فإن ابن الســوداء كان يهودياً 
ه سوداء، أسلم ســت ســنوات قبل مقتل عثمان، وبدأ يعلن أن محمدًا سوف  أُم
هو وصيه لوال أن خذلته جماعة اإلســالم. ولقد  يعود إلى األرض، وأن عليــاً 
إلى أن قامــت الثورة على  جال ابن الســوداء هذا في مدن اإلســالم محرضاً 
عثمــان ووالته. وقد تبعــه بعض األتباع، ال ســيما بالبصــرة والكوفة ومصر، 

ويتعلق األمر بمن صاروا يعرفون بالسبئية التي ثارت على عثمان وقتلته.
إن مروية ابن ســبأ الخبيث هذه إنما وضعها سيف بن عمر وضعاً، وقد 
عمــد إلى نقل المروية األساســية في صــورة مقاطع من روايــة مطولة عن 
مصدر غير معروف بدوره هو يزيد الفقعسي (كانت فقعس عشيرة من عشائر 
قبيلة بني أســد)، يبــدو أنها ألفت تأليفــاً بعد الفتنة وظهور غالة الشــيعة 
الســبئية بالكوفة بوقت قصير. والحال أن مصدر األخبار التي يرويها سيف 
ـ والذي نقلها بــدوره عن يزيد ـ إنمــا كان هو أبــا روق عطية بن الحارث 

الهمذاني؛ وهو عالم معروف ثقة وإخباري ومفسر للقرآن2.
ونظرة الفقعســي إلى التاريخ في كتابته لمرويته عــن الفتان األكبر إنما 
عبّر عنها هو ذاته في قصة تحكى عن الحبر بولس (بولس أو شاوول) ـ مفسد 
النصرانية ـ التي نسبها ـ ال محالة عن وهم وتدليس ـ إلى عبد اهللا بن عباس. 
وبحســب هذه الحكاية، فإن بولس كان في البدء ملك بني إسرائيل، وكان قد 
أقلق راحته نجاُح النصارى األوائل الباهر في تنصير بني جلدته. وكان قد أمر 
َشــْعَبهُ بتقتيل هؤالء النصارى؛ لكنهم ما نشبوا أن فروا بجلدهم. فما كان منه 

1 ـ النوبختي، فرق الشيعة، نشرة ريتر، إسطمبول 1931، ص 19 - 20.
2 ـ ابن حجر، تهذيب التهذيب، المجلد 7، ص 234؛ وانظر أيضاً:

U. Sezgin, Abu Mihnaf, Leiden 1971, index s.v. Attiya B. Alharit.
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إال أن اعتزل مملكته، وتردى برداء النصارى حيلة منه اتخذها كي يفتنهم عن 
دينهم. وكان أن أوهم زعماء النصارى أن المســيح تبدى له وهداه إلى اتباع 
إيمانهم. ثم إنه بعد أن اســتوثقهم، حملهم على تغيير قبلتهم، واستحدث في 
أنفسهم أن اهللا أحل لهم كل شــيء، وأنه ليس عليهم أن يردوا الشر بالشر، 
وأن عليهم أن يزهدوا في الجهاد، وأن عيســى ابن اهللا. وكان أن انخدع فريق 
كبيــر بتعاليمه، اللهــم إال طائفة قليلة مــن المؤمنين فرت بدينها إلى شــبه 
الجزيرة العربية. وقد لقــي ثالثون من رجال دينهم محمــدًا وآمنوا بدعوته. 
وفي خاتمة هذه المحكية، علق المؤلف بالقــول: إن دور پولس بين النصارى 

ألشبه ما يكون بدور ابن سبأ في جماعة المسلمين1.
التي  الصورة  عمر  ســيف بن  تبنى  وقد  هذا 
الســوداء  ابن  للفتــان  الفقعســي  يزيد  رســمها 
ومفهومه عن السبئية تبنياً تاماً، وما كان منه إال 
أن طور المروية المتخيلة، بعد ذلك، واستثمرها 
في إعــادة بنائــه لحادثــة والية علــي الخالفة 
مصدري  باســم  عرضها  كمــا  الجمل،  ولموقعــة 
خبره. ففي محكيته لعب السبئيون دورًا كبيرًا في 
انتخاب علي، وأجبــروا الزبير وطلحة على إعالن 

والئهما له. وكان علي يبغضهم، غير أنه ما كان يســتطيع أن يخلص نفســه 
منهم أو أن يكف جماحهم. وما قادت عائشــة وطلحــة والزبير ثوار الجيش 
المكيين ألنهم كانوا يعارضــون علياً؛ وإنما فعلوا ذلك ألنهــم ابتغوا معاقبة 
أوباش الســبئية لقتلهم عثمــان. وكان أن حاولوا قبل موقعــة الجمل إجراء 
الصلح مع علي، غير أن السبئية من جيش علي ـ ومخافة منهم من أن يتاَبعوا 
بما اقترفوه ـ بدأوا المناوشــة وأعلنوا الحرب. وبعد أن انتصر الكوفيون كان 

1 ـ ســيف، ص 132 - 135. لم ينقل الطبري هذه الحكاية. وقد نوقشــت في سياق مرويات إسالمية 
أخرى عن الحواري بولس في مقالة حديثة كتبها فان كونيكسفلد:

 “The Islamic image of Paul and the Origin of the Gospel of Barnabes”, in Jerusalem Studies in

Arabic and Islam 20 (1996), p. 200 - 228.
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أن تسببوا لعلي في المزيد من المتاعب، وذلك بأن اتهموه بأنه استولى على 
غنائــم الحرب التــي كانوا قــد غنموها وكانــوا األحق بها. علــى أن بعض 
المحكيات التي يوردها سيف قد تشير إلى أن هذه المحكية إنما كان تبناها 

حينها أخباريون قبليون آخرون1.
وعلــى النقيض من هذه الصورة، تتكشــف صورة بطل ســيف الشــعبي 
القعقاع بن عمرو بوســمه الحاضر حضورًا كاسحاً في مروياته؛ وذلك، أوالً، 
خالل حروب الردة، وبعد ذلك، بوصفه قائدًا لخالد بن الوليد أثناء فتوحاته 
في المعارك من القادسية إلى نهاوند،  اســتثنائياً  بالعراق والشام، فمحارباً 
له  لجيش الكوفة2، وأخيرًا بوصفه أشــد مناصري علي وفاءً  ثم قائدًا عامــاً 
في معركتــي الجمل وصفين3. وقــد كان الرجل نكرة فــي التقليد التاريخي 
العام. ولهذا الســبب ذهب العسكري وبالنكنشــيپ إلى القول: إنه شخصية 
مختلقــة اختالقاً. ذلك أن بالنكنشــيپ كان قد أشــار إلى أن أخــا القعقاع 
عاصم بن عمرو العمري ـ على نحو ما هو مذكور في مروية سيف ـ قد ذكره 
خليفة بن خياط في مرويته عن موقعة صفين مع نسب األُسيدي4. وعلى هذا 

1 ـ انظر مرويات المســتنير بن يزيد النخعي في كتاب سيف، ص 70 - 71، ومرويات مخلد بن قيس 
العجلي في كتاب سيف، ص 265 - 266، ومرويات عبد اهللا بن المغيرة العبدي في مصنف سيف، 

ص 310 - 311. وكلها مرويات متأخرة من حيث مادتها.
2 ـ ســيف، ص 80. والحال أن نســبة هذه المروية المتعلقة بأعيان الكوفة وبوالة المدن التي كانت 
تحت السيطرة الكوفية أيام مقتل عثمان إنما تتضمن أخطاء متعددة. إذ يحتمل أن تكون نسبتها 
إلى (أبــي روق) عطية (بن الحــارث) خاطئة. وإال فإن أبا روق يتبدى بوســمه ناقــًال لمرويات 
يعيــد بناء المواقف التاريخية. وال يشــير في أي مكان آخر إلى  تاريخية، وليس بوصفه مؤرخاً 
القعقاع. الحظ أن استشــهاد ســيف المقتبس عن عطية بــن عدي بن حاتم ينتهــي، في تاريخ 
الطبري المجلد 1 ص 2071، في الصفحة 2072 الســطر 4، والنص الذي يعقبه، والذي يذكر 
فيه القعقاع، يشــمله اإلسناد الســابق الوارد في الصفحة 2067. وإن المروية لينبغي أن تنسب 
باألحرى إلى مصدر خبر سيف المســتنير بن يزيد النخعي الذي كان وصف القعقاع بكونه قائد 
الحــرب في الكوفة. ومن غير المؤكد ما إذا كان خطأ النســبة زلة من ســيف أو زلة من ناقل 

آخر أم محاولة إلى تحديث المروية.
3 ـ انظر: سيف، ص 339؛ الطبري، تاريخ، المجلد 1، ص 3215.

4 ـ خليفة بن خياط، تاريخ، تحقيق: أكرم ضياء العمري، دمشق 1977، ص 124 - 125.
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باعتباره ينحدر هو نفســه من قبيلة أَُسيد بن  األساس، ذهب إلى أن ســيفاً 
عمرو بن تميم، إنما رام تمجيد عشــيرته، وكان مســؤوالً مسؤولية شخصية 
عن اختالق بطله هذا اختالقاً، وذلك أكثر ممــا قد يكون فعل ذلك مزودوه 
المّدعون باألخبار1. غيــر أن هذا الزعم ليس يســتقيم، وذلك بالنظر إلى 
التبايــن والتعدد الحاصل بيــن المرويات الواردة عن القعقــاع التي ذكرها 
سيف. ولقد سبق أن الحظ فلهاوزن وجود تفاوت بين في ما أورده سيف عن 
بطله مــن حكايات: فهــو ـ من جهــة ـ تابع لمّدعية النبوة ســجاح، أســره 
المسلمون المعارضون له أيام حروب الردة، وهو من جهة أخرى وجه بطولي 

كبير لإلسالم في كسر شوكة المرتدين واستتباعهم2.
وضّد ما ذهب إليه فلهاوزن، كشــفت النداو ـ تاسرون أن جالء حقيقة 
األمر يقتضي القول: إنه كان هناك رجالن كالهما اسمه القعقاع، وقد ورد 
في مرويات ســيف: واحــد ينتمي إلى بنــي عقفان بن  ذكر اســميهما معاً 
يعرب بن تميم، وكان داعماً بالمال لسجاح. واآلخر من بني عمرو بن تميم 
هو الذي حارب المرتدين وشــكل عند ســيف بطــًال 3. وإذا ما قرأ المرء 
عمل سيف قراءة ممعنة تكشف له بوضوح ـ مع ذلك، أنه ال هو وال مصدره 
في قصة تــورط القعقاع مع المتنبية ســجاح ـ الصعب بن عطية بن بالل ـ 
كان يدور بخلدهما وهما يتحدثان عن القعقاع أنهما يتحدثان عن شخصين 
اثنين وليس عن شــخص واحد. فحســب الصعب فإن القعقــاع الذي دعم 
سجاح إنما هو الشخص نفسه نصير علي الشهير في معركة الجمل، والذي 
كان بفعل دفاعه المستميت عن علي ووقوفه إلى جانبه قد نفاه معاوية من 
الكوفة إلى القدس 4. والحال أن مناصر علي هذا ـ كما يشــهد على ذلك 
عدد آخر من المرويات ـ هو نفســه بطل المعركة الذي تحدث عنه ســيف 
في غزواته والذي كان ينتمي إلى بني عمرو. وإن النص الذي أسندت إليه 

M. Y Blankinship. Challenge to the Empires, Introd., p. XXII, transl., p. 8, n.56. 1 ـ 
J. Wellhausen, “Prolegomena zur altesten Geschichte des Islams”, p. 14. 2 ـ 
E. Landau - Tasseron, Der lslam 67 (1990), p. 16. 3 ـ 

4 ـ الطبري، تاريخ، المجلد 1، ص 1920.
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النداو ـ تاســرون دعواها بأن مؤيد سجاح كان من بني عقفان ـ وهو النص 
الوارد في مرويــة الصعب بن عطية ـ ليبدو أنــه كان محل تصحيف. ففي 
المروية نفســها، كان الصعب قد قال: إن بني عقفان كانوا بالنســبة إلى 
ســجاح من «بني أبيها عقفــان»1. وفي المقطع الذي استشــهدت به النداو 
ـ تاســرون وردت العبارة «بني أبيه بني عقفان»، والتي ينبغي على ما يبدو 
أن ُتقرأ: «بني أبيها بني عقفان»2. هذا ولقد رام الصعب ـ بكل وضوح ـ أن 
يفسر بأن معاوية أجبر القعقاع على العيش بين قوم سجاح بسبب كونه قد 
عمد في البدء إلى مســاندتها. والحال أنه لئــن كان بنو عقفان أهل أبيه، 
فإنــه لن يكون فــي الحقيقة قــد نفي، وإنما ســمح له ـ علــى التحقيق ـ 
بااللتحاق ببني جلدته. والحق أن القعقاع بن عمرو من بني عمرو إنما كان 
يدعى ـ أحياناً ـ ابن الحنظلية3، بما دل على أن أمه كانت من قبيلة حنظلة 
التي تنتمي إليها عشــيرتا يعرب وعقفان، والحال أن قرابته من جهة األم 

قد أثرت عليه في أمر دعم المتنبئة.
والمســتفاد مما تقدم أن التعارض بين القعقاع ـ تابع سجاح ـ والقعقاع 
ـ المقاتل عن اإلســالم ضد المرتدين ـ كما ورد في رواية سيف، يبقى أمرًا 
غير قابل للحــل. ومن بين الدورين المنســوبين إليه على الســواء فإن دور 
والتقليد  الداعم للمتنبئة هــو األقرب إلى أن يصــدق؛ وذلك بما أن ســيفاً 
التاريخــي الذي يمثلــه إنما كانا أميل إلــى اختالق مرويــات تصور بطلهما 
عن أبي بكر في ســحقه الردة. ومن  قوياً  للنبي ومدافعاً  بصفته كان صحابياً 
ثمة، فإن القعقاع بن عمرو األســيدي ـ الذي جعل منه ســيف بطًال له ـ ما 

كان ـ إذا ما هو حقق أمره ـ قط صحابياً أو مناصرًا ألبي بكر.
ومناصرًا  على أنه وجد ثمة قعقــاع تميمي كان في الوقت ذاتــه صحابياً 
ألبــي بكر هو القعقاع بن معبد بــن زرارة بن دارم، وكان عضــوًا في بعثة من 

1 ـ المصدر السابق، ص 1911.
2 ـ المصدر السابق، ص 1920. ثمة قراءة أخرى بديلة لكنها جد مستبعدة: بني أمه.

3 ـ المصدر السابق، ص 3156 - 3164.
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تميــم وردت على النبي محمد. وبحســب مروية عن عبد اهللا بــن الزبير، كما 
نقلها ابن أبي مليكة وأوردها البخاري في صحيحــه، فإن أبا بكر ـ الذي كان 
قد أعجب به ـ اقترح على النبي أن يعينه أميرًا على تميم؛ بينما كان عمر قد 
فضل عليه األقرع بن حابس التميمي. ويقال: إن آية قرآنية (ســورة الحجرات: 
اآلية 4 [﴿ ½ ¾ ¿ Å Ä Ã Â Á À ﴾] [المترجم]) 
كانت ذات صلة بهذا الخالف بين مستشاري النبي1. والحال أن الصلة الوثيقة 

أن  واقعة  لتؤكدها  بكر  وأبي  معبد  القعقاع بن  بين 
طلحة ـ وهو صديق أبــي بكر الحميم ـ تزوج بنت 
موســى بن  ابنه  له  أنجبــت  التي  خولــة  القعقاع 
طلحة2. ويبدو أنه مــن غير الممتنع أن يكون هذا 
القعقاع بن معبد إنما تملك قصته هذه ســيف أو 
الشــعبي  بطله  وبين  بينه  وخلــط  أخباره،  مصادر 
القعقاع بــن عمــرو، صانعــاً مــن هــذا األخيــر 

الصحابي وشريك أبي بكر.
وفي مروية ســيف، فــإن القعقاع بن عمــرو يظهر ـ أول مــا يظهر ـ 
بوصفه من ســلم إليه أبو بكر قيادة جيش المســلمين الذي كان قد توجه 
لمحاربــة قبائل بنــي عامر وكانت قــد ارتدت. وقد ذكر ســيف مصدرين 
ألخباره: ســهل بن يوسف وعبد اهللا بن ســعيد بن ثابت؛ وكالهما أنصاري 
من بني سليمة من الخزرج، وما كانا أشارا إلى القعقاع في أية مروية من 
مروياتهما األخــرى3. والحال أنــه لربما كانــت الرواية قــد تعلقت أوالً 

1 ـ ابن حجر، اإلصابة، القاهرة 1323/ [1905 - 7]، المجلد 5، ص 245.ابن عبد البر، االســتيعاب، 
حيدرآباد 1336/ [1918] تحت مدخل: القعقاع بن معبد. انظر:

E. Landau - Tasseron, “ Processes of Redaction: The Case of the Tamimite Delegation to the 
Prophet Muhammad ”, in Bulletin of the School of Oriental and African Studies 49 (1986), p. 265.

2 ـ ابن سعد، كتاب الطبقات الكبير، نشرة ســاخاو وجماعة من المستشرقين، ليدن 1905 - 1940، 
المجلد 3، ص 52؛ المجلد 5، ص 120؛ المجلد 6، ص 147؛ الزبيري، كتاب نسب قريش، نشرة 

ليفي بروفنسال، القاهرة 1953، ص 281.
3 ـ الطبري، تاريخ، المجلد 1، ص 1899.
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بالقعقاع بن معبد. وفي مروية أخرى أوردها سيف عن عمرو بن محمد عن 
اإلخباري الكوفي الشــهير الشــعبي، يظهر أبو بكر قائــًال عن القعقاع بن 
عمــرو: إنه ال يهــزم جيش فيهــم مثل هــذا، وذلك لما بعث بــه لنصرة 
خالد بن الوليــد في فتحه األول للعــراق، وباعتباره مــن أوصاه أال يغزو 
معهم أحد ارتد1. وإن مثل هذا اإلطراء، ومثل هذا األمر، ليصعب أن يكون 
للمتنبية سجاح، وكان قد  قد قيل في الرجل الذي كان هو نفسه مشــاركاً 
ألقي عليه القبض من لدن معارضيه من المسلمين بطريقة مهينة. والحق 
أنه يمكن أن يكون قد قيــل في حق القعقاع بن معبــد وليس في صاحبنا 
هذا. علــى أن مثل هذه المشــاركة من لــدن القعقاع بن معبــد في قتال 
المرتدين والفتح األول للعراق تبقى محض افتراض ما دام ال يوجد مصدر 
مســتقل للخبر يؤكده. والحال أنه في تقديم ســيف لبطله المفضل هذا، 
فإنه ال يوجــد إال وجه بطولــي واحد، هــو القعقاع بن عمــرو، وال وجود 
لقطيعة أو لفترة يمكن أن تؤشر على ما إذا كان القعقاع بن عمرو قد سد 

مسد القعقاع بن معبد في تاريخ الفتوحات.
وبالنظر إلى التعدد الشديد في األســانيد ـ والتي كان العديد منها 
عبارة عن أخبار آحاد ـ في المرويات التي تذكر أخبار القعقاع بن عمرو، 
فإنــه ال يمكن أن نبــدي إال القليل من الشــك في أن يكون بطل ســيف 
معروفاً قبل زمن ســيف. ومن المؤكــد جدًا أنه كان معروفــاً أيضاً لدى 
مصدري أخباره محمد وطلحة. ومن الصعب معرفة قدر الدور الذي لعبه 
سيف نفسه في صناعة أسطورة القعقاع بن عمرو. وباعتبار سيف أسيدياً، 
فإنه ال شك عمد إلى التوليف بين كل المرويات التي كان يمكن أن يعثر 
عليها حول األعرابي من بني جلدتــه، جاهدا كل الجهد (وما كان ليكتب 
في محكية واحدة متســقة  له النجاح دومــاً) في أن يؤلف بينهــا تأليفاً 
ومقنعة. وهكذا عمل التقليد القبلي ـ ال ســيما ذاك الذي يمثل اإلحساس 
المضري القريب من قريش ـ على جعل زعيم قبيلة بني أُسيد بن عمرو بن 

1 ـ المصدر السابق، ص 2021. من المعلوم أن مصدر أخبار سيف هنا، عمرو بن محمد، مجهول الهوية.
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بال مدافعة لألغلبية  تميم الكوفيــة الصغيرة بطل معارك مميًزا وزعيمــاً 
الكوفية الوفيــة. والحال أنه يمكــن أن يكون القعقــاع الحقيقي محارباً 
وشــاعرًا لعب دوره المتواضع في معارك زمنه وصراعاته قبل أن  شجاعاً 
يحكم عليه معاوية بالخمول في المنفى بســبب دعمــه القوي لعلي، لكن 
إذا ما نحن اعتبرنا الســياق األوسع للفتوحات اإلسالمية الكبرى ولتاريخ 
الكوفة، فإنــه كان أقل قيمة مــن أن يعتبره التقليــد التاريخي العام أو 

يحفظ ذكره.
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■  أستاذ القانون الدولي العام في كلية الحقوق، جامعة عين شمس.

عانت اإلنســانية منذ بــدء الخليقة ويالت الحــروب التي 
يعجز عنها الوصف، وقد أكد الباحثون والمؤرخون على أن 
أعوام الســالم تقل كثيرًا عن 1٪ وبقية الســنين كلهــا حروب أو 
نزاعات مســلحة؛ أي أن كامل حياة اإلنســان تقريباً قضت في بيئة 
مع آدمية اإلنسان  من القسوة والعنف والمعاناة، التي تتنافى تماماً 
وكرامته وحقه في الحياة الســليمة اآلمنة المطمئنة، التي ما خلق 
بخيراتها أصًال. غير أن ظلم اإلنسان وجهله  بها ومتمتعاً  إال محاطاً 
قد حطم هذا األصل رغم توالي تذكيره بمعطياته ومتطلباته وجزاء 
الخروج عليها، عن طريق الشــرائع السماوية، وخاصة خاتمة هذه 

الشرائع: الشريعة اإلسالمية.
لقد أوضحْت الشريعة اإلســالمية، وأكدت سلوكيات المسلمين 
ـ بعد ذلك ـ على المبادئ واألسس اإلنسانية للتعامل أثناء الحروب 
واحترام آدمية اإلنسان في معاملة ضحايا الحروب وغير المشاركين 
في العمليات القتاليــة. ولم تدرك النظم البشــرية الوضعية هذا 
التوجه اإلنســاني في العمليات القتالية وعدم المغاالة في استعمال 

■   »fÉæ©dG  óªëe º«gGôHEG

ا�سالم قيم 
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أدوات القتل والتدمير والتعســف في اســتخدامها، واالبتعاد بها عن الغرض 
األساس من استخدامها، وهو إضعاف القوة العسكرية للعدو؛ لم تدرك تلك 
النظم ذلك إال في النصف الثاني من القرن التاســع عشــر الميالدي. وقد 
توالت الجهــود الدولية نحو تقنيــن مبادئ وقواعد التعامل اإلنســاني أثناء 
الحــروب، والعمل على أنســنة العمليــات الحربية، والتأكيد علــى أن القتل 
والتدمير ليسا غاية في ذاتهما؛ وإنما هما من الوسائل التي يجب استخدامها 
في أضيق الحدود وفق ضوابط ومعايير دقيقة، من حيث األدوات المستخدمة 
واألشــخاص الموجهة إليهم واألماكن المقصود توجيه تلــك األدوات إليها. 
وتبلورت الجهود المشــار إليها في سلوكيات اســتقرت لتصبح قواعد عرفية، 
واتفاقيات دولية عامة؛ أهمها اتفاقيات جنيف األربع المبرمة في 12 أغسطس 

1949 والبروتوكوالن المكمالن لهذه االتفاقات عام 1977.
وكان لفقهاء المســلمين األوائل فضل الســبق في شــرح وتوضيح منهج 
اإلسالم والمسلمين في التعامل اإلنساني أثناء الحروب (النزاعات المسلحة). 
وقد َدّون هــؤالء الفقهاء أو ُدّون عنهم ما ذكروه من تفســيرات وآراء فقهية 
حول المبادئ واألحكام اإلســالمية ضمن مؤلفاتهم الفقهيــة أو في مؤلفات 

ير أو الجهاد. مستقلة عرفت تحت اسم الس
وإذا كنــا نلمس في زماننــا الحالي اهتمامــاً متزايدًا مــن ِقبل المجتمع 
الدولي باحترام آدمية اإلنسان ـ بغض النظر عن جنسه أو دينه أو لغته ـ فإن 
نظرة محللة ألسس وأبعاد هذا االهتمام يتضح منها أنها ال تخرج عن المبادئ 
العامة ذاتها التي سبق وأرســتها الشريعة اإلسالمية، وإن كانت هذه الشريعة 

تحتفظ بكونها أعمق وأشمل من أي تنظيمات وضعية، محلية كانت أو دولية1.
لقد كانت حاجة األمم إلى اإلصالح عامة؛ بســبب تفشــي الفســاد في 
مشــارق األرض ومغاربها وفي مختلف مناحى الحياة، فجعل اهللا 4 رســالة 
محمد ژ ، خاتــم األنبياء عامة كذلــك، ويندهش عقل الناظــر في أحوال 

1 ـ راجــع في التنظيمــات الوضعية لحمايــة اإلنســان، للكاتب، القانــون الدولي العــام، الطبعة 
الخامسة، دار النهضة العربية، 2005.
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البشر حين يرى أن الدين اإلســالمي قد جمع إليه األمة العربية من أدناها 
إلى أقصاها في أقل من ثالثين ســنة، ثــم يتناول من بقيــة األمم ما بين 
المحيط األطلسي وجدار الصين في أقل من قرن واحد، وهو أمٌر لم يحدث 
فــي تاريخ األديان، ولذلك ضــل الكثير في بيان الســبب؛ بينما اهتدى إلى 
معرفتــه المنصفون فزال العجب َوبُطَل. إنها رســالة اإلســالم، ذلك الدين 
الذي «جاء به محمــد ژ ، وَعقَلَهُ َمــْن وعاه من صحابتــه ومن عاصرهم، 
مــن الزمن بال خالف وال اعتســاف فــي التأويل  وجرى العمــل عليه حيناً 
ودنيــا، عقيدًة  وال ميل مــع الشــيع...»1. وقد جاءت رســالة اإلســالم ديناً 
وشريعًة، عبادًة ونظاماً، بل لقد كانت ثورة اجتماعية ليس لها في الشرق أو 

الغرب أو في التاريخ القديم أو الحديث شبيٌه2.
عنيت الشريعة اإلســالمية ـ من بين ما عنيت ـ باإلنسان وحقوقه، حيث 
ُتبنى عليها كرامة اإلنســان واحترام آدميته، بما يصلح  ضمت مبادئ وأسساً 
وقت الســلم ووقت الحرب على ســواء. عنيت الشــريعة اإلســالمية بتحديد 
مع محكومين،  وتنظيم العالقات بين البشــر بعضهم مع بعض وكــذا حكاماً 
وأوضحــت ما يلــزم اتباعه لحفــظ المقاصد التــي نزلت مــن أجلها كافة 
لإلنسان، ووضع  الشــرائع الســماوية. ومن أجل ذلك شرع اإلســالم حقوقاً 
وعدواناً.  ضمانات الحترام آدميته؛ بأن زجر وعاقب على المســاس بها ظلماً 
وقد انطلقــت هذه الحقوق مــن مجموعة من المقومات وأسســت الضمانات 

عليها وتحددت أبعادها في إطارها.
في ضوء ما ســبق نعــرض في ما يلــي ألهم القيم اإلســالمية ذات 
الصلة بأنســنة التعامل مع اإلنســان بصفــة عامة، ثم نعــرض للمبادئ 
األخالقية التي أوجب اإلسالم مراعاتها خالل الحرب والعمل في إطارها 

على إحالل السالم.

1 ـ اإلمــام الشــيخ محمد عبــده، رســالة التوحيــد، دار إحيــاء العلوم، بيــروت، الطبعــة األولى 
1396هـ/1976م، ص 129 و 146.

2 ـ عبد الرحٰمــن عزام، الرســالة الخالدة، لجنــة التعريف باإلســالم، المجلس األعلى للشــؤون 
اإلسالمية بالقاهرة، الكتاب السادس عشر، 1384هـ/1964م، ص 47.
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جاء اهتمام اإلسالم باإلنســان واحترام، حاجياته والسعي إلى تحقيقها، 
من منطق تقدير اإلسالم لإلنســان فردًا أو جماعات، وجاءت عنايَة اإلسالم 
بالمجتمع اإلنساني، وعالج مشــكالته منذ أن خلق اهللا آدم ‰ في األرض؛ 
وذلك ألنه دين إنساني، جاء بتكريم اإلنسان وتحريره، ففيه تتعانق المعاني 
الروحية والمعاني اإلنســانية، وتســيران جنًبــا إلى جنب، كما أن اإلســالم 
ال يتصور اإلنســان فرًدا منعــزالً ومنفصًال عن أقرانه؛ بل يتصــوره دائًما في 
مجتمع يتأثر به ويؤثر فيه. وقد أرسى اإلسالم مجموعة من القيم والمقومات 
الكفيلة ـ باحترامها والعمل وفقاً لها ـ بإبراز مكانة اإلنسان في اإلسالم سواء 

في ذلك وقت السلم أم وقت الحرب. ومن تلك القيم والمقومات نذكر: 
1 ـ الكرامة اإلنســـانية: فقد رأت الشريعة اإلســالمية أن بني اإلنسان 
 a ` _ ﴿ :يستحقون الكرامة؛ قال اهللا تعالى في كتابه الكريم جميعاً 
 n m l k j i h g f e d c b
o ﴾ [اإلســراء: 70]. وهــو ما يوضح أن اإلســالم عّد تكريم اإلنســان من 
دعائمه األساســية، فأحاطه بعناية خاصة ووضعه موضــع التبجيل واإلعزاز؛ 
حيث خلق اإلنســان مكرما في هذا الكون، خلق ليسود الكون ويسيطر عليه، 
وُعّد الخليفة فــي األرض. قال اهللا تعالى في محكم آياته: ﴿ ! " # 
 1  0  /  .  -  ,  +  *)  (  '  &  %  $
 A  @  ❁  >  =  <  ;  :  9  87  6  5  4  3  2
 ❁ N M L K J I H G F E D C B
 `  _  ^  ❁  \  [  Z  Y  XW  V  U  T  S  R  Q  P
 o n m l k j i h g f e d c ba
 ~  }  |  {  z  y  x  w  v  ❁  t  s  r  q  p
ے ¡ ¢ £ ﴾ [البقرة: 30 ـ 34]1. إن هــذه اآليات الكريمات تحمل 

1 ـ جاء في كتاب أحــكام القرآن البن العربى تعليقــاً على اآلية األخيرة: إن األمــة قد اتفقت على 
=أن السجود آلدم لم يكن ســجود عبادة وإنما كان على أحد وجهين: إما سالم األعاجم بالتكفي 
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معنى تمييز بني اإلنســان وتكريمهم؛ فقد فضل اهللا اإلنســان على غيره من 
خلقه بأن جعله خليفة في األرض، وســخر له من أجل ذلك كل ما في الكون 
 Ú Ù Ø × Ö ﴿ : 4 وجعله تحت إمرته وســيطرته وطوع إرادته. قال
æ å ä ã â á àß Þ Ý Ü Û ﴾ [الجاثيــة: 13]، وفــي آيــة 
 Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç ﴿ :أخــرى قــال تعالــى
Ô Ó﴾ [الجاثيــة: 12]، وقال تعالى: ﴿ » ¬ ® ¯ ° 
 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±

½ ¾ ¿ Á À ﴾ [النحل: 14].
أن  لإلنســان  اهللا 4  تكريم  مظاهر  ومن 
شــكّله بحيث يتوافــر لديه االســتعداد الكامل 
للعلــم بكل شــيء في الكــون، فوهبه الســمع 
والبصر والفؤاد وميّزه عن باقي خلقه سبحانه 
بالعقل الذي يمكّنه من االســتقالل في إدراك 
حقائق األشياء وأبعادها، فقد علّم آدم األسماء 
كلها ولــم يعلمها لغيره مــن الخلق بمن فيهم 
خلق  ممن  كثير  على  آدم  بني  وفضل  المالئكة، 

تفضيًال.
هذه الكرامة اإلنســانية أوجبت الشريعة اإلســالمية احترامها لبني آدم 
عامة، مــن دون أية تفرقة بينهم، واحترامها ليــس باألمر القاصر على حال 
الحيــاة؛ وإنما يمتد حتى إلــى حال الموت، وليس وقت الســلم فقط بل في 
وقت الحرب أيضاً. وقد نهى اإلسالم عن المثلة بالقتلى والموتى؛ ألنه مناٍف 
للتقوى والحترام آدمية اإلنســان. فعن أنٍس قال: «كان رســول اهللا ژ يحث 
في خطبته على الصدقة، وينهى عن المثلة» رواه النســائي؛ وعن عمران بن 

واالنحنــاء والتعظيم، وإما وضعه قبلة كالســجود للكعبــة وبيت المقدس وهــو األقوى. أبو بكر 
محمد بن عبد اهللا المعروف بابن العربي، أحكام القرآن، تحقيق علي محمد البخاري، القســم 

األول، دار إحياء الكتب العربية، ص 16.
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حصين قال: «ما خطبنا رســول اهللا ژ خطبة إال أمرنا بالصدقة ونهانا عن 
المثلة» رواه أحمد1.

2 ـ المساواة اإلنسانية: سادت المجتمع اإلنساني ـ ومنه المجتمع العربي ـ 
قبل اإلسالم، العصبية القبلية والجنسية، والتفاخر باألنساب ومحاوالت التمايز 
الفردي. ومن منطلق التكريم اإللهي لإلنسان رفع اإلسالم كل امتياز يفرق بين 
األجناس البشــرية، وقرر أن الجميع ِمْن خلق اهللا الواحد األحد، وأنهم جميعاً 
متساوون في الفضل وشرف االســتعداد لبلوغ أعلى درجات الكمال، الذي هيّأه 
اهللا للنوع اإلنســاني عمومــاً، على خالف ما قــد تزعمه بعــض األجناس من 
االختصاص بمزايا ُحِرم منها غيرهم، وتسجيل الخسة على أصناف زعموا أنها 
أمة واحدة  لم تبلغ من الشأن بحيث تلحق بهم، لقد عّد اإلسالم الناس جميعاً 
يتســاوى فيها الجميــع لتوحد األصل، ومهمــا حاولت العصبيــات واألهواء بث 

التفرقة أو التمايز فاإلنسانية تضم الجميع في رحابها2.
ــنة النبوية الشــريفة بمــا يوضح هذه  وقــد جاء القــرآن الكريم والس
الحقيقة ويؤكد عليها باســتفاضة. قال اهللا 4 في أول سورة النساء: ﴿ ! 
" # $ % & ' ) (.... ﴾ فالنــاس بأجناســهم المختلفة قد 
خلقوا من نفس واحدة، وهو ما يؤكد األصل الواحد للبشرية جمعاء. وأوضَح 
[األعراف: 189]،   ﴾ ...F E D C B A ﴿ : 4 المعنى نفســه قولُه
 Q PO N M L K J I H G F E ﴿ :وقوله تعالى

Z Y X W VU T S R ﴾ [الحجرات: 13].
خلق اهللا الخلق بين ذكر وأنثى أنســاباً وأصهارًا وقبائل وشــعوباً، وجعل 
لهم منهــا التعارف وســيلة للتواصل؛ للحكمــة التي قدرها وهــو أعلم بها. 

1 ـ محمد بن علي بن محمد الشــوكاني، نيل األوطار شرح منتقى األخبار من أحاديث سيد األخيار، 
الجزء الســابع، الطبعة األخيرة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر، ص 23. ويروى 
أنه مرت جنازة يهودي فوقف لها النبي ژ تكريماً، فقال له بعض أصحابه «إنها جنازة يهودي» 
فرد عليهم النبي قائًال: «أليست نفساً؟». الشيخ محمد أبو زهرة، العالقات الدولية في اإلسالم، 

مجلة العلوم القانونية واالقتصادية، عدد يوليو 1964، ص 317.
2 ـ الشيخ محمد عبده، رسالة التوحيد، ص 140.
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فاختالف الناس إلى شــعوب وقبائــل لم يكن ليؤدي إلــى التقاتل والتنازع؛ 
وإنمــا كان بقصد التعارف والتعاون في إشــباع الحاجــات المتبادلة. ولهذا 
أرسل اهللا 4 الرســل واألنبياء للهداية واإلرشــاد وتالفي التنازع والخصام 
بين الشعوب والطوائف؛ حتى تتضح مظاهر التساوي في إطار األمة الواحدة. 
 X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿ قــال 4 : 
 h  g  f  e  d  c  b  a`  _  ^  ]  \  [  Z  Y
 x  w  v  u  t  s  r  q  p  on  m  l  k  j  i

zy } | { ~ ے ¡ ¢ ﴾ [البقرة: 213].
نة النبوية ما يؤكد األصل الواحد لإلنسانية والتساوي بين البشر  ومن الس
جميعاً، فقد قال رســول اهللا ژ في خطبة الوداع: «يـــا أيها الناس، إن ربكم 
واحد، وإن أباكم واحـــد، كلكم آلدم، وآدم من تـــراب، ال فضل لعربي على 
عجمي، وال لعجمي على عربي، وال ألبيض على أسود، وال ألسود على أبيض 
اهللا  «إن  رســول اهللا ژ :  قــال  قال:   ƒ هريــرة أبي  وعــن  بالتقوى».1  إال 
ال ينظر إلى أجسامكم وال إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم» رواه مسلم2.

ويقول فقيه اإلســالم ابن تيمية: «إن إرادة العلو علــى الخلق ظلم؛ ألن 
النــاس من جنس واحد، فإرادة اإلنســان أن يكون هو األعلــى ونظيره تحته 

ظلم، والناس يبغضون من هو كذلك ويعارضونه، ....»3.
ال تعترف الشريعة اإلسالمية ـ إذًا ـ بوجود امتيازات خاصة لطائفة على 
متســاوون. ومن هنــا كان نبذ اإلســالم للعنصرية  أخرى، فالنــاس جميعاً 
المتمثلة في اعتقاد التميز من قبل طائفة على أخرى بسبب الجنس أو اللون 

أو اللغة أو غيرها.
وباإلضافــة إلى األدلة الســابقة التــي أوضحت مبدأ المســاواة، والتي 

1 ـ الهيشي، مجمع الزوائد، ج 3.
2 ـ محيــي الدين أبو زكريا يحيى بن شــرف النووي الشــافعي، رياض الصالحين من كالم ســيد 

المرسلين، ص 5.
3 ـ ابن تيمية، السياسة الشرعية، ص 188.
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تضمنــت أيضاً ما يفيــد رفض التمايــز أو التعالي بين النــاس ـ أي رفض 
التفرقة العنصرية ـ ، يمكننا أن نشير أيضاً، إلى أدلة أخرى لبيان ذلك: 

 Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ﴿ :قال اهللا 4 في كتابــه العزيز
 Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã
[الحجــرات:   ﴾ ã  â  á  à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö
 *  )  ('  &  %  $  #  "  ! ﴿ تعالــى:  وقــال   .[11
 < ; :9 8 7 6 5 4 32 1 0 / . -, +

= < ? @C B A﴾ [المائدة: 18].
ونشــير كذلك إلى مــا ورد مــن أن النبي ژ حضر إليــه كبار قريش 
وخاصتهم وقالوا لــه: كيف نجلس إليك يا محمد وأنت تجلس إلى مثل بالل 
الحبشــي، وســلمان الفارســي، وصهيب الرومي، وعمار وغيرهم من العبيد 
وعامة الناس؟ أطردهم عنك ونحن نحضر مجلســك ونسمع دعوتك، فرفض 
ذلك الرســول، فقالوا: فاجعل لنــا يوماً ولهم يوماً. وعندئــذ نزل قول اهللا 
 Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿ تعالــى: 
 ﴾ Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ
[األنعــام: 52]، فدل ذلك على رفض أي شــكل من أشــكال العنصرية باعتبارها 

تتنافى مع مبادئ الشريعة اإلسالمية.
وقد حارب الرســول ژ التفرقة في المعاملة، واســتنكر من يعمل على 
كان أساسها: اللون أو العنصر أو الجنس، ويتضح ذلك من  هذه التفرقة أياً 
مراجعة ما نقلناه عنه سلفاً من أقوال وأحاديث، باإلضافة إلى قوله ژ أيضاً: 
«ليس منا مــن دعا إلــى عصبية، وليــس منا مــن قاتل علــى عصبيته»1، 
والعصبيــة المقصودة هنــا هو أن ينصر الشــخص قومه وهــم ظالمون، أو 
يتضافر أهل وطن على ظلم آخرين، فالعنصرية أو العصبية للقبيلة أو الوطن 

أو اللون أو اللغة تنكرها الشريعة اإلسالمية وتعدها من دعاوى الجاهلية.
مما ســبق يتضح أن الشــريعة اإلســالمية قد وضعت المســاواة وعدم 

1 ـ الجامع الصغير للسيوطي، 466/2 برقم 7684.
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التمييز في مصاف األســس والمبادئ العامة التي تحكم العالقات والسلوك 
اإلنساني، وبعبارة أخرى تمثل مقومات أساسية للنظام العام اإلسالمي، التي 
يحظر الخروج عليها أو المساس بها في أي شكل من األشكال. وبالتالي فهي 
ترقى بل وتسود على مختلف الحقوق والحريات اإلنسانية األخرى، بمعنى أن 
يتم تحت  احترام الحقوق والحريات المقررة والمعترف بها لإلنســان شرعاً 

مظلة مبدأي المساواة وعدم التمييز.
3 ـ الرحمة والتســـامح: ومــن المبادئ األساســية التي قامــت عليها 
السياسة اإلسالمية التي رسمتها الشــريعة اإلسالمية في العالقة بين الناس 
بعضهــم مع بعض، وبصفة خاصة في تعامل المســلمين مع غير المســلمين: 

مبدأ الرحمة والتسامح.
الرحمة من صفات اهللا 4 ، فهــو ﴿ + , ﴾. هذه الرحمة التي 
 ﴾ d c b a ` ﴿ تمثل أصال من أصول التشــريع اإلســالمى
(المخاطبة هنا إلى رسول اهللا محمد ژ ) هي أساس العمران، وما نزعت من 
قلب إنسان إال صار مجردًا من أبسط معاني اإلنسانية، وما نزعت من قوم إال 
كانــوا وباءً على األرض. ولقــد أكثر النبي ژ من الحث علــى الرحمة فقال 
بعض الصحابة: «يا رسول اهللا إنا نرحم أزواجنا وأوالدنا»، فقال عليه الصالة 
والسالم: «ما هذا أريد إنما أريد رحمة عامة»، ورحمة العامة التي هي هدف 
اإلسالم توجب مراعاة آدمية اإلنسان، وإقامة العدل في كل األوقات، وفي كافة 
الظروف. يقول رســول اهللا عليه أفضل الصالة والسالم: «الراحمون يرحمهم 

الرحمٰن»، «ارحموا من في األرض يرحمكم من في السماء».
ومن أجل بناء العالقات اإلنســانية السليمة بين األفراد وبين الجماعات 
دعا اإلســالم إلى التســامح المنطقي الذي ال ينطوي على استســالم للشر 
وإطالق ليد الخارجين على النظام. ولقد وردت اآليات القرآنية موضحة أن 
دفع العداوة بالتســامح غير الذليل هو الذي يجلب المحبة واإلخاء، ويضفي 
الحقوق  احترام  على  والتشــجيع  والسالم،  الهدوء  اإلنســانية  العالقات  على 
المتبادلة، وتجنب العمليات االنتقامية أو الثائــرة التي تدفع إليها األحقاد، 

والتي في ظلها تهدد حقوق اإلنسان وحرياته األساسية.
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 f e d c b a `  ﴿ :يقول اهللا 4 فــي كتابه الكريــم
 H G F E ﴿ :[فصلــت: 34]، ويقــول كذلك ﴾ k j i h g
على هذه اآلية األخيرة: إن  K J I﴾. [األعراف: 199]. قيل تعليقــاً 
رســول اهللا ژ كان يســقط من الحقــوق ما يقبل اإلســقاط، حتــى قالت 

عائشة # في الصحيح: ما انتقم رسول اهللا لنفسه قط.
ويــراد بالعرف هنا المعروف مــن الدين المعلوم من مــكارم األخالق، 
ومحاسن األعمال المتفق عليه في كل شــريعة وأصولها الثالثة، التي يقال: 
إن جبريل ‰ نزل بهــا: أن نصل مــن قطعنا؛ فال شــيء أفضل من صلة 
القاطع، فإنه يدل على كرم النفس، وشــرف الحلم، وخلق الصبر الذي هو 
مفتــاح خيــري الدنيا واآلخــرة1. وقــال 4 كذلــك: ﴿ « ¼ ½ ¾ 
 Î Í Ì Ë Ê É È Ç ÆÅ Ä Ã Â Á ❁ ¿
 ،[128 ـ   126 [النحــل:   ﴾Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ❁  Ï

وقد قيل في سبب نزول هذه اآليات الكريمات روايتان هما: 
األولى: أنه لما كانت غزوة أُحد أصيب من األنصار أربعة وستون رجًال، 
ومن المهاجرين ســتة، فيهم حمزة، فمثلوا بهم، فقالت األنصار: لئن أصبنا 
منهم يومــاً مثل هذا لنربين عليهم (أي لنقضين عليهم بطريقة أشــد وأقوى 
وأقسى) قال: فلما كان فتح مكة أنزل اهللا آية ﴿ ² ³... ﴾ فقال رجل: 

ال قريش بعد اليوم، فقال رسول اهللا ژ : «كفوا عن القوم إال أربعة».
الثانية: أن النبــي ژ وقف على حمزة بن عبد المطلب حين استشــهد 
ونظر إليه وقد مثل به، فقال: «رحمة اهللا عليك، فإنك كنت فعوًال للخيرات، 
وصوًال للرحم، ولو ُحْزُن َمْن َبْعَدك عليك لسرني أن أدعك حتى تحشر من 
جبريل ‰  فنزل  منهم،  بســـبعين  ألمثلّن  ذلك  مع  واهللا  أما  شتى.  أفواج 
والنبي ژ واقف ـ بخواتيــم النحل: بقوله تعالى ﴿ ² ³... ﴾ اآليات، 
فصبــر النبي، وكفّر عــن يمينه، ولم يمثــل بأحد2. ويتضح مــن تدبر هذه 

1 ـ ابن العربي، أحكام القرآن، القسم الثاني، ص 824 - 825.
2 ـ ابن العربي، المرجع السابق، القسم الثالث، ص 1177 - 1178.



35

والسالم الحرب  وأخالقيات  ا�سالم  قيم 

اآليات أن اهللا 4 قد أجاز االعتداء على المعتدي بمثل ما اعتدى، بما يؤكد 
جواز التماثل في القصاص (وأكد ذلك 4 في مواقع أخرى بقوله في ســورة 
 k j i h gf e d c b a ` _ ^ ﴿ :البقــرة
n m l ﴾ [البقرة: 194]، وقوله في سورة الشورى: ﴿ | { ~ ے¡ 
¢ £ ¤ ¥ ¦ §¨ © ª » ¬﴾ [الشورى: 40]، إال أنه قال: ﴿ « 
¼ ½ ¾ ¿﴾ إشــارة إلــى فضــل العفــو، بما يؤكــد على أن 

التسامح واإلخاء اإلنساني هو األبقى واألصلح ما 
دام ليس فيه ظلــم أو إجحــاف أو إذالل. ولقد 
في  التســامح  في  األعلى  المثل  النبي ژ  أعطى 
معاهداته  فــي  وغيرهم  المشــركين  مع  عالقاته 
من  يده  تحــت  يقع  لمن  معاملته  وفــي  وحروبه، 
أفراد المعادين لــه والمحاربين له، وكذلك في 
التعامل مع غير المســلمين الذين يتواجدون في 

دار اإلسالم.
هذا، ويبرز جانب الرحمة والتســامح في مجال حماية اإلنسان واحترام 
آدميتــه وقت النزاعات المســلحة؛ فقد أوجب اإلســالم المعاملة اإلنســانية 

للجرحى والمرضى واألسرى وغير المقاتلين، وهو ما نوضحه في ما بعد.

 :ΩÓ°SE’G »a ΩÓ°ùdGh ÜôëdG äÉ«bÓNCG  :kÉ«fÉK

األخالق هي لّب رســالة اإلسالم العظيم إلى البشــرية كافة، فقد قال 
خلق نبيه الكريم: ﴿ n m l k ﴾. وعن  اهللا ســبحانه تعالى واصفاً 
عائشــة # قالت: «كان عليه الصالة والســالم يقــول: «اللُهم كََما أَْحَسْنَت 
ْن ُخُلِقي»؛ وعن أنس ƒ قال «َكاَن رَُسولُ اِهللا ژ أَْحَسنَ الناِس  َخْلِقي فََحس
ُخلًُقا» وكانــت صفاته الصدق واألمانة والفطنــة والتواضع والكرم والصبر. 
ومن أخالق النبي عليه الصالة والســالم في تعامالته مــع خصومه: الحلم 
والصبر، ولم يلجأ إلى الغدر والمكائد والفتن لمحاربة أحد، أما أخالقيات 
النبي ژ في الحروب فإنها تمثل دســتورًا لكل محارب مســلم عبر العصور 

ÑædG ≈£YCG« ژ   ó≤d
 íeÉ°ùàdG  »a ≈∏YC’G πãªdG
 ™e ¬JÉbÓY »a
 »a ºgô«Zh ø«cô°ûªdG
¬HhôMh ¬JGógÉ©e
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حتــى يرث اهللا األرض ومــن عليها؛ إذ تتجــاوز في عظمتهــا كل ما وضعته 
البشــرية من قوانين وأعراف ومواثيق، والتي لم تطبق على أرض الواقع إال 
في عصــر النبوة، وكيف ينصر الضعيف حتى يحصــل على حقه. وعلى رأس 
هذه األخالق الدفاع عن الحق بكل قوة ومن دون مجاملة أو ضعف أو تهاون، 
ومع ذلك فإن رســول اهللا ژ شّدد على أن األصل السالم، وعّد الحرب هي 

االستثناء في القاعدة، وذلك لحماية الحق والضعفاء ونشر دين اهللا1.
إن األزمات التي تتعرض لها البشــرية من جراء الحروب لم تكن وليدة 
نقص فكــري أو ثقافي أو اقتصادي بقــدر ما هي وليدة أزمــة أخالقية، لذا 
جاءت جميع الرسل والديانات لترسيخ مبادئ األخالق السامية بين الشعوب، 
فهي تحرم الحــروب من أجــل الهيمنة واالعتــداء على الغيــر، ودمار كافة 
المقومات البشــرية إلرضاء شــهوات ورغبات وميول فئات معينة نحو التوسع 
على حساب األخرى، فقد قال رسول اهللا ژ مبيناً الغرض األساس من البعثة 
النبوية: «إنما ُبعثت ألتمم مكارم األخالق». ومكارم األخالق هذه هي النظام 
األساس في حفظ حقوق اآلخرين وعدم االعتداء، وسالمة المجتمع، وبالتالي 
التقليل من الخســائر بمــا يضمن لآلخريــن التعايش بالصــورة الصحيحة. 
وكانت ســيرته ژ تؤكد أن كل من هاَدنَه لم يقاتلْه؛ سواء أكان من مشركي 

العرب أم من غيرهم2. ومن أبرز األسس األخالقية للحرب والسالم.
أ ـ حظر اللجوء إلى الحرب ابتداء: لم يشــرع القتال في اإلســالم إال 
للدفاع، ودليل ذلك ـ رغم االختالف بين الفقهاء في التفســير ـ ما ورد في 
آيات القرآن الكريم التي ورد فيها ذكر القتال من بيان أن القتال لم يشرع 
إال للدفاع عن النفس وحماية الدعوة إلى اإلســالم في مواجهة المناهضين 
لها، مع النهي صراحة عن االعتداء واألمر بحســن التعامل. جاء في ســورة 
 T S R Q P O N M L K J I ﴿ :الممتحنــة قولــه تعالــى
 f  e  d  c  b  a  `  ❁  ^  ]  \  [  ZY  X  W  V  U

. http://www ebnmaryam.com/vb/t185063.html 1 ـ الحسيني؛ محمد الريس
2 ـ دكتور أنور محمود زناتي، الحرب والسالم عند رسول اإلسالم

http://www.alukah.net/Sharia/0/2758/#ixzz22EdwEJD1 .   http://www.albawaba.com/ar
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 ﴾u  t  s  r  q  po  n  m  l  k  j  i  h  g

[الممتحنة: 8، 9]، وقوله تعالى في سورة الحج: ﴿ ! " # $ %& 
' )(* + ﴾ [الحج: 39].

فقال له: «امض  وعن عطاء بن يسار أن النبي ژ بعث علياً ƒ مبعثاً 
وال تلتفت ـ أي ال تدع شــيئاً مما آمرك به ـ قال يا رســول اهللا! كيف أصنع 
بهم؟ قال: إذا نزلت بساحتهم فال تقاتلهم حتى يقاتلوك، فإن قاتلوك فال 
تقاتلهم حتى يقتلوا منكم قتيًال، فإن قتلوا منكم قتيًال فال تقاتلوهم حتى 
تريهم إيـــاه، ثم تقول لهم: هل لكم إلـــى أن تقولوا ال إله إال اهللا؟ فإن 
قالوا: نعم، فقل لهم: هل لكم أن تصّلوا؟ فإن قالوا: نعم، فقل لهم: هل 
لكم أن تخرجوا من أموالكم الصدقة؟ فإن قالوا: نعم، فال تبغ منهم غير 
ذلك. واهللا ألن يهـــدي اهللا على يديك رجًال خير لـــك مما طلعت عليه 
الشـــمس وغربت». وعن عبد الرحٰمن بن عائذ قال: كان رسول اهللا ژ إذا 
بعث بعثاً قــال: «تألفوا الناس وتأنوا بهم، وال تغيروا عليهم حتى تدعوهم، 
فما على األرض من مدر وال وبر إال وأن تأتوني بهم مسلمين أحب إلّي أن 

تأتوني بأبنائهم ونسائهم وتقتلوا رجالهم»1.
وأنكر العديد من كبار المجتهدين وأئمة اإلسالم في عهده األول فرض 
القتال ابتداءً، وأكدوا على تحريم حرب االعتداء؛ إذ الحرب سيئة في ذاتها؛ 
ألن فيها هالك خلق اهللا، وتخريب ما يحتاج إليه اإلنسان في حياته من نعم 
اهللا، فهي في حقيقتها شــر كبيــر؛ لكنه ال يفرض إال للغايــة الحميدة التي 
تبتغي من ورائه من إعالء كلمة اهللا والقضاء على فساد المشركين وبغيهم2.

كان ژ ُيحلّ اإلنسانيَة محل الوحشية، والنظام محل الفوضى، والعدالة 

ــير الكبير لمحمد بن الحســن الشــيباني، إمالء محمد بن أحمد السرخسي،  1 ـ شــرح كتاب الس
تحقيق الدكتور صالح الدين المنجد، معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية، مطبعة شــركة 

اإلعالنات الشرقية، 1971، الجزء األول، ص 75 - 79.
2 ـ راجع، نجيــب األرمنازي، الشــرع الدولي في اإلســالم، مطبعــة ابن زيدون، دمشــق، 1930م 
يرة النبوية،  ـ 1349هـ، ص 74 وما بعدها ـ دكتور جعفر عبد الســالم، أخالقيات الحرب في الس

رابطة الجامعات اإلسالمية، سلسلة فكر المواجهة (23)، 2008، ص 139 - 145.
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محلة القوة الخالصة. من هذا الجانب تراه ژ قد وضع قواعد واسعة عامة 
يمكن من خاللها الحد من نشــوب الحروب وإمكانية التقليل من الخســائر 
عند اشتعالها، علماً أن هذه القواعد واألنظمة هي في حقيقتها أسس أخالقية.
ب ـ من المبادئ اإلســالمية الســامية ضرورة االســتقامة في العالقات 
الدوليّــة، وتغليب الروح اإلنســانيّة فــي تطبيقهــا، فيجب مراعــاة العهود 
والمعاهدات والمواثيق، والمحافظة على رهائن العدو، وعدم قتلهم حتى ولو 
غدر العدو برهائــن األمة. فكان من أســمى المبادئ في القانــون الدولي: 
(وفاء بغدر خير من غدر بغدر)، وهو من مخرجات مبدأ الوفاء بالعهد الذي 
يمثل إحدى دعائم التعامل اإلنســاني في اإلسالم، ومبدأ أن المعاملة بالمثل 
ال يتــم إعمالها في حال الغــدر والخيانة؛ حيث إن الخطــأ ال يبرر الخطأ، 
لقول اهللا تعالــى: ﴿ ° ± ² ³ ´﴾ [فاطر: 18] ومن مبادئ اإلســالم 
األساســية مبدأ (الضرورات تبيح المحظورات علــى أن تقدر بقدرها)، وأكد 
نة؛ ألنه يحل الشيء في حال الضرورة فإذا  اإلمام الشافعي موافقة ذلك للس

انقضت الضرورة لم يحل»1.
ج ـ العالقة بين المســلمين وبين غير المسلمين تقوم أصًال على السلم 
وليس الحرب، والحرب ليســت غاية في ذاتها، وقامت عالمية اإلسالم على 
أسس راسخة من المســاواة والتعاون والتآلف والعدالة وحماية الفضيلة بين 
الناس جميعاً، وهذه األســس تفرض أن تكون العالقات اإلنسانية تقوم على 
المــودة والتكافل واإلخاء، وأن الحرب ال تكون مشــروعة إال من أجل حماية 
األمة مــن الذين يفســدون فــي األرض وال يصلحون، وعلى هذا لم يشــرع 
القتال في اإلســالم إال لدفع فتنة العدو وشــره، فال يجوز قتــال إال هؤالء 

الذين يمثلون الفتنة ويكمنون الشر بالفعل أو القول.
معرض  وفي   ،﴾ ½  ¼»  º  ¹  ¸ ﴿ اإلســالم :  فــي 
أخالقيات القتال بين المسلمين والمشركين ،   والذي استغرق جزءًا كبيرًا من 
 × ÖÕ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î ﴿ :ســورة األنفال ،  نجد قوله تعالى

1 ـ اإلمام الشافعي، األم، المرجع السابق، ص 475 وما بعدها.
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 ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴿ :وكــذا   ،﴾ Ú Ù Ø
.1﴾Î Í Ì Ë Ê

وإذا كان السلم هو األصل في اإلســالم، وإذا كانت الحرب قد شرعت 
في اإلسالم لألسباب واألهداف التي ذكرناها سابًقا؛ فإن اإلسالم كذلك لم 
ا  مم يترك الحرب هكذا من دون قيود أو قانون، وإنما وضع لها ضوابط تحد
ُيَصاحبها، وبهذا جعل الحروب مضبوطة باألخالق وال ُتَسيُرَها الشهوات، كما 

جعلها ضد الطغاة والمعتدين ال ضد البرآء والمسالمين2.
د ـ استقر اإلسالم على أنه في حال القتال ال يحل قتل امرأة، وال صبي، 
وال شــيخ فاٍن، وال ُمْقعــد، وال أعمى، وال مقطوع اليــد والرجل من خالف، 
وال مقطوع اليــد اليمنى، وال معتــوه، وال راهب في صومعة، وال ســائح في 
الجبــال ال يخالط الناس، وقــوم في دار أو كنيســة ترهبــوا وطبق عليهم 
الباب، أما المرأة والصبي فلقــول النبي ژ : «ال تقتلوا امرأًة وال وليداً»، 
وروي أنه عليه الصالة والســالم رأى في بعض غزواته امرأة مقتولة فأنكر 
ذلك، وقال: «هاه ما أراها قاتلت فلم قتلت؟»، إال إذا شـــاركوا أو حرضوا 
على القتال أو أبدوا الـــرأي والنصيحة فيه. أخرج أبــو داود عن أنس أن 
رســول اهللا ژ قال: انطلقوا باســـم اهللا، وعلى ملة رسول اهللا، ال تقتلوا 
شيخاً فانياً، وال طفًال، وال صغيراً، وال امرأة، وال تغلوا، وضموا غنائمكم، 
وأصلحوا، وأحسنوا إن اهللا يحب المحسنين»3. وجاء في األحاديث المأثورة 
̂ ، ما اتخذه  عن رســول اهللا ژ وعن أميري المؤمنيــن أبي بكر وعمــر 
الفقهاء قاعدة في ذكر ما يجوز وما ال يجوز من أســاليب القتال ووسائله. 
فقد أوصــى أبو بكر ƒ حين بعث أســامة بن زيد إلى الشــام بقوله: «ال 
تخونـــوا، وال تغلوا، وال تغـــدروا، وال تمثلوا، وال تقتلـــوا طفًال صغيراً، 
وال تقطعوا  وال تحرقوه،  نخًال،  وال تقعروا  وال امرأة،  كبيراً،  وال شـــيخاً 

1 ـ دكتور جعفر عبد السالم، أخالقيات الحرب في اإلسالم.
2 ـ د. راغب السرجاني، تفرد اإلسالم في أخالقيات الحروب.

3 ـ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تأليف اإلمام عالء الدين أبي بكر مسعود الكاساني الحنفي، 
الطبعة الثانية، الجزء السابع، دار الكتاب العربي، بيروت، 1394هـ/1974م، ص 101 وما بعدها.



40

المحور

وسوف  لمأكلة،  إال  وال بعيراً  وال بقرة  شـــاة  وال تذبحوا  مثمرة،  شـــجرة 
تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما أفرغوا أنفسهم 
له، وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام فإذا أكلتم 
قد فحصوا  بعد شيء فاذكروا اســـم اهللا عليها، وتلقون أقواماً  منها شيئاً 
خفقاً  بالسيف  فاخفقوهم  العصائب  مثل  حولها  وتركوا  رؤوســـهم  أوساط 
اندفعوا باســـم اهللا». وكان عمر بن الخطاب ƒ إذا بعــث أمراء الجيوش 
أوصاهم بتقوى اهللا العظيم، ثم قال عند عقد األلوية: باسم اهللا وعلى عون 
اهللا، وامضوا بتأييد اهللا بالنصر وبلزوم الحق والصبر، فقاتلوا في سبيل 
اهللا من كفر باهللا، وال تعتدوا إن اهللا ال يحب المعتدين، وال تجبنوا عند 
هرماً  وال تقتلوا  الظهور،  عند  وال تسرفوا  القدرة،  عند  وال تمثلوا  اللقاء، 
وال امرأة وال وليدًا، وتوقوا قتلهم إذا التقــى الزحفان وعند حمة النهضات 
وفي شــن الغارات. وال تغلوا عند الغنائم، ونزهوا الجهاد عن َعَرض الدنيا 

وأبشروا بالرباح في البيع الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم1.
ومن فتاوى فقهاء اإلســالم تحريم التعرض للفالحين والرعاة والرهبان 
والعجــزة وأصحاب الصوامــع في وقت الحــرب، إال إذا اشــتركوا فعًال في 
القتــال، وتحريم التعرض للصغار والنســاء حتى ولو َتتَــرس (أي اتخذوهم 
دروعاً) بهم األعداء، ومنع التعرض ألي موقع قد يكون فيه بعض هؤالء. كما 
قضى بعدم جواز تخريب شيء من أموال العدو وحيواناته وأشجاره، أو هدم 

أي معلم من معالم األعداء مثل األبنية والمعابد والكنائس2.
وبصفة عامة فإنه ال يحل للمسلمين أن يفعلوا شيئاً مما يرجع إلى التخريب 
في دار الحرب أي في بالد األعداء؛ ألن ذلك فســاد، واهللا ال يحب الفســاد،3 

ــير الكبير لمحمد بن الحســن الشــيباني، إمالء محمد بن احمد السرخسي،  1 ـ شــرح كتاب الس
تحقيق الدكتور صالح الدين المنجد، معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية، مطبعة شــركة 
اإلعالنات الشرقية، 1971، الجزء الرابع، تحقيق عبد العزيز أحمد، ص 1408 وما بعدها. نجيب 

األرمنازي، الشرع الدولي في اإلسالم، مطبعة ابن زيدون، دمشق، 1930، ص 80 وما بعدها.
2 ـ اإلمام الشافعي، األم، المرجع السابق، ص 500 وما بعدها.

ــير الكبير لمحمد بن الحسن الشــيباني، إمالء محمد بن أحمد  3 ـ مشار إليه في شرح كتاب الس=
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 F E D C B A @ ? ﴿ :واســتدلوا أيضاً بقول اهللا تعالــى
 W  V  U  T  S  R  Q  ❁  O  N  M  L  K  J  I  H  G

Z Y X] \ [ ^ _ ﴾ [البقرة: 204، 205].
في ضوء ذلك، توجه العمليات الحربية إلى فئات معينة تعرف في وقتنا 
الحالي بالمقاتلين وال ُتوّجه إلى غيرهم، ويوضح ذلك ما ورد في رواية ابن 

بعث   ƒ الصديــق بكــر  أبا  أن  مــن   ƒ عمر
يزيد بن أبي سفيان على جيش فخرج معه يوصيه 
فقال: ـ «إنك ستلقى أقواماً زعموا أنهم قد فرغوا 
له  فرغوا  ومــا  فذرهم  الصوامــع،  في  أنفســهم 
أنفســهم». وأوضــح اإلمــام محمد بن الحســن 
الشيباني أن هذا إذا أغلقوا أبواب الصوامع على 
أنفســهم فال ُيقتلون، أما إذا كانــوا ينزلون إلى 
الناس ويصعد الناس إليهم فيصدرون عن رأيهم 

في القتال فإنهم يقتلون.
«وال تقتلن مولوداً» ويقصــد الصبي لقرب عهده بالوالدة، فال يقتل  -

إذا كان ال يقاِتل.
«وال امـــرأًة» إذا كانت ال تقاتــل، فقد روي أن الرســول عليــه الصالة  -

والسالم أرسل إلى خالد يأمره بعدم قتل الذرية وال العسيف (أي األجير).
كبيراً»، وفي روايــة «وال فانياً» يعنــي إذا كان ال يقاتل،  «وال شـــيخاً 

وال رأي له في ذلك.
كرماً»  - وال تقطعن  نخًال،  وال تحرقن  ثمره،  بدا  شجراً  تعقرن  «وال 

وقــد روى علــي ƒ أن رســول اهللا ژ كان يوصي بذلــك، وذكر 
أبو الحســن الكرخي الحديث بأكمله وقال فيه: «إال شجر يضركم؛ 

أي يحول بينكم وبين قتال العدو ».

السرخســي، تحقيق الدكتور صالح الدين المنجد، معهد المخطوطــات بجامعة الدول العربية، 
مطبعة شركة اإلعالنات الشرقية، 1971، الجزء األول، ص 39.

=

 ΩÓ°SE’G AÉ¡≤a ihÉàa øe
 ø«MÓØ∏d ¢Vô©àdG ºjôëJ
 Iõé©dGh ¿ÉÑgôdGh IÉYôdGh
 âbh »a ™eGƒ°üdG ÜÉë°UCGh
 Gƒcôà°TG GPEG  ’EG  ,ÜôëdG
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«وال تذبحن بقرة وال شـــاة، وال ما ســـوى ذلك من المواشي إال  -
لألكل» لما روي أن النبي ژ نهى عن ذبح الحيوان إال ألكله، 1 أي 

إلطعام الجند.
وإذا كان اإلســالم قد أباح استخدام كل ما يؤدي إلى كسر شوكة العدو 
من عتاد وعدد، فإنه قد حّرم إحراق العدو بالنار بعد ما يقدر عليه؛ أي بعد 
التغلب عليه وأســر جنوده، وهذا ما كان عليه رســول اهللا ژ . فإذا توقفت 
الحــرب أو انتهت فال غدر وال قتل ألســير، وال ُيجهز علــى جريح، وال ُيتبع 
فار، وال يتعرض بســوء إلى أحد مــن أهل العدو؛ بل يعامــل الجميع معاملة 
إنســانية ليس فيها أي إذالل أو إهدار للكرامة، وإنما تكون المعاملة أساسها 

الرحمة والعدل واإلنصاف.
المثل علــى الرحمة والعدل  الكريــم أروعَ  وفي الحرب ضرب الرســولُ 
والتفضل ومراعاة أعلى آدابها اإلنسانية؛ ففي قتاله ـ كما أوضحنا ـ ال َيغدر 
وال يفسد وال َيقتل امرأة أو شــيًخا أو طفًال، وال َيتبع ُمدبرًا، وال ُيجهز على 
جريح، وال ُيمثل بقتيل، وال يســيء إلى أســير، وال يلطم وجهاً، وال يتعرض 
لمســالم، ففي حديث للرســول ژ يقــول: «ال تغلوا وال تمثلوا وال تغدروا 

فانياً وال صبياً وال امرأة». وال تقتلوا شيخاً 
لقد أوجب اإلسالم على المسلم احترام النفس البشرية في كل األوقات 
وفي كل األحوال ,  سواء في السلم أو في الحرب ، فاإلسالم ال يرفع الحصانة 
عن النفس البشرية إال ألسباب واضحة.  والقرآن الكريم يقرر هذه الحصانة 
 j i h g f e d ﴿ :في العديد مــن آياته ،  ومنها :   قوله تعالى
k ﴾، وقد تجلى موقف الرسول ژ من احترام اإلنسان وعدم اإلفساد في 
الحرب في فتح مكة ،  عندما ســمع سعد بن معاذ يقول :   اليوم يوم الملحمة، 
اليوم تســتباح الدماء ،   فقد أخذ الراية من يده وأعطاها لولده ،   وأكد أن 
الحرب ال تســتباح فيها الدمــاء إال لضرورات .  بل إن اإلســالم يأمر أتباعه 

ير الكبير لمحمد بن الحسن الشــيباني، المرجع السابق، الجزء األول، ص 39  1 ـ شــرح كتاب الس
وما بعدها، الجزء الثالث، ص 194 وما بعدها.
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بعدم وضع األغالل في أيدي األساري، وأمر بتركهم أحرارًا من دون تقييد أو 
تحديد لحركتهــم، مع العلم أن ذلك ربما يطمعهم بالغدر؛ ولكن الشــريعة 
آثرت الخلُق الرفيع، فكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ƒ يأمر بعدم 
التعرض للعاجزين والممتنعين عن الحرب بقوله: «وال تصيبوا معسورًا» حيث 

يأمر الخلق اإلسالمي بإطعامه والرفق به واحترام حقوقه كإنسان.
وفي إشارة أخرى إلى أســاس أخالقي آخر من أسس الشريعة السمحاء 
فقد أمر ژ بعدم التعرض لكبار الســن والنســاء واألطفال باعتبارهم غير 
محاربين، وال يقوون على حمل السالح، فعّدهم من غير المشمولين بالحرب 
والقتل، وأمر بعدم الغدر وأّال يقتل إال المقاتل، فقد نهى اإلســالم عن قتل 
 Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴿ :غيــر المقاتليــن، قــال اهللا تعالــى
Î Í Ì Ë Ê ÉÈ ﴾ [البقرة: 190]، قال الشــوكاني: «وقال 
جماعة من الســلف: إن المراد بقوله: «الذين يقاتلونكم» من عدا النســاء 

والصبيان والرهبان ونحوهم».
وعن أنس بن مالك ƒ قال: قال رسول اهللا ژ : «انطلقوا باسم اهللا وباهللا 
وال امرأة،  وال طفًال وال صغيراً  فانياً  وعلى ملة رسول اهللا، وال تقتلوا شـــيخاً 

وال تغلوا، وضموا غنائمكم، وأصلحوا وأحسنوا إن اهللا يحب المحسنين».
عدم قتال الُعباد: فكان رســول اهللا إذا بعث جيوشــه يقول لهم: «َال  -

َواِمعِ»، وكانت وصيته للجيش المتجه إلى مؤتة:  َتْقُتُلوا أَْصَحاَب  الص
َوَال  اْغُزوا  بِاِهللا،  كََفَر  َمْن  َقاتُِلوا  اِهللا،  َســـِبيِل  ِفي  اِهللا  بِاْسمِ  « اْغُزوا 
 َتُغلوا،  َوَال  َتْغـــدُروا،   َوَال  ُتـَمثلوا،  َوَال َتْقُتُلوا َولِيـــًدا، أَِو اْمَرأًَة، َوال 

كَِبيًرا فَانًِيا، َوال ُمْنَعِزًال بَِصْوَمَعٍة».
النهــي عن قتــل المْدِبــر واإلجهــاز علــى الجريح؛ عــن حصين عن  -

عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة قال: قال رســول اهللا ژ يوم فتح مكة: 
«أال ال ُيقتل ُمْدبر، وال يجهز على جريح، ومن أغلق بابه فهو آمن».
وال شــك في أن النهي عن قتــل الضعفاء، أو الذين لم يشــاركوا في 
القتال ـ كالرهبان، والنســاء، والشــيوخ، واألطفال، أو الذين أُجبروا على 
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القتال، كالفالحين، واألجراء (العمال) ـ شــيء تفرد به اإلسالم في تاريخ 
الحروب في العالم، فما عهد قبل اإلســالم وال بعده حتــى اليوم مثل هذا 
التشــريع الفريد الملــيء بالرحمــة واإلنســانية، فلقد كان مــن المعهود 
والمسلّم به عند جميع الشعوب أن الحروب تبيح للمحارب قتل جميع فئات 

الشعب من أعدائه بال استثناء. 
هـ ـ وفــي معاملــة األســرى، روي أن النبــي ژ حين فتــح مكة مدح 
المهاجرين واألنصار على ما صنعوا من تخلية ســبيل األسرى؛ فقد روي عن 
النبي ژ حين فتح مكة أنه بعث خالدًا إلى بني جزيمة فقاتلهم بعدما سمع 
األذان منهم، وبعدما وضعوا الســالح، فأمر بهم فأسروا، ثم قال: ليقتل كل 
رجل منكم أســيره. فأما بنو ســليم ففعلوا ذلك، وأما المهاجرون واألنصار 
فخلوا سبيل أسراهم. فبلغ ذلك رســول اهللا ژ فقال: اللهم إني أبرأ إليك 
أصابه  لما  الديــة  فدفع   ƒ ًعليا أرســل  ثم  مرات،  ثالث  خالد  صنع  مما 
خالد من قليل أو كثير، وقد مدح رســول اهللا ژ المهاجرين واألنصار على 

ما صنعوا من تخلية سبيل األسرى1.
وال بأس بأن يفادى أســرى المســلمين بأســرى العدو الذيــن في أيدي 
المســلمين، فعن عمران بــن الحصيــن ^ أن النبي ژ فــادى رجلين من 
المســلمين برجل من المشــركين من بني عقيل. وال بأس ألمير الســرية أن 
يفادي األســرى باألســرى إذا طلب ذلك أهل الحرب، وطابت أنفس السرية 
بذلك، الرجال من األسارى والنســاء والصبيان في ذلك سواء ما لم يحكم 
بإســالمهم.2 وصار من القواعد المقررة جواز مفاداة األســرى باألسرى إذا 

طلب ذلك أهل الحرب وطابت أنفس السرية بذلك3.
كما أن اإلنفاق على األســير وإكرامه ومساعدته مما ُيَثاب عليه المسلُم؛ 

1 ـ المرجع السابق، ص 167.
ير الكبير، المرجع السابق، الجزء الرابع، ص 1587 - 1588 و 1669. وراجع أيضاً؛ شرح فتح  2 ـ الس
القدير، تأليف اإلمام كمال الدين محمد عبد الواحد المعروف بابن الهمام الحنفي، دار صادر 

للطباعة والنشر، بيروت، من دون تاريخ، الجزء الرابع، ص 305 - 309.
ير الكبير، المرجع السابق، الجزء األول، ص 167، والجزء الرابع، ص 1587 وما بعدها. 3 ـ الس
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ة حاجته للمساعدة، وقد  وذلك بحكم َضْعِفه وانقطاعه عن أهله وقومه، وِشد
ُه ِبِبــر اليتامى والمســاكين؛ فقــال 4 في وصف  قرن القــرآن الكريم ِبــر
قــال   ،[8 [اإلنســان:   ﴾7  6  5  4  3  2  1 ﴿ المؤمنيــن: 
البيضاوي: «مســكيناً ويتيماً وأسيًرا يعني أســراء الكفار فإنه ژ كان يؤَتى 

باألسير فيدفعه إلى بعض المسلمين فيقول: أحسن إليه».
األسرى  بشــؤون  يقوم  رســول اهللا ژ  وكان 
بنفســه، ويتعهدهــم ويرفق بهــم، فكانت رحمته 
أســبق من غضبه، وحلمه وعفوه ورفقه أسبق من 
رســول اهللا ژ أمر  انتقامه؛ ذكــر ابن كثير أنّ 
أصحابه يــوم بــدر أن يكرموا األســرى، فكانوا 
يقدمونهم على أنفســهم عند الغــداء، وقد نهى 
على  وحث  بهم،  األذى  إلحاق  عن  رسول اهللا ژ 
الرفق باألسرى فقال: «استوصوا باألساري خيًرا».

وفي مسألة التعامل مع األســرى كان المسلمون ال يرون في بيع السبايا 
بأساً، وكانوا يكرهون بيع الرجال إال أن يفادى بهم أساري المسلمين1.

و ـ ومن أخالقيات الحرب في اإلســالم قبول الهدنــة إذا جنح األعداء 
لها مــا دامــت ال توجــد حقــوق مســلوبة أو منتهكة بعــد، وكذلك شــدد 
 Ï Î ﴿ :رســول اهللا ژ على الوفاء بالعهــود، وصدق اهللا الــذي يقول
Ú Ù Ø × ÖÕ Ô Ó Ò Ñ Ð ﴾. و «لإلمــام المهادنــة علــى 
تــرك القتال مــدة باجتهاده، ونــدب أال تجــاوز أربعة أشــهر إال لمصلحة، 
وال يجوز شــرط فاســد إلبقاء مســلم عندهم، أو إخالء قرية من المسلمين 
لهم، أو دفع مال مثًال لهم، أو رد مســلمة إال لخــوف أعظم من ذلك. فإن 
عقد معهم صلحاً بشــرط، ثم استشعر خيانتهم نبذه وأنذرهم، ووجب الوفاء 
بالشــرط وأن يرد رهائن ولو أســلموا، وال يلزم منه بقاء مسلم عندهم؛ بل 
يجب علينا فداؤه بعد ذلك ككل أســير بالفيء، ثم مال المســلمين واألسير 

1 ـ اإلمام الشافعي، األم، المرجع السابق، ص 490 وما بعدها.
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كواحــد منهم، ثــم إن تعذر مال المســلمين فمالــه»1، ويقول ابــن الهمام 
منهم وكان ذلك  الحنفي: (وإذا رأى اإلمام أن يصالح أهل الحرب أو فريقاً 
 Ò Ñ Ð Ï Î ﴿ :مصلحة للمســلمين فال بأس بــه، لقوله تعالــى
Õ Ô Ó ﴾. ووادع رســول اهللا ژ أهل مكة عــام الحديبية على أن يضع 
الحرب بينه وبينهم عشــر سنين، وألن الموادعة جهاد بمعنى إذا كانت خيرا 
للمســلمين؛ ألن المقصود ـ وهو دفع الشــر ـ حاصل به، وال يقتصر الحكم 
على المدة المروية لتعــدي المعنى إلى ما زاد عليها بخالف ما إذا لم يكن 

خيرًا؛ ألنه ترك الجهاد صورة ومعنى2.
و ـ عــدم التمثيل بالميــت: فقد نهى رســول اهللا عــن الُمْثلَــة، فروى 
عبد اهللا بن زيد قال: «نَهَــى النِبي َعــِن النْهَبى، َوالُمْثلَــِة. وقال عمران بن 
َدَقِة، َوَينْهَانَا َعــِن الُمْثلَِة». ورغم ما  نَــا َعلَى الصَيُحث ِبيالحصين: «َكاَن الن
حدث في غزوة أُُحد من تمثيل المشركين بحمزة عم الرسول، فإنه لم ُيغير 
د المسلمين تهديًدا خطيًرا إن قاموا بالتمثيل بأجساد قتلى  مبدأه، بل إنه هد
، أَْو َقَتَل  اسِ َعَذاًبا يَْومَ اْلِقَياَمِة: َرُجـــٌل َقَتَلُه نَِبيالن األعداء، فقال: «أََشـــد
نَِبيا، َوِإَماُم َضَالَلٍة، َوُمَمثٌل ِمَن اْلـُمَمثِليَن». ولم َتِرْد في تاريخ رســول اهللا 

حادثٌة واحدة تقول بأن المسلمين مثلوا بأََحٍد من أعدائهم.
وسار على ذات النهج الخلفاء الراشــدون، فقد ذكر عن عقبة بن عامر 
الجهني ƒ أنه قدم على أبي بكر الصديق ƒ برأس َينَاق البطريق، فأنكر 
ذلك، فقيل له: يا خليفة رســول اهللا إنهم يفعلون ذلك بنا، قال: فاْســِتناٌن 
بفارس والــروم؟ ال يحمل إلّي رأس؛ إنما يكفي الكتــاب والخبر. وفي رواية 
قال لهم: لقد بغيتــم؛ أي تجاوزتم الحد، وبذلك بين خليفة رســول اهللا أن 
هذا من فعل الجاهلية وقد نهينا عن التشــبه بهم، وقد نهى الرســول عليه 

1 ـ الشــرح الصغير على أقرب المســالك إلى مذهب اإلمــام مالك، تأليف العّالمــة أبي البركات 
أحمد بن محمد الصامي المالكي، خرج أحاديثه وفهرسه وقرر عليه بالمقارنة بالقانون الحديث 

الدكتور مصطفى مال وصفي، الجزء الثاني، دار المعارف بمصر، 1972، ص 317
2 ـ شــرح فتح القدير، تأليف اإلمام كمــال الدين محمد بــن عبد الواحد المعــروف بابن الهمام 

الحنفي، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، الجزء الرابع، ص 293.
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الصالة والســالم عن المثلة، وعليه أكد على أن اإلنســان محترم بعد موته 
على ما كان عليه في حياته1.

وبذلك نهت الشريعة اإلسالمية عن التمثيل برجال العدو الذين ُقتلوا أو 
الذين اُســتنفدت كافة قوتهم وبقوا بيــن الحياة والموت يلفظون أنفاســهم 
فيه من البشــاعة ما هو  األخيرة، فإيذاؤهم وهم بهــذه الحالة يعّد انتقاماً 
خارج عن إطار الخلُق اإلنســاني مما ترفضه الشــريعة اإلسالمية السمحاء، 
واآلدمي محترم بعد موته على ما كان عليه فــي حياته، فكما يحرم التداوي 
له، فكذلك ال يجوز التداوي بعظم الميت،  بشــيء من اآلدمي الحي إكراماً 

فقد قال رسول اهللا ژ : «كسر عظم الميت ككسر عظم الحي»2.
وهذا ما توصل إليه القانون الدولي والمشرعون الدوليون أخيرًا في ضرورة 
دفن جثث القتلى في أماكن معروفة كي تسهل عملية تسليمهم وعدم العبث بهم، 
وذلك ما سبق إلى تطبيقه الرسول الكريم ژ فقد كان يعمل ويحث على مداواة 

جرحى العدو والسماح إلى أفرادهم بحمل جثث قتالهم وجرحاهم.
ز ـ عدم الغدر: وهنالك أســاس أخالقي آخر أشــار إليه الرسول ژ 
في حديثــه آنف الذكــر وهو عــدم الغدر، وهــو نظام يهــدف إلى عدم 
االنقضاض على العدو قبل دعوته إلى الحــرب، وإنذاره بادئ األمر، وقد 
التزم عليه الصالة والســالم بذلك أثناء حروبه وأوفى بكافة تعهداته مع 
العدو، فتــراه في صلح الحديبية يلتزم بما ســبق االتفــاق عليه حتى بان 
خالف ذلك من العدو. أما أمير المؤمنيــن عمر بن الخطاب فكان بثباته 
 ƒ على تعاليم رســول اهللا ژ يقول: «الوفاء توأم الصدق». وعن بريدة
قال؛ كان النبي ژ يوَدع الســرايا موِصًيا إياهــم: «اغزوا باسم اهللا وفي 
ســـبيل اهللا، وقاتلوا َمْن كفر باهللا، اغزوا وال تغدروا وال تغلوا وال تمثلوا 
وال تقتلوا وليـــداً»، ولم تكن هــذه الوصية في معامالت المســلمين مع 
إخوانهم المسلمين، بل كانت مع عدو يكيد لهم، ويجمع لهم، وهم ذاهبون 

ير الكبير، الجزء األول، ص 110 وما بعدها. 1 ـ شرح الس
2 ـ المرجع السابق، ص 128.
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أ من الغادرين،  لحربه! وقد وصلت أهمية هذا األمر عند رسول اهللا أنه تبر
ولو كانوا مسلمين، ولو كان المغدورُ به كافًرا؛ فقد قال النبي عليه الصالة 
َوِإْن  ِمَن الَقاتِل،  َبِريٌء  فَأنَا  فََقَتَلُه،  والســالم: «َمْن أَمن َرُجًال َعَلى َدمِه 

كَاَن الَمْقُتوُل كَاِفًرا».
ــخت قيمــة الوفاء فــي نفــوس الصحابة حتــى إن عمر بن  وقد ترس
الخطاب ƒ بلغه في واليته أن أحد المجاهدين قال لمحارب من الفرس: 
ال َتَخْف. ثــم قتله، فكتب إلى قائــد الجيش: «إنه بلغنــي أن رجاالً منكم 
َيْطلُُبوَن الِعلْـَج (الكافر)، حتى إذا اشــتد في الجبــل وامتنع، يقول له: «ال 
َتَخف»، فإذا أدركه قتله، وإني والذي نفســي بيده! ال يبلغني أن أحًدا فعل 

ذلك إال قطعُت عنقه».
يــوم القيامة فيُقال: هذه َغْدرة  «ويقول ژ : «إن الغادر ُينصب له لواءٌ 
فالن بن فالن»، وقال ژ : «لكل غـــادرٍ لواء يوم القيامة ُيعرف به». وقال 

أيًضا: «ال تقتلوا ذرية وال عسيًفا وال تقتلوا أصحاب الصوامع»1.
ح ـ النهي عن التدمير والتخريب من غير حاجة، عن صالح بن كيسان 
قال: لما بعــث أبو بكر ƒ يزيد بن أبي ســفيان إلى الشــام على ربع من 
األرباع خرج أبو بكــر ƒ معه يوصيه، ويزيد راكب وأبو بكر يمشــي، فقال 
يزيد: «يا خليفة رســول اهللا إمــا أن تركب وإما أن أنــزل»، فقال: «ما أنت 
بنازل وما أنا براكب، إني أحتســب خطاي هذه في سبيل اهللا، يا يزيد إنكم 
ســتقدمون بالدًا تؤتــون فيها بأصناف مــن الطعام، فســموا اهللا على أولها 
قد حبســوا أنفســهم في هذه  واحمدوه على آخرها، وإنكم ســتجدون أقواماً 
قد اتخذ  الصوامع، فاتركوهم وما حبســوا له أنفســهم، وســتجدون أقواماً 
األعناق،  تلــك  فاضربوا  الشمامســة  يعني  مقاعد  رؤوســهم  على  الشــيطان 
وال تقتلوا كبيرًا هرمــاً، وال امرأة، وال وليدًا، وال تخربوا عمراناً، وال تقطعوا 
شــجرة إال لنفع، وال تعقرن بهيمــة إال لنفع، وال تحرقن نخــًال وال تغرقنه، 

1 ـ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تأليف اإلمام عالء الدين أبي بكر مسعود الكاساني الحنفي، 
الطبعة الثانية، دار الكتاب العربي، 1394هـ/1974م، بيروت ـ لبنان، الجزء السابع، ص 101.
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وال تغدر، وال تمثل، وال تجبن، وال تغلل، ﴿ 4 5 6 7 8 9: ; 
> = <﴾ [الحديد: 25] أستودعك اهللا وأقرئك السالم».

ط ـ عدم اإلفســاد فــي األرض: فلم تكــن حروب المســلمين حروب 
تخريٍب كالحــروب المعاصــرة، التي يحــرص فيها المتقاتلــون من غير 
المســلمين على إبادة مظاهر الحيــاة لدى خصومهم، بل كان المســلمون 
يحرصون أشد الحرص على الحفاظ على العمران في كل مكان، ولو كان 
ببالد أعدائهــم، وظهر ذلك واضًحا في كلمات أبــي بكر الصديق، وذلك 
ى جيوشــه المتجهة إلى فتح الشــام، وكان ممــا جاء في هذه  عندما وص
الوصية: «َوال ُتْفِســُدوا ِفي األَْرِض...»، وهو شــمول عظيم لكل أمر حميد، 
وجاء أيًضا في وصيته: «َوال ُتْغِرقــن نَْخًال َوال َتْحِرقنهَا، َوال َتْعِقُروا َبِهيَمًة، 

َوال َشَجَرًة ُتْثِمُر، َوال َتْهِدُموا َبْيَعًة...».
ح المقصود مــن وصية عدم اإلفســاد في األرض؛  هذه تفصيــالت ُتوَض
لكيال يظن قائد الجيش أن عداوة القوم ُتبيح بعض صور الفســاد، فالفساد 

بشتى صوره أمر مرفوض في اإلسالم.
لقد أضاف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ƒ عناوين أخرى تعّد 
قواعد أساســية في الحــرب توصلت إلى بعضها البشــرية الحقاً وعدتها 
ضمن اتفاقياتها المجمع عليها، فمنهــا (اإلعذار) وهو إيضاح األمر لدى 
الخصم والناس، وتقديم البينة علــى ذلك، فقد كان يدعو الخصم إلى 
حكم اإلسالم واســتنفاد كافة حججه بمناقشة مستفيضة من أجل إعطائه 
فرصــاً إضافية للرجــوع عن الحرب. كمــا في معركة صفيــن حيث قال 
عمر ƒ : «واهللا ما دفعت الحرب يوماً إال وأنا أطمع أن تلحق بي طائفة، 
فتهتدي بي وتعشــو إلى ضوئي..». ومنها عدم البــدء بالقتال فكان عمر 
يقــول: «ال تبدأوهم بقتال»، فكان عمر يتمســك بذلك مــن أجل تالفي 
ســفك الدماء وإعطاء الفرصة للخصم للتراجع عن مواقفه في الحرب، 
وقد أوصى إلــى بعض قادته بقوله: «وال تدن من القوم دنو من يريد أن 

ينشب الحرب».
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يعطون أكثر مما  نعم لقد كان رسول اهللا ژ وخلفاؤه الراشــدون، حقاً 
يأخذون، فكانوا األســاس فــي تطبيق الشــريعة الســمحاء بوجهها األبيض 
الناصع، وذلك ما أخــذت منه القوانين الدولية بعــض مقرراتها وأنظمتها؛ 
متخلفاً، رغم ما يرونه  إرهابياً  ولكنها اليوم تحارب اإلســالم، وتعده نظاماً 
أمام أعينهم، وما عرفوه عن طريق مستشــرقيهم وغيرهم، من كون الشريعة 
اإلسالمية والقانون اإلسالمي هو النظام والسبيل الوحيد الذي يضمن لبني 

البشر العيش بطمأنينة وسالم1.
هذه بعض أخالقيات اإلسالم وبعض مظاهر سماحة اإلسالم في الحرب 
وفي الســالم، فهل ثمة مقارنة بينه وبين ما نراه من أعداء اإلسالم اليوم 
في حربهم على اإلســالم أو حتى في حروبهم بعضهم ضد بعض. وهل من 
وجه للمقارنة بينها وبين الحرب التي تشــتعل اليــوم هنا وهناك فال تبقي 
وال تذر.2 فنفس اإلنسان لدى رسول اهللا ژ وفي رسالته لإلنسانية جمعاء 
مصونة ال يجــوز التعرض لها بالترويع أو الضرب أو الســجن أو الجلد أو 
المثلة والتشويه حتى في أقسى الظروف وهي الحروب. فعلى أساس احترام 
النفس اإلنســانية كان الرســول ژ يربي أصحابه. إنها شــريعة اإلسالم 
الغراء التي أرســت مبادئ أنســنة الحروب قبل أن يتبناها ما يعرف اليوم 

بالقانون الدولي اإلنساني.
جدير باإلشارة أن الفقهاء المسلمين األوائل ـ قبل فقهاء القانون الدولي 
الوضعي بقرون ـ قد أفردوا في كتاباتهم ومؤلفاتهم أجزاء مســتقلة لقواعد 
ير أو الجهاد»  العالقات الدولية في السلم والحرب تحت عناوين «كتاب الس
ير» جمع سيرة، والســيرة لغة هي الطريقة، وقد  ــير»، «والس أو «أحكام الس
استخدمها الفقهاء لبيان طرق التعامل بين المسلمين وغير المسلمين، وبيان 
ما لهم وما عليهم في الســلم وفي الحرب؛ أي بيان أســس العالقات في ما 

1 ـ عبد السالم الرفاعي، من أخالقيات الحرب في اإلسالم.
2 ـ مروان محمد أبو بكر، الحرب في اإلسالم.
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بين المسلمين وغير المسلمين. ويمكن القول: إن الفقيه اإلسالمي «محمد بن 
الحســن الشــيباني» (132 - 189هـ ، 749 - 804م) هو أول مــن جمع أحكام 
ــير الكبير والِسيَر الصغير،  السير في مؤلف مستقل، ال ســيما كتابيه: الس
حيث وضعهما ونقال عنه بظاهر الرواية وصحتها في القرن الثامن الميالدي. 
لقد أثبت المستشــرقون المطلعــون أن الغرب تأثر تأثرًا ملموســاً بما خلفه 
العرب من مبادئ وأعراف في مجال العالقات بين الشعوب، كما أوضحوا أن 
الفقيه الهولندي غروســيوس ـ الذي يعــد في نظر فقهاء الغــرب رائدًا في 
القانون الدولي ـ كان منفياً في اآلســتانة بتركيا، األمر الذي أتاح له فرص 
االتصال بالعالمين اإلسالمي والعربي والتعرف على أنظمته وأعرافه الدولية، 
وثبت كذلك أن غروسيوس قد تأثر بمن كتب قبله أمثال اإلسباني «فرنسيسكو 
ســواريز»، الذي ُولد في غرناطة عام 1548 وتوفي في لشــبونة عام 1617 
الذي تأثر وغيره بما كتبه المسلمون والعرب، وبما تعارفوا عليه من عالقات 

ومبادئ وقواعد دولية1.

1 ـ راجع للكاتب، القانون الدولي العام، الطبعة الخامسة، مرجع سابق، المقدمة.
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■ باحث وأكاديمي من المغرب.

بدايًة، تحدثُت عن فعــل »التنوير« ـ الذي 
شــهدت عليــه أوروبا إبَّــان القــرن الثامن 
عشــر ـ ثالُث لغات أوروبية على األقل: فهو بحســب 
بحســب  وهــو  ـ   Les Lumières الفرنســي  التقليــد 
على  تطغــى  حيــث  Aufklarung؛  األلمانــي  التقليــد 
أو  »نَــوَّرَ«  )فعل  الفعليــة  الصيغــة  األلماني  اللفــظ 
»أوضح«( على الصيغة االسمية الجامدة. وهو بحسب 
التقليد اإلنجليــزي Enlightenment. وهكذا حين كتب 
الفرنســيون عن األنوار »األوروبية« ـ شأن پول هازار 
وكتابه الشهير عن فكر القرن الثامن عشر1 ـ ركزوا 

1 ـ انظر كتاب پول هازار الشهير: الفكر األوروبي في القرن الثامن 
عشـــر: من مونتســكيو إلى ليســنج. في جزأيــن. ترجمة محمد 

غالب. دار الحداثة. الطبعة الثانية. 1985. 

■ ال�شيخ  محمد 

»التنوير«؟ معنى  ما 
وأجوبته وحيثياته  التنوير   سؤال 

الغربي الفكر  في 
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بالخصوص على تقليدهم، فكنَت تجدهم أكثر ما يشــيرون إلى أسماء 
فرنسية مثل مونتسكيو وروسو وڤولتير وديدرو ودالمبير وغيرهم. وحين 
أنشــأ األلمان المجامع التأليفيــة في فكر األنــوار وجدتهم ـ وإن هم 
أقروا باألثر الفرنســي واإلنجليــزي ـ أكثروا من ذكــر مفكري األنوار 
األلمان من أمثال ليسنج وهيردر ومندلسون وكانط وفيالند... وعندما 
كتب مفكر إنجليزي ـ وليكن أشــعيا برلين مثاًل1 ـ عن فالسفة التنوير 
ركز على اإلنجلو ـ سكســونيين منهم بالخصوص، من أمثال جون لوك 
وداڤيد هيوم وجورج بيركلي. وقد كتب المفكر اليهودي األلماني موسى 
مندلســون بتاريخ 20 فبراير من ســنة 1758 يقول: مــا كان اإلنجليز 
فالســفة إال إلى حد معيــن يقفون عنده فــال يتجاوزونــه؛ وذلك ألن 
العزة تأخذهم إلــى الحد الذي تمنعهم فيه من قــراءة كتب األلمان، 
وألنهم مقبلون على لذاذة العيش إلــى الحد الذي يمنعهم من التغلغل 
إلى أعماق الفكر. أما الفرنســيون فهم ســاطعون طائشــون سطحيون. 
وبالجملة، إن اإلنجليز يتفلسفون بأحاسيسهم، والفرنسيون بنكاتهم، أما 
األلمان فهم وحدهم الذين يتفلســفون بعقولهم! وقد اشــتط مندلسون 

في حكمه وما أنصف!

أما فــي فكرنا العربي، فــإن معنى »األنــوار« و»التنوير« لم تتجدد 
داللته إال عند نهاية القرن التاسع عشر، وذلك بعد أن احتكت البعثات 
العلمية العربية بالفكــر األوروبي بعامة والفكر الفرنســي بخاصة. فقد 
دلَّت لفظة »األنوار« في اللسان العربي على معاني »الضياء« و»السناء« 
)إجماع المعاجــم(، ودلَّت كلمة »اإلنــارة« على »التبييــن« و»اإليضاح« 
)تاج العــروس(، ودلَّ لفظ »التنوير« على معاني: »اإلنارة« و»اإلســفار« 

1 ـ انظر كتاب إيســايا برلين: عصر التنوير. ترجمة فؤاد شــعبان. منشورات وزارة الثقافة 
واإلرشاد القومي. دمشق 1980. 
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البالغة(، وعلى  أســاس  العروس،  تاج  ]اإلصباح[ و»اإلزهار« )الصحاح، 
معنى »التبيين«، وعلى معنى »اإلدراك« ]من أدرك الزرعُ بمعنى نَوَّرَ[، بل 
أرشد هو إلى عكس معناه األوروبي حين أفاد معاني »السحر« و»الخداع« 
و»الشعوذة« )نَوَّرَ عليه األمر بمعنى سحره وخدعه(، ودلَّت لفظة »التَّنَوُّر« 
على معنى أن ُيطلى المرء بمادة النُّورة، وأن ينظر المرء إلى المرء من 
وراء النار بحيث َيرى وال ُيرى، وأفادت لفظة »االستنارة« معنى »اقتباس 
النور« أو »أخــذه« )تاج العروس(...بما نبه إلــى أن العرب القدامى ما 
عرفوا للتنوير وال لألنوار من المعنى األوروبي الحديث شــيئاً. أكثر من 
ت باسم »األنوار«؛ شأن »كتاب  هذا، كم من الكتب العربية القديمة َتَسمَّ
األنوار«...  و»رســالة  الســنية«،  و»األنوار  األنوار«،  األنوار«، و»مطالــع 
ـ أو وســمت بوســم »التنوير« ـ مثال »رســالة التنويــر«، و»التنوير في 
إســقاط التدبير«. وما نشــدْت هي »األنــوارَ« بمعناهــا الحديث، وإنما 
مة  األنــوار الدينية واللدنية هــي رامت. وذلك حتــى أن الرحالة والعالاّ
العربي فارس الشــدياق ـ من أعالم القرن التاســع عشر ـ ظل يتحدث 
عن »األنوار« بمعناها القديــم. أورد في كتابه الشــهير الحوار التالي: 
»ثم قالــت: أخبرني عن األســواق. فقلت: طويلة عريضة واســعة كثيرة 
األنوار بحيث ال يمكن للرجل أن ينفــرد بإمرأة أصاًل«. والبادي أن أحد 
أقدم استعمال للفظ »األنوار« بالمعنى األوروبي الحديث أجري على قلم 
مة العربي رفاعــة الطهطاوي وهو يدواّن رحلته التعليمية الشــهيرة  العالَّ
إلى أوروبا؛ حيث كتب يقول عن وضع رجال الدين بفرنســا: »وال تعظم 
القُُســُس في هذه البــالد إال في الكنائــس عند من يذهــب إليهم، وال 
يســأل عنهم أبدًا، فكأنهم ليســوا إال أعداء لألنوار والمعارف«. كما أن 
أول احتكاك عربي بكتابات فالســفة التنوير ما تعلمه الطهطاوي سنوات 
التعلم بباريس، والذي قال عنه: »وقرأُت أيضاً مع مســيو شواليه جزئين 



دراسات

4

من كتاب يســمى روح الشــرائع مؤلفه شهير بين الفرنســاوية يقال له 
مونتسكيو، وهو أشــبه بميزان بين المذاهب الشرعية والسياسية، ومبني 
بابن خلدون اإلفرنجي،  العقليين، ويلقب عندهم  التحسين والتقبيح  على 
كما أن ابن خلدون يقال له عندهم أيضاً مونتسكيو الشرق؛ أي مونتسكيو 
اإلسالم. وقرأُت أيضاً في هذا المعنى كتاباً يسمى عقد التأنس واالجتماع 
اإلنســاني مؤلفه يقال له روســو، وهو عظيم في معنــاه.... وقرأُت عدة 
محال نفيســة في معجم الفلســفة للخواجه ڤولتير وعدة محال في كتب 

فلسفة قندلياق«1.

لكــن، عد بنا من جديد إلــى فكر األنوار نســتطلع طلعه؛ الحق أن 
المميــزة، وتطورها  التنويــر أصولهــا المخصوصــة، وجذورها  لحركة 
الخاص، وانشــقاقاتها الداخليــة، ولحظات أزمتها وإحيائها وتفســخها؛ 
فهي نتاج مجهودات أناس كانــوا يعون بأمرها تمام الوعي، ويبحثون عن 
أشــكال متجددة لرص صفوفها وللحراك والعراك الفكري واالجتماعي، 
وُيقَوِّمــون أثرهم على المجتمع الذي يحيط بهــم، وقد أخذوا في الوعي 
بالمنزلة التي يحتلونهــا داخل المجتمع وفي خضــم التاريخ. وقد حدد 
أحد مؤرخي الفكــر المعاصرين ما وحد فكر األنــوار بقوله: »من لوك 
إلى فريدريــك الثاني، ومن نيوتــن إلى جوزيف الثانــي، ومن دالمبير 
وڤولتيــر إلى كرســتيان فولف وجوزتــوس موزير، كان ال بــد للفكر أن 
يختار منحى يوشك أال يتناهى، لكي يجمع بين أفراد متباينين إلى هذا 
الحد. ومع ذلك، ينبغــي أن نعتبر مجموعة هذه الطائفة على أنها ممثلة 
التجاه واحد؛ ألنهم جميعاً ـ مع شيء من التفاوت ـ أعداء للقديم، أعداء 
للعصر الســابق، وهم جميعاً يحترمــون العقل بدرجــات متفاوتة أيضاً، 

1 ـ رفاعة الطهطــاوي: تخليص اإلبريز إلى تلخيص باريز. دار ابن زيدون / مكتبة الكليات 
األزهرية. بيروت ـ القاهرة. الطبعة األولى. دون سنة إصدار. ص185 و233. 
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وهم جميعاً يبحثون في أمر الشــرائط التي تجعل الحياة البشرية حياة 
سعيدة وميسورة«، وأضاف پول هازار: »وصحيح أن هؤالء األفراد يؤلفون 
طائفة؛ بل لربما حتى جاز القول: جماعة أخوية؛ ألنهم كانوا يلتقون في 
إرادة مشتركة، ويعتقدون أنهم يســيرون بخطى متحدة نحو غاية بعينها، 
وكان هدفهم »األرض الموعودة«، بل كانوا يلمسونها«1. وقد حدد إرنست 
كاســيرر في كتابه »فلســفة األنوار« ســمات ذاك العصر بقوله: »عصر 
األنوار هــو عصر »المســتبدين المتنورين«، وعصر إشــعاع »الحقيقة«، 
وعصر »انتشــار العلم« وصراع »العقل« ضد »الظلمات« وإعادة التفكير 
في العالم على ضوء العقل بوصفه »نورًا طبيعياً«2. فقد تحصل أن اسم 
»فكر األنوار« أو »فلســفة األنوار« ـ أو ببســاطة: »التنوير« ـ إنما يطلق 
على تلك الحركة الفكرية التي نشــأت في القرن الثامن عشــر، والتي 
كان من ســماتها إن دعت إلى التمــرد على قوالب التفكيــر الالهوتية 
القديمــة، ونادت بإعادة االعتبار لإلنســان وللطبيعــة، وطالبت بتحقيق 
الحرية والعدالة والمســاواة، ورامت اإليمان بالتقدم والتطور، ونشــدت 

العمل على إسعاد البشرية...

هذا ولئن كان الفضل يعود إلى الفرنســيين في إشاعة فكر األنوار؛ 
فإن هؤالء مارســوه وزاولوه بالفعل، وما نظروا في أمر »األنوار«. وتلك 
كانت مهمة مفكــري األنوار من األلمان عند نهاية القرن الثامن عشــر 
ـ 1787(؛ فهم أول من بادر إلى طرح السؤال: ما هذا الذي يعنيه   1783(
»التنوير«؟ وأجابوا عنه إجابات شــتى، كل بحســب جهده وموقعه ضمن 

هذه الحركة. خذ بنا، بدءًا، نستقرئ أمر هذه اإلجابات:

1 ـ بول هازار: الفكر األوروبي في القرن الثامن عشر. الجزء الثاني. ص6. 
 Ernst Cassirer, La philosophie des lumières, traduit par Pierre Quillet. Paris: Fayard. 2 ـ
 1983. p. 23.
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»التنوير«؟ فعل  يعنيه  الذي  هذا  ما 

حكاية سؤال
لسؤال التنوير حكاية، وبدايتها مقالة، وهي مقالة جدية كل الجدية 
كتبهــا أحد أبــرز المثقفيــن التنويريين األلمــان يوهان إريش بييســتر 
ـ Johann Erich Biester )1816 ـ مديــر »مجلة برلين الشــهرية«   1749(
التي أســهمت أيما إســهام في حركة التنوير األلمانية ـ في سپتمبر من 
عام 1783 تحت عنــوان: »مقترح بعدم إزعاج رجــال الدين عند إجراء 
مراســم الزواج«. وقد ورد فيها ـ على وجه الخصوص ـ ما يلي: إنه لما 
كان الزواج من ســنن الطبيعة، وكان عقده ـ شــأن بقية العقود ـ مدني 
الطبيعة وال فرق، فإن من المســتغرب حقاً أن يحظى دون غيره بتبريك 
رجال الدين. ويمضي بييستر متسائاًل متشــككاً مستشِكاًل: أََو ليس يعود 
هذا األمر ـ في جزء منه ـ إلى رغبة هؤالء في التســلط؟ أََو لهذا أعلن 
البابا أن ما من زيجة ال يشــهد عليها قس إال وتعدُّ باطلة؟ أََو ليس في 
هذا األمر ضرب من »توســيل الدين«؛ أي اتخاذه وســيلة بغاية كســب 
النفوذ واكتســاب الســلطة؟ الحق أن ما يقول به الحس السليم هو أن 
على مراســيم الزواج أن تتم بوفــق الطبيعة والعقل وأحــوال الناس، ال 
بوفق ما يترسمه رجال الدين؛ إذ في اعتبار الناس »المتنورين« ما كان 
الزواج بحاجة إلى مثل ذاك الترســيم والتبريــك والتيمين. أما أولئك 
»غير المتنورون« فإنهم يــرون أن ال أحفظ للزواج من الدين، ومن ثمة 

كان هو بحاجة إلى ترغيب رجال الدين فيه وترهيبهم من هجرانه.

َبْيَد أن هــذا المقال أثــار حفيظة قس بروتســتانتي يدعــى يوهان 
ـ Johann Friedrich Zollner )1804، فكتب في  فريدريش تســولنر )1753 
ديســمبر من ســنة 1783، وبالمجلة المذكورة آنفاً، مقاالً تحت عنوان: 
»أمن األليق أال يتكفل الدين بترســيم الزواج وتبريكه؟« ومجمل جوابه 
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أنه لما تعلقت أمور الزواج بمســائل »الضمير« وما يترتب عليها: النية، 
اإلخالص، القسم، السعادة الزوجية ـ ونقائضها: اإلكراه، الكذب، نقض 
العهد، الحنث، الشقاء ـ ومتَّت هذه األمور إلى الضمير الديني بوشائج، 
فإنه من الطبيعي أن يتكفل الدين ورجاله بأمر الزواج التكفل الشرعي. 
وفيما يخص تمييز بييســتر بين المواطنين المتنوريــن وغير المتنورين؛ 
فإن تسولنر ما فتئ أن استنكر عمل »أولئك الذين يصرفون كل عنايتهم 
إلى هدم أســس األخالق، وإنكار قيمة الديــن، والتالعب بعقول الناس 
وقلوبهم، وذلك ِبتَِعلَِّة تنويرهم«، متوقفــاً هاهنا مليًة ومبدياً على هامش 

مقالــه المالحظــة التالية: »ما هــو التنوير؟ 
تكاد أهمية هذا الســؤال تكــون بمثابة أهمية 
ســؤال آخر هو: ما هــي الحقيقــة؟ إنه لمن 
المفروض أن ُيجاب عن هذا الســؤال قبل أن 
ُيشــرع في فعل »التنوير«! لكن، إلى حد اآلن 
ما عثرت لهذا السؤال عن جواب في أي مكان 

فتشت عنه، وما قصرت في تفتيشي قط«.

هو ذا السؤال، وهذه حكايته.

أما الجواب عنه فقد استدعى تدخل نخبة من مفكري التنوير األلمان 
ـ 1804(،  ـ 1786(، وكانــط )1724  أهمهــم ثالثــة: مندلســون )1729 

ـ 1792(. وباهردت )1741 

التنوير؟« ما  ال�سوؤال:  »حول  ــ  اأ 

موسى مندلسون: سپتمبر 1784
تحدث مندلســون عن أمور ثالثة تهم مســألة التعريــف بالتنوير: 
معنــاه، وأبعاده، وأخطاره. ففيما يخص معنــى التنوير انتهى إلى تقرير 

ال�سجاعة  لديك  فلتكن 

عقلك،  ال�ستخدام 

على تجراأ  قل:   اأو 

بنف�سك تفكر  اأن 
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الحقائق التاليــة: ماهية »التنويــر«: اعلم علم تنبيــه ال علم تعليم أن 
حقيقة »التنوير« أنه معرفة عقلية، وأن وظيفة »التنوير« إنما هي إكساب 
اإلنســان المقدرة على إعمال تفكيره في شــؤون الحياة اإلنسانية، وأن 
غاية »التنوير« ال تخرج عن تحقيق غايات اإلنسان األسمى األربع؛ وهي: 
استكشاف الحقيقة، والتعلق بالجمال، والتوق إلى الخير، وفعل األعمال 

الصالحات. ذاك هو تحديد مندلسون للتنوير طبيعة ووظيفة وغاية.

أما أبعاد »التنوير« فقد أمكن إجمالها فيما يلي: ثمة مســيس حاجة 
لإلنسان إلى التنوير، وهي حاجة ما كان من شأنها أن تنكر؛ إذ التنوير 
مطلب إنسي، وهو مطلب جوهري لإلنسان بغاية تحقيق إنسيته؛ لكن ههنا 
حاجة اإلنسان ـ من حيث هو إنسان ـ إلى التنوير، وحاجة المواطن ـ من 
حيث ما هو عضــو في المجتمع ـ إلــى الفعل ذاته. وإن تنوير اإلنســان 
ليتعلق بكنه اإلنســان من حيث هو إنســان، أما تنويــر المواطن فيتصل 
بمطالــب »الوظيفة« التــي يؤديها و»الوضــع االجتماعي« الذي يشــغله. 
والحال أن هذيــن الجانبيــن المتكاملين من التنويــر يمكن ـ في بعض 

الظروف التاريخية واالجتماعية ـ أن يبلغا حد الصراع والتناقض.

هذه هي المخاطر التي قد تترتب على »التنوير«؛ إذ يمكن أن يحدث 
الصراع بين تنوير اإلنســان من حيث هو إنســان، وتنويــره من حيث هو 
مواطن؛ فبعض المعارف الصالحة لإلنسان من حيث صفته األولى ]معارف 
نقدية[ قد تكون ضارة به مــن حيث صفته الثانية ]مطلــب طاعة قوانين 
الجماعة[. قال مندلســون: »شــقية هي الدولة التي تحتم عليها الظروف 
أن تعترف بأن حقيقة اإلنسان ومصيره فيها كإنسان ال ينسجم مع حقيقته 
ومصيره كمواطن«. وإنها لدولة يجد أفرادها أنفســهم بين قرني إحراج: 
لإلنسان غايات أساســية وثانوية، وهو في حاجة إلى تنوير دائم، إذا ما 
أجبرته الظروف على التخلي عن األوائل ما عاد إنساناً، وتقهقر الحال به 
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إلى مرتبة الحيوان، وإذا ما أجبرته الظروف على التخلي عن الثواني ما 
بقي هو كما الغاية التي ينشدها؛ أعني مخلوقاً طيباً ورائعاً. وبالتلقاء، بال 
غايات اإلنســان ـ بوصفه هذه المرة مواطناً ـ يختفي دستور الدولة، وبال 

غاياته الثانوية ال يبقى الدستور هو هو في بعض الظروف االستثنائية.

ويختم مندلســون جوابه بالتعبير عن مخاوفه مــن أن يقود تطرف 
التنوير ـ بحسب ما سيجري عليه الحال بفرنسا أيام الثورة ـ إلى انهيار 
الدولة والمجتمع؛ إذ بقدر ما يكون المرقى عظيماً يكون المهوى عميقاً. 
قال الرجل: »كلما ازداد الشيء نباًل وكماالً؛ زادت بشاعة فساده وتحلله. 
فالخشب الذي يفسد ليس في بشــاعة الوردة التي تفسد، وهذه ال تثير 
االشــمئزاز بقدر ما تثيره جثة حيوان متعفن، كما أن هذه بدورها ليست 
بأبشــع من جثة إنســان تعرضت للفســاد. واألمر كذلك مــع الحضارة 
]الثقافة[ والتنوير؛ فكلما ازدادا نباًل في حالة ازدهارهما؛ زادت بشــاعة 
تحللهما وفسادهما. إن إساءة استخدام التنوير يضعف الشعور األخالقي 
ويؤدي إلــى التصلــب واألنانيــة والكفر والفوضى. وإســاءة اســتخدام 
التــرف والنفاق والخرافــة والعبودية.  ]الثقافــة[ يفضي إلى  الحضارة 
وكلما تقــدم التنوير جنباً إلى جنــب مع التحضيــر ]أو التثقيف[، كانا 
أفضل وســيلة لوقف الفســاد ـ والثقافة التي تســود في أمة من األمم 

نتيجة امتزاج التنوير بالحضارة تجعل هذه األمة أقل عرضة للفساد«.

التنوير؟« ما  �سوؤال:  على  »االإجابة  ــ  ب 

كانط: ديسمبر 1784
حقيقــة »التنوير« أنه خروج اإلنســان من حــال وانتقاله إلى حال: 
أما الحال األولــى فهي حال الوصايــة أو الحجر. وأما الحــال الثانية 
فهي حال االســتقالل الفكري أو التحرر. فمن شأن التنوير أن به َيخُرج 
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َرة  َعة اإِلمَّ اإلنسان ـ أو باألحرى ُيخِرج نفسه ـ من وضع التابع لغيره اإِلمَّ
إلى وضع المستقل المتحرر؛ أي إلى وضع المفكر بتفكير حر ال وصاية 
عليه وال حْجر؛ ذلك أن األصل في اإلنسان أن يكون »مفكَر نفِسِه«، وأال 
يكون غيره مفكرًا له بالنيابة. أكثر من هــذا، يرى كانط أن من واجب 
الفرد أن يفكر بنفســه، بل إن هذا األمر لَِمن أوجب الواجبات وأوكدها؛ 
إذ من شــأن فعل »التفكير« أال يقبل التصريف إال بضمير المتكلم: »أنا 
أفكر«، وال يوجــد تفكير بالنيابة أو بالوكالة أو بالبدل والعوض: »الغير 
ــوَى يفكر بــدالً مني«. وبالجملة، إن شــعار التنوير  يفكر لي«، أو »السِّ
الــذي يلخص حقيقته هو: »فلتكن لديك الشــجاعة الســتخدام عقلك«، 
أو قل: »تجرأ علــى أن تفكر ]بنفســك[ Sapere Aude«. والحال أن هذا 
الشــعار ـ الذي وجد في رســائل الشــاعر الالتيني هوراســيوس ـ كان 
رائجاً على عهد كانــط كل الرواج، وذلك حتى أنه صار مســكوكاً على 
بعض العمالت والميداليات والمنقوشــات والمنحوتات، واتخذ ترويســة 
للعديد من المطبوعات، بل وجعل شعارًا إلحدى أهم الجمعيات التنويرية 
األلمانية )جمعيــة محبي الحقيقة Aléthophiles المتأثرة بفلســفة وولف 
أســتاذ كانط(. وقد ترجم هذا الشــعار بمعان ذوات فروق دقيقة شأن: 
»فلتكن لديك الشجاعة على أن تكون ]عالماً[ فاضاًل« )ترجمة الفرنسي 
داسييه(، أو »اُجُرؤْ على أن تعرف« )ترجمة اإليطالي دا فليني(، أو »ثق 
بعقلك أكثر مما تثق بالكتب« )ترجمة اإلنجليزي ريتشارد بنتلي(...وكلها 
ترجمات تمت في القرن الثامن عشــر، فأخذ كانــط روحها وأعملها في 

توليد معنى جديد اتخذه هو شعارًا لعصر التنوير في مجمله.

لكن، دعنا بداية نتساءل: ما الذي يدفع المرء إلى تقديم استقالته 
من مجال الفكر والقبول بأن يفكــر غيره، ـ كائناً من كان ـ بالبدل عنه 
والعوض؟ أَلسبب داخلي يكون هذا األمر أم لقهر خارجي؟ يستبعد كانط 
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الســبب القهري الخارجي، وحتى إن هو حدث له أن استحضره، فإنه ال 
يفعل ذلــك إال بوصف هذا العامل عاماًل مســاعدًا ومشــجعاً. أما الثقل 
كله والمســؤولية أكثرها فيتحملها الفرد نفســه؛ إذ المســؤول عن غياب 
الشــجاعة على إعمال الفكر هو المعنياّ باألمر نفُسه. فأمر القصور إذن 
أنه ذاتي، والسبب فيه عامالن ذاتيان ُجوَّانيان ِصْرفان: الكسل والجبن. 
فمن عوائد المرء أن يكســل عــن النظر، وأن يجبن عــن إعمال الفكر. 
والحال أنــه إذا ما نحــن أْمَعناّا النظر فــي هذين العامليــن وجدناهما 
يلعبان دورًا ثانوياً، فهما ـ من جهة أولــى ـ يمنعان الفرد المعني باألمر 
من أن ينظر أمره ويتدبره، ويشــجعان اآلخريــن ـ من جهة أخرى ـ على 
الحْجر عليــه بالتفكير بالبدل منه والعوض. وإن من شــأن لســان حال 
الفــرد الموصى عليــه أن يقــول: »إن الوصاية َعليَّ لمريحــة! وما دمت 
أجد الكتاب الذي يفكــر لي، والراعي الروحي الــذي يغني ضميره عن 
ضميري، والطبيب الذي يقــرر لي نوع الطعام الصحــي الذي أتناوله، 
فما حاجتي ألجهد نفسي؟ ليست هناك ضرورة تدعوني للتفكير، ما دمت 
أقدر على دفع الثمن، وســوف يتكفــل غيري بتحمل مشــقة هذه المهمة 
الثقيلة«. هذا هو حال أغلب الناس وأكثريتهم. والحال أنه ال موصى عليه 
من غير وصي. وإنما أمــر هذا الوصي أن يحيا بتنمية الخوف من إعمال 
العقل لدى الموصى عليه، وكأن لســان حاله يقــول إذ يخاطب المذعور 
من التفكير: »ما أهول التفرد بالفكر، وما أخطر إعمال النظر بالمفرد. 
يكفيك أن تلتزم بالتعليمــات التزاماً، وأن تعمل بقواعــد العمل«. ثم ما 
ـ : »ال تفكروا!  يفتأ يزايــد فيخاطب جمهور المحجر عليهم ـ ومــا أكثره 
فالضابــط يقول: ال تفكروا، بــل تدربوا! والخازن يقــول: ال تفكروا، بل 
ادفعــوا! ورجل الدين يقــول: ال تفكروا، بــل آمنوا«. وليــس يقف األمر 
بالموصى عليهم عند حد العجز عن التفكير، بل يتعداه إلى التملي بهذا 
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العجز واالســتنامة إليه، َبلْهَ التطبع به والتعشــق له. فهــو عجز إرادي، 
وتوقف عن التفكير مشــيئي، وما تفتأ العادة بعدم إعمــال الفكر تصير 

عادة منشئية، ومن شأن العادة المنشئية أن تصير طبيعة ثانية.

هذا هــو أصل الداء، أمــا الدواء فهــو أن يقوم الجمهــور ـ الرأي 
العام ـ بتنوير نفســه، والمدخل إلى هذا الفعل أمــر واحد ووحيد: بث 
حرية إعمال الفكر في نفوس الناس. الحرية إذن وقبل كل شــيء! ذاك 
هو المطلــب. إنما أمــر الحرية أنها هي مــا به يقــوم التنوير ويتمكن 
مــن األنفس. والمقصــود بهذه الحريــة عند كانط حريــة الكالم وحق 
إبداء الرأي الحر قوالً وكتابًة. هذه هي الحرية التي يســميها فيلســوف 
كونجســبرج »حريــة االســتخدام العلني للعقــل«؛ بما يعنيــه من حرية 
ممارســة الفكر ممارسة صريحة في كل ما من شــأنه أن يمس الصالح 
العام، وبما يفيــده من معنى الحريــة األكاديمية أو حريــة العلماء في 
ائهم: »أقصد باستعمال اإلنسان  اســتعمال عقولهم وعرض آرائهم على ُقرَّ
لعقله الخاص ذلك النوع الذي يمارسه العاِلم ِقَبَل جمهور قرائه«، وهي 

أخف الحريات ضررًا.

ويقترن مفهوم »االســتخدام العلنــي للعقل« بمفهوم آخر اســتحدثه 
كانــط اســتحداثاً؛ وهو مفهــوم »االســتخدام الخــاص للعقــل«، ذاك 
االستخدام الذي يقتصر فيه العقل على مجال الوظيفة أو المهنة: »وأما 
االســتعمال الخاص للعقل فأعني به حق هذا العاِلم في اســتعماله ]أي 
اســتعمال العقل[ في منصب يشــغله أو وظيفة عهد إليــه القيام بها في 
المجتمع المدني«. إذ يجد الضابط ودافــع الضرائب ورجل الدين مثاًل 
أنفســهم في وضع إشكالي: أيســمح لهم ـ بصفتهم العلمية ـ أن يوجهوا 
النقد كما شاءوا إلى المؤسسات التي يشــتغلون في إطارها؟ أم يفرض 
عليهم طاعة األوامر حتى ال يضطرب نظام الدولة وأمنها واســتقرارها؟ 
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والذي عند كانط أن: »االســتخدام العلني العام للعقــل ينبغي أن يبقى 
حرًا في كل األوقات، وهو وحده القادر على نشر التنوير بين الناس، أما 
اســتعمال العقل اســتعماالً خاصاً فيجوز في أحيان كثيرة أن يقيد تقييدًا 
شــديدًا، دون أن يؤدي هذا بالضرورة إلى إعاقة تقــدم التنوير بصورة 
خطيرة«. فإذن، وجب التمييز في إعمال الفرد عقله بحســب ما ينتسب 
إليه: ِإْن بوصفه موظفا، فال يجوز له االنتقاد العلني وشق عصا الطاعة، 
وِإْن بوصفه عالماً، فإنه يجوز له النظر فــي مثل هذه األمور التي يجد 

فيها شططاً.

وأخيرًا كتب كانط منبهاً متنبئاً: »لو سأل سائل: هل نحيا اليوم في 
عصر متنور؟ لكان الجواب: ال، بل في عصر التنوير. ولو قســنا األمور 
باألوضاع الراهنة في مجموعها لقلنــا: إن الناس ما يزالون بعيدين عن 
واثقاً دون  استخدام عقولهم المستقلة في أمور الدين استخداماً صالحاً 
توجيه من غيرهم، وإنهم ليســوا على اســتعداد لذلك وال ُهيئوا للقيام 
بهذه المهمة. ومع ذلك، يمكن القول بأن هنالك من الدالئل ما يشــير 
إلى أن المجال قد فتح أمامهم للسعي نحو تحقيق هذا الهدف بحريتهم، 
وأن العقبــات التي تقف في وجه التنوير العــام أو في وجه الخروج من 
حالة القصور التي اقترفوها في حق أنفســهم قد بدأت تقل بالتدريج«. 

وتلك كلمة كانط األخيرة.

التنوير؟« يعنيه  الذي  »ما  ــ  ج 

باهردت: 1787
يؤكد المفكــر والمربي األلماني باهردت علــى أن أغلى قيمة يمتلكها 
اإلنســان إنما هي قيمة »الحريــة«، وأن أغلى أنواع الحريــة ـ إذا ما تم 
بين أضرب الحرية التفاضــل ـ إنما هي »حرية الفكر«. والحال أن حرية 
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التفكير وإبداء الحكم هي المصدر الحقيقي الوحيد لكل األنوار اإلنسانية. 
وأن هذه األنوار لهَي أصل كل ســعادة بشرية؛ إذ ال سعادة من غير أنوار. 
وكلما ازداد تنور اإلنســان ازدادت فرص أن يصير إنســاناً سعيدًا. ويسأل 
باهردت أســئلة ثالثة: ترى ما الــذي يعنيه »التنوير«؟ ومــا الذي يفيده 

»اإلنسان المتنور«؟ وما الذي يقصد بداللة »األزمنة المتنورة«؟

ويجيب بما يلي: على وجه السلب، ال يعني »التنوير« حجم المعارف 
التي تختزنها ذاكرة الفرد؛ إذ كم من عقول حشيت بالمعارف العديدة، 
وما أفادها هذا فــي أن تحترس من التطرف والجنــون والتعصب؛ ومن 
ثمة، ما كان »اإلنســان المتنور« هــو من امتأل عقله بحفــظ المذاهب 
واألفــكار، لكنه لم يهتد إلى فكره بإعمال عقلــه؛ بل باالتكال على عقل 
ســواه. ويتحدد »التنوير«، هذه المرة على وجه اإليجــاب، بما يلي: أن 
يتعلم اإلنسان أن يفكر بنفسه، وأن يجتهد في أن ُيكوِّن آراءه عن األشياء 
بناءً على تجربته هو ال على تجارب غيره وســواه، وأن ينظر إلى األمور 
بنفســه ويحكم عليها وفق قناعتــه العقلية، ال أن يكتفــي بترديد أحكام 
اآلخرين. كل هذا بــال مواربة للغير أو مجاملــة أو مداهنة أو مصانعة، 
وبال رضوخ ألية سلطة أو تقليد غير ســلطة العقل السليم، وبال احتكام 
إلى التحكــم والميل والهوى والتعصب والنــزوع. ويميز باهردت بين ما 
تتوقف عليه ســعادة الفرد من المعارف واآلراء وما ال تتوقف عليه، فلئن 
رضي المرء بأمر ال تتوقف عليه ســعادته ـ مثل فكــرة علمية تبين فيما 
بعد أنهــا خاطئة ـ فإنه ليس األمر ذاته لو أنــه اعتنق فكرة تدعوه إلى 
ها ضميره، أنهــا ليس له إال أن يصغي إلى نداء  أمور يأباها عقله ويمجُّ

العقل في دواخله وثناياه وبواطنه.

فقــد تحصل بهذا أن حــد »التنوير« إنما هو اقتــدار المرء على أن 
يفكــر من تلقاء ذاتــه. وبالتبع، تحــدد مفهوم »اإلنســان المتنور« على 
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أنه ذاك اإلنســان الذي اهتدى إلى أفكاره بمحــض إعماله عقله إعماالً 
شــخصياً حرًا، وال عبرة في هذا الباب بحجم المعارف وكثرتها، وذلك 
حتــى وإن كانت معارف هــذا الشــخص ضئيلة الضآلة كلهــا مختصرة 
مقتضبة؛ إذ سبق لمونتيني أن قال: أحسن العقول عقٌل انبنى بإتقان، ال 
عقل ُحِشي بالمعارف حشــوًا. وبالمثل، فإن »األزمنة المتنورة« هي تلك 

األزمنة التي يصير فيها الفرد يفكر بال إكراه 
أو اعتماد على تقليد أو محاباة غايتها الحفاظ 
على مكانة أو وظيفــة اجتماعية، أو لجوء إلى 
سلطة ُيستظل بظلها ويســتفاء بفيئها كائنة ما 
كانت. وما من زمان انمحت فيه هذه المعايير 

وانطمست إال وُعدَّ زمن ظلمات وهمجية.

ومو�سوعاته االأنوار  فكر  ميا�سم 

ما كان مفكرو األنوار وعلماؤه كلهم شيعة واحدة؛ بل كانوا متباينين: 
منهم من اعتدل، ومنهم من اشــتط. وهكذا، فلئــن اتفقت كلمتهم على 
تقويض دعائــم المجتمع األرســتقراطي المنحل، وتحطيــم الروحانيات 
الزائفة والخرافــات الجاهلة التي كان يباركها رجــال الكهنوت، فإنهم 
تفرقوا فريقين: فريــق اعتدل في نقده، وفريق تطرف في وضع أســس 
الفلســفة المادية؛ بل ودعــا إلى اإللحــاد صراحة؛ من أمثــال المتري 
وهلفتيوس وهولبــاخ. هذا وقد اتســم فكر األنوار بمياســم عــدة تكاد 

تستعصي على الحصر؛ َبْيَد أن أبينها ثالثة:

أواًل: قدم فكر التنوير نفسه ـ سلباً ـ بوصفه محاربة الخرافة، مطلق 
الخرافــة، أنى كان مصدر هــذه الخرافة: القدماء، األديان، الســلطة، 
التقاليد... والحال أن األنوار ما حاربت اإليمان بقدر ما حاربت اإليمان 

فال�سابط  تفكروا!  ال 

بل  تفكروا،  ال  يقول: 

يقول:  والخازن  تدربوا! 

ادفعوا!  بل  تفكروا،  ال 

يقول:  الدين  ورجل 

اآمنوا. بل  ال تفكروا، 
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األعمى، وال هي واجهت االعتقاد بقدر ما واجهت ما أســمته »الشعوذة«، 
وقد رأت أن الخطر على الدين ما تمثل في اإللحاد؛ وإنما في الشــعوذة 
بوصفها الجهل إذ يتصور نفســه علماً وحقيقة راســخة، أو قل: »الجهل 
إيجاباً،  المتعالم«. وبالضد، قدم عصر األنوار نفسه هذه المرة تقديماً 
وذلك بوســمه عصر الدعــوة إلى إعمــال الفكر والعقــل. وإذ صارعت 
فلسفة األنوار ضد أعدائها الثالثة: الخرافة والتقليد والسلطة، فإنها ما 
اعتقدت أنها لم تكن لتسهم في تاريخ البشرية إال بعمل السلب والهدم، 
وإنما رامت هي ـ وقد أعملت الهدم والســلب ـ أن تنشئ أسساً جديدة؛ 
إذ ما تصور في ذهن فلســفة األنــوار أن فعلها ما كان إال فعل الســلب 
ليس إال، وإنما هي عدت نفسها فعل إعادة بناء ما تهدم1: العقل انوجد 
على الدوام إنما تمت التعمية عليه، والطبيعة اإلنســانية قامت دوماً إال 
أنه تم إفســادها، واإلنســانية تبدت دائماً؛ َبْيَد أنه تم التشويش عليها، 

فلنعمل على إعادة بناء ما دمر.

ثانياً: يرى فكر األنوار أن ال مخرج من الجهالة سوى بنشر المعرفة. 
هذا هو معنى »التنوير« الحرفي ؛ إذ آمن هؤالء األنواريون بفكرة إشاعة 
المعرفة؛ أي اعتقدوا هم في الوظيفة االجتماعيــة للمعرفة؛ وذلك حتى 
يتحقق االنتصار التدريجــي للعقل على الهوى والتقليــد، والمعرفة على 
الجهالة، عاقدين بذلك األمل على انتشــار المعرفة فــي خلق رأي عام 
يرغم الحكومات على تغيير روح قوانينها ونظــام إدارتها، ويرغم رجال 
الدين على رفع أيديهم عن التحكم في مصائر الناس بإشاعة الخرافة، 
عاملين لذلك على إنشاء الصالونات األدبية والمنتديات والجمعيات التي 

شأنها أن تتكفل بإشاعة روح العلم بين الناس.

 Ernst Cassirer, op. cit., p. 239. 1 ـ 
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ثالثاً: اتسم فكر األنوار ـ أثناء نظره في أمر »الوجود االجتماعي« ـ 
بضرب من الراديكالية؛ إذ طرح هو مسألة »الوجود االجتماعي« طرحاً: 
ما الغاية من وجود المجتمع؟ وإذ اتفق كل فالســفة األنوار على ضرورة 
المجتمع، اســتؤنف حينها الســؤال: وَهالَّ نحافظ علــى المجتمع بما هو 
وكما هو؟ وكان الجواب بالســلب؛ إذ ســعى فالســفة األنوار إلى تغيير 
المجتمع القائــم إما بالثورة أو باإلصالح، ثم إنهــم تنبهوا إلى ضرورة 
السياســية، فطرحوا  والمســألة  المســألة االجتماعية  بين  الفصل  عدم 
سؤال السياسة بامتياز: بأي حق يحكمنا الحاكم؟ وكان أن اهتدوا بذلك 
إلى طرح مســألة المسائل في السياســة؛ نعني مســألة »المشروعية«، 
وأعادوا بناء المجتمع والسياسة اإلنسانيين على ضوء من فكرة »التعاقد 
االجتماعــي«. هذه هي معارف فكــر األنوار ومعالمه التي يســتعرف بها 

ويستعلم. فما أهم الموضوعات التي أنشأ هذا الفكر النظر فيها؟

»الطبيعة« مو�سوعة  1 ــ 

شــأن األنوار أنها حركة فكريــة مثنوية؛ فهــي أوالً: تحرير للطبيعة 
وللعقل معــاً من وصايــة الالهــوت، وفي الوقــت ذاته بيان الســتقالل 
الطبيعة والعقل. وهي ثانياً: بيان لتعالق العقــل والطبيعة. إنما الطبيعة 
عاقلة والعقل طبيعي، والوئام بينهما تام، فما ال أســاس له من الطبيعة 
ليس بشــيء، وما ال يخضع للعقل ليس بأمر. وفي هــذا التعالق تحرير 
للطبيعة والعقل معاً ال اســترقاق. واألصل في هذا التحرير إشــهار مبدأ 
»المحايثة« ـ للطبيعة قوانين داخلية تحكمها وليســت هي مســتمالة من 
الغيــب إال بوصــف اهلل خالق الطبيعة وواضــع قوانينهــا األزلية األبدية 
الراسخة التي ال سبيل إلى خرقها بأية حجة من الحجج كائنة ما كانت، 
ضد مبــدأ »العلو« أو »التعالــي« الذي يفيد أن ال فهــم للطبيعة إال بما 
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يعلو عليها؛ أي بما فوق الطبيعة. ومحايثــة الطبيعة تعني ـ فيما تعنيه ـ: 
نفي أفكار شأن »األســرار« و»غوامض األمور« و»التخفيات«، وبالضد من 
ذلك، تفيد هي إثباتاً ألمر »الظواهر« و»التجليــات« و»التبديات«. فمن 
شــأن الطبيعة أن تشــف للعقل شــفوفاً، وتتبدى له التبدي كله، وبمكنة 
العقل أن يكشف الطبيعة وقوانينها أبين الكشف. إنما القرن الثامن عشر 
بأكمله قام على هذه القناعة: »صار يعتقد هو أنه آن األوان كي ننزع عن 
الطبيعة ثوب الســر الذي كانت تتجلل به وتحفظه الحفظ أحرصه، وأنه 
مضى العهد الذي كانت توكل فيه إلى الغمــوض، والذي كان المفكرون 
فيه يبدون اإلعجاب بســرها الذي ال يدرك غــوره، وإنما حان الحين أن 

تجلى الطبيعة كل الجالء وأن توضع على ضوء العقل الساطع«1.

كال، مــا كانت الطبيعة تحب االســترار واالســتتار؛ وإنمــا هي تحب 
االنجالء والظهور، وما كانت هي مســتورة وتحب الستر؛ وإنما هي ظاهرة 
وتحــب الظهور. إنما الوعي البشــري هو الذي أضفى عليهــا تلك الحالة 
الملغــزة وجللها بذاك الحجاب الصفوق وأرخى عليها ســدوال من غموض، 
شــأنه في ذلك ـ كما قال ديدرو ـ شــأن ذلك المزارع الذي ال يفهم سر 
حركة عقارب ســاعته اليدوية فينسبها إلى مارد يســكن في قلب الساعة 
ويختفــي بهــا. فلنرفع عنها ذلــك الحجاب مــن الكلمات غير المناســبة 
والمفاهيم التعسفية واآلراء االعتباطية، َبلْهَ االستيهامات، وستسفر أنَهَا عن 
وجهها وتبدو بما هــي كما هي؛ أي بوصفها نظيمــة قائمة بذاتها مقتصرة 
على نفسها شارحة لذاتها بذاتها مجلية مبدية. فالحال إذن أنه نادى لسان 
الحال بفصم العرى بين الطبيعة والالهوت. صارت الطبيعة حينئذ وكأنها 
أرض محررة من الالهوت. وتحضرنا بهذا الصدد تهكمات ڤولتير مما كان 

 Ernst Cassirer, op. cit.,p. 78. 1 ـ 



»التنوير« معنى  ما 

19

يسمى في سالف األوان »علم الطبيعة التوراتي«. ذلك المبحث الديني في 
أمر العلم الذي حمل علماء الهوت ـ بل وعلمــاء إعجاز ـ في ذاك العصر 
على الحديــث عن »الهوت الطبيعة« و»الهوت الفلــك« )ديرهام( و»الهوت 
الماء« )فابرييوس(؛ بل و»الهوت الحشــرات« )ليسر(. أاََل فليرفع الالهوت 
يديه عن الطبيعة. يقول دولباخ في كتابه »نظام الطبيعة«: »إن الالهوت ـ 
بوصفه علم ما وراء الطبيعة ـ كان عدوًا للتجربة بالوالدة والمنشــأ، فكان 
بالفعل ذاتــه عائقاً ال يقهر أمام تقــدم العلوم الطبيعيــة؛ إذ حيثما ولت 
وجهها هذه العلوم إال وصادفته عقبة َكأَْداء. ما كان مسموحاً لعلم الطبيعة 
ولتاريخها ولعلم التشريح أن يرى شــيئاً مما ينظر فيه إال بعيون الشعوذة 
الســقيمة«1. وإذ ترفع الغيبيات أيديها عن الطبيعة تستطيع الطبيعة أنها 
ـ كما قال المتــري، وقد »تم تطهيرها من ســم مقدس« ـ أن »تســترجع 

حقوقها الكاملة« و»طهارتها األصلية«2.

والحق أنه لئن صح القول: إن األنموذج المعرفي الذي ســيطر على 
القرن السابع عشر هو األنموذج الرياضي، فإنه يصح ـ من هذه الجهة 
ذاتهــا ـ القول: إن الذي هيمــن على القرن الثامن عشــر هو األنموذج 
اآللي )نيوتــن(، وذلك إلى الحد الذي يمكن أن نجعــل فيه هذا البيت 

الشعري الشهير ما به يتلخص هذا العصر:
كانت الطبيعة وقوانينها غارقة في الظالم 

واستنار كل شيء نيوتن،  ليكن  اإلله:  قال 

والحال أن فالســفة القرن الثامن عشر انقسموا في فهمهم الطبيعة 
إلى فريقين: فريــق عبَّر عن وجهة النظر اآلليــة، وآخر عبَّر عن وجهة 

 Holbach, Système de la nature, tome 2. Londres: 1771. p. 331. 1 ـ 
 La Mettrie, L'homme machine. p. 111. 2 ـ 
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النظر العضوية. وهكذا عبــر الفريق األول من فالســفة القرن الثامن 
عشــر عن تصوره للطبيعــة بإعمال اســتعارات آلية مســتمالة من علم 
الميكانيــكا. وأشــهر االســتعارات الميكانيكية ثالث: اســتعارة »اآللة«، 
واســتعارة »الورشــة«، واســتعارة »المصنع«؛ إذ مثَّل دولباخ »الطبيعة« 
بما يشــبه »ورشــة عظيمة تتضمن كل ما يلزم لكــي تتصرف وتنتج كل 
المنتوجــات واألعمال التــي نحن شــاهدون عليها«. وقارنهــا پيير بايل 
بالساعة. ومن ثم امتدت هذه االســتعارات وأمثالها لتشمل أنحاء أخرى 
من الحياة؛ إذ شبه ديدرو الحياة االجتماعية بالمصنع الكبير، كما اعتبر 
»أجزاء« من »جملة = الطبيعة« عديمة األحاسيس.  البشــر  بني  دولباخ 
ذاك كان موقفاً اســتاتيكياً جمودياً. أما الموقف الدينامي فقد عباّر عن 
الطبيعة بإعمال اســتعارات عضوية مســتمالة من علم الطبيعة، وأبرزها 
اســتعارة العالم بتلر الذي صور الطبيعة بوســمها »كائناً حياً«، وأدلها 
ما عبر عنه ديدرو في كتابــه »أفكار حول تأويل الطبيعة« بقوله: ما من 
أرسومة أو أخطوطة نضعها لنرتسم الطبيعة إال ومآلها إلى فشل؛ وذلك 
ألن شأن الطبيعة أنها أبدًا سيالة بدالة ال تستقر على حال وال تستوعبها 

خطاطة أو تأويها أرسومة.

وقد ترتــب عن هــذا التخالف فــي تصــور »الطبيعــة« تباين في 
تقييمها؛ أي إسناد قيم إليها؛ إذ عزى بعض فالسفة التنوير إلى الطبيعة 
من الفضائل أســماها: فهي منبــع النور، وضمان العقــل، وهي الحكمة 
واالنسجام، وهي مصدر كل خيرية. ولو أن اإلنسان كان يقبل أن يصغي 
إلى نداء الطبيعة في ذاته لما انخدع أبدًا وال فسد؛ ألن حسبه أن يطيع 
هو قانونها المحسن الخير الطيب. فحْسب اإلنسان إذن أن يصير الخلق 
في نفســه طبيعياً، والدين طبيعياً، والسياسة طبيعية...أما من عزا إليها 

ما ضاد هذه القيم فما كانوا األكثرية؛ بل األقلية شكلوا.
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وقد ترتب عن اســترداد الطبيعة إلى حضرة الفكر أن تمَّ »تطبيع« 
أنظار الفلسفة إلى كل شــيء؛ إذ صار الحديث عن »الفلسفة الطبيعية« 
و»األخالق الطبيعية« و»السياسة الطبيعية«، والمقدمة إلى ذلك هي ما 
يلي: إنما اإلنسان ابن الطبيعة، وال وجود له إال فيها وبها، وال هرب له 
منها إال إليها، ومهما هو حاول الهروب منها فإنه مقيد بها، وذلك بفعل 
حواسه )نظرية المعرفة(، وبفعل »طبيعته« )نظرية األخالق(. وكأن لسان 
حال الطبيعة إذ يخاطب اإلنسان يقول: »ما أشد إيمانك بالشعوذة أيهذا 
اإلنســان! وما أعقم جهدك! أََو تبحــث عن رضاك خارج حــدود الكون 
الذي وضعتك فيه يدي...تجرأْ على التحرر من قيود هذه الديانة عدوتي 
الرائعة التي تتجاهل حقوقي عليــك، وتَخلَّ عن هؤالء اآللهة المغتصبين 
لســلطتي كي تعود تحت إمرتي من جديد... ُعْد إذن أيها الطفل العاق، 
عد إلى الطبيعة! إن من شــأنها أن تضمن لك السلوان، وأن تذهب عن 

روعك المخاوف التي تؤرقك والعذابات التي تثقل كاهلك...«1.
الفلســفية  أنظارهم  األنوار  أغلب فالســفة  بنى  الطبيعية:  المعرفة 
على أساس من »نظرية المعرفة« المســتندة إلى علم الطبيعة؛ إذ صار 
ال فلســفة عندهم ـ على التدقيق ـ إال الفلســفة التي تنطلق من نظرية 
المعرفــة، وال معرفــة إال المعرفــة التي تســتند إلى الحــس، وال علم 
بالحس إال العلم الطبيعي في صيغته النفســية. ولهذا صارت الفلســفة 
ضرباً من »علم النفس التجريبي«؛ بل صــارت هي لدى المتطرفين من 
ـ وال سيما منهم الفرنسيون ـ ضرباً من »الفيزيولوجيا«. ولقد  األنواريين 
آمن أتباع لوك وهيوم من الفرنســيين ـ بمن فيهــم كوندياك وهلفتيوس 
والمتري ـ بهذه الفكرة حد الهوس. وكان المتري قد اعتاد على أن يجلي 
عن حواســه الخمس قائاًل: »هؤالء هم فالســفتي«! وأخذ كوندياك على 

 Voir: Holbach, système de la nature, dernier chapitre. 1 ـ 
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عاتقه إعادة بنــاء كل تجربة إنســانية )بما فيها أكثر األفــكار تعقيدًا، 
التخيالت  النفس«، وأكثر  الفيزيائية »حركات  التســمية  والتي يســميها 
تشابكا، وأكثر التأمالت دقة( ابتداءً من األفكار البسيطة؛ أي من بسيط 
اإلحساســات القابلة للتصنيف والمتولــدة عن إحدى حواســنا العادية، 
والتي يمكــن تعيين مكان كل منها فــي موقعه الصحيح فــي أثناء تيار 
اإلحساســات. فكل مشــاهير ذاك العصر الذين اجتازت كتاباتهم حدود 
فرنســا لتصل إلى القراء في ســائر أنحاء أوروبا ـ وعلى رأسهم ڤولتير 
وديدرو وهولباخ وغيرهم ـ اتفقوا ـ بصرف النظر عن خالفاتهم األخرى ـ 
على األهميــة العظمى لهذا المذهب الحســي الذي يســتند إلى منطق 
تحليل كل شــيء حتى أصغر مركباته الذرية غيــر القابلة إلى الرد إلى 
أبسط منها، ســواء أكانت مادية أم نفسية. بهذا صارت مهمة الفيلسوف 
ـ بالدرجة األولى ـ النظر في أمر المعرفة، وقد صوره المتري ـ متأثرًا 
ال شك بعلم الميكانيكا ـ على شاكلة »المهندس« الذي يستطيع »تفكيك 
الجهاز« الذي نسميه »العقل البشري«، كما وصفه ڤولتير ـ متخذًا هذه 
المرة من الطب نموذجه الملهم ـ بأنه »عالم التشــريح« الذي يستطيع 

ح الجسم. تفسير العقل كما لو كان هو يَشرِّ

الخلـــق الطبيعي: ســجل فكــر التنوير عــودة جديدة إلــى مفهوم 
»الطبيعة اإلنسانية«، وقد عنى ذلك ـ ضمن ما عناه ـ االعتراف بنوازع 
اإلنســان وميوالتــه وحاجاته، وذلــك بوصفها متقدمة علــى كل األوامر 
والنواهــي الخلقية والدينيــة. وما من أخــالق أو ديانة ال تســتند إلى 
الطبيعة وال تقر بنوازع الســلوك البشــري الطبيعية الحسية إال وليست 
على شيء. كال، ما كان من شأنها أن تغير واقعة ثابتة في حياة اإلنسان: 
الجانب الحســي منه. وما من أخالق أعلنت عداءهــا للطبيعة إال وكان 
مآلها إلى فشــل. إنما اإلنســان ـ في األصل ـ طبيعة. فهو كائن مادي، 
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ومن ثمة يسعى إلى حفظ ذاته. تلك شــرعية أن يحب المرء ذاته، وما 
عاد ذاك عيباً، بالضد ممــا كان قد حثَّ عليه الديــن واألخالق. قالت 
مدام ديبينييه في رســالتها إلــى األب جالياني بتاريخ 29 ســپتمبر من 
سنة 1769: »إن القانون األول ]الذي يحكم الوجود البشري[ هو ضرورة 
عناية المرء بذاته، أليس كذلك؟«. إال أن هذا ال يفيد أنانية منفلتة من 
عقالهــا؛ وإنما األمر كله يتم تحت رعاية العقــل. وفضاًل عن هذا، فإن 
اإلنســان كائن روحي، ومن هنــاك يتوق إلى تحقيق ســعادته. وقد أورد 
ديدرو الحــوار التالي بين الحكيم ومريــده: »الحكيم: ما هي في رأيك 

واجبات اإلنسان؟

لكن  ذاتــه«؛  يســعد  أن  »هــي  التلميذ: 
ال حفظ للذات وال سعادة بما يخالف الطبيعة 
والعقل. وقد كتب ديدرو مؤسساً لهذه األخالق 
الطبيعيــة: »أتريد أن تعــرف التاريخ الموجز 
لبؤســنا؟ إن كنــت تريــد ذلك فهاكــه: كان 
يوجد إنســان طبيعي، فأُدخل في هذا اإلنسان 
إنسان صناعي، ونشبت في ذلك الكهف حرب 

مســتمرة دامت حياة البشــرية جمعاء. فحيناً يكون اإلنسان الطبيعي هو 
األقوى، وحيناً ُيسقطه اإلنسان األخالقي والصناعي على األرض ويهزمه. 
وفــي كلتــا الحالتين يكون الممســوخ التعــس متجاذباً كأنه بين ِشــقَّي 

بة، متألماً ممددًا على عجلة التعذيب، شقياً بال انقطاع«. الكاُلَّ

والحــق أنه لو نحن اتبعنا الطبيعة في إرادتهــا الجلية لوجدنا أنها 
خياّرة، وأنها تميل إلى إسعاد اإلنسان. لقد اعتقد علماء الالهوت وعلماء 
األخالق المثاليون ـ عن وهم بال شك ـ أن اإلنســان ينشأ رَْذالً شريرًا، 
أو أنه أثــر من آثار قصة الخطيئة والســقوط. ومن هنا نشــأت أخالق 

الطبيعة  كانت 

غارقة  وقوانينها 

الظالم في 

نيوتن،  ليكن  االله:  قال 

�سيء كل  وا�ستنار 
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تشــاؤمية تقسو على اإلنســان القســوة كلها. وهي أخالق تدين الغرائز 
واألهواء على أنها منبع الرذيلة والشر. والحال أن األهواء واقعة طبيعية، 
وإذن يكون من الخطأ إرادة محوها من اإلنســان، ومن االســتحالة فعل 
ذلك؛ ألننــا باألهواء نحيــا، كما أن الرغبــات الزمة لحياة أجســامنا. 
أََفهَْل ننكر أجســامنا؟ واألمر أشــبه ما يكون بالمالحة البحرية: كما أن 
الربابنة يخشون سكون البحر المريب ويتمنون الريح التي تدفع سفنهم، 
ولو كانت هذه الرياح تجلب العواصــف أحياناً، فكذلك هي األهواء من 
شأنها أن تحركنا، ومن الطبيعي أن نخشى أن تغرقنا إذا ما نحن بالغنا 
فيها. ومع ذلك، فإننا ال نستطيع بسواها أن نبحر. وما دام أن من شأن 
األخالق أن توجه األهواء، فستكون بمثابة البوصلة والخريطة التي تسمح 
لإلنسان بأن يتبع الســبيل الذي تعينه الطبيعة له نحو السعادة. وأكثر 
من هذا، إن اللذة نفســها ينبغي أن يعاد لها االعتبار؛ وذلك ألنها نعمة 
منحها الخالق األسمى لمخلوقاته. وفي الوقت الذي كان فيه الفيلسوف 
التقليدي يخشى التصريح بميله إلى تحصيل المتع، فإنه ما خشي ڤولتير 
من الجراءة على أن يصرح: »ما أحسبني إال فيلسوفا، في االشتهاء راغباً 

ولالستلذاذ طالباً«.

الدين الطبيعي: ارتأى فالسفة األنوار أنه ليس لنا أن نتقبل الدين 
ونخضع له بــال إعمال عقل؛ وإنمــا على الدين أن ينبع مــن اهتمامات 
اإلنسان، فليس على اإلنســان أن يهيمن الدين عليه كما لو كان هو قوة 
خارجية ضاغطة، وإنما عليــه أن يقبل على الدين بمحض إرادته ورغبته 
وبما يوافق حريته الداخلية وضميره. كال، ما كان الدين وهباً من اهلل؛ 
إنما الدين كسب من اإلنسان. ولهذا سعى فالسفة األنوار إلى أن يصير 
الدين طبيعيــاً. وهو يصير كذلك؛ ألنه حينئذ ال يكون ســوى انبثاق من 
الطبيعة، وينبع آنَها من الغريزة التي وضعتها الطبيعة فينا لكي تســمح 
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لنا بأن نميز الصالح من الطالح والخير من الشر، وأيضاً ألنه بدالً من 
أن يجعلنا الدين الصنعي الوضعي نُعداّ حياتنا الفانية كما لو كانت هي 
محنة، نجعل من الدين تابعاً للطبيعة التي تريد سعادتنا من غير محنة.

ومبادئ الدين الطبيعي هذا مبادئ عقلية شــديدة البساطة تقضي 
ـ أول ما تقضــي ـ اإلقرار المعقول بوجود إله خالــق لهذا الكون. وفي 
هذا يقول ڤولتيــر: »كنت أتأمــل في هــذه الليلة، وكنت منغمســاً في 
مشــاهدة الطبيعة، وكنت أعجب بعظم وســير وعالئق هذه الكرات غير 
المتناهيــة التي ال تعرف الغوغاء كيف تعجب بهــا، وكنت أعجب أيضاً 
بالعقل الذي يرأس تلك المحركات الواسعة، وكنت أقول لنفسي: ينبغي 
أن يكــون المرء أعمــى لكي ال يبهره هــذا المنظر، وينبغــي أن يكون 
غبيا لكي ال يقر ِبُمنشــئها، وينبغــي أن يكون مجنوناً لكــي ال يعبده«. 
غيــر أنه ما كان هذا اإللــه باإلله الذي يضايق مدينة البشــر؛ إذ لن 
ُيحدث فيها االضطراب بســبب من غضبه، وال التكدير بسبب من تمليه 
بعبودية البشــر. إنه الموجود األســمى، والحال أننا إذا ما نحن محونا 
كل مــا أضيف إلى هــذا االعتقاد الطبيعــي مما يبدو لنــا خرافياً من 
آراء الكنيســة القديمة والجديدة، فإن ما ســيبقى إنمــا هو صورة إله 
خالص، بعيد كل البعد متوار كل التواري، ال تهمه شــؤون البشــر. ما 
فائدة األسرار؟ والطقوس؟ والكنائس؟ والمعابد؟ إن جزيرة العقل هذه 
ستكون أكثر بهاء بال قباب وبال أبراج للنواقيس. دين بال سر: ذاك هو 
الدين الطبيعي. فما الغايــة من بقاء رجال الدين إذن؟ قصارى القول: 
إن إقرار المــرء بموجود واحد هــو اهلل، وتوجيهه قلبــه من وقت آلخر 
نحوه، وكفه عــن األفعال التي تخل بالشــرف في محيطــه الذي يحيا 
فيه، وتأديته بعض الواجبــات الخلقية اتجاه المجتمع، هو األمر الديني 
الطبيعي الوحيد، وما عداه ـ من طقوس ومناســك وعبادات ـ إنما هي 
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أمــور عرضية طرأت علــى الدين الطبيعي، وليســت هي مــن جوهره، 
فأفسدته وشوهت معالمه: فضلة كانت هي ال عمدة.

»االإن�سان« مو�سوعة  2 ــ 

وما موضع اإلنســان من كل هذا؟ يقول ديدرو مجيبــاً:»إذا ما أقصي 
اإلنســان أو الكائن المفكــر المتأمل من على ظهر البســيطة، فإن منظر 
الطبيعة المؤثر الســامي لن يصير إال محزناً وأبكم. فيصمت آنَها الكون 
ويستولي عليه الســكوت والضجر، وما من شــيء إال ويستحيل إلى عزلة 
شاملة، فتصير إثرها الظواهر هملى نسية منسية؛ ذلك أن وجود اإلنسان 
هو الذي يجعل هذه الكائنات ذات أهميــة. فلماذا ال نجعله المركز الذي 
تتركز عليه شــتى النواحي...إن اإلنســان هو الكلمة الوحيــدة التي علينا 
ف ديدرو اإلنســان تعريفاً إيجابيــاً في »دائرة  أن نبدأ منهــا«1. ولقد عراّ
المعارف« فكتب يقول: »اإلنســان اســم مذكر، وهو كائن حســاس متأمل 
مفكر، يمشــي بحريــة على ســطح األرض، ويبــدو أنه علــى رأس جميع 
الحيوانات األخر التي يســود عليها، وهو الذي شأنه أن يحيا في جماعة، 
والذي اخترع العلوم والفنون، والذي لديه مفهوم عن الخير والشر خاص 

به، والذي اتخذ لذاته السيادة، واصطنع لنفسه قوانين، وهلم جرا...«.

والعجب كل العجــب أن هذا التركيز على اإلنســان أتى في حقبة من 
الزمن شــهدت علــى زوال نظام بطليمــوس الفلكي الــذي كان يجعل من 
اإلنسان من يســكن مركز الكون وذلك ما دام هو يسكن في األرض! وإذ 
اكتشف اإلنســان أنه ما عاد يسكن في مركز الكون وإنما في كوكب ضئيل 
إذا مــا هو قورن بغيره، صار مــن المتعذر أنها تبريــر أهميته في الكون، 

1 ـ ذكــره بيوري في كتابه: فكـــرة التقدم. ترجمة أحمــد حمدي محمــود. المجلس األعلى 
للثقافة. القاهرة 1982. ص. 143. 
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وانحلت مكانته التي غدت مساوية لحشرة على كوم من وحلاّ، كما تصوره 
ڤولتير في كتابه »ميكروميجاس«! غير أن إنســان األنــوار ـ وقد علم هذا 
األمر ـ لم يأبه له. أاَلَ ما أوســع حيلته! قاتله اهلل ما أشــده َمِخيلة! فبعد 
أن أُخرج من بيته ـ أي من مركز الكون ـ اكتشــف طريقة جديدة الستعادة 
أهمية ذاته؛ فكان أن فســر هو مكانته الجديدة المتواضعة على أنها تحرر 
من عبء كوني، ولما اكتشــف نفســه يحيــا في جزيرة تافهــة تطفو على 
ســطح الفضاء الهائل؛ انتهى إلى االعتقاد بأنه سيد مصيره، فبوسعه اآلن 
الخالص مــن المكونــات العتيقة لعقله شــأن التعلل بالغائيــة وبالخطيئة 
األزلية وغيرها، وذلك بعد أن غدا قادرًا على شق طريقه بنفسه ولوحده1.

هذا هو اإلنســان الذي احتفت به فلســفة األنوار، وهــو الذي كتب 
عنه ليسنج ســنة 1753 في معرض تعليقه على كتاب ڤولتير »المقال في 
العوائد« يقول: »إن أســمى ما يهتم به اإلنسان هو اإلنسان نفسه«، كما 
ذكره هردر فقال: اإلنسان هو ما ليس كل حيوان بإمكانه أن يكون؛ أعني 
أنه »ابن اآللهة« و»ملك األرض«. وإن لمن منائحه الكبرى التي بفضلها 
َبزَّ الحيوان وفاقه منحتان جليلتان ال ثمن لهما: »العقل« و»الحرية«. فما 
الحيوان إال »عبد ُمنَْحٍن«، أما اإلنسان فإنه »أول الخليقة تحررًا«. ومن 
هو إنســان األنوار؟ هو ذاك اإلنســان الذي تخلى ـ بــال تحفظ يذكر ـ 
عن كل مدد غيبي، وهو الذي شــق طريقه بنفسه وبقدراته الذاتية نحو 
اكتشــاف الحقيقة، وهــو الذي آمن في قرارة نفســه أنه ما كان شــأن 
الحقيقة أن توهب إليه َوْهباً، وإنما الشأن فيها أن تنتزع االنتزاع، وذلك 

بالتعويل على قوى اإلنسان وقواها وحدها2.

1 ـ بيوري: فكرة التقدم. ص. 144. 
 Ernst Cassirer, op. cit., p. 154. 2 ـ
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»العقل« مو�سوعة  3 ــ 

يتحدد اإلنســان في األنــوار ـ أول ما يتحــدد ـ بالعقل، ولعل عصر 
األنوار هو العصر الذي فاخر بكونه »عصر العقل«، والذي دعا فالسفته 
الدعاوى المتكررة إلى »العودة إلى العقل«، و»االئتمار بالعقل«، و»إعمال 
العقل«، و»االحتــكام إلى العقل«... وذلك بحيث ناضلت فلســفة األنوار 
تلك في كل المجاالت ضد سلط العادة والتقليد والسلطة. فعصر األنوار 
هو العصر الذي تم فيه اكتشاف استقالل العقل وفرضه في كافة مناحي 
الحيــاة، وذلك بعد أن هو ظل لعهــود طوال ُينظر إليــه بوصفه »خادم 
الوحي« و»عبد الالهــوت«، بل وكما قال مارتن لوثر »بغي الشــيطان«. 
ى هو باسمه،  وما زال عصر األنوار ُيعنى بأمر العقل ويمدحه حتى تســماّ
فقيــل له: »عصر العقل«. لقد شــكَّل العقل لمختلــف اهتمامات مفكري 
ذاك العصر »الملتقى« و»المجمع« و»الناظم« لشتيت أفكارهم المتنوعة، 
بل إنه »عباّر عــن كل رغبات العصر تعبيرًا، وأفصح عن مجهوداته كلها، 
وأبان عما رامه وما حققه«1. وقد مثل ڤولتير اإلنســان إذ ال ُيعمل عقله 
باألعمى إذ يراد به أن يحكم على األلوان، وأضاف قائاًل: إنه لمن حسن 
عناية الطبيعــة بنا أنها زودتنا بالعقل )بوصفــه المقدرة على التحليل(، 
الذي هــو بمثابة الُعكاّازَة للضرير، يســاعده على فهــم العالم المحيط 
به2. وعقب علــى هذا في مكان آخر: صرنا نحيا فــي عصر صار العقل 
فيــه يقتحم كل مجاالت الحياة ويتقدمها: في قصــور الكبار وفي متاجر 
البورجوازيين وصغار التجار. وال مجال إليقاف هذا التقدم؛ إذ من شأن 
ثمار العقل أن تنضج وُتؤتي أكلها؛ ذلك أنه من نواميس عالم الفكر أن 
من شأن العقل أال يوجد وأال يحفظ إال إذا ما هو َتَخلَّق كل يوم وَتوَلََّد.

 Ernst Cassirer, op. cit., p. 41. 1 ـ
 Voltaire, Traité de la métaphysique, p. 172 2 ـ .174 ـ
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هذا وقــد قامــت حركــة األنوار على أســاس مــن فكــرة تصحيح 
واستبدالها بحقائق. رمز إلى العمل األول كتاب بايل »القاموس التاريخي 
والنقدي«. ورمز إلــى الثاني كتاب »دائرة المعارف«. ولقد أعمل مفكرو 
األنوار النظر في »العقل« وأعادوا وراجعوا، فاستقرت بهم أنظارهم ـ في 

األغلب ـ على أن للعقل البشري سماٍت:

ومن ســمات العقل األولى: أنه »كوني«؛ أي أنه واحد ومتماثل لدى 
جميع بني البشــر، لدى كل إنسان مفكر، ولدى كل أمة أنى كانت، وفي 
كل حقبة زمنية أين تجلت، وفي كل ثقافة مهما كانت أصولها وفصولها، 
بال مدافعة وال اســتثناء. فكنه العقل يكمن في كونه ثابتاً واحدًا راسخاً 
خالدًا متعالياً عن الزمان والمكان واألحوال. أما االختالف المستفاد من 
مشاهدة أحوال األمم فعائد إلى تفاوت استخدام هذه المادة الخام، كل 

بحسب ظروفه.

ومن ســمات العقل الثانية: أنه »كاف« بذاتــه ال يحتاج إلى تكملة 
أو هداية من غيره؛ إذ من شــأن العقل أن يكتفي بنفسه، ومن شأن من 
يملكه وُيعمله بال تســرع أال ينخدع البتة، وما كان هو بحاجة إلى سلطة 
فوقه؛ بل إن السلطة ربة الخطأ والشبهة، وكذا التقاليد والقدماء... وما 

من خطأ إال وهو إرث من التصديق في عمى، وعدم إعمال التجريب...

ثالثاً: إن ســمتي »الكونية« و»الكفايــة« ال تفيــدان أن العقل هبة 
نهائية لإلنســان ُولدت كاملة مكتملة؛ إنما هو »كســب« أكثر منه وهب، 
فهو مكســوب ال موهوب. ولئن كان فالســفة القرن السابع عشر )نخص 
وا العقل  بالذكر هاهنا ديكارت واســبينوزا ومالبرنش واليبنتز( قــد عداّ
»خزان األفكار الفطرية« التي يلهمها اهلل اإلنســان، فإن فالسفة القرن 
الذي يليــه أدركوا العقل بمعنى أشــد تبايناً وأكثر تواضعــاً؛ إذ ما عاد 
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العقل جماع أفكار فطرية متقدمة عن كل تجربة، شأنه أن يعباّر عن كنه 
أكثر مما هو  األشياء المطلق، وإنما صار العقل يعرف بوصفه استكساباً 
استوهاب. ما عاد هو ـ بحســب استعارة كاسيرر ـ الخزينة العامة؛ حيث 
كنزت الحقيقة كنزًا تنتظــر المنقب عنها، وإنما صــار هو قوة، أصيلة 
وأوليــة، ال تقدم لنا الحقائق جاهزة؛ وإنما تســتحثنا على استكشــافها 
واالســتئمان عليها. وما عاد العقل »مضموناً« أو »محتوى« من المعارف 
والمبــادئ والحقائق؛ وإنما غدا هو »طاقة« لقــوة ال يمكن أن تدرك إال 

في أفعالها وآثارها.

رابعاً: صــارت وظيفة العقل تتمثــل في جهدين أساســيين: »الحل« 
و»العقد«، فهــو »يحل« ـ أو قل: »يحلل« ـ الوقائــع والمعطيات واألفكار 
والتقاليد ـ أكانــت علمية أم دينية ـ من »تراكيب« إلى »بســائط« ـ ال 
يعرف الســكينة وال الطمأنينة وال الراحة وال يهدأ لــه بال إال بتفكيك 
»الحقائق الجاهزة«، فــإذا به إذ »حل« »يعقــد«؛ أي يعيد بناء ما حله 
نشأة جديدة صارمة دقيقة منطقية. هذا هو ما كان يميز العقل األنواري: 
كال، ما كان العقــل »كائنا«؛ وإنما هو »فاعل«، إنمــا العقل »الفعل« ال 

»الكينونة«، فهو نشاط ال كيان.

خامســـاً: ما عادت مهمة العقــل مقصورة على المهــام التي توالها 
في العصــور المتقدمة؛ أي إعمال الفكر في مجــال المعرفة ـ »الحقيقة 
ـ وإنما ـ  النفســية« )الســيكولوجية(  الطبيعية« )الفيزيائية( و»الحقيقة 
وهذا جديد العقــل األنواري الذي ال يكاد يســبقه إليه أحد ـ صار إلى 
إعمــال النظر في مجــال »الحقيقــة االجتماعية«؛ أي التفكر في شــأن 
»الدولة« و»المجتمع«، وذلك بالســعي إلى »تفكيك« كيانهما ـ نظرياً ـ 
وإعادة بنائــه البناء المســتأنف الجديد. إذ هدفت هذه الفلســفة إلى 
تحويل دولة القســر إلى دولة العقل، وتحويل المجتمع الذي كان نتيجة 
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للضــرورة العمياء إلــى المجتمع الذي هــو نتاج الحريــة؛ أي بالجملة 
الواحدة، تأسيس عالم اإلرادة ]العاقلة[، ودولة اإلرادة ]العامة[، ومجتمع 
اإلرادة ]الحرة[. فمن شــأن اإلنســان أنه ال يولد في »فراغ« وإنما يولد 
في »مجتمع« و»دولة«. وهذا واقع ما كان هو مســؤوالً عنه، فما شــيده 
ــده؛ وإنما وجــده هكــذا متقدماً على  هــو وال أقامــه وال نظمه وال نضاّ
وجوده، فاصطدم به أســوأ اصطدام يكون؛ وذلك ألنــه صار كل ما هو 
مطلوب من اإلنســان أن يمتثل لهذه المنظومة امتثاالً؛ َبْيَد أن لالستكانة 
لألمور حدودًا تقــف عندها؛ فالواجــب أن يعمل العاقــل عقله في فهم 
هــذا األخطبوط الذي يحكمه. هــا هو ذا ُيخضع المجتمــع إلى محكمة 
العقل، يسائله حول مشروعيته وحقيقته وصالحيته. ها هو ذا منهج الحل 
يبــدأ في العمل: مــا الدولة ـ بوصفهــا إرادة عامــة ـ إال جماع إرادات 
فردية: إرادتي وإرادتك. وما كانت الدولة وال المجتمع »معطيين«؛ وإنما 
لزم البحث عن أصولهما المنشــئية؛ إنما هما جســم تسري عليه جميع 
أدوات تحليل الجســم الطبيعي، ومن ثمة لزم أن يخضع لمبضع العقل 
وأن يأتمــر بإمرته. ههنا فرصــة أيضا إلعمال منهجيــة »الحل والعقد« 
من جديد، وهكذا يفكك كوندياك ومونتســكيو وروسو المجتمع والدولة 
ويعيدان بناءهما من جديد: بحســب كوندياك، شأن المجتمع أنه »جسم 
صناعــي«، مؤلف مــن »أجزاء« متآثــرة بحيث يؤثر بعضهــا في بعضها 
اآلخر، قائم على التوازن. وفي رأي مونتسكيو إنما المجتمع »جملة قوى« 
وال وازن بينها إال بالتََّحــاد ـ كل قوة َتُحدُّ األخرى )القوة القضائية تحد 
القوة التنفيذية مثاًل( ـ وفي نظر روســو »تنحل« الدولة ـ بوصفها إرادة 

عامة ـ إلى إرادات فردية، وكأنها جماع عملية حسابية بسيطة...

ولهذا العقل األنواري مضادات، وأهــم مضاداته ما اعتاد هو على 
توســيمه بوســم »الجهالة«، وقد عبَّر عن هــذه الفكــرة پييترو ڤيري 



دراسات

32

Pietro Veri خير تعبيــر في مقال له بإحدى المجالت اإليطالية ســنة 

1764 ســماه »معبد الجهالة«، وجاء فيه على وجه التخصيص: تقطن 
الجهالة قصرًا متهدماً هندســته قوطيــة، وعلى بابه األكبــر نُِحت فم 
ضخــم يتثاءب، وقد مأل ذلك المبنى الواســع جمهور مــن المترددين 
والثرثارين واألغبياء ليس لهم علم بما تعنيه الجهالة وال هم يعرفون 
أين يقيمــون، وكانت الحوائط مغطاة برســوم مفزعــة ترمز إلى نتاج 
عصور من سيادة الجهالة الجهالء كالغرائق والحروب المدنية والموت 
واإلقحال. وفوق منصة عالية وقفــت امرأة عجوز عجفاء، وطفقت تردد 
في كل لحظة، وبلهجة متعاظمة، قولها:»أيها الشــباب، أيها الشــباب، 
، ال َتِكلوا أموركم إلى أنفســكم؛ ألن ما تشعرون به ليس  اســتمعوا إليَّ
ســوى أوهام، ولتكن عندكم ثقة في القدماء، وآمنوا بأن كل ما فعلوه 
كان أمرًا حســناً«. وفي الوقت ذاته يهجم شــيخ هــرم ويصرخ قائال: 
» أيها الشــباب، أيها الشــباب، إن العقل خرافــة، وإذا كنتم تريدون 
أن تســتبينوا الحق مــن الباطل فاتبعــوا آراء الجموع، أيها الشــباب، 
إن العقل خرافة«. هذا ما تمردت األنوار ضــده. وللخريف دوماً نفس 

الربيع ليهزمه.

»الحرية« مو�سوعة  4 ــ 

يتحدد اإلنســان في فكر األنوار ـ ثاني ما يتحدد ـ بوصفه »حرية«. 
مفتونة هي فلســفة األنوار بفكرة »الحرية« حد االنتشاء، وذلك حتى أن 
ديدرو أنشأ في رســالة إلى األميرة داشوف )3 أبريل 1771( يقول: »إن 
لكل عصر روحه التي تميزه، والبادي أن روح عصرنا هي روح الحرية«، 
والظاهر أنه ما وجد عصر كثر فيه القول بالحرية والتغني بها، ومالحظة 
غيابها بالفعــل وتمني حضورهــا كل التمني، قدر عصــر األنوار؛ بل إن 
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يوطوبيا الحرية صارت هي القاسم المشترك بين فالسفة ذلك العصر. 
هذا ولقد وضع هؤالء الفالســفة مرقاة للحرية: أعظم الحريات منزلة: 
حريــة الفكر أو الضمير أو االعتقاد، ومبناها علــى أن يكون المرء حرًا 
في أن يفكر تبعاً لعقله، وأن يعباّر عن فكره بالكالم والكتابة، وحرًا في 
أن يختار ديانته تبعاً لضميره، سواء أكانت الكاثوليكية أم البروتستانتية 
أم البوذية أم اإلســالم إذا أراد ذلك. تليها تراتبية حرية المرء في أن 
يكون مستقاًل في حركاته، فيمكث في بلده أو يجتاز حدودها دونما عائق 
أو مانع أو حاظر، ثم أن تكــون ثمة حرية المالحة والتجارة والصناعة. 

والحال أن هذه الضروب من الحرية المرجوة 
تأسست وانتظمت في صورة واحدة، هي صورة 
»الدولة الحرة«. على أن مفكري األنوار أقروا 
بأن واقــع بلدانهم ـ حيث يســود »االســتبداد 
من  أفضل  المتنور«( ـ  )»المســتبد  المستنير« 
واقع بلدان الشــرق حيث أفاضوا الحديث عما 
أسموه »االستبداد الشرقي«، والذي يتحول فيه 

الرعايا إلى عبيد للمستبد بأسوأ عبودية تكون. ولقد كان مفكرو األنوار 
يستطيعون أن يقولوا كل السوء عن االســتبداد اآلسيوي دون أن يعرضوا 
أنفســهم ألي خطر ـ رقابة، منع، ســجن، نفي ـ فلم يكونــوا يرون في 
هذا االســتبداد المنبوذ شــرفاً وال عظمة وال مجدًا، ولم يكونوا يجدون 
لتفســيره من ســبب، اللاّهم إال الخوف الذي رســخ في أذهان الرعايا، 
فاســتكانوا إليه واســتناموا له. ولعل صورة »االســتبداد الشرقي« هذه 

إحدى تركات فلسفة األنوار التي ورثها الفكر السياسي الالحق.

وما فتئ مفكرو األنوار يســوقون الحجج تعقــب الحجج على »حرية 
اإلنسان«، حتى أنشــؤوا هم ما يمكن تســميته »الهوت الحرية«، قالوا: 

اإن�سان  الأي  لي�س 

يفر�س  اأن  في  ال�سلطة 

ما  اآخر  اإن�سان  على 

يوؤمن  اأن  عليه  يجب 

الأجل  يفعله  اأن  اأو  به 

هو روحه  نجاة 
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إننا أحرار؛ ألن اإلله قد ترك لنــا االختيار بين الطريقين الذين ينتهي 
أحدهما إلــى النجاة واآلخــر إلى الهلكــة. وإننا أحــرار؛ ألن الموجود 
األســمى ال يمكن أن يكــون قد صنع منــا دمى يجتذب خيوطهــا. وإننا 
أحرار؛ إذ أننا لــو لم نكن كذلك لما كانت هنــاك أية حكومة ممكنة، 
ولصارت اآلراء والتعليمات واألوامر والعقوبات والمثوبات غير مفيدة، بل 
لكانت موازية لوعظ ســنديانة إلقناعها أن تســتحيل برتقالة، وذاك ال 
يمكن ولن يمكن. وما دامت التجربة تثبــت لنا أنه من الممكن إصالح 
الناس، فلنســتنتج أننا لســنا آالت إنما نحــن أحرار. حقــا إن أفكارنا 
محــدودة بأحاسيســنا، ولكن أفعالنا ليســت محــدودة. وإذن »الحرية« 
ف بأنهــا المقدرة على الفعــل أو عدم الفعل تبعــا للتوجيهات التي  ُتعرَّ
تشــير بها علينا أفكارنا. وإننا أحرار، ولو لم نكن كذلك لمر كل شيء 

كما لو كنا أحرارًا؛ فلنعتقد إذن أننا أحرار.

والحــال أن العديــد من مفكــري األنــوار وجدوا أن اإلنســان حر 
بالطبيعة؛ قال ديــدرو: »إن ابن الطبيعة ]= اإلنســان[ يمقت العبودية، 
ولما هو كان عدواًّا لدودًا لكل ســلطة، وإن اإلجبار ليهينه، وإن الحرية 
لهــي أمنيتــه، وإن صيحتــه لهــي الحرية. وفــي إغضائه عــن روابط 
ًا بإقطاعيته القديمــة ]= حريته[«. وأضاف  المجتمع، هــو يطالب ســراّ
ًا، فهو المخلوق الحر  هردر: إن اإلنســان مجعول من أجل أن يكون حــراّ
بامتياز، ودليل حريته أنه مالك ميزان التمييز بين الخير والشر والحق 
والباطل، وأن من أوجب واجباته أن يختار بينهما، ومن شأن الخيرة أن 
تكون حجة على الحرية. ولئن هو حق أن هذه الهبة التي وهبها اإلنسان 
من بين المخلوقات دون ســواه ـ أعني هبة »الحريــة« ـ قد يكون فيها 
بعض الخطر؛ إذ يمكن لإلنسان شــيئاً فشيئاً ومع مرور األيام أن يتعلم 
أن يحب القيود ـ ومن ثمة قد ينحط إلى درك أسفل من درك الحيوان 
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ـ فإنه يحق القول، مع ذلك: إن اإلنســان أوتي المقدرة على أن يختار، 
وذلك حتى لئن هو اختار األمر األســوأ. َبْيَد أن وجود صفوة من الناس 
اختــارت األمر األَْخيَر واألفضــل واألهدى لَينهض دليــاًل ـ وأيما دليل، 
ونعم الدليل هــو ـ على حرية اإلنســان؛ بل على أنه مجعــول من أجل 

الحرية ومسخر لها1.

على أن بعض فالسفة األنوار تجنبوا النقاشات النظرية حول مسألة 
»الحرية« ـ بما كان يجعــل منها مفهوماً مجردًا ـ فمالــوا إلى االعتبار 
العملي، ال ســيما منه لحرية السياســية. هذا ڤولتير، مثــاًل، اعتبر أن 
ليس المقصود بنــاء مفهوم مجرد عــن »الحرية«؛ وإنما بيــان فائدتها 
العملية في حياة المجتمــع، وذلك باعتبار أن أمر الحرية أمر عملي، بل 
إنه لألمر العملي بامتياز. ومن هنا اقترنت مســألة »الحرية« في عصر 
األنوار بمسألة »حقوق اإلنسان«؛ إذ ما الذي يعنيه ـ في آخر المطاف ـ 
أن يكون المرء حرًا ما لم يفد أن يعلم ما هي حقوق اإلنسان وأن ينعم 
بها؟ ذلك أن المعرفة بهذه الحقوق، تعني ـ أوالً وقبل كل شيء ـ الدفاع 

عنها2. وهذا ما نذر ڤولتير حياته له.

»الت�سامح« مو�سوعة  ــ   5

يترتــب عن القول بمبــدأ »الحرية« القول بمبدأ »التســامح«؛ ذلك 
أن من أهم أشــكال الحرية اإلنسانية حرية االعتقاد، والحال أن مفكري 
األنوار وجدوا أمامهم تراثــا من التعصب كبيرًا، يكفي أن نشــير ههنا 
إلى بعض وجوهه: هذا القديس أوغسطين ما أغنى عنه فكره وال حكمته 

 Johann Gottfried Herder: L'homme est organisé pour la liberté, cité in: Qu›est ce que les 1 ـ
 lumières? op.cit., p. 87 89 ـ.

 Voir par ex, Voltaire: Lettres philosophiques (Lettre IX). 2 ـ 
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من التعصب ضد ســائر األديان غير المســيحية، مبررا ذلك بأن إلزام 
األغيار على الدخول إلى المسيحية من شأنه أن يفيد ـ على األقل ـ في 
تعليمهــم! )أو كما برر كالفن إحراق ســرفت في جنيڤ فــي 28 أكتوبر 
ســنة 1553، الذي اتهم بإنكار التثليت، علــى أن المبتغى منه إنما هو 
إرادة إنقاذ روحه المعذبة!( مســتندًا في تبرير دعــواه هذه إلى العبارة 
الواردة في إنجيل لوقا )إصحاح 14، عبارة 23(: »أرغموهم على الدخول 

.»Compelle entrare

وقد تبعه فــي ذلك القديس تومــا األكويني الذي ميــز بين الكفر 
والهرطقة والردة، فأما الكفار فال ينبغــي أن يكَرهوا على اإليمان؛ ألن 
اإليمان شــأن إرادي، وأما المرتــدون فيجب قتلهم؛ ألنهم ينشــرون داءً 
يهلك الروح! إال أنه لربما خفف من هــذه الغلو موقف لوثر الذي قال: 
»ينبغي هزم الملحديــن بالقلم ال بالنار«. وفي تعليق پيير بايل على قول 
اإلنجيل: »أكرهوهم على الدخول«. يؤكد فيلســوف التســامح على أنه ال 
أمر أفظع من إرغام النــاس بالقوة على تغيير دينهم، مشــددًا على أن 
عبارة المسيح هذه ال ينبغي أن تحمل على معناها الحرفي، وإال خالفت 
هي مقتضى العقــل؛ إذ من غير المعقول أن يفرض اإليمان باإلكراه وهو 

الذي من شأنه أن يتأتى باإلقناع.

وفضاًل عن هذا، فإن اإلنجيل نفسه ما يفتأ يحث على إعمال اللين ال 
الشدة، فليترك إذن كل إنسان لضميره، حتى إن هو أخطأ أو ضل سواء 
السبيل أو شــذ عن المحجة. والحال أنه عندما يتعارض العمل اإليماني 
والواجب األخالقي، ويعارض الشاهد الديني الضمير الخلقي، فإنه من 
ألزم الحلول إعطاء األولوية المطلقة للضمير الخلقي. أكثر من هذا، إن 
من شأن الضمير الخلقي أن يكون شاهدًا على الدين، وذلك حتى حينما 
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تتعارض في الدين نفسه الحقيقة والفرية واالجتهاد واالبتداع. والمترتب 
عن هذا ضرورة التخلي عن المعنى الحرفي آليات التوراة واإلنجيل كلما 
وجدنا فيها ما يدلُّ ـ ظاهرياً ـ على ما يعارض مبادئ األخالق األساسية. 
ففي هذه المبادئ الخلقية إذن ـ وليس في النقل الحرفي للنصِّ ـ تكمن 
قواعد التأويل التي ال تمــوت وال تبيد، والتي ال يمكن أبدًا اســتبعادها 
لصالح معنى حرفي يتم ادعاء أنه مضمون مؤكد وثابت راسخ. قال بايل: 
»من األفضل للمرء أن يتخلى عن شاهد النقد والنحو على أن يتخلى عن 
شــاهد العقل«. وإن الخيط الناظم الذي يقــود كل تأويل للتوراة ليلزم 
أن يكون هو ذا: »ما من معنى حرفي يتضمن ضرورة اقتراف جرائم إال 
وهو معنى زائف«. وفي مكان آخر أكد بايل أنه: »ال شيء أدعى إلى جعل 
العالم مسرحا داميا لالضطراب والمذابح من تقرير هذا المبدأ القائل 
بــأن كل المعتقدين بحقيقة دينهــم يحق لهم أن يبيدوا ســائر األديان. 
إن هذا يؤدي إلى إرجاع الجنس البشــري إلى نفس الحال التي يتحدث 
عنها رجال السياســة، والتي كان فيها كل فرد ســيدًا وله الحق في كل 
شــيء، وذلك ما دامت لديه القوة لالســتيالء عليه. إن من الواضح أن 
الديــن الحق ـ أياً مــا كان ـ ال يحق له أن يدعــي أي امتياز يخول له 
اســتعمال العنف مع الديانات األخرى، وال يحق له أن يدعي أن األفعال 

التي يرتكبها هو بريئة لكنها تكون جرائم إذا ارتكبها اآلخرون«.

وختم داعية التســامح بقوله: »عدوان هو أكيد على حقوق الرب أن 
يريد اإلنســان حمل ضمير غيره على التصديق إكراها«. هذا هو األصل 
الذي تأصل عليه النظر الديني األنواري وال سيما منه مبدأ »التسامح«.

وفي الســياق نفســه كتب جون لوك في مذكراته: »ليس ألي إنسان 
السلطة في أن يفرض على إنســان آخر ما يجب عليه أن يؤمن به أو أن 
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يفعله ألجل نجاة روحه هو؛ وذلك ألن هذه المسألة شأن خاص وال يعني 
أي إنســان آخر. إن اهلل لم يمنح مثل هذه السلطة ألي إنسان، وال ألي 
جماعة، وال يمكن ألي إنسان أن يعطيها إنساناً آخر فوقه إطالقاً«1. وقد 
عمق لوك هذه الفكرة في رســالته عن التســامح حيث أكد على األفكار 
األساســية التالية: إن رعاية نجاة روح أي إنسان أمر موكول إليه وحده 
دون ســواه، وال يجوز أن يعهد بها إلى أي ســلطة أياً كانت وأنى، إنما 
لكل إنسان ـ كائناً من كان ـ الســلطة العليا المطلقة في الحكم لنفسه 
والخيرة فــي أمور دينه، وإن حرية الضمير واالعتقــاد لََحقاّ طبيعي لكل 
إنســان بال مدافعة، وما من رغبة في تدخل رجال الدين في أمور كهذه 
إال وتنم عن رغبة في الســلطة الدنيوية ومؤازرة للطغيان وتوسيل للدين 
بما يخالف غاياته النبيلة، على أنه ال تسامح مع اآلراء التي تتنافى مع 
المجتمع اإلنســاني واألخالق الضرورية للمحافظة على المجتمع، كما ال 

تسامح مع اآلراء الموالية لألجنبي المتآمرة ضد بلدها.

وبعــد ذلك قــام ڤولتيــر ينتقــد التعصب الدينــي وينــادي بفكرة 
التســامح، والذي عنده أن التســامح هو أقصــى ما يبلغــه العقل، وأن 
المتعصبين ليصورون التســامح وكأنــه خطأ قاتل ومطلــب خطير. وما 
التسامح بالمطلب الخاص الذي تنادي به الفلسفة؛ إنما الفلسفة نفسها 
تجد كنهها وتبريرها في هذا المبدأ. لقد ســعت الفلســفة دوماً إلى أن 
تمضي عهود الحروب الدينية بال رجعة، وأن يحيا اليهودي والكاثوليكي 
واللوثــري والكالڤيني وغيرهم حياة أخوة ووئام، ويســهمون أجمعين في 
الصالح العــام. ولئن صــح أن المتعصبين ال زالوا يحيــون بيننا، فإنه 
يصح، من هذه الجهة ذاتها، أنه بترك العقل يعمل عمله، فإنه ال محالة 

1 ـ ذكــره عبد الرحمن بــدوي في ترجمته لرســالة جون لــوك في التســامح. دار الغرب 
اإلسالمي. الطبعة األولى 1988.ص. 47. 
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للشــر دافع، ببطء حقاً لكن بكفاية أيضاً. لقد ألــح فولتير ـ وقد خبر 
قضية كاالس ـ علــى أن تصبح العقيدة قضية شــخصية يتحمل فيها كل 
شخص مسؤوليته أمام خالقه، فال ينبغي أن يفكر أي منا في أن يفرض 
على غيره تصوره الخاص للعقيدة أو ما ينبغي أن تكون عليه. وقد شــبه 
ڤولتير التزمت الديني وما يصاحبه من رقابة على األفكار واألفعال بذلك 
القصب الذي أماله الريــح في الوحل، فما كان منــه إال أن أمر قصباً 
آخر لواه الريح في وجهة معاكســة بقوله: مل يا هذا البئيس إلى حيثما 

ملت، وإال التمست من ذوي الشأن والبأس أن ينزعوك ويحرقوك1.

»التقدم« مو�سوعة  ــ   6

أدخل فكر األنــوار إلى الفكــر الغربي الحديث النظر في مســألة 
»التقدم«، فهذه الفكرة هي »البنت الشــرعية« لذاك العصر، وما زالت 
هذه الفكرة راســخة حتى قال إرنست كاســيرر: »ما وجد عصر غامرته 
فكرة التقدم الفكري وألهمته وأذكت حماسه بقدر ما هي فعلت ذلك في 
عصر األنوار«2. وقد عمد مفكرو األنوار إلى قلب الرؤية »السلفية« إلى 
 Bernardin التاريخ؛ هذا المفكر واألديب الفرنسي برناردان دو سان پيير
de saint Pierre نشــر سنة 1737 كتيباً سماه »مشــروع النهوض بطريقة 

حكم الدول«، حدد فيه نظرته إلى االتجاه »التقدمي« في فهم الحضارة، 
ووقف بنظره على وجود تعارض بين ما يشــهد عليــه التاريخ من جهة، 
واألســطورة القديمة عن وجــود عصر ذهبي عاش فيــه الناس في وئام 
من جهة أخــرى، أعقبته عصور فضية وبرونزيــة وحديدية. وبالضد من 
ذلك، اعتقد سان پيير أن العصر الحديدي قد جاء ـ في البدء ـ ممثاًل 

 Voir: Voltaire, L'affaire Callas et le traité sur la tolérance. Paris: Gallimard, 1975. 1 ـ 
 Ernst Cassirer, La philosophie des lumières, op. cit. p. 41. 2 ـ 
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لطفولة المجتمعات البشرية عندما كان الناس يعيشون في فقر ويجهلون 
الفنون، وتبع ذلك العصر البرونزي، وفيــه زاد األمان، وظهرت قوانين 
أفضل، وبدأ اختراع الفنون؛ ثم جاء العصر الفضي، ولم تتجاوزه أوروبا 
بعد، وال شك أن عقلنا قد بلغ مرحلة التفكير في كيفية إمكان الخالص 
من الحرب، وبذلك اقترب من العصر الذهبي للمســتقبل. ثم إنه نشر 
سنة 1737 كتابه »مالحظات عن التقدم المتواصل للعقل الكوني« وذهب 
فيه إلــى أن التقدم أمر حاصل ال يطاله شــك أو تعتريــه مرية؛ إذ ما 
من مقارنــة بين أفضل منجزات اإلنجليز والفرنســيين فــي األخالقيات 
والسياســيات ومثيلتها لدى أفالطون وأرســطو، إال ومن شأنها أن تثبت 
إحراز الجنس البشــري تقدماً ملموســاً، وإن كان هذا التقدم ربما جاء 
أعظم بقدر كبير لوال حــدوث ثالث معوقات: الحروب والخرافات وغيرة 
الحكام الذين صاروا يخشــون ما ســيتعرضون له من أخطار من جراء 

تقدم علم السياسة.

ومع هذه المعوقات ارتفع معدل التقدم بفعل عوامل عددها ســان پيير 
فيما يلي: ما زاد من ثراء بتأثير التوســع في التجــارة البحرية، على ما 
اء.  يعنيه الثــراء من زيادة أوقات الفــراغ، وبالتالي زيــادة الكُتَّاب والقراّ
وما زاد من اإلقبال في دور العلم على دراســة الرياضيات والفيزياء، مما 
ساعد على تحرير الفكر من ســطوة تقليد األسالف وسطوتهم. وال ننسى 
ما حققه إنشاء األكاديميات العلمية من تيسيرات لنقل الكشوفات الجديدة 
وتعميمها، ولقد ســاعد فن الطباعة على نشــر هذه الكشــوف. وأخيرًا، 

يسرت عادة الكتابة بغير الالتينية تعريف الجميع بهذه اإلنجازات.

بعده ذكر المفكر وعالم االقتصاد تيرغو في مخطوطة كتابه »أحاديث 
عن التاريــخ العالمي« وفي محاضرتيــن الحقتيــن )1750( أن التاريخ 
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البشري يشهد تقدماً ثابت الخطى ـ رغم ُتؤََدِتِه ـ للجنس البشري ككتلة 
واحدة تجاه كمال أعظم في عصور يتناوب فيها االضطراب والهدوء. وال 
تتحرك عناصر هذه الكتلة ـ في جملتها ـ بخطوات متساوية؛ ألن الطبيعة 
ال تنعم بال تحيز بل تمنع وتعطــي وتمنح وتحرم، وكذلك الظروف لها 
خيــر معين؛ إذ قد تســاعد هي وقد تمانــع. مما ينتج عنــه تفاوت بين 
األمم. إال أن تيرغــو اعتقد أن في التفاوت دلياًل علــى أننا ال زلنا في 

بداية تاريخ العالم، وأن التفاوت آيل لالختفاء في المستقبل ال محالة.

على أن البادي أن ثمة فيلسوفين شذاّا عن 
هذه القاعدة كل الشــذوذ؛ عنينــا بهما داڤيد 
هيوم وجون جاك روســو: األول بالتشكيك في 
مفهــوم »التقدم«، والثانــي بمحاولته تفنيده. 
وهكــذا كان هيــوم بعيــد التشــكك بحيث ما 
افترض هو قط إمكان التوصل إلى أية نظرية 
تركيبية عامة للتاريخ، مهما دقت هي أو جلت، 

أو توقع احتمال حدوث قدر ملحوظ من التحســن في أحوال البشر فيما 
يستقبل من الزمان. وقد ترتب عن هذا أن هيوم وإن هو اعترف بإمكان 
التقدم، فإنه قابل نظرية »التقدم غير المحدود للحضارة« بفتور وريبة. 
بل ذهب إلــى حد القول: إننا غيــر متيقنين ـ بالرغــم من كل مظاهر 
التقــدم التي أحرزتها بعض الشــعوب فــي الحقبة الخيــرة ـ هل تقدم 
اإلنســان في العصر الحاضر ســائر في اتجاه نقطة كماله، أم أنه في 
طريقه إلى االنحدار بعد أن هو بلغها! على أنه بقدر ما امتنع الفيلسوف 
الشاك عن المشاركة في تفاؤلية عصره، فيما تعلق بالمستقبل، فإنه ما 
أنكر تفوق الحضارة الحديثة على القديمة. والشــاهد على ذلك عنده: 
االرتقــاء الذي حدث فــي الفن والصناعــة. مما دفع به إلى أن يشــيد 

مبداأ  عن  اأ�سدر  �سوف 

لن  اأني  وهو  واقعي، 

حال  بلوغ  اإلى  اأطمح 

ولن  المالئكة،  ]�سعادة[ 
بها اأفز  لم  اأنني  من  اأ�سكو 
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بما صار يتمتع به اإلنســان الحديث من حرية وأمان، وإلى أن يالحظ: 
»ســيبدو لمن ينظر إلى الموضوع نظرة هادئة أن الطبيعة اإلنسانية قد 
اســتمتعت ـ بوجه عام وحتى لدى أبعد الحكومات تعسفا ـ بحرية أعظم 

من الحرية التي تمتعت بها إباّان أرقى عصور العصر القديم«.

أما البادي من رســالة روســو عن »أصــل التفاوت بيــن الناس« 
)1753( فهــو االنتهاء إلى نتيجــة منطقية هــي: إذا كان االنتقال من 
حال الفطــرة إلى مجتمع المدنية بمثابة ســقوط لإلنســان من كماله 
األول وانطــراح، فهو إذن يدعو الناس إلى تحطيــم المدنية والمجتمع 
المدني والعودة إلى الطبيعة عودة تامــة! أََوليس هو القائل: »أول من 
ســور أرضاً َفَعنَّ له أن يقول:»هذه لي«، ووجد أناســاً على قسط كبير 
من السذاجة فصدقوه، كان المؤسس الحقيقي للمجتمع المدني. أاَلَ كم 
من جرائم وحروب واغتياالت، وكم ويالت وبــؤس وفظائع كان أبعدها 
عن الناس، وكفاهم شرها، رجل قد هب فاقتلع األوتاد أو ردم الحفرة 
وصاح بالناس قائــاًل: »حذار من أن تصغوا إلى هــذا الدجال، فإنكم 
لهالكون إذا أنتم نســيتم أن الثمــار للجميع وأن األرض ليســت ملكاً 
ألحــد««؟1 قضي األمر إذن، وُعد روســو أكبر عــدو للصناعة والتقنية 
والحضارة، ومن ثمة للتقدم. أاََل يشــي هذا القول بأن تاريخ البشرية 
هو تاريخ انحطاطها ال تاريخ تقدمها المزعوم؟ لكن مهاًل، فإن الرجل 
ما فتئ يوضح متحدثا عن نفســه: »في كتابيه األولين ]يعني الخطاب 
حول أصل التفاوت والخطاب حول الفنون والعلوم[ ـ أكب صاحبنا على 
تدميــر بقايا الوهم الذي اســتبد بالعقول فجعلها تعجــب أيما إعجاب 
بأدوات بؤســنا ]يعني الصنائع والعلوم وغيرها من أســاليب التقدم[... 

1 ـ جون جاك روســو: أصل التفـــاوت بين الناس. ترجمــة بولس غانم. مجموعــة الروائع 
اإلنسانية. المكتبة الشرقية. بيروت. 1972. ص. 79. 
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غير أنه ال مفر من التســليم بأن ليس من شــأن الطبيعــة أن تتراجع 
القهقرى، وال سبيل إلى العودة إلى زمن البراءة والمساواة ما أن نكون 
قد ابتعدنا عنه... ما فتئ البعض يتهمه ]يعني نفســه[ بكونه إنما أراد 
أن يهدم العلوم والفنون والمســارح واألكاديميــات، وأن يرتد بالعالم 
إلى همجيته األولى. والحال أنه ـ وضدًا لما اتهم به ـ شدد دوماً على 
ضرورة الحفاظ على المؤسســات القائمة، مؤكدًا على أن تدميرها لن 
يؤدي إال إلى إزالة المسكنات مع ترك الرذائل كما هي، وإلى استبدال 
اللصوصية بالفساد«1. فلو صح القول بأن الحضارة لعنة على اإلنسان، 
فلعلــه كان يبدو من المنطقي أن يوصي روســو بالقضــاء عليها؛ لكنه 
لم يوح ـ على التحقيق ـ بأي اتجــاه لتدمير المكتبات واألعمال الفنية 
وإخــراس كل العلماء بلــه إعدامهم، أو بالخالص مــن المدن وإحراق 

السفن...

ومع ذلك رد مجايلو فيلســوف العقد االجتماعي عليه بأشنع الردود. 
رد هولباخ بالقول: إن التقدم اإلنســاني من »حالــة الفطرة الطبيعية« 
إلى »الحياة االجتماعية« وإلى »الحضارة« أمــر »طبيعي«، إذا ما نحن 
سلمنا بوجود ميل »فطري« عند اإلنسان إلى االرتقاء بذاته. ولهذا لربما 
عنت العودة إلى بســاطة الغابــات واألحراش أو إلــى أي مرحلة غابرة 
تجريد اإلنســان من طبيعتــه أو مضادته لطبيعتــه المتأصلة فيه. وحتى 
على فرض أنه لو أمكن لإلنســان القيــام بذلك ـ ولــن يمكن ـ لكان 
معناه الوحيد الشــروع من جديد في القيام بالدور الذي بدأه أسالفه، 
ا َبُعَد  ثم اجتيــاز األطوار المتعاقبة نفســها من التاريخ مرة أخــرى. فلماّ
ذلك األمر، فقد تبياّن أن التقدم مالزم لطبيعة اإلنسان. كما رد ڤولتير، 

 J ـ J Rousseau, Rousseau juge de Jean ـ Jacques, dialogue 3, œuvres complètes, paris 1 ـ
 1852, p.131.
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بوصفه ـ كما قال إرنست كاسيرر ـ »نبي التقدم المتحمس بال مدافعة«، 
والذي عد »التقدم« فكرته التي أثر بها على عصره.

وهذا آخر تخوم األنوار الفرنســية نحو القرن التاســع عشر؛ أعني 
كوندورسيه الذي سار على خطى ڤولتير، رام في مؤلفه »صورة تاريخية 
لتقدم العقل البشــري« )1793( بيان »التغيــرات المتعاقبة في المجتمع 
البشــري«، واستشــراف »التأثير الــذي تحدثه كل لحظــة ]من تاريخ 
البشــر[ في اللحظة التي تليها«، واســتهداف أنه بفضــل هذه التغيرات 
»يتحقق تقدم الجنس البشري نحو الحقيقة أو السعادة«. فكان أن قسم 
هو الحضارة اإلنســانية إلى عشرة عصور، عاشــرها يقع في المستقبل: 
كانــت خاتمة العصور الثالثــة األولى )التي تضمنت تكــواّن المجتمعات 
البدائيــة، ثم عصر الرعــي الذي أعقبــه، ثم عصر الزراعــة( اختراعَ 
الحروف األبجدية في اليونان. ورابع العصــور هو تاريخ الفكر اليوناني 
حتى تصنيف العلوم كما استحدثها أرسطو. وتقدمت المعرفة في العصر 
الخامس وشــابها الغموض في ظــل الرومان. أما ســادس عصر فعصر 
مظلم اســتمر حتى عهد الصليبييــن. وترجع أهمية العصر الســابع إلى 
قيامــه بإعداد العقل البشــري للثورة التي جاءت بعد اختــراع الطباعة. 
وبها اســتهل العصر الثامــن. وبدأ عصر جديــد بالثــورة العلمية التي 
أحدثها ديكارت وانتهت في حياة كوندورســيه بخلق الجمهورية الفرنسية 
ســليلة الثورة. وبهــذا جعل هو من التقــدم في المعرفــة مفتاحاً لتقدم 
الجنس البشــري، مؤكدًا بذلــك على »الوحدة التــي ال تنفصم عراها« 
بين التقدم الفكــري وتأثير العلم في القضاء علــى التزمت، من جهة، 
والحريــة والفضيلة واحترام الحقوق الطبيعية، مــن جهة أخرى، مذكرًا 
بأن كل األخطاء السياسة واألخالقية إنما مردها إلى المعتقدات الزائفة 

الناجمة بدورها عن الجهل بقوانين الطبيعة.
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والظاهر أن »فلســفة التقدم« هــذه لم يقتصر مداها على فرنســا 
وأنوارها وحدها، وإنما امتد ليشمل األنوار األلمانية. يكفي للتدليل على 
ذلك إيراد مثالين لفيلســوفين تاريخيين أنوارييــن ألمانيين هما هردر 
وليسنج: األول نشــر كتيبا بعنوان »فلســفة للتاريخ لالرتقاء بالبشرية« 
نَــه اعترافه بأن التقدم مســتمر، وأن كل شــعب يبني فــوق ما بناه  َضمَّ
الشعب اآلخر، وأن علينا أال نعتمد على الحاضر في حكمنا على العصور 
الغابرة؛ ألن علينا أن ننظر نظرة نسبية للظروف الخاصة بهذه العصور. 
فما تحقــق اآلن لم يكن ميســورًا على اإلطالق فيما مضــى؛ ألن كل ما 

ينجزه اإلنسان مشروط بالزمان والمناخ واألحوال.

أمــا الثاني فقد أوحى ـ فــي كتابه »تربية الجنس البشــري« ـ بأن 
التقــدم أمر حاصل ال ســبيل إلــى إنكاره، جاعــاًل لهذا التقــدم مثاًل 
أعلــى ـ إدراك اهلل إدراكاً كاماًل. هــذا مع تقدم العلــم، أنه نظر إلى 
دراما التاريخ بوصفها الســبيل إلى تهذيب اإلنســان، ونظر إلى األديان 
التاريخية بوســمها سلسلة تســعى إلى االكتمال في الدين الحق الكامل 
الذي من شأنه أن يسمو باإلنسان إلى المكانة العليا والمنزلة الرفيعة.

هذا ولئن هي كانت من خالصة يمكن أن نستشفها من القول بفكرة 
»التقدم«، فهي أنه عاكس التصور المسيحي في أمرين:

أواًل: بينما كان هذا التصور يرى في أمر الحياة في الدنيا انحطاطاً 
بعــد الخطيئة وفقدانا لجنة عدن المأســوف على فراقهــا، صار مفكرو 
األنوار إلى اإليمان ـ بالضد من ذلك ـ بأن البشرية في تقدم مضطرد.

ثانياً: عوض جعــل التقدم أمرًا ال يــدرك إال مجالياً في عالم آخر 
ـ اآلخرة ـ كما كانت تعتقد في ذلك المســيحية، سعى هؤالء المفكرون 
إلى »دنونة« هذه الفكرة الدينونية، وذلك بالتبشير بإمكان ـ َبلْهَ حتمية ـ 
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خلق الجنة على األرض، مما أزال عن فكرة »إســعاد البشــرية« هالتها 
الدينية، وأحل محلها تصورًا دنيوياً للسعادة: هنا وفي المستقبل.

»ال�سعادة« مو�سوعة  ــ   7
مهووس هو عصر األنوار بفكرتي »السعادة« و»اإلسعاد« حد الجنون، 
وكثيرة هي التآليف في الســعادة التي أنشــأها ما سبق له في ذلك من 
مثيل في العصور التــي تقدمته؛ إذ صدرت عشــرات الكتب التي تحمل 
العناوين: »أفكار عن الســعادة« و»رســالة في الســعادة« و»عن الحياة 
الســعيدة« و»التنبيه على سبيل الســعادة« و»مقال في الســعادة«...وما 
كانت العناوين المبشــرة بالســعادة هذه ِلتَهُماّ الفــرد وحده؛ بل صارت 
تعنى بأمر إســعاد الجماعة أيما عناية. فظهرت بذلك عناوين بكل لغات 
أوروبا، شــأن: »أسباب الســعادة العامة« و»أفكار في الســعادة العامة« 
و»عن الســعادة العامة«...فما عادت الغاية من وجود اإلنسان أمرًا آخر 
سوى أن يحقق ســعادته. وما عادت الغاية من الفلسفة سوى أن تساعد 
اإلنســان على التنقيب عن وسائل تحقيق ســعادته. قال ماوبيرتيوس في 
كتابه »مقال في الفلسفة األخالقية« )1749(: »إن في الطبيعة مبدأ أكثر 
شموالً مما يدعى باســم »النور الطبيعي«، وهو اشتهاء أن يكون اإلنسان 
ســعيدًا. وهذا المبدأ هو متوحد بالنســبة إلى جميع بني اإلنســان، وهو 
قائم بالنســبة إلى أنبه الناس كما هو بالنســبة إلى أغباهم«. والحال 
أن المدقق في أمر الســعادة يجد أن شــأنه موقوف علــى تحقيق اللذة. 
ولهذا قال ڤولتيــر: »إن اللذة هي مطلب جميع الكائنات العاقلة وواجبها 

وغايتها...«.

كال، ما عادت الســعادة تدرك بتوسل طرق المسيحية من عفة وفقر 
وسياحة؛ بل صارت هي تنتزع بطلب أوقات المتعة.
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»إني أريد أن أكون ســعيدًا«: هــو ذا المبدأ األول، مبــدأ المبادئ 
والمبدأ الســابق عن كل تشــريع والمتقــدم على كل مبــدأ ديني. وقد 
أجلى هذا األمر علــى أن »الجميع... كانوا يــرددون أن الحقائق الهامة 
الوحيدة من بين جميع الحقائق، هي التي تســهم في جعلنا سعداء، وأن 
الفنون الهامة الوحيدة من بين جميع الفنون هي التي تســهم في جعلنا 
سعداء، وأن كل فلسفة تنحصر في الوســائل الناجحة في إسعادنا، وأن 
نهاية المطاف هي أنه ال يوجد ســوى واجب واحد: هو أن يكون اإلنسان 
ســعيدا«1. انتهى شوق فالســفة القرن السابع عشــر إلى المطلق، وتم 
السعي إلى استنزال السماء إلى األرض، وذلك على أساس أن أناسها ما 
كانوا يرغبون فيما كان يرغب فيه أســالفهم: السعادة األبدية األخروية 
بأي ثمن، وإنما صار شــعارهم: »ال يمكن أن نشــتري الســعادة األبدية 
بالشــقاوة الدنيوية«. ولهذا قال هلفتيوس: »بدالً مــن أن يحارب الدين 
اإلقبال علــى األمور الدنيوية ينبغي له ـ بالضــد من ذلك ـ أن يقويه«. 
تلك الســعادة التي صارت تلتصق أكثر فأكثر بالرضــا باألمر الممكن، 
وذلك دونما ادعاء إرادة األمر المطلق؛ أي أن أمرها أنها ســعادة عادية 
ومتوســطة تقصي فكرة المراهنة على الربح التام في عالم آخر مخافة 
وقوعها في الخســران التام؛ إذ ال ضمان على الزمان، حتى ولو كان هو 
وعــدًا موقوتاً. هذه هي ســعادة هؤالء الناس: دنيوية هــي قبل أن تكون 
أخروية، وأرضية هي ال سماوية، وعاجلة هي قبل أن تكون آجلة، وفورية 
هــي ـ اآلن وهنا ـ قبل أن تكــون مؤجلة، وغنيمة مكســوبة هي ال منحة 
موهوبــة، وإرادية هي ال ظرفيــة أو صدفية أو عنايــة، وفردية هي بقدر 
ما هي جماعية، وجماعية هي بقــدر ما هي فردية، وال فرق، على أنه ال 
توجد سعادة فردية بال ســعادة جماعية، ومن هنا تحدث فالسفة األنوار 

1 ـ بول هازار: الفكر األوروبي في القرن الثامن عشر. الجزء األول. ص. 21. 
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عن واجب اإلسهام في إسعاد اآلخرين. أََو ليس أحد شعارات األنوار كان 
هو ما صاغه الفيلسوف البريطاني مبدأ لفلسفته النفعية: »أعظم سعادة 

ممكنة، ألعظم عدد ممكن«؟ وإنها لباختصار سعادة التقدير والتدبير.

وبالجملة، يلخص لنا مونتســكيو هذه الســعادة التي صارت مطلوبة 
في إسراره إلينا: »سوف أصدر عن مبدأ واقعي، وهو أني لن أطمح إلى 
بلوغ حال ]سعادة[ المالئكة، ولن أشــكو من أنني لم أفز بها، وسأكتفي 
باألمر النسبي...ما لي من نظام سوى أن احتمي عند اإلفراط، وأن أنام 
ساعة السهر، وأال أضجر ال بســبب من الحزن وال بإثارة من اللذة وال 
بدافع من الحزن وال بداع من التعطل«. فإذن، ما كانت سعادتنا بسعادة 
البهائم التي نفترق عنها بأسمى صفاتنا، وال كانت هي بسعادة المالئكة 

المستحيلة اللحوق.



29

نظر وجهات 

■  أستاذ الدراسات الفلسفية الحديثة في جامعة محمد الخامس، المغرب.

ــ ممكنات التفكير في فل�سفة الأخالق  1

يرى »ڤالديمي��ر يانكليڤيت��ش« V. Jankélévitch في كتابه 
»مفارقة األخالق« أن كل ما هو إنس��اني يطرح اليوم أو 
غدًا، ومن كل جانب، بهذا الشكل أو ذاك، مشكاًل أخالقياً. وإذا 
تواطأنا على عد اإلنس��ان »كائن��اً أخالقياً« يتعين التس��اؤل عن 
النعت، وه��ل »الكائن األخالقي هو  »المعنى« الذي نعطيه لهذا 
أخالقي ألنه كذلك بالمعن��ى األنطولوجي للكلمة؛ أي أنه أخالقي 
من رأس��ه إلى أخمص قدميه، في كلية وجوده؟ وأخالقي في كل 
زمان وف��ي كل لحظات هذا الزمان؟«1. وي��رى »يانكليڤيتش« أن 
الفلس��فة تواجه مشكلة فعلية في مقاربة س��ؤال األخالق والقيم، 
بحكم أنها � أي الفلسفة � منشغلة دوماً »بتحديد وجودها«. وحين 
تقترن الفلس��فة باألخالق أو تريد إقامة »فلسفة أخالقية« فإنها 
تضيف الضط��راب هويتها غموضاً آخر؛ ألنه��ا مبحث غير محدد 
بم��ا فيه الكفاي��ة، كما يس��عى إل��ى مقاربة موض��وع »ال يمكن 

Vladimir Jankélévitch; Le paradoxe de la morale; Ed. Seuil, Paris, 1981, P. 7. 1 ـ 

■ اأفاية   الدين  نور  محمد 

في  واألخالق  القيم  مفارقات 
المعاصر الفلسفي  الفكر 
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اإلمس��اك به«؛ أي »أن الفلسفة األخالقية هي ما ال يمكن اإلمساك به لما 
ال يمكن القبض عليه )أي الفلس��فة(. ومن ثم فإن الفلسفة األخالقية هي 

أول مشكلة تواجهها الفلسفة«1.
إذا كان »يانكليڤيتش« عثر على مخرج للتحّرر م��ن هذا القلق باختياره 
الحديث عن عالقة الفلسفة واألخالق بالسلب، كأن يقول بأن فلسفة األخالق 
ليس��ت � بطبيعة الحال � هي »علم الس��لوك«، إذا كان صحيحاً اعتبار هذا 
العلم »يقتصر على وصف الس��لوكات واألخالق العام��ة باعتبارها واقع حال 
بدل اتخاذ موق��ف أو صياغة اختي��ارات أو اقتراح أحكام قيم��ة«2؛ إذا كان 
األمر كذلك فإن هذا الفيلسوف يس��لم � مع ذلك � بأن »السؤال الكبير في 
مجال فلسفة األخالق يتمثل في كيفية االنتقال من الوصفي إلى المعياري، أو 

باألْولى من الوصفي إلى األمر الواجب«3.
 E. »وعلى عكس ما ذهب إلي��ه »يانكليڤيتش« يرى »إيمانوي��ل ليڤيناس
Lévinas أن »األخالق ليست مجرد شعبة من شعب الفلسفة، بل هي الفلسفة 

األولى«4، والعمل على إبراز ما هو إنس��اني في اإلنسان، واقتراح »أخالقيات 
لألخالق«، أو هي فلسفة أولى للذات باعتبارها »ذاتاً أخالقية«.

فاألخ��الق والقيم عن��د »ليڤيناس« هي م��ا هو موجود فين��ا؛ لكنه 
ال يأتي منا. والمهمة األساسية للفلسفة عنده ال تتمثل في تأسيس نظرية 
للمعرف��ة، أو نظرية سياس��ية، وإنما ف��ي فهم معنى العالق��ة مع اآلخر 
باعتبارها أصل وأس��اس كل عالق��ة مع الوجود. ويتجل��ى المطلب األهم 
والجوهري في الق��درة على احت��رام غيرية اآلخر، ولي��س على محاولة 
اختزاله في هوية الشبيه. وهكذا يرى »ليڤيناس« في العالقة »التذاوتية« 
intersubjective ، أي في العالقة مع اإلنسان اآلخر الذي تبرز غيريته من 

خالل »الوج��ه« le visage، أعمق ما يمكن للفلس��فة أن تعمل على فهمه. 

Ibid, P. 7. 1 ـ 
Ibid, P. 7. 2 ـ 
Ibid, P. 8. 3 ـ 
Emmanuel Lévinas; Totalité et infini, essai sur l’extériorité, Ed. Nijhoff, Le Haye, 1961, P. 98. 4 ـ 
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فاألخالقي��ات Ethique عنده ه��ي الفلس��فة األولى، والتفكي��ر فيها هي 
المهمة األساسية للتفلسف1.

الظاهر أن »ليڤيناس« من خالل إص��راره على أهمية اآلخر يعلن تبرمه 
من مفهوم »الذاتية« ال��ذي أنتجته األزمنة الحديثة؛ حيث للذات الس��يادة؛ 
ألنها مصدر كل معنى ممكن. يخلع »ليڤيناس« الذات ويعزلها عن مركزيتها؛ 

ألنها مطالبة بالذوبان لكي تصير »ذاتاً« من أجل إنسان آخر.
ومهم��ا يكن من اخت��الف بين فيلس��وفين كبيرين في القرن العش��رين 
بخص��وص نوع العالق��ة بين الفلس��فة واألخ��الق، فإنه يبدو من المش��روع 
مالحظ��ة أن اللحظة الفلس��فية والظرفية التاريخية التي يم��ر منها العالم 
تنتج ش��روطاً جديدة يتعين على العمل الفكري أخذها بالحس��بان واالعتبار. 
هناك على األقل خمس معاينات )أو مالحظات( يمكنها تحديد عملية التفكير 
في تجليات، ورهانات، وخطابات تتخذ من القيم واألخالق موضوعاً لها، بل 

وفي الفاعلين الذين يفرضون ذاتهم على الفهم ويحركون التساؤل: 
أول معاينة مرتبطة باالهتزازات التي عرفته��ا وال تزال تعرفها العالقات 
الدولية بعد نهاية الحرب الباردة. نش��هد حروباً جديدة غي��ر متكافئة كانت 
الواليات المتحدة األمريكية أهم َمْن فّجره��ا، كان من نتائجها واقعة الحادي 
عش��ر من س��بتمبر 2001، وما تالها من ح��روب وتأويالت. تتمث��ل المعاينة 
الثانية في حركات العولمة االقتصادي��ة والتواصلية، على الرغم من التعثرات 
التي تشهدها بين الفينة واألخرى )األزمة المالية في خريف 2008 وتداعياتها 
المستمرة إلى اآلن(. كل شيء يتعولم، لدرجة أن الدول لم تعد وحدها قادرة 
على احتكار »العنف الش��رعي«. أم��ا المعاينة الثالثة فتتجل��ى في بروز أوجه 
جديدة للضحية، الفردي��ة والجماعية. وكأن الكل أصب��ح يتقدم إلى المجال 
العام في هيئة ضحية يفترض االعتراف بما تعرض له من اعتداء، أو ظلم، أو 
استبعاد.. إلخ. صور الضحية اليوم باس��م هوية خاصة أو اختالف خصوصي، 
أو تنوع ال يش��بهه أحد.. إلخ تس��تدعي تفكيرًا جديدًا في ظاه��رة العنف، أو 

Emmanuel Lévinas, L’éthique comme philosophie première; Ed. Rivage, Paris, 1998. P. 16. 1 ـ 
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باألحرى في اآلليات الجديدة التي بدأ العنف يعبر بها عن مضمونه الثقافي، 
والتال��ي التفكير في ج��دل الهوية، والدي��ن، والقيم، والسياس��ة والعالقات 
االجتماعية. وترتبط المعاينة الرابعة بالدور اإلس��تراتيجي لوسائط االتصال، 
وللموق��ع االجتياحي للتلفزيون. إذ ما من وس��يلة اتصال إال وأصبحت � ش��يئاً 
فش��يئاً � س��الحاً حربياً يس��اعد على التموقع والتأثير، وأداة غّذت التجليات 
الجديدة للس��لطة كي تعبّر عن ذاتها بواس��طة الصور واألصوات. األمر نفسه 
ينطبق � بطرق مغايرة � على اإلنترنت، وأخي��رًا ما ولدته االنتفاضات العربية 
من مطالب وأس��ئلة. مطالب إسقاط االستبداد والفس��اد، وأسئلة إعادة الذات 
واألس��س التي يتعين االرتكاز عليها خصوصاً حين نعرف � كما يالحظ محمد 
عابد الجابري � »أن المجتمع العربي كان طوال تاريخه المديد � وما زال إلى 

اليوم � مجتمعاً قلقاً، على مستوى القيم على األقل«1.
كيف يمكن التفكي��ر اليوم في موضوع��ات القيم والتواص��ل، والهوية، 
والسياسة، والتسامح والتنوع من دون أن نأخذ في االعتبار األشكال الجديدة 
الجديدة؟  االختالل  ومظاه��ر  واألصولية،  واإلقصاء،  والالمس��اواة،  للعنف، 
ف��ي الرابطة االجتماعية، أو في ش��روط العيش  وكيف يمكن التفكير حالياً 

المشترك في عالقتها الثالثية بالدولة، االختالف والديمقراطية؟
هناك نزعتان تتواجه بهدف التموقع في مس��احة المناقش��ات الفلس��فية 
الوطنية والدولية حول الهوية، والقيم واالختالف. تعطي النزعة األولى أهمية 
اس��تثنائية »للتصور الهوياتي للثقافة« من خالل العمل على تأطير الش��عوب، 
واالثنيات والجه��ات داخل ما تنعته بتعبيرات الخصوصي��ة. وهي نزعة هيمنية 
تنظر إلى اآلخر باعتباره كائناً عدائياً أو عدوانياً مزعجاً؛ بل ويش��كل تهديدًا 
دائم��اً. في مواجهة هذا النموذج الس��ائد ينتفض المس��تبعدون بطرق مختلفة 
المتش��نج  التش��بث  بواس��طة  عنيفة � لتكس��ير دائرة اإللغاء، ولكن  � أحياناً 

بمطالب هوياتية باسم اختالف ذي تلوينات جهوية، وطنية، دينية أو لغوية.

1 ـ محمد عابد الجابري، العقل األخالقي العربي؛ دراسة تحليلية نقدية لنظم القيم في الثقافة 
العربية؛ المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 2001، ص 22.
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هكذا يعبّر المستبعدون والمستضعفون عن وجودهم � أو عن إنسانيتهم � 
مطالبين باالعتراف. إنهم يْدعون هكذا إلى احترام ش��رط المساواة باعتماد 

الحقوق اإلنسانية.
أو بمختلف ردود  � الهيمني��ة �  بالنزعة »الهوياتي��ة«  س��واء تعلق األمر 
األفعال باسم االختالف؛ فإن الديناميات الثقافية الجارية المصاحبة للعولمة 
تض��ع الجميع في وضعي��ات معقدة؛ ذل��ك أن الثقافة � في س��ياق التواصل 
المعولم � تنتزع الشخص من ارتهانه لما هو خاص، أو محلي، وترمي به في 
ما يتخطى الوطن، كما توفر له إمكاني��ات هائلة لالنخراط في زمن العالم 

باستثماره لغنى التعبيرات المحلية والخصوصية.
لذلك يتعين القطع مع الوهم القائل بأن كل 
هوي��ة ه��ي جي��دة، أو أن كل اخت��الف هو قوي 
� كما تقول  به؛ ألنه  اإلنس��ان  أن يطالب  بمجرد 
إح��دى الباحثات � لي��س »هناك اس��تعمال جيد 

بالضرورة لالختالف وللهوية«1.
كتابات ال حصر لها تم تحريرها حول القيم 
والهوية، وف��ي كل التخصص��ات، وأخرى وجدت 

نفس��ها مش��غولة بالتمظه��رات الجدي��دة لجدل الهوي��ة في زم��ن العولمة 
والكوس��موبوليتية؛ لكننا نالحظ في اآلونة األخي��رة إنتاج خطابات، تواجهها 
اس��تراتيجيات متباينة، حول مس��ألة التنوع، في الوقت ال��ذي كان فيه هذا 

المصطلح مختلطاً باالختالف.
ومعلوم أنه في الس��تينيات من القرن الماضي أصبحت فكرة االختالف 
قضية فلس��فية واجتماعية، بل وتحولت إلى موضوع للمناقش��ة العمومية؛ إذ 
تدّخل مسهمون في هذه المناقشة باس��م دين، أو إثنية، أو لغة، أو جهة، أو 

حتى باسم هامش يطالب الدولة / األمة باالعتراف به.

 Sounia Younan ; Le piège de la différence in Tolérance, j’écris ton nom; Ed Saurat-UNESCO, 1 ـ
Paris 1995. P. 166

يالحظ محمد عابد 

»اأن المجتمع  الجابري ــ 

العربي كان طوال تاريخه 

اإلى  ــ وما زال  المديد 

اليوم ــ مجتمعًا قلقًا، على 

م�ستوى القيم على الأقل«
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ما تختلط  هذا التنام��ي التصاع��دي لخطابات االخت��الف � التي غالب��اً 
بالتن��وع � ال تتوقف ع��ن التجذر لدرجة تحول��ت فيها إلى ح��االت في منتهى 
التعقي��د. فالتوس��ع المحموم للعولم��ة يدفع الفئات المهمش��ة المس��تضعفة، 
والخصوصيات المكبوتة وتعبيرات المجال المحل��ي إلى الظهور والتموضع في 
المناقشة العامة باسم ما اسمته حنّة آرندت: »الحق في أن تكون لك حقوق«، 
وذلك بتخطي حدود الدول��ة/ األمة. وهكذا تطرح الظواه��ر العابرة لألوطان 
المستندة إلى اللغة، أو الدين، أو اإلثنية تحديات واقعية على الفكر والسياسة.

ــ القيم وتدبير الختالف  2
من أجل فهم مختلف أبعاد مس��ألة االختالف ف��ي القيم أو في غيرها 
يقترح »ميشال فيوفيوركا« س��بعة قضايا واقتراحات: يرى االقتراح األول أن 
»االختالفات )الثقافية، الدينية، اإلثني��ة... إلخ( هي إنتاج، وأن واقعها في 
تغير مستمر؛ لكنها تندرج ضمن منطق »ابتكار التقليد« كما يسميه المؤرخ 
اإلنجلي��زي »إري��ك هوبس��باوم«. تفيد هذه الصيغ��ة أن ما يب��دو خاضعاً 
لمؤثرات الزمن هو � في الحقيقة � عبارة عن بناء وعن إنتاج، وليس مجرد 
إعادة إنتاج؛ ذلك »أنه ال وجود لهوية تمتلك اس��تمرارية واقعية دون نخب 
تحملها، سواء أكانوا مثقفين، أم سياسيين، مسؤولين دينيين، أولئك الذين 
يؤسس��ون لنوع من الخطاب المغل��ق، ويحرضون على انس��جام الجماعة، 

واحترام القواعد والمعايير«1.
يحاول االقتراح الثاني إعادة التفكير في العالقة بين الهوية الجماعية 
والفرد؛ ذل��ك أن »الهوي��ات الجماعية � في نظر فيوفي��وركا � ترجع أكثر 
فأكثر إلى اختيارات ش��خصية وفردية«. يختار الفرد � في اآلونة األخيرة � 
هويت��ه أو هوياته الجماعي��ة؛ ألن »الفردانية الجارية تجم��ع عناصر يعود 
البعض منه��ا إلى منطق تذويت��ي logique de subjectivation أي »أنني أبني 
ذاتي م��ن خالل اختيارات��ي، أتحكم ف��ي تجربتي، وفي مس��اري«. ويرجع 

 Michel Wieviorka, Penser les différences, sept propositions, in dialectique du dialogue: la quête 1 ـ
de l’interculturalité ; Publié par l’Académie de la Latinité, Rio De Janeiro, 2008, P. 426.
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البعض اآلخر إلى منطق آداتي؛ أي »أنني أعثر على مصلحتي حين أس��جل 
ذاتي في هذه الهوية الجماعية أو تلك«1.

بينم��ا يحيل االقت��راح الثالث عل��ى العالقات بي��ن االختالف��ات الثقافية 
والتفاوت االجتماعي. كثيرة هي مطالب االختالف التي تدين الظلم الذي تكون 
ضحيته فئات معينة من جراء التوزيع الس��يئ للثروة، أو بسبب إرادة مقصودة 
للتهميش. »في هذا السياق ليست الصعوبات االجتماعية وحدها هي التي يمكن 
أن تمثل تمفصاًل ممكن��اً للهويات الثقافية )بالمعنى العام( وأش��كال التفاوت؛ 
ألننا نجد � أيضاً � تأكيدات هوياتية تنمو داخل أوساط مستريحة اقتصادياً«2.

وأما القضي��ة أو االقتراح الراب��ع � وبهدف تدبير النزاع��ات الناتجة عن 
أش��كال التش��نج الهوياتي � فمضمونه أنه يتعين تعلم التفكير في النزاع وفي 
معالجته السياسية حينما تهدد أزمة وعنف الفاعلين الهوياتيين. يجب أن نتعلم 

كيف نحول المطالب الهوياتية إلى مجال للمناقشة وللنزاعات الممأسسة3.
من جهة أخرى غالباً ما يصاحب خطاَب القيم واالختالف أو التنوع وجه 
من أوجه الضحية؛ إذ تقدم ذاتها إلى المج��ال العام بوصفها تمثل كائنات 
تعاني من ظلم تاريخي، وتطالب بمعالجة خصوصية تتماش��ى مع الش��روط 
الخاص��ة التي حرك��ت الفع��ل المطلبي. ولذل��ك ال داعي إلدان��ة أصحاب 
خطاب��ات الضحية، وإنما العمل عل��ى جعلها منطلقاً الش��تغال المجتمع على 

ذاته، باعتبارهم فاعلين معنيين بذاتهم لتجنب الكآبة أو النسيان4.
تجد خطابات االختالف � كما الدعوات األخالقية دائماً � أنماط تواصلها 
وفاعليها الوس��ائطيين، كما أنهم يبتكرون فضاءات في سياق النزاعات على 
المواقع مع مختلف أشكال الس��لطة. غير أن االختالفات التي نشهدها اليوم 
تعبّر ع��ن ذاتها داخل فض��اءات منزاح��ة، منزوعة عن إطاره��ا الجغرافي. 

Ibid. P. 428. 1 ـ 
Ibid. P. 430. 2 ـ 
Ibid. P. 432 - 433. 3 ـ 
Ibid. P. 434. 4 ـ 
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تتعالى على استراتيجيات الدولة/ األمة؛ ألنها أصبحت عابرة لألوطان مهما 
بدت مطالبه��ا محلية، جهوية أو حت��ى وطنية. لذلك أصب��ح من الضروري 
إعادة التفكير ف��ي االختالفات على ضوء عولمة الش��بكات التي من خاللها 

تعبر هذه االختالفات عن ذاتها أو تعمل على إظهار صورها.
وأخي��رًا ال مج��ال لمعالجة االختالف��ات انطالق��اً من حل��ول نوعية أو 
باالعتماد على مقاربة إطالقية لفكرة االختالف1، حتى بالنسبة للناس الذين 
يحملونه؛ ذلك أن العالم يش��هد تثاقفاً واقعياً غير واٍع أحياناً. تتشكل أنواع 
من التداخل والتمازج، واللقاءات العجيبة، وديناميات هوياتية يصعب القبض 
عليه��ا، فوراء فكرة االختالف هن��اك تنوع هائل للمش��اكل، وأنماط المنطق 
والتمظهرات. م��ن هنا ضرورة اعتبار هذا التنوع الس��تبعاد مختلف أش��كال 
الفكر األحادي، كما أن التفكير في أنماط المعالجة السياس��ية لالختالفات 

تكون هي نفسها متنوعة.
وفي هذا الخضم ال بد م��ن االنتباه إلى قوة حضور المتخيل في التعبير 
ف��ي »ابت��كار« الهويات  عن القي��م واالخت��الف؛ إذ يمث��ل عاماًل أساس��ياً 
واالختالفات، بل عنصر رئيس ف��ي »فبركة« )صناع��ة( الروابط االجتماعية 

الجديدة، وفي الديناميات الثقافية.

ــ الأخالق، العتراف والمعنى  3
أصبحنا نتعود على سماع أو قراءة خطابات قلقة تتحدث عن »فقدان 
القيم« أو »أزمة القيم«، تمثل هذه األزمة القيمية جزءًا من أزمة شاملة؛ 
ذلك أن النظ��ام المعولم ال��ذي وضعه البش��ر لنقل وتوزي��ع الثروات 
ال يساعد على القول بأنه يش��تغل لصالح خير اإلنسانية، ويطال الشعور 
بالقل��ق والفوض��ى كل المج��االت: السياس��ية، والمالي��ة، واالجتماعية 

والبيئية، والقيمية.

1 ـ انظر الكتاب الجماعي حول »مسألة االختالف انطالقا من فكر جاك ديريدا، 
Les fins de l’homme, à partir du travail de Jacques Derrida; colloque de Cerisy; Ed. 
Galilée, Paris, 1981.
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لقد تغيّ��رت أنماط عيش الن��اس، وتحول اإلنس��ان بالتدريج إلى كائن 
مديني وحضري )عدد س��كان المدن تجاوز س��كان األرياف والقرى(، أصبح 
يحوز وس��ائل تقيه من الجوع والب��رد والحرارة، وامتد مع��دل الحياة حيث 
تضاعف تقريباً في غضون قرن. كما يتوفر اإلنس��ان على فرص االطالع على 
َكمٍّ هائل م��ن المعلومات تهم كل مج��االت الوجود والعال��م. وكلما تغيرت 
الحاجيات تبدل نمط الس��كن والعالقة مع المكان. وما كان يكتس��ي أهمية 
كبيرة في وقت ما بمالم يعد له قيمة ذلك اليوم. وتطورت القيم بطرق تبدو 

للكثير أنها تعرضت لالهتزاز والخلخلة؛ ولكن في أي اتجاه وبأي معنى؟
يب��دو أن العالم اليوم وكأنه ترك البش��ر منزوعي الس��الح أمام مجموعة 
وضعيات جديدة تستدعي ممارسات مغايرة، وقيماً مختلفة. ويجد الناس أنفسهم 
أمام مواقف متناقضة حيث يوازي فقدان البوصلة � قيمياً � تصاعد غير مسبوق 
لخطابات األوامر والنواهي األخالقية التي تعبر عن وعظها ورس��ائلها من خالل 

اإلعالم، وال سيما السمعي � البصري، وفي كل مجاالت العمل والفعل.
ولذلك فإن رهان منح المعنى للموضوعات والوقائع يتس��اوق مع مجهود 
مصاحب إلعادة اكتش��اف القيم، م��ن زاوية النظ��ر إليه��ا باعتبارها قيماً 
أخالقي��ة. والقيمة la valeur � ف��ي الغالب األعم � هي الس��لوك، أو الحكم 
الذي يك��ون موضوع إيث��ار وتفضيل، واختي��ار؛ أو تلك التي تك��ون موضوع 
تفضيل أخالقي من طرف مجموعة من الناس. ومن ثم لكي توجد قيمة ما، 
أو تضمن استمرارها، فهي في حاجة إلى اعتراف reconnaissance جماعة ما، 
حت��ى وإن تقدم��ت بمس��تويات مختلف��ة؛ خاص��ة )ف��ي حال��ة الوضعي��ات 
الخصوصية(، فردية )في حالة القيم التي يتماهى معها ش��خص ما أو يجد 

ذاته فيها(، أو جماعية.
وفي هذا الس��ياق غالباً ما تتداخل القيم مع الضوابط. ونجد في بعض 
اللغات من يس��تعمل الكلمتين وكأنهم��ا مرادفتان. واس��تدعاء كلمتي القيمة 
والضابط معناه: الحديث عّما يجب أن يكون أو ما يجب أن يقوم به اإلنسان. 
ومن ثم يخضع كل نش��اط اجتماعي لقواعد معيارية. ومع ذلك هناك فوارق 
في مجال استعمال كل من القيمة والضابط. يندرج التفكير في القيمة ضمن 
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ميدان »األكس��يولوجيا Axiologie؛ أي ما هو قيم��ي؛ ألنه ينتظم حول كلمات 
مثل »الجيد« و »الس��يئ«، في حين أن الضابط Norme، أو الضوابط تحيل 
ينتمي إلى لغة »اإللزام«، و »المباح«  على ما هو معياري ويستدعي قاموس��اً 
و »الممنوع«. وهكذا ترتبط القيم بالبعد األخالقي للفلس��فة في حين تتعلق 

الضوابط بالمجاالت التنظيمية والقانونية1.
ومن البدهي القول بأن زمن الحداثة هو أكثر األزمنة التي قدمت نقدًا 
متنوع المنطلقات واألهداف لنظريات القيم وللفلسفة األخالقية. إن الموجة 
العدمية بالنس��بة لنيتش��ه التي تس��لطت عل��ى الحداثة هي أص��ل األزمة 
الحالية للقيم؛ ألنها عملت على خلخلتها وجرفها2. وهكذا بس��لب كل قيمة، 
أو بنف��ي الواقع باعتباره حامال لقيم، تعمل »العدمية األكس��يولوجية« على 
خلق شعور بالالجدوى، وباختناق الرغبة وبسيادة التشاؤم. وهو ما يتمخض 
عنه نوع م��ن االختالل في نظام القي��م، وبالتبرم من أي أس��اس »ديني« 
خصوصاً. وهكذا كلما اكتش��ف اإلنس��ان »ن��ور العدمية« كلم��ا وعى بأنه 
ال يمتلك ماهية مسبقة ما دام تحديد وجوده يجب أن ينبثق من إرادة القوة 
الخاصة به. ُيجذِّر نيتشه القيمة في الحياة ذاتها. حياة »ديونيسية« مغمورة 
بنزوعات إبداعية لتجنب الس��قوط ف��ي رتابة العبث. نجد عند نيتش��ه ما 
يمكن اعتباره نوعاً من تجاوز العدمية من خالل التأكيد القوي على الحياة 
بوصفها القيمة األس��مى التي منه��ا تنبجس باقي القيم األخ��رى؛ فالقوة، 
والوفرة، والجمال، والطيبوبة، واألنانية واألصالة، وكل ما هو إيجابي )في 
مقابل بشاعة ما هو س��لبي( تمثل قيماً تشارك في إعادة بناء منظومة تعلن 
عن نوع من التصالح بين القيم الحيوية والقيم األخالقية؛ فال وجود للقيم 

إال في الحياة، وبالحياة، ومن أجلها.
وقد يكون من المفيد اس��تدعاء موقف أحد الفالس��فة المعاصرين الذين 
انشغلوا بمسألة القيم وضوابط األخالق وهو »هانز جوناس« Hans Jonas الذي 

 Jean-Marc Ferry; Valeurs et normes; la question de l’éthique; Ed. de l’université de 1 ـ
Bruxelles; Bruxelles; 2002; P. 47.

Nietzsche, F; Généologie de la morale; Ed. Gallimard; Paris, 1964; P. 237. 2 ـ 
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طور ما س��ماه »مبدأ المس��ؤولية«1، وهو موق��ف يبدو مخالف��اً تماما للتصور 
النيتش��وي لألخالق. ينطل��ق »جوناس« مما يش��به مس��لّمة مفاده��ا أن مبدأ 
المس��ؤولية يعتمد على الوجود ذاته؛ فما دام هناك كائن فهناك مسؤولية؛ ألن 
الحياة تفترض بالنس��بة لإلنسان واجب وجود ينتج ما يس��اعد على حمايتها، 
ويتموضع في أفق مس��تقبلي؛ وبمعنى آخ��ر يبين »جوناس« ب��أن الطبيعة تولد 
القيم ف��ي ذاتها. غير أن اإلنس��ان قد يختار نمط عيش يتع��ارض مع الحياة، 
وبمجرد أن يحيا اإلنس��ان معناه التس��ليم بوج��ود قيم؛ ألن الحياة تس��توجب 
االختيار الذي يتكون قياساً إلى حاجيات، وميوالت أخالقية توجه وتنظم القيم، 

ومن ثم فإن العدمية � في مواجهتها للحياة وللممارسة � تبدو غير محتملة.
وكأن المجتم��ع المعاص��ر موس��وم بتجليات 
مختلفة للعدمية بحس��ب بعض الفالس��فة؛ إذ ما 
ننعته ب� »المجتمع االستهالكي« غير بعيد عن هذا 
الوصف. كيف يمكن الوقوف على النزوع الحيوي 
الوعي  يغي��ب  عندم��ا  اإلنس��ان  يح��رك  ال��ذي 
وحينما  العميقة،  والرغبات  الحقيقية  بالحاجيات 
يفقد المس��تهلك القدرة على معرفة ما يش��تري 

وما يستهلك.
وفي كل األحوال فإن تقدير القيم مس��ألة نسبية ومتغيرة من ثقافة إلى 
أخرى، ومن عصر إلى آخر، ومن عائلة إلى أخرى، أو حتى من ش��خص إلى 
آخر؛ ألن منظومة القيم عبارة عن بناء معقد يتفاوت ُسلَُّمه المعياري بحسب 

المكان والزمان.
فالتراث األخالقي القديم، أو منظومات الحكمة الشرقية، وفلسفة نيتشه 
توفر إمكانية القول بأن القيم ال توجد وتفرض ذاتها إال تلك التي تدعو إلى 
االحتفال بالحي��اة والتفاعل مع قوة تعبيراتها. حت��ى وإن حضرت هذه القيم 
بطرق مختلفة فإنه��ا تحوز نوعاً م��ن الديمومة أو االس��تمرارية في المكان 

Jonas (H); Le principe de responsabilité; Ed. Cerf; Paris, 1990. 1 ـ 

نجد عند نيت�سه ما يمكن 

اعتباره نوعًا من تجاوز 

التاأكيد  العدمية من خالل 

القوي على الحياة 

بو�سفها القيمة الأ�سمى 

التي منها تنبج�س باقي 

القيم الأخرى
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والزمان وتنزع نحو الكونية. ومن المؤكد أن »البحث األكس��يولوجي« ينصب 
على تعبيرات هذه القيم، وعلى وظائفها في اتجاه تطور أفضل لإلنسان.

ويرى بعض الفالس��فة أنه مهما كان��ت االختيارات األخالقي��ة التي تحرك 
المرء في عالقته بالعالم، بالمجتمع وباآلخر، ال بد من اس��تدعاء سؤال المعنى 
الذي ينهض جراء تضافر مجموعة من العوامل؛ إذ تتداخل فيه مستويات سردية، 
وغائية، وقيمية تخض��ع بالضرورة لتب��دالت الزمان والم��كان، وتتأثر باألدوات 
التقنية التي يبدو أنها اكتس��بت أدوارًا حاس��مة ف��ي التأثير عل��ى أنماط حياة 
الناس، وتغيي��ر عالقتهم باللغة وبالزم��ان، وهو ما أنتج قيم��اً جديدة، وأنماطاً 
تواصلية مغايرة. ويتش��كل المعنى حينما تتشابك مختلف محاور الواقع، ويتداخل 
أسلوب الحكي، والهدف من ورائه1 والحكم الذي يحركه. يكون المعنى ويتأسس 
حي��ن تتوفر ني��ة إنتاجه. وكلم��ا نهض المعن��ى كان موضوع ق��راءات وتأويالت 
متنوعة، وبدل التس��اؤل عن ماهية القيم ومعناها يجدر اإللحاح على القيم التي 
تحتاجها اإلنسانية لكي تكون أكثر إنسانية، وعلى المعاني التي تساعد على بلورة 

اختيارات أخالقية أكثر سموًا وقدرة على االستقبال واالعتراف.
وقد سمح الفكر الفلس��في المعاصر بفتح أفق حاسم في مقاربة مسألة 
القي��م، يتمثل في النظ��ر إليها من زوايا متع��ددة واعتمادًا عل��ى معالجات 
جمعية. ألن »فلس��فة القي��م« � بمختل��ف المنطلقات والط��رق والمقاصد � 
تأسست على مبدأ حرية الذات في تقدير الموقف، والحكم على األشياء، في 
إطار من االلتزام الذي لواله � بحس��ب س��ارتر � لما تم إنت��اج القيم. وما 
دامت ال��ذات هي الحاملة للقيم إلى الوجود، فإن وجود هذه الذات يجس��د 
قيمة يتعي��ن االعتراف بها، يمكن للمرء أن يتع��رف على ذاته بوصفه حاماًل 

1 ـ يمثل »بول ريكور« أعمق الفالس��فة الذين اهتموا بش��كل كبير بالعالقة بين القيم والخطاب، أو 
التعبير عن السلوك األخالقي ونمط الحكي؛ انظر: 

Paul Ricoeur; Temps et Récit; tome 1; Ed. Seuil; Paris, 1983.
aussi; Soi même comme un Autre; Ed. Seuil; Paris. 1990,

وخصوصاً الدراسة السابعة من هذا الكتاب بعنوان: الذات والقصد األخالقي؛
انظر أيضاً بحث محمد الش��يخ؛ فلس��فة األخالق ومش��كالت القيم والتغير في الغرب المعاصر 

)هايدغر، ريكور، رولز، هابرماس(، مجلة التسامح، العدد 28، 2009.
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للقيم، كم��ا يقول »روبير نوزي��ك«Robert Nozick 1، أم��ا إيمانويل ليڤيناس 
E. Levinas فإنه يرى أننا نكش��ف � دوم��اً � عن القيم من خ��الل اآلخرين 

وبواسطة ما يعبرون عنه من عالمات ونداءات ودالالت.

ــ الفل�سفة والوفاء للقيم  4
يفرض علينا الحديث عن القيم الي��وم كثيرًا من الحذر والتواضع، فهو 
حديث إش��كالي غير ب��ريء، ويترجم ح��االت مختلفة من الحي��رة والقلق، 
ويتطل��ب يقظة خاصة ف��ي مواجهة مختلف أش��كال الاليكي��ن والتعقد التي 
تنتجه��ا الحركية الجاري��ة للعالم، كما أنه يزج بنا ف��ي حاالت من الخوف 
التي تعترينا في هذا الوقت، والصعوبات التي تعترض الكبار أو غير الكبار 

في العالم على توقع أو تخيل المستقبل.
ينتاب المرء � في غالب األحيان � ش��عور بقدرية صعبة التفس��ير؛ إذ كلما 
تبرم من اليقينيات القديمة وجد نفس��ه في مواجهة الشك والقلق، وهي حاالت 
ليست دائماً غير مفيدة في استنهاض العقل والتفكير والتواصل؛ إال أن ما يثير 
االنتباه � في مقاربة سؤال القيم � يتمثل في غلبة نوع من الغمة أو الحداد على 
القناعات الماضية، أو فقدان قيم تبقى � عند استدعائها � راهنة وذات جدارة. 
لكن حركة االقتصاد، وسطوة اإلعالم، واتساع دوائر أنماط التواصل االفتراضية، 
واألش��كال الجديدة للعنف.. إلخ تدفع بالمرء إما إلى تحويل الشك إلى نظام 

واختيار، أو السقوط في فخ األنماط القديمة أو الجديدة من الدوغمائيات.
وقد يكون من األليق التذكير بأن العم��ل التحرري الطويل للفرد � وهو 
ما بشرت به الحداثة � عمل مكلف جدًا. كل واحد أو كل مجتمع يؤدي الثمن 
بحسب طبيعة القوى والفاعلين فيه. وبقدر ما يمكن اعتبار الكلفة التي يتعين 
تقديمها من أجل الحرية، فإن ذلك ال يمنع اإلقرار ببعدها المفارق بوصفها 
ثقاًل ومس��ؤولية ليست هينة، لدرجة أنها قد تغدو اس��تعبادًا من نوع جديد. 
فالفرد � وهو يتحرر من سطوة الجماعة � يعرض ذاته � في اآلن نفسه � إلى 

Nozick Robert; Anarchie, Etat et Utopie; Ed. Puf; Paris, 1974. 1 ـ 
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حاالت من الضع��ف، والوحدة والهشاش��ة. وهذا ما أدى بمفك��ر مثل »جيل 
ليپوڤتس��كي Gilles Lipovetsky إل��ى القول ب��أن انهيار األش��كال التقليدية 
للتأطير والتنشئة ليس دلياًل على الوصول إلى »درجة الصفر« من القيم، بل 
يس��تدعي � هذا االنهيار � الفرد للتحرر من الوصاية المطمئنة، والضاغطة 

للواجب لالنخراط في سبيل أخالق للمسؤولية1.
فاإلنس��ان اليوم � وفي كثير من بلدان الغرب، أو تل��ك التي تعرضت 
لتأثير الغرب مثل بلداننا � يجد نفس��ه أمام نوعين من الس��لوكات: األول 
»صبياني«، »طفولي« يسعفه على ممارسة حريته وكأنها نزوة أو هوى عابر، 
والثاني يتقدم به صاحبه بوصفه »ضحية« تعرض لظلم أصلي أو تاريخي، 
وينظر إلى ذاته باعتباره كذلك، مهما حصل من جبر الضرر أو توصل إلى 

مكتسبات.
كيف إذًا يمك��ن العيش في عالم من دون بوصلة؟ هناك من يرى � مثل 
العيش في هذا  � ب��أن   André Comte-Sponville »أندري كون��ت س��پونڤيل« 
العالم التائه � المستلب بكل أشكال االستهالك، الغارق في »ثقافة اإلدراك« 
� ممكنٌ؛ لكن لي��س بتخيل قيم جديدة، وإنما بابتداع نمط جديد من الوفاء 
لتلك التي تركها لنا تاريخ اإلنس��انية، أو تلك التي أنتجها التاريخ الخاص 
لكل مجتمع مع االنتباه إلى ما يفرزه العالم الذي يتشكل أمامنا من مظاهر 
التس��لط، واالغتراب، والقلق. وما هي هذه القيم؟ هي تلك التي تبقى وفية 
لألصول أو المبادئ األربعة لألخالق، تلك التي تس��ير ف��ي اتجاه الحياة، 
وفي اتجاه المجتمع ومصالحه، وفي اتجاه العقل أو ما هو كوني فيه، وأخيرًا 
تل��ك التي تس��ير في اتج��اه المحب��ة؛ ذل��ك أن التفاعل الح��ي بين هذه 
االتجاهات هو ما يؤسس للوفاء باعتبار أن متطلبات الحياة تقف عند حدود 
حاجات المجتمع، التي تقف � هي بدوره��ا � عند حدود العقل الذي يتحدد 
ويس��تكمل بالمحبة. وهك��ذا فإن االنتقال الذي نعيش��ه الي��وم، على صعيد 
القي��م، ليس انتقاالً من ُس��لّم للقيم إلى س��لم آخر، وإنما ه��و انتقال من 

 Gilles Lipovetsky ; L’ère de l’après devoir, dans La société en quête de valeurs, Institut de 1 ـ 
management d’EDF et de GDF, Paris, 1996, P. 26.
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التشبث المتش��دد بإيماٍن ما إلى الوفاء للقيم النبيلة، باعتبار أن الوفاء هو 
ما يبقى من اإليمان حين نحسب أننا ضيعناه1.

ومن بين ش��روط التعبير عن ه��ذا الوفاء الجديد مس��ألة العالقة بين 
العق��ل والتواصل، والنظر ف��ي القواعد األخالقية للمناقش��ة2 بين الثقافات 

واألفراد في أفق إعادة بناء معنى جديد للفعل الجماعي.

الت�سامح ونق�س الإح�سا�س الإن�ساني ــ حول   5

هل تشكل لفظة »التس��امح« � كما مس��ألة القيم والتنوع � كلمات أمر 
جديدة إلعادة االعتبار إلنس��انية اإلنس��ان في العقدي��ن األخيرين؟ ولماذا 
تفرض مثل هذه الكلمات � في استعمالها شبه البدهي � تشابكاً بين السياسة 

واألخالق؟
يب��دو أن بع��ض »المؤسس��ات« � الت��ي تدع��ي التعبير ع��ن »الضمير 
العالمي« � تجد نفس��ها إزاء ش��كل من أش��كال األمر األخالقي الس��تدعاء 
عالقات إنس��انية مغايرة. فالجرائم واألعمال البش��عة التي يقترفها اإلنسان 
ضد اإلنسان، وإرادات القوة � كيفما كانت مرجعياتها وتبريراتها، التي تميل 
في اتج��اه اإللغاء والتطهي��ر واالس��تعباد � تفضح � أكثر فأكث��ر � تجاوزات 

الهويات المتطرفة والمصالح المتوحشة.
يعاني العالم الذي نش��هد الي��وم والدته من نقص مهول في اإلحس��اس 
اإلنساني. هل يمثل النداء إلى التس��امح لحظة اعتراض حيوية على الميوالت 
التخريبي��ة التي تعلن عن ذاتها من��ذ اآلن، من خالل هذه ال��والدة الجديدة 

 André Comte-Sponville ; Une morale sans fondement, dans La société en quête de valeurs; 1 ـ
Op. cit. P. 138.

2 ـ يتقدم يورغن هابرماس باعتباره أحد أهم الفالس��فة المعاصرين الذين اس��تدعوا األخالق في 
فهم ظواهر الزمن الحديث، وإشكاليات التواصل؛

Habermas, Morale et communication; Ed. Cerfs, 1986.

انظر أيضاً كتابنا: محمد نور الدين أفاية؛ الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة، 
نموذج هابرماس؛ أفريقيا، الشرق، بيروت، 1998.



44

نظر وجهات 

للعالم أو ما ننعته � عن اقتناع أو عن تهكم � بالعولمة؟ هل يتعلق األمر بحمى 
تجارية جديدة وبشعار جديد يتعين مساءلته، بله نزع الهالة األسطورية عنه؟

يبدو س��ؤال التس��امح كقيمة وكأنه يحيل على فضيلة وعل��ى نظام أخالقي. 
وس��واء تعلق األم��ر بمثال أو بنمط س��لوكي؛ فإن التس��امح ين��درج � في غالب 
األحيان � في إط��ار الواجب، أو ما يج��ب أن يكون، أو ما هو مرغ��وب فيه. أَْن 
ُتسامَح أو ُتعبّر عن سلوك متسامح معناه أن تأخذ اآلخر في االعتبار؛ ألن السلوك 
المتسامح هو الذي يقبل حجج اآلخرين، ويكون صاحبه على استعداد لالعتراف 
بأخطائه. لذلك يكتسب التس��امح معاني مختلفة، بحسب مجاالت القول والفعل 
والتواصل. فهو يحتمل معاني المقاومة، والصبر، والمعاناة، والشفقة، والتواطؤ، 
والقبول، والغف��ران، واالحترام والضيافة.. إلخ. وفي كل األحوال فإن التس��امح 
معناه أن تكون قادرًا على التزحزح من مواقعك الخاصة، وأن تدخل ما يلزم من 

النسبية على أفكارك قياساً إلى نجاعة وصالبة حجج اآلخرين.
أليس التسامح معناه امتالك فضيلة االستماع والفهم واالعتراف، وإدماج 
اآلخر كأفق للفكر وللسلوك من دون فقدان الذات وتبديد مقوماتها؟ غير أنه 
كيف يمكن تصور ه��ذا النوع من الفاعلية التواصلي��ة تجاه مختلف تعبيرات 

األصولية التي تفرض نفسها على العالقات اإلنسانية من كافة الجهات؟
إضافة إلى اإلرادات المتنوعة المصادر التي تعمل على إعادة تنشيط ما 
هو ديني، تفرض »أصولية الس��وق« معاييرها عل��ى كل مناطق العالم، تارة 
بنهج أس��اليب التفاوض والمس��اومة، وتارة أخرى باعتماد القوة الوحش��ية. 
تتقدم هذه األصولي��ة بوصفها نموذجا، أو باألحرى معي��ارًا مطلقاً في إنتاج 
وإعادة إنتاج الثروة. يحوز فيها المال األولوية المطلقة؛ بل إنها تخصص له 
من الذكاء واإلمكانيات أكثر مما تمنحه إلنقاذ الناس من أوضاعهم التعيسة 
في العالم. لقد أصبح المال في كل مجتمعاتنا � وأكثر من أي وقت مضى � 
هو المعيار والمرشد والقيمة المطلقة، لدرجة غدا فيها قوة تغري بمقدار ما 
تعمي، تس��لب بمقدار ما تش��وش على النظر والحكم والموقف. كيف يجوز 
الحديث عن التسامح باعتباره قيمة في وقت تتنامى فيه نسبة الفقر واألمية 
واألمراض، ويزداد البون شساعة بين الغنى والفقر؟ ذلك أن الخمس األكثر 
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غنى من سكان العالم يسيطر على أربعة أخماس ثروات العالم. بأي طريقة 
يمكن مواجهة غطرسة أصولية السوق، وكليانية المال بهدف خلق توزيع أكثر 

عدالة وتوفير فرص أكبر للمساواة والتضامن؟
تتساوق عبادة المال مع أصولية جديدة محايثة لها ومرتبطة بتحركاتها 
وآليات اش��تغالها؛ ذلك أن المركب العس��كري/ اإلعالم��ي � الذي صنعته 
هواجس القوى العظم��ى من أجل الردع وامتالك أس��باب الق��وة � ولّد ما 

اسماه »پول فيريليو « ب� »أصولية التقنية«. تخترع 
تتحول  أسلحة  وأنظمة  األس��لحة،  الغنية  البلدان 
� بشكل من األشكال � إلى »ربوبيات واقية« تجد 
نفسها في حاجة مس��تديمة إلى تطعيمها بثروات 
بلدان الجنوب لضمان حماية الكبار. وكأن األمر 
عقائدية«  »وحدانية  أنتجت  آالت«  ب� »آلهة  يتعلق 

تتميز بال تسامح نادر وبعنف غير مسبوق1.
ال يتعل��ق األمر هن��ا بموقف مناه��ض لالختراع��ات التقني��ة أو بنزعة 
محافظة بلهاء؛ ذلك أن التس��امح هو � في جوه��ره � فضيلة تتعارض مع كل 
أشكال الغطرس��ة. فأصولية الس��وق � وكذا أصولية التقنية � بشنّها لحركة 
أحادية الجانب تسعى إلى فرض عولمة وحشية على مختلف ثقافات العالم. 
ا هو مس��موح به إنس��انياً؟ أي عما يمكن هضمه  وهنا يمكن أن نتس��اءل عمَّ

باعتباره خيرًا من الناحية اإلنسانية؟
وإذا كان التس��امح يعني أخذ اآلخر في االعتبار بوصف��ه اختالفاً، فإنه 
يمث��ل األرضية المناس��بة إلعادة تأس��يس  فعلياً  يب��دو أن تواصاًل تثاقفي��اً 
بيداغوجيا حقيقية للتبادل اإلنس��اني. أَْن ُتصغي لآلخر � أو أن تضع نفس��ك 
محله دون تش��ظ ذاتي أو فقدان للذات � فإن تعمل على تأسيس ثقافة فعلية 
للحوار. غير أن الش��رط البدئ��ي لكل ح��وار يتجلى في االس��تعداد الدائم 

Paul Virilio; Stratégie de la déception; Ed. Galilée, Paris, 1999. 1 ـ 
وهو الكتاب الذي بلور فيه فيريليو تأمالته حول االستراتيجيات العسكرية واستبداد لغة القوة.

.Vitesse et politique; essai de dromologie; Ed. Galilée; Paris; 1977 :انظر أيًضا

كيف يجوز الحديث عن 

الت�سامح باعتباره قيمة 

في وقت تتنامى فيه ن�سبة 

الفقر والأمية والأمرا�س، 

ويزداد البون �س�ساعة بين 

الغنى والفقر
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لتقديم تن��ازالت بين األط��راف المعنية للوصول � في آخ��ر المطاف � إلى 
تفاهم ممكن. ومن دون هذا االس��تعداد يصعب تصور ح��وار هادف، بل قد 
يتحول إلى وس��يلة لالحت��واء، إما اس��تنادًا إلى الوس��ائط المختلفة للتأثير 

والتشويه أو اعتمادًا على الضغط والقسر.
لذلك فمن النادر أن نعثر على حاالت حوارية بين الشمال والجنوب؛ فهناك 
ال تكافؤ جوهرياً محايثاً لعالقتهما يشوش على اللقاء وُيحول دون التواصل. وبدل 
اإلعالن عن إرادة للوعي، وإتباع أخالق للمناقش��ة، ال يكف الش��مال عن فرض 
إرادة القوة وإغفال أصول الحوار. فكيف إذًا يمكن خلق فرص للتبادل، من خالل 
وبفضل بيداغوجيا للتس��امح من دون التحرر من وهم امتالك الحقيقة الوحيدة، 

سواء باسم قوانين االقتصاد، أو باسم قيم »عليا«، أو باسم الدين؟
يول��د ه��ذا النمط م��ن التموقع حال��ة م��ن الالتواصل ومن الس��لوكات 
الالمتسامحة؛ ذلك أن الحوار هو � جوهرياً � مسألة ثقافية؛ إال أن الغرب � أو 
بعض الغرب � منذ مدة طويلة � وال سيما منذ بضع سنين � يرى في العمل من 
أجل إعادة بناء هوية عربية إس��المية متجددة عماًل مناهضاً له. فكل ما يقاوم 
نماذجه يعتب��ر خارج التاري��خ، على اعتب��ار أن التقدم وحده خال��ق للتاريخ. 
تاريخه هو، ومن ثم فإن التغري��ب � أو تعميم معايير الغرب � يتعين أن يصير 
مش��روعاً كونياً. وكم من فظائع وجرائم ارتكبت تحت عن��وان هذا »الكوني«؟ 
وكم من تدخالت ال إنس��انية تعبّر عن أكثر مظاهر الالتس��امح عنفاً وطغياناً 
وجدت في ش��عار »كونية الغرب« ذريعة ومبررًا؟ وكيف � إذًا � يمكن أن يحصل 
الحوار في عالم موزع ما بين خوف اس��تيهامي من فق��دان الهوية وبين اتجاه 
يزداد غطرسة لفرض أصولية السوق؟ إلى أي مدى يمكن بناء أخالق للتسامح 

داخل حقل دولي مسكون بالحذر وبالمصالح المتوحشة وبنسيان الكائن؟

ــ خطاب القيم ومفارقات التنوع  6
عندما تتعرض ثقافة ما إلى إرادة للقوة تستهدف االعتداء على مقوماتها 
واحتق��ار رموزها وقيمه��ا وصورها؛ فإن ه��ذه الثقافة تجد نفس��ها مضطرة 
للع��ودة إلى األس��س العميقة المكونة له��ا، والرجوع إل��ى العالمات األكثر 
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تعبيرًا عن هويتها وتميزها. وفي هذه الحالة، يتفجر رد فعل ال عقالني ضد 
الظلم من طرف ه��ذه الثقافة؛ لذلك ف��إن معايير وقواع��د جديدة للحوار 
مطلوبة لتكس��ير الصور النمطية، ومحاربة إرادات التش��ويه وتأسيس تواصل 
تثاقفي واقعي وأخالق فعلية للمناقش��ة. وبمقدار ما نجد في العالم مثاًل من 
يدعو إلى الص��راع واالحتقار؛ فإنن��ا نعثر أيضاً على أصوات تنش��د الحوار 
واحترام المس��لمين وغيرهم؛ كما أن العالم العرب��ي ليس مكاناً للمتعصبين 
فقط ألن المش��هد الثقافي العربي اإلسالمي عبارة عن فسيفساء حقيقية من 
الخطابات والمواقف واألحكام. وحده تثاقف متكافئ، عادل وإنس��اني يمكنه 
نزع الطابع األس��طوري عن األحكام المس��بقة والصور النمطي��ة الخاطئة؛ 
بين أوروبا والعالم العربي اإلس��المي يبدو مطلباً  واقعياً  لذلك فإن اعترافاً 
دائماً، طالما أن اإلسالم أصبح له حضور الفت، ومعطى سوسيولوجي وثقافي 
ال يمكن تجاهله في أوروبا )هناك ما يقرب من خمسة عشر مليون مسلم في 
القارة األوروبية(، كما أن الغرب يحتل � مهما كانت المقاومات � مكانة ذات 
أهمية بالغة في الحياة العربية اإلس��المية، س��واء من حيث أنماط التسيير 

والتواصل واللباس، أو على صعيد الفكر والنظر.
لالقتراب من األُس��س الخطابية لمس��ألة التنوع يتعين تج��اوز النزعة 
المانوية السائدة التي توهم بأن هناك حركتين اثنتين تطبعان زمن العالم؛ 
تفرز األولى مقومات نفي اآلخر والعنف، بينما تنتج الثانية الغيرية والتبادل، 
والوقوف على بعض أشكال االنزالقات الممكنة للمطالب التي تعبّر عن ذاتها 
باسم الهوية أو باس��م االختالف؛ أي أن الحديث عن القيم � أو عن الثقافة 
عامة � يفترض الكشف عن الحدود المنزاحة، والمتحركة دوماً التي تنتجها 
معادالت الهوي��ة واالختالف، الماضي والحاضر، وال��ذات واآلخر؛ ذلك أنه 
بإغفال أو اس��تبعاد الواقع االجتماعي والسياس��ي والثقافي للتنوع؛ قد ننسى 
بأن خطاب التس��امح نت��اج تاريخي للذين يس��يطرون، كيفم��ا كانت طبيعة 
ودرجة هذه الس��يطرة، كما أنه ال من��اص »لمعالجة »التن��وع الثقافي« من 
وضعه في سياق المصالح المختلفة لمن ينطق باسمه أو يدافع عنه«1؛ ذلك 

Armand Mattelart, Diversité culturelle et mondialisation; Ed La découverte, Paris, 2005, P. 99. 1 ـ
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أن خط��اب التنوع � بخص��وص القي��م أو بغيرها كما هو الش��أن بالنس��بة 
لالختالف، بتأكيده على خصوصيات اآلخر � يمكن أن يضعه في إطار عالقة 
برانية والنظر إلي��ه بوصفه غريباً، وتثبيته � بالتال��ي � ضمن فهم اختزالي 
ل� »هوية مفتعلة«. والحال أن عملي��ة تثبيت اآلخر في خصوصية ما، والدعوة 
إلى احترام االختالفات يعمالن � بأش��كال ال واعية � على المشاركة في منع 
اللقاء بين أنم��اط الوعي، والتفاع��ل الحي بين القيم. ليس��ت الغيرية هي 
االختالف واحترام االختالفات فقط. وبعيدًا عن كونه شرطاً مسبقاً للقاء مع 

اآلخر وللحوار، يمكن أن يمثل السلب الفعلي للغيرية.
من جهة أخرى يمكن للتفكير في الثقافة � أو القيم � انطالقاً من التنوع 
أن يخفي التفاوتات الصارخة ف��ي توزيع الخيرات الثقافي��ة، كما يمكن أن 

يتستر على إرادة للهيمنة تحت عنوان عملية ديمقراطية أو سياسية وقائية.
ولذلك بقدر ما تس��تدعي المطالبة باالخت��الف درجة عالية من الحذر 
المستمر، تس��توجب معالجة »التنوع الثقافي« يقظة ثقافية خاصة. قد تكون 
هذه المطالبة رد فعل على نزعة أحادية جارفة تواكب العولمة النيوليبرالية، 
كما قد تترجم ش��عار مناهضي العولمة إلدانة تحويل الخيرات الثقافية إلى 
س��لع، بقدر ما يمكن أن يعبّر التن��وع عن ذاته من خالل مفردات متش��ددة 

وعنيفة باسم الدين أو اللغة أو الجهة1.
هذا ما أدى ب� »پول راس« إلى المالحظة »بأن التاريخ يعلمنا كون ضحايا 
الحداثة، والشعوب المهملة، والفالحين المس��تغلين، والعمال المطرودين، أو 
الذين تضاءلت قيمة عملهم بسبب التقدم التقني، والتجار الصغار المفلسين، 
كل هؤالء يلجأون إلى بناء نماذج هوياتية س��كيزوفرينية، ويعمدون إلى فبركة 
ثقافة ترجع إل��ى هويات أولية يعاد صياغتها في المتخي��ل اعتمادًا على أرض 

األجداد، ونقاء الدم، واللغة األصلية، والماضي الموهوم«2.

 Voir; Jeremy Rifkine; L’âge de l’accès; enjeux et perspectives des réseaux; dans Où vont les 1 ـ
valeurs? Ed. Unesco-Albin Michel ; Paris ; 2004.

 Paul Rasse; La rencontre des mondes, diversité culturelle et communication ; Ed Armand - 2
Colin ; Paris , 2006, P. 301.
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وهكذا فإن تفكك كيان »وطني« باسم الحق في االختالف، أو المطالبة 
بالتنوع، مهما كانت مشروعيتهما، وتفتت األسس المشتركة لبلد ما قد ينتج 
عنه فتح باب جهنم، وتفجير نزوعات الموت. في هذه الحالة كل الحدود قد 
تب��دو معرض��ة لالهت��زاز والتدمير، كم��ا يتوق��ع تعريض مقوم��ات العيش 
المشترك إلى الخطر والتهديد، ومن ثم يمكن للتشنج الهوياتي باسم تنوع 

ما أن يولد أسباب الخصومة، والفتنة والمحنة.
ومع ذلك فالتأكي��د على اعتبار التنوع الثقافي محرك اإلنس��انية تأكيد 
صائب، وهو ما يمنح المعنى لمختلف أش��كال التبادل بي��ن الناس، غير أن 
الشأن � وكما يرى »موريس ميرلو بونتي« � »أن مجموع الكائنات التي تعرف 
باسم اإلنسان، المحددة بالصفات الفيزيائية التي نعرف تمتلك أيضاً، بشكل 
مشترك، نورًا طبيعياً، وانفتاحاً على الوجود يجعل من مكتسبات الثقافة قابلة 
ألن تص��ل إل��ى الجميع. غي��ر أن هذا اإلش��راق الذي نجده ف��ي كل نظرة 

موسومة باإلنسانية يمكن أن نعثر فيه على أكثر أشكال السادية قسوة«1.
ولعل البالغة السائدة حول التنوع تفضح حتى أولئك الذين رفعوها في 
وجه تس��ليع العقول؛ ألنهم كلم��ا ذهبوا بها بعيدًا كلما تبيّن لهم بأن أس��س 
الدولة/ األمة، والس��يادة، والحدود المعترف به��ا أصبحت معرضة للتهديد 
والهشاشة. وإذا كان التنوع فعل اعتراف عظيم فإنه يمكن أن يتحول إلى فخ 
حقيق��ي، خصوصاً وأن��ه »أصبح الزمة مضللة تنس��حب عل��ى وقائع ومواقف 

متناقضة، جاهزة لكل التوافقات المرحلية«2.
وعلى الرغم من الحركات النازعة إلى العولمة، فإن العالم � أو بعض 
مناط��ق العالم � يب��دو أنه أصي��ب بڤيروس »القبلي��ة« أو البلقنة باس��م 
االختالف أو الحق في التن��وع. فاألحداث التي يتفرج عليه��ا العالم يومياً 
قاسية للغاية. صحيح أن تاريخ البشر يصنعه التواصل كما المآسي. فنحن 
نشهد على أش��كال ال حصر لها من ردود األفعال باسم اللغات، والجهات، 

Maurice Merleau Ponty; L’homme et l’adversité; dans Signes, Ed. Gallimard, Paris; 1960. P. 391. 1 ـ 
Armand Mattelart; Op.cit. P. 3. 2 ـ 



50

نظر وجهات 

والقي��م، والثقافات المحلية. فسيفس��اء ال مح��دودة من اآلث��ار، والرموز 
والخصوصيات تطالب ب� »الحق في أن تكون لها حقوق«، والخطاب الحالي 

حول التنوع يمنحها المشروعية والمناسبة.
من القضايا التي صاغها »ميش��ال فيوفي��وركا« حول االختالف  انطالقاً 
هناك مالحظات وآفاق لتدبير أش��كال التنوع في القيم وفي غيرها. منها أن 
االختالف ال يكتفي بإعادة إنتاج مقوماته؛ بل يتم إنتاجه و »ابتكاره« من طرف 
فاعلين »عضويين«، مرتبطين برأس��مال رمزي منه يتزود االختالف وينتعش. 
غير أن تدبير المطالب الهوياتية � كيفما كانت طبيعتها � يفترض العمل على 
أاّل تنتقل إلى أفعال عنيفة، وتتطلب إرادة عامة لتحويل أس��باب التش��نج إلى 
مجال للمناقش��ة الديمقراطية »والنزاعات الممأسس��ة«. وأيض��اً، وفي ضوء 
مختلف أوجه وأنماط التعبير عن خطاب الضحية الذي ال يتوقف عن الظهور، 
فإن المجتمعات المعنية بذلك مطالبة باالش��تغال على ذاته��ا ومعالجة هذه 
التعبي��رات بالب��دء باالعتراف به��ا، وتحويل احتماالت الس��قوط ف��ي الغمة 
باس��تدعاء عوامل تح��رك التفاعل، واإلب��داع، وأخذ الكلم��ة، وذلك بضمان 
شروط العدالة والمساواة في كل مس��تويات المجال العمومي قصد محاصرة 
»أصوليات«‹ االخت��الف أو »التنوع« التي تقاوم التثاقف الجاري على األرض، 

وتدعو إلى االنغالق على هوية »مختلفة«، »خالصة«، وجيدة بالضرورة.
لقد لعب��ت منظمة اليونس��كو دورًا كبيرًا في التروي��ج لمصطلح التنوع، 
وذلك في سياق استراتيجي اس��تهدف مقاومة األبعاد الهيمنية للعولمة، وأكد 
على أهمية س��يادة الدول وخصوصياتها الثقافية؛ لكن لم تكن هذه المنظمة 
لتتوق��ع االس��تعماالت المختلفة والمتضارب��ة لهذا المصطلح ف��ي الصراعات 
الخاصة التي تنفجر هنا وهناك باسم التنوع. حتى داخل مجاالت البحث في 
العلوم اإلنس��انية؛ فالنقاش »الفرنسي« حول التنوع يبرز أشكال التضارب في 
النظر والمنهج، والتحليل واالستنتاج؛ ألنه يمس جوهر القيم المؤسسة للدولة 
الجمهورية، من قبيل المس��اواة، والتضام��ن، ويعيد النظر حت��ى في آليات 
الرابطة االجتماعية، وقدرة الناس على العيش المشترك؛ بل إن باحثين يرون 
النق��اش حول التنوع مدخاًل إلع��ادة التفكير في التعاريف المؤسس��ة للوجود 
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الجماعي الفرنسي. وما السجال المس��تعّر حول »الهوية الوطنية« والحجاب 
والبرق��ع والمهاجرين إال عالمات على ما يجري داخل األوس��اط السياس��ية 
واالجتماعية والثقافية من قلق وأسئلة حول الذات واآلخر و »قيم الجمهورية«، 
والعيش المشترك؛ ألنه ال يكفي اإلقرار بغنى التنوع، والتغني ببعض مظاهره 
المغرية أو تعبيراته العادلة؛ ألن تدبيره أو معالجة مطالبه قد يؤدي إلى نوع 
من التفكك االجتماعي، إلى إع��ادة النظر في الروايات الكبرى حول الوطن، 

والجمهورية، واللغة، والدولة، والمدرسة، والثقافة.
عل��ى الرغم من االس��تعمال الواس��ع للفظة 
التنوع � ألنه مجرُد لفظ��ة وبعيٌد عن أن يتضمن 
حمولة مفهومية � فإن هناك اختالفات عميقة في 
الفه��م واألهداف التي تحرك المس��تعملين لها. 
كانت  إذا  اس��تبعادها  إلى  بعضه��م  يدعو  لذلك 
س��تصير س��بباً ف��ي انقس��امات ف��ي السياس��ة 
واالجتماع والثقافة، من دون إغفال بأن وحدة بلد 
ما، ال تمنع، إطالقاً، من التفكير في االختالفات 
المكونة لها. لكن المناقشات حول التنوع ال تفيد 

بأن ه��ذه المعادلة تبدو بدهية بالض��رورة؛ ذلك أنه كي��ف يمكن االحتفال 
بالع��رق واالنتماء اإلثني ف��ي الوقت ال��ذي يتعين النضال ضد كل أش��كال 
التميي��ز؟ وكيف يمك��ن احترام االختالف��ات وتجنب الدعوة إل��ى االنفصال 
الثقافي في الوقت نفس��ه؟ وهل الدعوة إلى الحق��وق الثقافية ال تتنافى مع 
القيم المؤسس��ة للدولة الوطنية؟ ثم هل الق��ول باالنتباه إلى الخصوصيات 
الثقافية واللس��انية، واإلثنية، من منطلق اإلق��رار بالتنوع ال يؤدي إلى غض 
الطرف عن مختلف أش��كال التفاوت االجتماعي؟ وكيف يمكن مراعاة األبعاد 

الثقافية من دون ضمان العدالة االجتماعية والتسليم بالحقوق السياسية؟
أسئلة عديدة يفترضها الحديث عن التنوع وأبعاده المختلفة التي تتجاوز 
عادة االحتفال به أو االس��تعمال الس��اذج له. وفي كل األحوال يتعين االنتباه 
إلى أن الفاعلين الوس��ائطيين � سياس��يين كان��وا أم مثقفي��ن أم غيرهم � 

على الرغم من ال�ستعمال 

الوا�سع للفظة التنوع 

ــ لأنه مجرُد لفظة وبعيٌد 

اأن يت�سمن حمولة  عن 

مفهومية ــ فاإن هناك 

اختالفات عميقة في 

الفهم والأهداف التي 

تحرك الم�ستعملين لها
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ال يمكنهم وحدهم نش��ر أو فرض هذا المصطلح في المناقشة العامة، حتى 
ولو عمل��ت منظمة دولية مثل اليونس��كو على الترويج له، وإنما االس��تعمال 
الجماعي الشعبي من طرف أولئك الذين يشعرون بأن حاجاتهم غير محققة. 
والسؤال الكبير الذي يفرض ذاته في هذا السياق هو: كيف نستعمل التنوع؟ 
والجواب عنه قد يس��اعد على تجنب الس��قوط في الخلط بين ُبعدين: األول 
مرتب��ط بالمطال��ب الثقافية )دينية، لغوي��ة..( والثاني يع��ود إلى ضرورات 
التقليص من الفوارق، ومحاربة التمييز. ومع ذلك فإن التنوع يمكنه أن يعبر 
عن تصور للمجتمع تتعاي��ش وتلتقي فيه كل الجماع��ات واألفراد باختالفهم 
وتنوعهم على أم��ل تفادي كل العوام��ل المؤدية إلى الخصومة، والش��قاق، 
واالنفصال. انطالقاً من هذه القاع��دة فكل التعبيرات ال يمكنها إال أن تكون 

مصدر ثراء، ومنبع إبداع وتواصل.
ويبدو � اعتبارًا لما س��بق � أننا نش��هد على تحوالت داللية واستخدامات 
خادع��ة لمفردات نبيلة ف��ي ذاتها، وعلى تغي��رات تحصل في الثقافة بس��بب 
مفع��والت التواصل؛ حيث تحولت الش��عوب إل��ى فئات من »الجمه��ور«، وتم 
اختزال المواطنين إلى مستهلكين. بل إننا نشهد � أكثر من ذلك � على تنامي 

محموم للعدوانية، وال سيما تلك التي تتخذ من العالم العربي موضوعاً لها.
كيف يمكن مقاومة الفكر الوحيد والتفكي��ر في التعدد؟ ثم كيف يمكن 

محاصرة ما هو تراجيدي واالنخراط في التواصل؟
الجواب ع��ن هذه األس��ئلة يكث��ف � في تص��وري � الره��ان الحقيقي 
لبيداغوجيا التس��امح ولس��ؤال القيم، ويبدو أنه رهان صعب في زمن تزداد 
فيه »أصولية السوق« تشددًا وشراس��ة، بل وأصبحت تفرض ذاتها بكثير من 
التجبر والغطرس��ة، ال تت��رك للثقافات األخرى أي هامش آخ��ر للتعبير عن 
اختالفها س��وى االرتكاس إلى أصولها العتيقة والعودة إلى ما يشكل ذاتيتها 
الدفينة. ويظهر أنه على الرغم من هذا االحتقان الثقافي الحاد فإن التفكير 
فيما هو إنس��اني حاجٌة وجوديٌة وانفتاٌح ممكنٌ، من دون سلب درامي للذات، 
أو تماه وهمي مع اآلخر، ومن دون استجداء ثقافي أو رفض عصابي لآلخر.
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■  باحث مغربي، ورئيس تحرير مجلة »اإلحياء«.

مـدخـــل: 

م��ن الخالص��ات المعرفي��ة الكب��رى لفلس��فة التاريخ أن 
الفعالي��ة التاريخي��ة والحضاري��ة لألمم تتح��دد � أول ما 
تتحدد � بمدى تماسك وفاعلية وحيوية منظومة قيمها. وبغض النظر 
ع��ن التراتبية المعياري��ة للقيم ضمن هذه المنظوم��ة؛ فإن لقيمة 
الحرية مكانة محورية ضمنه��ا؛ وهي المكانة التي يتحدد بها أصل 
الفعل التاريخي والحضاري، وترتس��م بها آفاقه وممكناته. ومع أن 
الحرية تظل شديدة االرتباط عضوياً ووظيفياً بباقي القيم � وبوجه 
خاص قيمتي العدل، والمساواة � فإنها تعدُّ أكثر القيم صلة بتحقق 

وتفسير فعل التنمية بمفهومها الشامل.

- I -

التي  المعاصرة،  الفكري��ة  األدبيات  تع��ززه  الذي  االرتباط  وهو 
تنطلق من أن المسار التاريخي لتحقيق التنمية والتقدم � عبر التغلب 
على حالة التخبط والضعف وهدر الوقت � هو مسار استئناف مشروع 

■ عبد ال�سالم طويل  

النهضة وسؤال  القيم  منظومة 
الحرية والتنمية بين  االرتباط  في 
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النهضة العربية اإلس��المية � الذي توقف أو كاد منذ أواسط القرن الماضي � 
اس��تئنافاً أكثر قوة وأش��د تفهماً لمقتضي��ات العقل والحداثة والمش��اركة في 
المس��ار الحضاري الكوني، من منطلق أن مفتاح ه��ذه النهضة العربية الثانية 
إنما هو الحرية1؛ ذلك أن الشعوب العربية اإلس��المية موضوعة بفعل العولمة 
»عل��ى المفترق الكبير: إما طري��ق الحرية، فالجهد الخ��الق، فالنهضة، وإما 

طريق التبعية، فالعبودية فالقمع والقهر، فالتخلف المتزايد«2.
ومن هنا تنبع ضرورة وحيوية التفكير في الحرية، وفي أكثر أشكالها 
تالؤماً مع خصائص المجتمعات العربية وتطلعاتها االجتماعية والسياس��ية 
والثقافية، على خلفي��ة أن الليبرالي��ة � كنظام اجتماعي قائ��م على مبدأ 
الحري��ة الفردية � ال تنحص��ر وال ينبغ��ي أن تنحصر في األش��كال التي 
عرفتها ف��ي المجتمع��ات الغربية في اللحظ��ة المعاصرة، وم��ن ثم يحق 
للمجتمع��ات العربية واإلس��المية أن تعمل على نحت وتبني الش��كل الذي 
تراه أنج��ع من غي��ره لتعزيز الحري��ة انطالقاً م��ن خبرته��ا التاريخية 

وتجربتها الحضارية وموقعها الجيوستراتيجي.
وهو ما يبرر الدعوة إلعادة بناء الليبرالية من خالل »استيعاب مبدأ الحرية 
الفردية ضمن مفهوم جديد الجتماعية اإلنس��ان«، يتم في��ه »الربط بين العقل 
والعدل والس��لطة«3 عبر السعي لتجاوز ما اس��ماه ناصيف نصار ب� »الليبرالية 
الفردانية المتعولمة«، والتوجه إلى بناء فلسفة تنهض على »ليبرالية اجتماعية« 
يفضل نعته��ا ب� »الليبرالية التكافلي��ة« القائمة على العق��ل االجتماعي والعدل 

االجتماعي، وسلطة سياسية ديمقراطية تحمي الحرية وتصونها.
وفي كنف ه��ذه »الليبرالي��ة التكافلية« وفي إطارها يمك��ن »إعادة بناء 
قضايا الوح��دة والتعددية واالس��تقرار والعمل والث��روة االجتماعية والنظام 

1 ـ ناصيف نص��ار، »باب الحرية: انبث��اق الوجود بالفع��ل«، دار الطليعة، بي��روت، الطبعة األولى 
2003، ص 9.

2 ـ المرجع السابق، ص 148 - 149.
3 ـ تقرير »التنمية اإلنس��انية العربية للع��ام 2004«، برنامج األمم المتح��دة اإلنمائي والصندوق 

العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، ص 57.
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السياس��ي والمعرفة واإليم��ان والتربية، وما يس��تلزمه ذلك من مؤسس��ات 
وتنظيمات« بشكل أكثر فاعلية.

وقد س��بق لعبد اهلل العروي أن رصد � في اإلطار نفس��ه � العالقة بين 
الحرية والنهضة بقصد مقاربته لمفه��وم الحرية في ظل التنظيمات، معتبرا 
أن لدع��وة الحرية صف��ة عملية بفع��ل ارتباطها باإلصالح في إطار نش��اط 
جماعي؛ ألنها متجهة بطبعها إلى إرس��اء أس��س حركة إصالحية سعيا إللغاء 
قوانين أو محو عادات أو تغيير س��لوك اجتماع��ي. فالحرية في هذه األحوال 
تمثل ن��داء ينته��ي بحركة تحري��ر تكم��ن قيمته��ا الحقيقية ف��ي فاعليتها 

اإلصالحية لتعزيز مسار التنمية الشاملة بغض النظر عن عمقها الفكري1.
القيم  منظومة  بين  الربط  أن هذا  والحاصل 
� التي تقع الحرية في قلبها � والتنمية الش��املة 
� بما ه��ي تحقق تاريخي للنهض��ة � يجد أصوله 
الحديث��ة في الفكر النهض��وي العربي، كما يجد 
حضوره في أدبيات اإلصالحية اإلسالمية الحديثة، 
وبوجه خاص لدى عالل الفاسي الذي عده فهمي 
جدعان � بحق � »أدق وأعمق من أي مفكر مس��لم 
آخر عالج مسألة الحرية وبرع في التنظير لها«2.

لقد شكّل رهان النهضة في صلته العضوية بسؤال التنمية محور اهتمام 
الفاسي، لدرجة أنه من اليسير قراءة مجمل مشروعه الفكري كبحث موصول 
عن مختلف المعوق��ات التي تح��ول دون تحقيق هذه النهضة، وس��عي دائم 
للبحث عن الشروط الالزمة إلنجازها؛ فكل »فكرة ال تعمل على توجيه األمة 
صوب التطور والتقدم إلى األمام هي � بالنس��بة لصاحب »النقد الذاتي« � 

فكرة عقيمة يجب رفضها ومحاربتها«3.

1 ـ عبد اهلل العروي، »مفهوم الحرية«، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء/ بيروت، ص 36.
2 ـ فهم��ي جدع��ان، »المقدس والحري��ة وأبحاث ومق��االت أخرى م��ن أطياف الحداث��ة ومقاصد 

التحديث«، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، الطبعة األولى، 2009، ص 94.
3 ـ عالل الفاسي، الحركات االستقاللية في المغرب العربي، مؤسسة عالل الفاسي، مطبعة النجاح 

الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الخامسة، 1993، ص 103.

يقول عالل الفا�سي: كل 

فكرة ال تعمل على توجيه 

االأمة �سوب التطور 

اإلى االأمام هي  والتقدم 

ــ بالن�سبة ل�ساحب »النقد 

الذاتي« ــ فكرة عقيمة 

يجب رف�سها ومحاربتها



56

نظر وجهات 

فبعد أن ذكر أن من معوقات النهضة العربية اإلس��المية ضمور الفاعلية 
التاريخية لألمة من خالل استشراء ش��تى مظاهر »العجز والكسل والتقليد« 
� التي تمثل »أعظم مساس بكرامتنا الوطنية كأمة ذات تاريخ عقلي وحضارة 
روحية..« � عاد ليؤكد أن الحرية القائمة على موقف عقلي وفكري راسخ تعدُّ 
شرطاً أساسياً من شروط نهضة األمة وتقدمها؛ إذ »إن حياة بغير حرية لَِهَي 
الموت المحض، وإن وجودًا من غير فكر حر لهو العدم، وإن مدنية ال تقوم 

على التحرر والتبصر لهي الوحشية ولو كانت في أحدث طراز«1.
إن الفاس��ي ها هنا ال يتحدث عن الحياة والموت وعن الوجود والعدم 
بالمعنى الطبعي المباش��ر، وإنم��ا بالمعنى التاريخي والفلس��في، وإال فإن 
الحياة ف��ي ظل العبودي��ة موت، والوجود ف��ي ظل الجهل ظ��الم؛ فكما أن 
االنتقال من حال��ة الموت والموات إلى حالة الفاعلي��ة والحياة ال يتحققان 
من غي��ر حرية ومن غي��ر اختيار وفعل ح��ر، فإن االنتقال م��ن العدم إلى 
الوجود ال يتم إال بفكر ح��ر. أما المدنية الحقيقية فال قوام لها بغير تحرر 
متس��لح بالحرية، وتبصر قائم على الفكر الحر.. ليغدو »طابع الفكر الحر 
إنسانياً ال تتحقق آدمية اإلنس��ان بدونه«2، وال يتحقق تقدمه وتنميته  طابعاً 

إال من خالله.
كما أن الفاس��ي ال يتصور أي��ة نهضة حضارية من غير اس��تلهام لمثل 
أعلى، من منطلق أن »االعتقاد في الخالق واالعتداد به كمثال أعلى ضروري 
لنا إذا كنا نريد الس��ير في الطريق الذي نرمي قطع مراحلها في طمأنينة 
وأمان...«، والتجرد عن هذه »المثالية الصحيحة« معناه االنحطاط باإلنسان 
وبالشعوب إلى أس��فل الدركات«، خاصة وأن »الذين بذلوا الجهود الجبارة 
ليقظة أوروب��ا وأمريكا لم يكونوا � خالفا للرأي الش��ائع � بعيدين عن اهلل 

وال متجردين من مثاليته«.

1 ـ عالل الفاسي، النقد الذاتي، منشورات دار الكشاف للنشر والطباعة والتوثيق، بيروت، القاهرة، 
بغداد، 1966، ص 98 - 99.

2 ـ المرجع السابق، ص 81.
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وتفس��ير ذلك � من وجهة نظره � أن »المثالية اإللهية وحدها هي التي 
يمك��ن أن تس��يطر على س��لوكنا، وتراق��ب ضميرن��ا، وتقلل م��ن أغراضنا 
والعمل  وأهواءن��ا... والتفكير به��ا هو ال��ذي يجعلنا نعش��ق التقدم دائم��اً 
باس��تمرار... والتفكير بالمثال اإللهي ه��و الذي يربط مس��تقبلنا بحاضرنا 

وبماضينا القومي واإلنساني«1.
وبعد أن يشدد على ش��مولية اإلسالم؛ نافياً وجود أمر »يماثل الطبيعة 
في ش��مولها وس��ريانها مثل الدي��ن...« يؤك��د � تبعاً لذل��ك � أن األمة 
ال يمكنه��ا إال أن »تخت��ار في حياته��ا الخاصة والعامة أح��د أمرين؛ إما 
اإللحاد وع��دم االعتداد بتعالي��م الدين، وإما التدين، »يع��ود ليجعل من 
الدين ش��رطاً محددًا لكل تنمية حقيقية ولكل تقدم، ومن اإللحاد عاماًل 
منتجاً ومصاحباً لكل تقهقر ونكوص: »إنه ما سرى اإللحاد وعدم االعتداد 
بالدين ف��ي أم��ة إال رجعت القهق��رى، وآلت بع��د عزته��ا ومجدها إلى 
االنحالل، وما حافظت في ش��ؤونها على مراعاة المث��ل األعلى اإللهي إال 

احتفظت بحياتها وفخرها ومكانتها«2.
وتأكيدًا له��ذه القاع��دة/ القانون يرى الفاس��ي أن أعظ��م طابع يميز 
الديانة اإلس��المية هو »بناؤها على أصول متينة تجعلها قابلة للتطور والسير 
إلى األمام، وتعهدها لكي تكون صالحة ل��كل الطبقات ولكل العصور  دائماً 
ومختلف البقاع«، وهو ما جعلها تشكل تاريخياً »ثورة عقلية وروحية واجتماعية 

على الوثنية العربية ونظام األرستقراطية التجارية«.
كما يذهب إلى أن وظيفة الفكر اإلس��المي تتمثل في إصالح حال األمة 
وتحريرها من الخرافات واألوهام والتقاليد البالية« التي تحول دون تقدمها 
ورقيها، وتحول بين عقلها والتفتح ألس��رار الكون ومعال��م اإليمان، وتمنعها 

من تغيير ذهنيتها التي تكونت تدريجياً في عصور االنحطاط األخير«3.

1 ـ المرجع السابق، ص 113.
2 ـ المرجع السابق، ص 114.
3 ـ المرجع السابق، ص 124.
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وهي الذهنية التي طالما دعا الفاس��ي إلى دراستها، بل وإلى »التفكير 
في وس��ائل تبديلها« ضمن »ثورة ش��املة في األفكار والذهنيات«1؛ ألنها ما 
دامت على حالها فإن »كل نهوض شعبي س��يظل بطيئاً ومشكوكاً في صموده 

إزاء هذه اآلفات النفسية الكبرى«2.
ومن ش��روط النهض��ة تمثل قيم��ة االنفتاح واالس��تلهام م��ن التجارب 
الحضارية المختلفة، والتأس��يس على التراث الحضاري لألمة وعلى التراث 
اإلنساني »فواجبنا � يقول الفاس��ي � أن نعمل على تجديد أحوالنا مستمدين 
من تراثنا ومن تراث غيرنا ومن حاضر األمم الراقية وتجاربها ما يكون لنا 
عصر انبعاث حقيقي، ويقظة نشيطة، واس��تئناف لمواصلة السير نحو المثل 

األعلى الذي يمأل قلوبنا«3.
كم��ا أن النق��د التاريخي يغ��دو من المقومات األساس��ية ألي مش��روع 
تجديدي وألي تنمية شاملة: »إن النقد التاريخي لمما ينقص النهضة العربية 
عموماً والمغربية باألخص، ومن دونه ال يتس��نى لنا أن نبني مس��تقبلنا على 

األسس الصالحة المفيدة«.
ومن ش��روط التنمية الش��املة م��ا عبر عنه الفاس��ي بقيم��ة »التفكير 
بالواجب«، حيث يعتقد أن »أداءه في وقته من األسس الضرورية للقدرة على 
المواظبة والخلق، وأنه ما دام لم يتس��رب في نفوس��نا فنحن ال نستطيع أن 
نأتي باألعم��ال إال مبعثرة وغير خاضعة لترتيب مضب��وط«4. أكثر من ذلك 
فإن تعميم هذا التفكير في األمة يغدو »سبيل نهوضها وتحريرها«5، شريطة 
إش��اعة حرية التعبير عن الرأي؛ ألن »الوس��ط الذي يمنع المفكرين من أن 

يظهروا بآرائهم يظل دائم الجمود غير قابل للتطور وال لالرتقاء«6.

1 ـ المرجع السابق، ص 150.
2 ـ المرجع السابق، ص 33.

3 ـ المرجع السابق، ص 128.
4 ـ المرجع السابق، ص 43.
5 ـ المرجع السابق، ص 55.
6 ـ المرجع السابق، ص 63.
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كما يرى أن أية أمة ال يمكنها أن تنه��ض من وهدة التخلف التي وقعت 
فيها إال إذا »تدربت على أن تفكر اجتماعياً«1 من خالل »التربية على التفكير 

الشامل« والتفكير المستقبلي وتجاوز االرتجال.
إلى هذا المستوى نخلص إلى أن الحرية تحتل مكانة متميزة في البناء 
الفكري لعالل الفاس��ي؛ فهي � بالنس��بة إليه � ليس��ت مجرد حق طبيعي؛ 
وإنما هي أكثر من ذلك، حق عقلي، ولذلك نج��ده ينبه على أن االقتصار 
في االس��تدالل على الحرية بكونها مح��ض حق طبيعي يش��كل خطرًا على 
الحرية م��ن حيث هي؛ إذ »ل��و وضعنا حري��ة التفكير في ع��داد الحقوق 
الطبيعية لكان من المتيس��ر أن نق��ول بإمكانية تحديده��ا بمختلف القيود 
التي تح��د بها الحق��وق الطبيعية«؛ والح��ال أن هناك فرق��اً جوهرياً بين 
الحقين؛ فحماية الذات تس��ري على الجميع؛ بينم��ا تقتصر حماية التفكير 
على نخبة النخبة ممن يخرجون عن اآلراء الس��ائدة، ويأتون بأفكار جديدة 

بالنسبة للمجتمع الذي يعيشون فيه.
بالمس��ؤولية  وثيقاً  كما ترتب��ط الحري��ة � ل��دى الفاس��ي � ارتباط��اً 
والعقالنية؛ »فال مس��ؤولية بغير حرية، وال حرية بغير تفكير2، مثلما ترتبط 
بمدى تمثل قيمة النقد ومدى اإليمان باالخت��الف؛ فما ِضيقُنا بنقد اآلخرين 
لنا واختالفهم معنا إال دليٌل على االضطهاد العظيم الذي وجدته الحرية في 
بالدنا س��واء من ذوي األمر المنتس��بين للدين، أو من ذوي الثروة والجاه؛ 
ألن الذين يألفون رؤية المناظر البشعة يعتادونها فال تنكرها أبصارهم؛ بل 
ربما طلبوه��ا عند فقدها، كذل��ك الذين يتع��ودون النفاق ينتهون بنس��يان 

نفاقهم؛ أي يصبح ما يتظاهرون به جزءًا من أفكارهم ومبادئهم«3.
فالحرية ال تتحقق إال بمعرفة الذات واالنفتاح على تجارب »اآلخر«؛ أي 
»ال تتحقق إال إذا عرف الشعب حقيقة نفسه، وأدرك مراميها، ثم اختار من 

1 ـ المرجع السابق، ص 17.
2 ـ المرجع السابق، ص 73 - 74.

3 ـ المرجع السابق، ص 59.
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بين التجارب اإلنسانية ما يس��اعده على االحتفاظ بنجاح تجربته هو ككائن 
حي مستقل وليس صورة مكررة لغيره«1.

وفي هذا الس��ياق باإلمكان أن نرصد توجهاً متنامي��اً في الثقافة العربية 
اإلس��المية يربط � بش��كل وثيق � بي��ن مقومات الحري��ة والع��دل والتنمية 
االجتماعية واالقتصادية، على تفاوت نس��بي في ترتيب األولويات بينها. وهو 
ما من ش��أنه أن يقود إلى إرساء أس��س نظام في الحكم الصالح ذي نزعة 
إنسانية قوامها الحرية واإلبداع والعدل والرفاهية، والكرامة والنزاهة والخير 
العام« يتج��اوز المفهوم الليبرالي الضيق المرتب��ط بالتجربة الغربية، الذي 
يقصر الحرية على الحق��وق والحريات المدنية والسياس��ية، ويربطها بفكرة 
المواطنة والديمقراطية، ويتبنى مفهوما أشمل للحرية«؛ يضيف إلى الحريات 
المدنية والسياس��ية � بمعنى التحرر م��ن القهر � التحرر من جميع أش��كال 
الحط من الكرامة اإلنس��انية مثل الجوع والمرض والجهل والفقر والخوف. 
»ليتسع لكامل محتوى منظومة حقوق اإلنسان؛ أي للحريات المدنية والسياسية 

باإلضافة إلى الحقوق االجتماعية واالقتصادية، والثقافية والبيئية«.
وانسجاماً مع هذا التصور األشمل للحرية تغدو هذه األخيرة من الغايات 
والقيم اإلنس��انية األعلى التي ُتقّدر في حد ذاتها وتس��تهدف لذاتها؛ لتغدو 
بذلك محركاً من مح��ركات الفاعلية التاريخية بحيث »ُيس��عى إليها دائماً، 
وال ُتدرك أبدًا«. ونظرًا لحيويتها التاريخية واستهدافها المستمر ستحتاج إلى 
بنى وعملي��ات مجتمعة تفضي إليه��ا وتصونها، وتضمن اطراده��ا وترقيتها. 
وتتلخص هذه البنى والعمليات المجتمعية الضامنة للحرية في نس��ق الحكم 

الصالح المتجسد في تضافر الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص«2.

1 ـ المرجع السابق، ص 104.
2 ـ تقرير التنمية اإلنس��انية العربية للعام 2004، مرجع س��ابق، ص 58، الدولة بسلطاتها الثالث: 
التنفيذية والتشريعية، والقضائية، والمجتمع المدني بمفهومه الواسع الشامل للمجتمعين المدني 
والسياس��ي بحيث يضم المنظمات غير الحكومية واالتحادات المهنية والنقابات ووسائل اإلعالم 
واألحزاب السياس��ية، والقطاع الخاص الهادف إلى الربح، عل��ى أن يتميز القضاء باإلنصاف، 
=والتمثيل النيابي بفعالية التش��ريع والرقابة والمس��اءلة، والحكومة باالختيار الشعبي للقيادات 
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على أن تحترم هذه القطاعات الحرية وحقوق اإلنسان، وتعمل على تكريس 
البنية القانونية الحامية لها. وتلتزم بمبادئ اإلدارة العامة الرشيدة عبر العمل 
على اعتماد بنى مؤسس��يه مس��تقرة تحول دون التس��لط الف��ردي، من خالل 

االحتكام لمعايير الكفاءة، وفصل السلطات، والشفافية واإلفصاح والمساءلة1.
وم��ن العناصر المميزة للمقارب��ة التي اعتمْدته��ا التقارير المتخصصة 
ذات الصل��ة للحرية في عالقته��ا بالحك��م الصالح: احتراُم��ه لخصوصية 
المجتمعات في تمثل وإبداع نموذج الحكم الصالح الذي يناس��بها، وينسجم 
مع ش��روطها السوسيولوجية والتاريخية وطبيعة ش��خصيتها الحضارية. وكذا 
ربطها الجدلي العميق بين الحرية الفردية والمجتمعية والوطنية، بحيث »ال 

يكون الفرد حرًا تماماً إال في مجتمع/ وطن حر«2.

- 2 -
بع��د أن اخترنا الوقوف عل��ى نموذجين دالين داللة قوي��ة على ارتباط 
الحرية بالتنمية والنهضة من داخل الثقافة العربية اإلس��المية � يتعلق األمر 
في النموذج األول بكل من ناصيف نصار وعبد اهلل العروي، ويتعلق األمر في 
النموذج الثاني بعالل الفاسي � س��وف نعمل على استحضار نموذجين دالين 
على هذا االرتباط من خارج الثقافة العربية؛ يتعلق األمر ب� »جون س��تيوارت 
مي��ل« )J. Stuart Mill( ف��ي مقارنت��ه بكارل مارك��س وهيغ��ل، وأمارتيا صن 
)Amartya Sen(، علم��اً أن معي��ار االختي��ار هو حض��ور اجتهاداتهما النوعي 
والكمي القوي في تأس��يس البنية الفكرية لمفهوم الحرية في تقرير التنمية 
اإلنسانية العربية لس��نة 2004، وهو التقرير الذي تمحور حول واقع الحرية 
في الوطن العربي كمقوم من مقومات التنمية الحضارية الشاملة، وأصبحت 

له سلطة مرجعية ال غبار عليها.

وإمكانية مساءلتها بواس��طة الناس، والقطاع الخاص باالبتكار والكفاءة والمسؤولية المجتمعية، 
والمجتمع المدني بالفعالية واالستمرارية الذاتية والمسؤولية المجتمعية )ص: 59 من التقرير(.

1 ـ المرجع السابق، ص 59.

2 ـ المرجع السابق، ص 60.

=
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رغم أن جون س��تيوارت ميل يش��دد على التمييز ما بين التقدم والحرية، 
من منطلق أن التق��دم ال يفضي بالضرورة إلى الحرية، ومع أن االكتش��افات 
العلمية والمنجزات التقنية وتحس��ين مس��توى العيش قد تش��كل تقدماً مادياً 
أكيدًا، إال أن هذا التقدم ال يسير بالضرورة في اتجاه الحرية، ما دامت »روح 
التقدمية ليس��ت دائماً روحاً تحررية«؛ إال أنه يعود ليؤك��د أن »ينبوع التقدم 
الذي ال ينضب هو الحرية؛ إذ بفضلها يمكن أن توجد بؤر تقدم بعدد األفراد«.

فالتق��دم � كتطوير للبني��ات اإلنتاجي��ة التحتية على المس��توى التقني 
واالقتص��ادي � ال يكتم��ل إال بالحرية الت��ي تضفي عليه معن��ى أي معقولية 
ومش��روعية وج��ود، وإال أصبح فاق��دًا للمعن��ى ومحدثا لحالة م��ن الدمار 
والفوضى الشاملة1. وهو ما ينسجم مع إشكالية كتابه المركزي حول الحرية  
(On Liberty) الت��ي تبحث عن طبيعة وحدود الس��لطة الت��ي يمكن للمجتمع 

ممارستها ممارسة مشروعة على الفرد.
تعدُّ الحرية � من وجهة نظر ميل � ش��رطاً أساسياً من شروط نهضة األمم 
وتقدمها، وذلك عبر صلتها بمفهومي االس��تقاللية والمس��ؤولية؛ فالحرية لديه 
تعني تمتع الفرد بحق اس��تقاللية نس��بية عن الس��لطة االجتماعية والسياسية، 
وعلى هاتين الس��لطتين حماية هذا الح��ق الطبيعي. غير أن االس��تقاللية هنا 
ال تعني أبدًا االنعزال الس��لبي خارج الحركة االجتماعية، أو التملص من تحمل 
المسؤوليات التي يمليها الواجب القانوني أو حتى األخالقي، وإنما تعني � بشكل 
أساسي � الوعي بالقيمة الوجودية باعتبارها تحيل إلى مبدأ المشاركة واإلبداع.

بحيث إن المشاركة تفيد عضويته واندراجه الفعلي في النسيج السياسي 
واالجتماعي، وبالتالي وجوب مش��اركته المس��ؤولة في صياغ��ة القرار وبناء 
أما اإلبداع  المعرفية واألخالقية واالقتصادي��ة.  المجتمع عبر تنمية ركائ��زه 
فيتحقق من خالل تفاني الفرد من أجل إثبات ذاته في خضم التنافس الحر 

والمفتوح في جميع الميادين الحياتية.

1 ـ رضا الش��ايبي، »حول مفهوم الحرية عند جون س��تيوارت ميل«، مجلة الفكر العربي المعاصر، 
معهد اإلنماء القومي، بيروت، العددان: 96 - 97، ص 25.
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وه��و ما يتقاطع بش��كل الفت م��ع مفهوم »هيغ��ل« ل� »الرغب��ة في نيل 
االعتراف«، الذي يش��ير إلى واقع أن اإلنس��ان � باإلضافة إلى كونه حيواناً 
بيولوجي��اً مث��ل اآلخري��ن � له كرام��ة إنس��انية ودرج��ة من االس��تقاللية 
والخصوصي��ة في عالقت��ه بالكائنات األخ��رى. ففي تصور هيغ��ل فإن جميع 
ظواه��ر التاريخ الرئيس��ة ال تحركها ق��وة اقتصادية مادي��ة، وإنما يحركها 

النضال من أجل االعتراف.
فاإلنس��ان يحرص على أن يتم االعتراف به 
ككائن إنس��اني؛ أي كائن مزود بكف��اءة وكرامة 
إنس��انيتين، هذه الكرامة ترتبط بش��كل أساسي 
في  للخطر  حيات��ه  تعريض  احتم��ال  في  بإرادته 
ص��راع من أجل االعت��راف به؛ ألن اإلنس��ان هو 
وحده الذي يقوى على تج��اوز غرائزه الحيوانية 
الخالصة، وفي صدارته��ا غريزة البقاء من أجل 

االلتزام بمبادئ وأهداف أسمى وأكثر تجريدًا.
فهيغل يرى أن رغبة االعتراف هي التي قادت أول خصمين متصارعين 
إلى السعي المتبادل كي يعترف أحدهما بطبيعة الكينونة اإلنسانية لخصمه 
م��ع تعري��ض حياتهما للخطر ف��ي صراع ممي��ت، وعندما ي��ؤدي الخوف 
الطبيعي من الموت بأحد المتصارعين للخضوع واالستسالم، تنشأ حينذاك 

عالقة السيد والعبد.
إن أس��باب هذه المعرك��ة الدامية في بداي��ات التاريخ ليس��ت الغذاء 
وال المأوى وال األمن، وإنما الهيبة واالعتبار فحسب؛ ألن سبب هذه المعركة 
ال يتح��دد بالبيولوجيا، األمر الذي جع��ل »هيغل« يرى في��ه بالضبط النور 
األول للحرية اإلنس��انية، ذلك أن النزوع إلى شحن األنا بقيمة معينة، وإلى 

طلب االعتراف بهذه القيمة يتوافق مع ما يسمى »احترام الذات«.
غير أن ه��ذا ال يعني ص��دور كل من هيغل وس��تيوارت مي��ل عن نفس 
بالتنمية  الوظيفي��ة  المفهوم للحري��ة في صلتها  التفس��يري ونفس  المنظور 

اإال  اإّن التقدم ال يكتمل 

بالحرية التي ت�سفي عليه 

اأي معقولية  معنى 

وم�سروعية وجود، واإال 

اأ�سبح فاقدًا للمعنى 

ومحدثا لحالة من الدمار 

ال�ساملة والفو�سى 



64

نظر وجهات 

بمفهومها الشامل؛ فعلى خالف الحتمية المثالية الهيغلية يترك ستيوارت ميل 
هامش��اً مهماً للصدفة في نظرته التفس��يرية لحركة التاريخ حينما يرى أن 
الن��اس ال يملكون معرفة كافية بجميع األس��باب التي ُتس��يِّر حركة التاريخ. 
ليغدو التنبؤ � تبعاً لذلك � مس��تحياًل؛ إذ يمكن للصدفة أن »تتدخل في كل 

لحظة« إلدماج معطيات موضوعية جديدة من شأنها أن تكّذب تنبؤاتنا.
فالفلس��فة المثالية الهيغلية ترى أن الحرية هي نتاج صيرورة جدلية 
حتمية، وإذا كان للفيلس��وف القدرة على فقه مبادئ هذه الحتمية ووصف 
نتائجه��ا ث��م استش��راف نهايته��ا التاريخية؛ فإن��ه يس��تحيل عليه خرق 
»قوانينها« والتحكم في تحويل وجهة ومسار أحداثها وفقاً لما تمليه عليه 

إرادته وقناعته.
المالحظ أن الفلس��فة المثالية الهيغلية � رغ��م تعارضها الجوهري مع 
التصور الفلس��في الماركس��ي � تنطل��ق مثله م��ن »حقائق ومب��ادئ الواقع 
الموضوعي« خالفاً لجون ستيوارت ميل الذي يؤسس نظريته للتقدم التاريخي 
� وبالتالي للتنمية الشاملة � على حقيقة ذاتية تقوم على وعي الفرد، ولذلك 
ال نكاد نج��د في األطروحتين الماركس��ية والهيغلية � رغ��م اختالفهما � أي 
نظرية في إرادة الحرية بقدر ما نج��د وصفاً فينومينولوجياً لتمظهر الحرية 

في التاريخ بحسب قوانين موضوعية ثابتة.
فبينما يؤس��س كارل ماركس نظرية التقدم على الجدلية المادية، نجد 
س��تيوارت ميل يربط التق��دم بالوعي الف��ردي في عالقت��ه ب� »اآلراء وطرق 
التفكير«، األمر ال��ذي ذهب ببع��ض الباحثين إلى حد الق��ول بأن ميل قد 
»أحدث بذلك انقالباً إبستيمياً في الجدلية الماركسية بتقديمه للمادي كتابع 
بس��يط »للذكاء«1، من منطلق أن »كل تقدم ذي أهمية في الحضارة المادية 
كان دائماً مسبوقاً بتقدم في العلوم. وعندما يحدث تغير اجتماعي كبير � إما 
بواسطة النمو التدريجي أو عن طريق الصراع المفاجئ � فال بد أن يكون قد 

حدث قبل ذلك تغير مهم في اآلراء وطرق التفكير في المجتمع«.

1 ـ المرجع السابق، ص 25.
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غير أن ه��ذا ال يمنع صدور ميل هو أيضاً عن المنطق الجدلي نفس��ه، 
الذي يأخذ طابعاً مادياً ل��دى ماركس وطابعاً مثالياً ل��دى هيغل، مؤكدًا أن 
»مبدأ التقدم � سواء تجلى في صورة حب الحرية أم في صورة حب اإلصالح � 
ال يفتأ منابذا لس��لطان الع��ادة، أو على األق��ل مطالباً بخل��ع نيرها وصدع 
أغاللها، وال يزال الن��زاع القائم بين هاتين القوتين مص��در الفائدة وبيت 

القصيد في تاريخ اإلنسانية بأجمعه«1.
رغم النقد الش��ديد الذي وجهه »ميل« للتصورات التقليدية التي توازي 
بي��ن الحرية والفوض��ى وبين المصلح��ة واألناني��ة وبين الفردي��ة واعتزال 
المجتم��ع، وعل��ى الرغم م��ن رفض��ه للديمقراطي��ة الحديثة الت��ي تكرس 
»ديكتاتورية األغلبية« إال أنه يستميت في الدفاع عن الفردية باعتبارها حرية 
أساس��ية وش��رطاً الزماً للتقدم، ويدعو للديمقراطي��ة الحقيقية التي تضمن 

حرية كل األفراد وتحقق تمثيلية أكبر.
غي��ر أن الفردي��ة التي يؤمن بها س��تيوارت ميل ليس��ت ه��ي »الموناد 
المتقوقعة حول ذاتها«، التي ينتقدها ماركس، وال هي ال� »أتركه يعمل« التي 
ينظر لها الفيزيوقراطيون وآدم س��ميث؛ إنها تعني أساساً »إبداعية خالقة«، 
»إنه��ا الخيار الوحي��د للتطور التاريخ��ي«، وتبعا لذلك »فباقت��ران الحرية 
بالمسؤولية واالستقاللية بالمشاركة الواعية في الحركة التنموية االجتماعية، 
وس��عادة الفرد بس��عادة المجتمع؛ يكون الفرد الحر في فلسفة ستيوارت ميل 
السياس��ية ملتزماً تماماً بخط العالق��ة التفاعلي الذي يدمجه في النس��يج 
العالئقي االجتماعي«؛ لكن من دون أن يمحو خصوصيته وتميزه الش��خصي. 
لتغ��دو الفردي��ة والحرية التي يص��در عنها مي��ل حرية وفردي��ة اجتماعية 
مسؤولة، وليس��ت أنانية وال إباحية أو عدمية. أكثر من ذلك فميل ال يكتفي 
بالط��رح األنطولوجي أو الش��كلي للحري��ة والليبرالية؛ وإنما يضع ش��روطاً 

موضوعية لضمان التحقق الفعلي لهذه الحرية2، من قبيل: 

1 ـ جون س��تيوارت ميل، »الحرية«، ترجمة طه الس��باعي، الهيئة المصرية العام��ة للكتاب، طبعة 
1996، ص 108.

2 ـ رضا الشايبي، »حول مفهوم الحرية عند جون ستيوارت ميل«، مرجع سابق، ص 30 - 34.
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الشـــرط األنتروبولوجي الذي بمقتضاه يرى أن أي حديث عن الحرية 
يغدو عديم الجدوى في غياب الثقافة؛ ذل��ك أن الحرية � كمبدأ � ال يمكن 
أن نتص��ور تحققها في ظل حالة )أنثروبولوجية( س��ابقة للعصر الذي تصبح 
فيه اإلنسانية قادرة على أن تتطور بواسطة النقاش الحر بين أفراد متساوين، 
وفي غياب الرش��د العقل��ي؛ ألن )نظري��ة الحرية( ال تنطب��ق إال على ذوي 

الملكات الراشدة من البشر.
والشرط اإلبستيمولوجي؛ حيث يؤس��س ميل ل� »إبستيمولوجية مفتوحة« 
تقوم على النقاش الحر الملتزم بالنس��بية، من منطل��ق أن مبحث الحقيقة 
يمر ضرورة عبر مبدأ حرية التفكير؛ إذ من دون النقاش الحر؛ أي االعتراف 
بحق الفكرة النقيضة في الوجود تفقد فكرتنا كل معنى وكل »حياة« لتصبح« 
عقيدة ميتة«، ليغدو الش��رط الالزم لحياة هذه العقي��دة هو وضعها بصفة 
جذري��ة ودائمة محل نقاش وتس��اؤل، ليس على المس��توى النخبوي الضيق؛ 
وإنما على المس��توى االجتماعي العام بما يس��مح بترس��يخ قيمة »التسامح« 

وإقرار واجب االعتراف المتبادل بين األنا واآلخر.
وهكذا يكتسي مبدأ النقاش � إلى جانب قيمته العلمية � خاصية أخالقية 
تتمثل في ما يسمى ب� »أخالقية النقاش الحر« التي تسهم في تعرية المعرفة 
الدوغمائية اإلطالقية وفضح األحكام المسبقة، األمر الذي يؤدي إلى تجريد 
كل سلطة سياسية أو اجتماعية أو دينية من الشرعية، التي بواسطتها تستبعد 

الناس وتمنعهم من حقهم في النقد وحريتهم في االختالف1.
وكذا الش��رط السياس��ي االقتص��ادي؛ عب��ر محاربة الوجه االس��تبدادي 
للديمقراطية الناتج عن انزالق السيادة من الشعب إلى األغلبية، ومن األغلبية 
إلى أقلية نشيطة تحتكر النطق باس��م األغلبية وباسم الشعب، وهو ما يقترب 
إلى حد كبير من النقد الماركسي للديمقراطية البرجوازية، حيث نجد فلسفة 
س��تيوارت ميل تنبني على توازن ملحوظ بين مبدأي »العدل و »الحرية«. وعبر 
إدخال قي��م أخالقي��ة كقيمة الحري��ة والس��عادة النفعيتين ف��ي ميكانيزمات 

1 ـ جون ستيوارت ميل، »الحرية«، مرجع سابق، ص 27.
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االقتصاد السياسي، ومن خالل تمييزه � على المستوى االقتصادي � بين قوانين 
اإلنتاج )Production Laws( التي تعد من طبيعة مادية.

التوزيع  بالش��مول )Universal(، وقواني��ن  � تبعا لذل��ك � تتس��م  وهي 
مع ذلك؛  )Distribution Laws( ذات الطبيعة االجتماعية والقابلة، انس��جاماً 
للتكيف مع األهداف األخالقية أو السياسية؛ ليأتي تدخل الدولة متناسباً مع 
مدى اقتراب أو ابتعاد الحركة االقتصادية من هذه األهداف اإلنس��انية ذات 

الطابع النفسي والثقافي عموماً.
أو الضام��ن االجتماعي  فضاًل عن الش��رط 
والترب��وي؛ ال��ذي بمقتض��اه ال حي��اة وال وجود 
للحرية إال في ظل مجتمع مفتوح ومناخ اجتماعي، 
للتس��امح  ويؤس��س  واإلطالقية،  التعصب  يرفض 
واالنفتاح القائم على الحقيقة كتاريخ وكصيرورة؛ 
أي الحقيقة كنتيجة غير مكتملة لمسار طويل من 
النق��د والمراجع��ات الدائمة؛ إذ م��ن دون هذا 

المجتمع المفتوح يتعذر تمثل الحرية؛ ذلك أن »تهديد الحرية قد يجيء من 
ناحية االس��تبداد االجتماعي كما قد يجيء من ناحية االستبداد السياسي«1، 
وهو المجتمع الذي لن يتحقق إال بفضل التربية، رافضاً كل أش��كال التبرير 
لواقع عدم المساواة واالس��تبداد والعبودية سواء بدعوى »الطبيعة اإلنسانية« 

أو ب� »القدر« و »اإلرادة اإللهية«.
أن ما يدعى  وفي هذا اإلطار حارب النظ��رة االحتقارية للمرأة كاش��فاً 
»الطبيعة الدنيا« للمرأة ما هو إال نتاج مؤامرة تاريخية اجتماعية � سياسية � 
يعضده��ا نظام تربوي قه��ري ومؤسس��ات اجتماعية متخلفة، مس��تخلصاً أن 
اإلنسان ما هو إال نتاج لتربيته، وهو ما يشكل � بحق � »إقرارًا لمبدأ الحرية 
وتشريعاً أنطولوجياً له«، إذ »بالتربية وحدها يمكن محاربة األنانية والتعصب 
والفس��اد بأوجهه السياس��ية واالجتماعية واالقتصادية م��ن أجل إحالل قيم 

1 ـ المرجع السابق، ص 47.

اإن تهديد الحرية قد 

يجيء من ناحية 

اال�ستبداد االجتماعي 

كما قد يجيء من ناحية 

ال�سيا�سي اال�ستبداد 
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المنفعة واالنفتاح والغيرية والعدل، والتي ال تزي��د كلها عن كونها تعبيرات 
مختلفة عن مبدأ الحرية«. في كنف »ليبرالية إنس��انية«1 تعزز قيم العدالة 

والمساواة في كنف الحرية.
ومن جهته ربط أمارتيا صن بشكل وثيق بين الحرية والتنمية، منطلقاً 
من كون التنمي��ة تمثل »عملية متكاملة للتوس��ع في الحري��ات الموضوعية 
والمترابطة مع��اً، »األمر الذي يتناق��ض مع النظريات الت��ي ال يتردد في 
وصمه��ا بضيق األف��ق، بفعل مطابقته��ا بين التنمي��ة ونمو مجم��ل الناتج 
الوطني، أو زيادة الدخول الش��خصية، أو التصنيع، أو التقدم التقاني، أو 

التحديث االجتماعي.
فمع إقراره أن هذه العناصر تلعب دورًا مهماً في توسيع نطاق الحريات 
التي يتمتع بها أبناء المجتمع؛ فإنه يش��دد عل��ى أن الحريات تتوقف كذلك 
على محددات أخرى من قبيل: التنظيمات االجتماعية واالقتصادية، والحقوق 
السياس��ية والمدنية ما دام اإلنجاز التاريخي للتنمي��ة »يتوقف بالكامل على 

الفعالية الحرة للشعب«2.
ال شك أن النظر إلى التنمية في ضوء التوسع في الحريات الموضوعية 
من ش��أنه أن يوجه األنظار إل��ى غايات تجعل التنمية حدث��اً مهماً بدالً من 
مج��رد التوجه إلى عدد من الوس��ائل التي لها � مع غيره��ا � دور بارز في 
العملية التنموية، ولذلك تس��تدعي التنمية إزالة جمي��ع موانع الحرية: من 
فقر، وطغيان، وشح في الفرص االقتصادية، إلى جانب الحرمان االجتماعي 

المنظم، وكذا عدم التسامح أو المبالغة في حاالت القمع.
كما يذهب »صن« إلى أن الحريات ليس��ت الغايات األساس��ية للتنمية 
فحسب؛ وإنما هي � فضال عن ذلك � من وس��ائلها الرئيسة. ولذلك يدعونا 
� إلى جانب اإلقرار باألهمي��ة القيمية للحرية � أن ندرك الرابطة التجريبية 

1 ـ رضا الشايبي، »حول مفهوم الحرية عند جون ستيوارت ميل«، مرجع سابق، ص 34.
2 ـ أمارتيا صن، »التنمية حرية«، ترجمة شوقي جالل، عالم المعرفة، الكويت، عدد: 2004/303، 

ص 16.



69

النهضة وسؤال  القيم  منظومة 

الت��ي تربط الحريات عل��ى اختالف أنواعه��ا، وتجعل بعضه��ا يعزز البعض 
اآلخر؛ حيث »تسهم الحريات السياس��ية في دعم األمن االقتصادي، وتسهم 
الفرص االجتماعية في تيسير المش��اركة االقتصادية، كما تعمل التسهيالت 
االقتصادية على المس��اعدة على توليد وفرة ش��خصية وموارد عامة للمرافق 
االجتماعية«. ومع ذلك يؤكد أمارتيا صن أن »الحرية السياس��ية والحريات 
المدنية مهمة بشكل مباشر في ذاتها، وليست بحاجة إلى تبرير غير مباشر 

في ضوء نتائجها على االقتصاد«1.
ويرى أن هناك س��ببين متمايزين لألهمية الحاسمة للحرية الفردية في 
مفهوم التنمية؛ أولهما معياري يتم بموجبه تقييم نجاح مجتمع من المجتمعات 
� بش��كل أساس��ي � بناءً على الحري��ات الموضوعية التي يتمتع به��ا أبناؤه، 
وثانيهما كون الحرية تش��كل � أكث��ر من ذلك � المح��دد الرئيس للمبادرة 

الفردية والفعالية االجتماعية.
ومن المقوالت األساس��ية ف��ي أطروحة صن ح��ول الحرية ف��ي عالقتها 
بالتنمية: ال��دور العالج��ي والتصحيحي الذي م��ن ش��أنها أن تنهض به في 
مواجهة ش��تى األزمات واالختالالت االجتماعية. وتفسير ذلك أن األنظمة غير 
الديمقراطية � التي عادة ما ال تضار بش��كل مباش��ر من الكوارث االقتصادية 
وفي مقدمتها المجاعات � تجنح إلى الحد من الحوافز التي تحث على اتخاذ 
تدابير وقائية في الوقت المناسب، خالفاً للحكومات الديمقراطية التي يفرض 
عليها الس��عي للفوز في االنتخابات فإنها تعمل على تقدير مواقف واعتراضات 
الجماهي��ر، وبالتالي التوافر عل��ى الحافز القوي للنه��وض بالتدابير الالزمة 
لتالفي مثل هذه األزمات والكوارث استجابة النتظاراتها، ليغدو السعي التقاء 

األزمات الكاسحة والمدمرة � بحسب أمارتيا � من صميم الحرية2.
وفي المنحى نفس��ه، يؤكد أن عملي��ة اتقاء المجاع��ات وغيرها من 
األزمات أف��ادت كثيرًا باس��تخدامها الحريات األداتي��ة؛ كالحوار المفتوح 

1 ـ المرجع السابق، ص 24 - 25.

2 ـ المرجع السابق، ص 28 - 29.
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والمراجع��ة العامة من قب��ل الجمهور، والسياس��ة المرتك��زة على نظام 
انتخابي، واإلعالم الحر من دون رقيب. ومثال ذلك أن سياسة المعارضة 
المنفتحة في بلد ديمقراطي تتجه إلى إرغام الحكومة على اتخاذ خطوات 
فعالة في الوقت المناس��ب من أجل اتقاء المجاع��ات«1. ليخلص إلى أن 
»التاريخ العالمي لم يش��هد مجاع��ة في ظل ديمقراطي��ة حقيقية فاعلة، 

سواء أكانت ديمقراطية غنية أم فقيرة نسبياً«.
ومن النماذج الدال��ة داللة واضحة على دور الحري��ة والديمقراطية 
وإس��هامها في تالفي األزمات االقتصادية: األزمة التي عرفتها اقتصادات 
دول شرق وجنوب شرقي آس��يا، والتي رأى أمارتيا صن أنها »وقعت جزاءً 
وفاقاً لنظام الحكم غير الديمقراطي«، »وتحديدًا من خالل إهمال نوعين 
من الحري��ات األداتية: »األم��ن الوقائي« و »ضمان الش��فافية«، وخاصة 
نقص المش��اركة العامة في مراجعة التنظيم��ات المالية وتنظيمات قطاع 
العمال. وعلى س��بيل المثال فإن »نمط المخاطرة واالستثمارات الخاطئة« 
كان يمكن أن يكون موضوعاً لدراسة فاحصة أوسع وأهم لو كان في وسع 
النقاد الديمقراطيين أن يطالبوا بذلك في هذه البلدان. مبرزًا أن الدور 
الوقائي للديمقراطية يفتقده المجتمع بقوة حين تش��تد حاجته إليه وليس 

حين تسير األمور رخاء2.

1 ـ المرجع السابق، ص 228.
2 ـ المرجع السابق، ص 224 - 225.
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