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آفــــاق

■  باحث في علم االجتماع، المغرب.

ليــس التنوير خصمــاً مطلقــاً للدين: فهذه فكرة مســبقة 
خاطئة بالمطلق... أو أنها دسيسة مغرضة.

فثمة ـ بالتأكيــد ـ نزعة تنويريــة في ما يخــص الموقف من 
الدين قد تصل حد التشــكيك [البالغ تخــوم اإللحاد]، لكن ثمة، 
 Théisme بالمقابــل، النزعــة المؤمنة في شــقها ـ أوًال ـ اإللهــي
ـ ثالثاً ـ الشق الماسوني، وأخيرًا  و ـ ثانياً ـ الربوبي Déisme، ثم 

النزعة العقلية األخالقية الخالصة.
 بالطبع، فهذه النزعــات «التنويرية» المؤمنــة تتمايز من حيث 
المنطلــق النظري والمنهجــي، ولكنها ـ وبمعنى مــن المعاني ـ تتفق 
في ما يمكن أن ننعته برؤية عقلية وتحررية وأخالقية وعملية للدين.
1 ـ يمكــن التأكيد بأن النزعة الشـــكية / اإللحادية تتطابق 
ـ «الماديين  ب نعتهــم  يمكــن  مــن  «فلســفات»  مــع  ـ بالكامــل ـ 
الفرنســـيين»: ال متــري La Mettrie (1709 - 1751)، هلڤســيوس 
 (1789 - 1723)  D’Holbach وهولبــاخ   (1771 - 1715)  Helvétius

.(1784 - 1713) Diderot وديدرو
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الواقع أن هذه خاصية فرنسية بامتياز حيث إن الكنيسة الكاثوليكية لم 
تعــرف أي إصــالح حقيقــي، مقارنــة بألمانيــا البروتســتانتية، وإنكلتــرا 
االنغليكانية، وأميركا التي هاجر إليها الكثير من الطوائف الدينية المتحررة 

والمجددة.
عليــه، كان الصراع الديني (فكرياً وسياســياً) بالغ الحــدة والعنف في 

فرنسا ما قبل ثورة 1789، وإبان عصر اإلرهاب الثوري (+1793).
لكن الموقف الممعن في التطرف ـ ليس وحسب ضد رجال الدين ولكن 
ضد الدين نفســه من حيث هو ميتافيزيقا و«معرفة» مزعومة باهللا واإلنسان 
والطبيعة ـ تضمنته مؤلفات صريحة في نزعتها المادية اإللحادية مثل كتاب 
اإلنســان اآللي لالمتري (1747) [والعنوان بالغ الداللــة]، وكتاب في الفكر 

لهلڤسيوس (1758) وكتاب نظام الطبيعة لهولباخ (1770).
ويبقى الفيلســوف والكاتب ديدرو متميزًا في هذا الصدد، باعتبار ـ من 
جهة ـ غــزارة إنتاجه وتنوعه (مقــاالت ـ حوارات ـ روايات ـ مســرحيات...) 
ـ ومــن جهــة أخرى ـ ارتبــاط اســمه ـ ديــدرو ـ بمشــروع الموســوعة أو 

اإلنسيكلوبيديا التنويري الضخم.
 Essai sur إن ديدرو قد بدأ ربوبياً (ترجم كتاب شافتســبوري المعنون بـ
le Mérite et la Vertu ســنة 1745 وهــو الكتاب المناهــض صراحة للتعصب 

والخرافة والمقر بعدم ارتبــاط األخالق ضرورة بالدين) ولم ينته ـ ديدرو ـ 
ملحدًا تماماً، ولكن شــخصيته المعقدة والملتبســة تعكس فــي عمقها تعقد 
والتباس طرح المســألة الدينية في فرنســا ـ فرنســا القرن الثامن عشــر 

بالتحديد.
 Les Pensées ففي 1746 نشــر ديدرو مؤلفه المعنون باألفكار الفلســفية
بيــن مســيحي وربوبي وملحد  رباعية  المتضمــن لمحــاورة   Philosophiques

ـ «اعتباره ضد الدين والعوائد  وشكاك، وعلى الفور ســيمنع الكتاب ويدان ب
الحسنة». وسيعيد ديدرو الكرة في مؤلف الرســالة حول العميان ليستعملها 
 La Lettre sur les Aveugles à l’Usage de Ceux qui Voient الذيــن يبصــرون 
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(1749) الــذي يطرح مســألة المعرفة بين «العقل» و«اإلحســاس» ومســألة 

األخالق بين مطلقيــة القيم ونســبيتها، ويبرز ديدرو ماديــاً ملحدًا في هذا 
الصدد، مما سيعرضه لالعتقال والسجن. والواقع أن تجربة السجن ستجعله 
يخفف من «تطرفه» خاصة وأنه قد انخرط في مغامرة الموسوعة. وهذا في 
الواقع ما يتناسب مع نزوعه العقلي والنفسي غير الميال إلى الحسم في ما 
هو دفق شــعوري عارم وما هو تفكير «علمي» خالــص: فليس فقط أن ديدرو 
كان يهوى المســرح وإبداع المواقــف الدرامية، ولكن مؤلفاته «الفلســفية» 
ذاتها هي في شــكلها ومضمونها حوارات تمسرح «األفكار الفلسفية»، إضافة 

إلى حياته الشخصية التي كانت عبارة عن دراما حقيقية.
من جهة أخرى، يبــرز تعقد والتباس طرح 
فرنســا في موقف رجال  الدينية في  المســألة 
العار» (مقولة  الذين لم «يمحقــوا  ثورة 1789 
ڤولتير الشــهيرة) وحســب، ولكنهم أقروا نوعاً 
 la Déesse Raison العقــل»  «اإللــه  من عبــادة 
[وهذا قريب من اإللحاد] أو «الكائن األســمى» 

[وهذا قريب من مذهب الربوبية].
والواقع أن ثورة 1789 في فرنسا هي في حد 
التعقيد  بالغــة  تاريخية وفكريــة  واقعــة  ذاتهــا 

وااللتباس.
تاريخياً: تجاوز تأثيرها نطاق فرنســا ليشع أوروبياً وعالمياً (من إعالن 
حقوق اإلنســان والمواطن إلى سلســلة الثورات والتمردات التي اندلعت في 

سياقها قارياً وعالمياً).
فكرياً: حمــل الثوار لواء «فلســفة األنــوار» واعتبروا أنفســهم امتدادًا 
ـ «أنوار» ڤولتير وروسو. ولكن ما انقلب إليه حال الثورة بين 1793 و 1799  ل
من «إرهاب» و«استبداد» و«فوضى» جعل الحكم في هذا المجال يتراوح بين 
التقويم المتمثّل في موقف العداء الصريح من الثورة (إدمون بورك اإلنكليزي 
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وجوزيــف دو مايســتر الفرنســي) أو موقــف االعتــدال والحكــم التاريخي 
الموضوعي (توكفيل).

وعليه، يمكن في هذا الصــدد إقرار ما يلي: ال يمكــن البتة الخلط بين 
منطق فلســفة األنوار ـ الذي هو منطــق إيديولوجي / فكــري ـ ومنطق الثورة 
الفرنســية ـ الذي هو منطق تاريخي / سياســي ـ بدون زعم حــدوث القطيعة 
بينهما (هذا غير وارد). ولكن الثوار الفرنســيين، وإن رفعوا شــعارات فلسفة 
األنوار، فأفعالهم، وردود أفعالهم، خضعت، باألســاس، لمنطق جريان وتدفق 
األحداث السياســية، اعتبارا من 5 ماي/أيار 1789 (= افتتاح اجتماع ما سمي 
بـ les Ėtats Généraux)، إلى تأســيس «الجمعية الوطنية» (17 يونيو / حزيران 
1789)، إلى احتالل الباستيل يوم 14 يوليو/تموز الذي يدشن التاريخ الرسمي 
للثورة الفرنســية... ثم تسلســل باقي األحداث التاريخيــة المعروفة، وأبرزها 
فرض حكم اإلرهاب الثوري... حتى وقوع انقــالب ناپليون بونابرت في 9 - 10 

نوڤمبر / تشرين الثاني [18 - 19 برومير بالتقويم الجمهوري الجديد] 1799.
بتعبير آخر: لقد انخرطت فرنســا في ثورة عارمة نتيجة اســتفحال الوضع 
الداخلــي وعجز النخبــة الحاكمة (الملك لويس الســادس عشــر تحديدًا) عن 
التحكم فيه، فضــًال عن إصالحه. ولم تنفجر الثورة نتيجــة تدبير ثوري محكم 
ومخطط له مســبقاً. وبالتالي، فما تحكّم أساساً في سير األحداث هو تناقضات 
المجتمــع الفرنســي ذاتــه المتراوحة مــا بين تمــرد الفالحين نتيجة بؤســهم 
االقتصادي المستفحل مع بقائهم أسرى اإليديولوجية التقليدية، وانفجار العاصمة 
ـ «الشــعب» الغاضب والهائج. ومــن هنا الطابع  باريس، حيث الســلطة صارت ل
العائم (األشــبه بالكرنڤالي) للثــورة ومظاهر التردد والتقلب فــي مواقف الثوار 

.(les Jacobins إلى جمهوريين متطرفين les Monarchiens من ملكيين معتدلين)
وهذا ما انعكس عموماً في الموقف من الدين عامة والمسيحية خصوصاً.
ففي البدء1ـ بدء الثورة ـ كان هناك انضمام جزء من القساوسة الحاضرين 

 Pierre Pierrard: l’Eglise et la Revolution- Michel Vovelle : la Revolution :1 ـ انظــر بالخصــوص
Contre l’Eglise, de la Raison à l’Etre Suprême.
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النائيــة والفقيــرة. كان هؤالء  فــي les Ėtats Généraux كممثليــن لمناطقهــم 
القساوسة يمثلون الفئة السفلى من طبقات رجال الدين بحيث كانوا، من جهة، 
معايشــين لوضع الفالحين المزري والظلم المســلط عليهم، ومن جهة أخرى، 
خضوعهم أنفســهم الحتقار كبار كهنوتهم (األســاقفة) المنحدرين حصرياً من 
النبالء. ومــن هنا، قابلية هــؤالء القساوســة الصغار والفقــراء لالقتراب من 
«الطبقــة الثالثــة» le Tiers - état الممثلة لعموم «الشــعب» مقابــل فئة النبالء 

.les Ėtats Généraux واإلكليروس في اجتماعات
وهــذا ما حدث بالفعل يــوم 13 يونيو 1789 لما التحق ثالثة قساوســة 
بالقاعة الخاصة باجتماع «الطبقة الثالثة» معلنيــن تمّردهم على «طبقتهم» 
األصلية فاستقبلوا بحماسة كبيرة. ومع إعالن «الجمعية الوطنية» على أنقاض 
les Ėtats Généraux المتهاوية، كان جزء كبير من هؤالء القساوسة «الفقراء» 

قد حســموا أمرهم، وانخرطوا في الصيرورة «الثورية» المنطلقة. وبلغ ذلك 
أوجه مع تكريس وثيقة «الدســتور المدني لرجــال الدين» (12 يوليو / تموز 

1790) وااللتزام بأداء قسم الوفاء «لألمة والقانون والملك والدستور».
إذًا، يمكن الحديث في هذا الصدد عن نوع من «التعايش» بين «الثورة» 

والدين مثلما كان الحال أيضاً (لكن في منحى آخر) مع الملكية.
وهذا ما ســيتغير جذرياً مع إعالن الجمهورية يوم 22 ســبتمبر / أيلول 
1792 وفرض التقويم الزمنــي الجمهوري الذي هو إعالن عن إرادة القطع 
نهائياً مع المســيحية والدين. وهو األمر الذي سيشــتد تماماً إبان الســنة 
الثانية الموصوفة بســنة اإلرهاب الثوري الخالص (من النصف الثاني من 
1792 إلى النصف األول من 1793) حيث ســتفرض نفسها سياسة متشددة 
يعقوبيــة Jacobine تعتبر رجــال الدين أعداء ظاهرين أو مســتترين للثورة 
وتلغي كل مظاهر ومناسبات الدين والتدين مستبدلة إياها باألعياد القومية 
وعبادة العقل والكائن األسمى. بل إن يوم األحد المعتبر يوم راحة أسبوعية 
سيستبدل بيوم يســمى Décadi يحل كل عشــرة أيام ويكون مناسبة للراحة 

واالحتفال الدنيوي.
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ولن تنتهي هذه «الحمى» الثورية الشــاذة والنافرة فــي تاريخ الثورات 
الحديثة إال مــع التخلص من روبســبيير زعيــم التيار اليعقوبي المتشــدد، 
و«تهدئة» الوضع الثوري نســبياً، وصدور مرســوم 21 فبراير / شباط 1795 

س لحرية الدين والتدين. المكر

:áæeDƒªdG áYõædG ``  2

ويمكن التمييز داخلها بين ثالثة مسارات:
مسار ألوهي / ربوبي. ـ
مذهب الفضيلة و«الحس األخالقي». ـ
الماسونية. ـ

2 - 1 المسار األلوهي / الربوبي:
إسحاق نيوتن (1643 - 1727):

يرتبط اســمه عادة بنظرية الجاذبية التي تفســر الكون تفســيرًا فيزيائياً 
رياضيــاً. وهذا هــو أســاس الثــورة العلميــة الحديثة كمــا دشــنها كوبرنيك 
(1473 - 1553) وكبلــر (1571 - 1630) وغاليلي (1574 - 1642). ولكن إســحاق 
نيوتن لم يكن وحسب فيزيائياً خالصاً ولكن كان «الهوتياً» منشغًال بمسائل اهللا 
(المســيح) والدين (الخالص). فباإلضافة إلى كتابه الرئيســي والشهير الذي 
عرض فيه نظرية الجاذبية تحت عنوان: المبادئ الرياضية للفلســفة الطبيعية 

(1687)، فله مؤلفات أخرى تطرح قضايا دينية والهوتية صريحة وخالصة:
كرونولوجيا المماليك القديمة (1728). ـ
مالحظات حول تنبؤات دانيال وقيامة القديس يوحنا (1733). ـ
عرض تاريخي للتحريفين البارزين للكتابة المقدسة (1754). ـ

 المالحظة البــارزة هنا هي أن كل هذه الكتب لم ُتنشــر إال بعد وفاة 
نيوتــن. وهذا أمر لــه داللته حيث إنه يعكــس جانب الحــذر والتحفظ في 
شخصية نيوتن بالرغم من أن اآلراء «الالهوتية» المعبّر عنها في هذه الكتب 
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تظل في محيط االعتــدال و«التعقل». فصاحب نظريــة الجاذبية يؤمن بإله 
خالق للكون ومدبر له هو «إله إبراهيم وموســى وعيسى». ولكنه يتحفظ في 
ما يخــص الطبيعــة اإللهية للمســيح بحيــث إنه يقتــرب هنا مــن جماعة 
السوســيانيين الناكرين لمبدأ التثليث المســيحي. كما أن نيوتن يؤكد على 

أطروحات دينية ثالثة تبدو متميزة بل نافرة1:
أســبقية األخالق في كل تأويل للكتاب المقدس الذي وجد من أجل تعليم • 

اإلنسان مكارم األخالق وليس نظريات الميتافيزيقا.
ضياع المعنى األصلي واألصيل لرسالة السيد • 

المسيح في ســياق فرض الســلطة الكهنوتية 
لدوغما بعينها يمكن نعتها بالتحريف.

للمســيح (= وحدة •  اإللهيــة  الطبيعــة  رفــض 
الجوهــر) والتأكيد على عالقة اهللا باإلنســان 
كخالق وأب رحيم لكل البشــر لكــي يتحابوا 
فتتحقق مملكــة اهللا مرتبطة بالتفويض اإللهي 
.Le Seigneur للمسيح الذي هو السيد والمولى

جون لوك (1632 - 1704)
يتقّدم جون لوك ـ عموماً ـ كبروتستاني أنغليكاني، من جهة، يرفع شعار 
التســامح ويدافع عنه، ومن جهة أخرى، يجري عملية المصالحة بين العقل 

واإليمان.
ففي رســالة في التســامح الشــهيرة (1689 - 1690) يبرز موقف مبدئي 
واضح وصارم من كل أشكال التعصب الفكري والديني، ودعوة صريحة إلى 
عدم فــرض اإليمان بمنطق القوة والتســلط. إن اإليمان الديني هو مســألة 
قلبية وفردية خالصة ترتبط بالضمير والقناعة الشخصية. واإللزام في هذا 
الصدد هو مســتهجن بل وال عقالني. والمهم هو فصل ما هو مدني وسياسي 

Bernard Cottret: Le Christ des Lumières; Ed Cerf, Paris, 1990, pp 23-34. 1 ـ 
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عّما هــو دينــي اعتقادي. وعليه يشــجب لــوك تدّخــل الحاكم فــي األمور 
االعتقادية الخاصة بالمحكومين. فكل فرد هو حر في نهج السبيل التي يرى 
فيها خالص روحه. ومهمة الحكم المدني هي توفير شــروط إنتاج الخيرات 
المادية وحماية الحقوق الفردية والجماعية. وهذا هو عين العقل الذي يرى 
لوك بأنه ال يتعارض مع جوهر المســيحية. وهذا ما سعى إلى البرهنة عليه 
في كتابه األقل شهرة المســيحية العاقلة وعنوانه الكامل: المسيحية العاقلة 
كما هي ممثلة في الكتابات المقدســة (1695). والعقالنية هنا ليست بمعنى 
اعتماد العقــل باعتباره الوســيلة الوحيــدة إلدراك نوع من اإليمــان العقلي 
الخالص (دين كونــي مثًال)، ولكــن المقصود هو عدم تعارض المســيحية 
األصلية مع العقل والتفكيــر المنطقي والعلمي. إن لوك هو مؤمن مســيحي 
وإيمانه يستند إلى مبدأ الوســطية واالعتدال: فهو يعادي اإللحاد ويدعو إلى 
عدم التسامح مع الملحدين(؟) في الوقت نفسه الذي يناقش فيه المعجزات 
المذكورة في الكتاب المقدس من دون أن يتخذ موقفاً رافضاً بالكل في هذا 
الصدد (خطاب حول المعجــزات ـ 1703). وعموماً يبدو لوك أقرب إلى نوع 
من الدين الفطــري مع «اعتبار عدم قــدرة هذا األخير لوحــده على توفير 
معرفة تامة وكاملة باألخالق. فالســيد المسيح هو المشــرع الكبير في هذا 

الصدد والمكلّف بجعلنا ننخرط في حزب الفضيلة القويمة والمثلى».

ڤولتير (1694 - 1778):
مثل بطلــه كانديد، عــاش ڤولتير تجربــة إيمان فلســفي تفاؤلي خالص 
ســيوقظه من دوغمائيته زلزال ليشــبونة (1755) وخبراته الحياتية المتتالية 
المتراوحة ما بين نجاحات مفرحة (قضية كاالس) وإخفاقات مؤلمة (المراهنة 
على المســتبد المســتنير من نموذج فريدريك الثاني). وســينعزل ڤولتير في 
ســكناه على الحدود السويسرية ـ الفرنســية في نوع من تطبيق الشعار الذي 

! Cultiver son Jardin :رفعه كانديد نفسه في آخر مطافه الحياتي / الفلسفي
وحذار من سوء الفهم والتأويل هنا: فاألمر ال يتعلّق البتة بانسحاب من 
الحياة العامــة واالنطواء علــى الذات الفرديــة ولكنه إعــادة للتموقع إزاء 
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«أوهــام» و«مطلقات» كبــرى وانخراط فــي أعمال «صغــرى» و«محددة» بل 
محدودة ولكن ملموســة ومؤسســة وفعالة. فهمة ڤولتير لم تفتــر البتة عن 
محاربة ما كان يدعوه «العار» L’Infame، أي التعّصب الديني (عنوان الجزء 

ما قبل األخير من سيرة حياته عنوانه بالضبط: امحقوا العار!).
ومن جهة أخرى، لقد كتب ڤولتير في 1739 مســرحية بعنوان محمد أو 
ـ «تحريفها» ليــس بالمعنى اإلبداعي الفني  التعصب على أســاس وقائع قام ب
(هذا كان سيكون مقبوالً) ولكن بقصد تقديم اإلسالم كصورة متطرفة لنزعة 
التعصب الديني المســتندة إلــى الجهل وتصوير نبي اإلســالم كشــخصية 

سطحية مدعية تمارس العنف والقسوة بال وخز ضمير.
كانت هذه زلــة كبيرة من فيلســوف التنوير الكبير تســبب فيها ـ على 

ما يبدو ـ أمران:
عداء ڤولتير الشديد للمسيحية وللمسيح وبالتالي موقفه السلبي ـ بدءًا ـ  ـ

من كل األديان واألنبياء.
وثقافــة (= ترجمة جورج  ـ محدودية اطالعه وقتئٍذ على اإلســالم تاريخاً 

سالي Salé للقرآن في 1734 وكتاب جان غانييه Gagnier حول حياة محمد 
المنشور في 1732).

لذا ســيتوقف عرض المســرحية ســريعاً ألن رجال الدين المســيحيين 
النافذيــن أثارتهم تلميحات ڤولتيرية اعتبروها تســتهدف المســيحية ذاتها 

والمسيح تخصيصاً من وراء التعرض لإلسالم ونبيه.
ولكن معرفة ڤولتير باإلسالم وشــخصية محمد ستتسع وتتدفّق (اطالعه 
مثًال على موســوعة Herbelot المعنونة بالمكتبة الشــرقية) فجــاءت كتاباته 
التالية حول اإلســالم والمســلمين أكثــر إيجابية: من المقال المنشــور في 
القاموس الفلســفي بعنوان القرآن (1748) ـ حيث سيعيد قراءة ترجمة سالي 
 Catéchisme de بنفس نقدي ومنفتح ـ إلى النص المنشور سنة 1763 بعنوان
l’Honnête Homme حيث سيصل هجومه على المسيحية ذروته باعتبارها دين 
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الخرافة والتعصب مقابل اإلســالم الذي هو دين أقرب إلى الدين الطبيعي 
(= دين الفطرة والعقل السليم)1.

جان ـ جاك روسو (1712 - 1778):
يمثــل نــص Profession de Foi du Vicaire Savoyard المتضّمن في كتاب 
إميل أو فــي التربية النص األشــهر واأليســر واألروع في مــا يخص عرض 
«الديــن الفطري»2: إنه عبارة عــن مونولوغ / حوار يقدم مــن خالله كاهن 
مســن عصارة تجربتــه الدينية / الروحيــة إلى فتــى يافع هو قيــد التربية 

والترشيد (إميل / روسو).
هنا يبرز مضمون الدين الفطري متمحورًا حول قواعد ثالث رئيسية:

ثمة إرادة تحّرك الكون وتنفخ الحياة في الطبيعة. ـ
إذا كانت المادة المتحركة تفصح عن وجود إرادة، فالمادة المتحركة  ـ

بحسب قوانين بعينها تفصح عن وجود عقل محّرك ومدّبر.
إن اإلنسان هو حر في أفعاله وبهذه الصفة فهو جوهر وروح. ـ

إذًا، فاإليمــان الحقيقــي مصدره القلــب والباطن حيــث يتوّجه الكائن 
فطرياً نحو إدراك اإلله الذي يكشــف عن «ذاتــه» و«يكلمنا» من خالل كل 
جزئية في الطبيعة التي هي كتاب كوني مفتوح. ومن هنا ليس وحســب ثقل 
الطقوس والشــعائر الدينية بل خطــورة المعتقدات الالهوتيــة التي توهمنا 

Voltaire, et l’Islam, Djavad Hadidi; Publication Orientalistes de France; Paris; 1974. 1 ـ 
2 ـ في السياق نفسه أشير إلى:

ـ جون توالند Toland (1670 - 1722) صاحب كتاب المســيحية من دون غموض وال أسرار حيث 
يتم التأكيد على إيمان ديني متحرر من الطقوس الشــكلية والمعتقدات الغامضة وبالتالي قريب 

من دين طبيعي أو فطري.
ـ أنطونــي كولينز Collins (1676 - 1729) المعتبر زعيم «الفكــر الحّر» حيث تبرز حرية الفكر 

والتفكير باعتبارها القيمة األسمى (كتابه المعنون: خطاب حول حرية التفكير).
ـ ماثيو تندال Mathew Tindal (1657 - 1733) المنافح األكبر عن الدين الطبيعي الذي هو دين 
اإلنسان األصلي قبل أن تفسده الكنيسة باســتبدادها وزعمها احتكار الخالص اإلنساني (كتابه: 

المسيحية القديمة قدم الخليقة).
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بامتالكها الخــاص لحقيقة مزعوم الوحــي بها، وبالتالــي، تكفير اآلخرين 
المحكوم عليهم بالعذاب األبدي. وهذه ـ قطعاً ـ ليســت صورة اإلله الرحيم 

العادل الذي هو إله كل البشر.

:(1809 - 1737) Thomas Paine طوماس پاين
 Age الرشد]  [أو  العقل  كتاب: عصر  صاحب 
نوع من «إنجيل»  إلى  الذي ســيتحول   of Raeson

المؤمن باهللا   Deisme الربوبــي  أو  الحــر  الفكر 
ولكن المعادي لكل دين مؤسســاتي و«كنيســة». 
فاإليمان هو أوالً وأخيرًا مســألة فردية ومســألة 
ضمير شخصي وسلوك أخالقي. «ضميري الخاص 

هو كنيستي»!
هكذا يكتب تومــاس پاين في عصر العقل، 
نفســه)  هو  يصرح  (كما  المعول  حامًال  وينطلق 

والمســتورة.  المفضوحة  وممارســاتها  وترهاتها  بخرافاتها  الكنيســة  ضد 
ويعلــن أن ال دين إال دين اهللا خالق الكون واإلنســان ومــا عدا ذلك فهو 

«خلق بشري» مشبوه.

2 - 2: مذهب الفضيلة و«الحّس األخالقي»:
ـ شافتســبوري (1671 - 1713): ينتمــي إلى فئة النبــالء (=لورد) وكان 
معلمه ومربيه هــو جون لوك وقد عــاش حياته ـ بالرغم مــن صحته العليلة 
ـ منغمســاً في االهتمام بالشــأن العام (=السياسة) وممارســاً لتأمل فلسفي 
وجمالي رفيع. ومن هنا جاذبية مذهبه الفكري الذي ينشّد فيه السياسي إلى 
الفلســفي إلى الجمالي بواسطة خيط أخالقي رفيع حّساً ومعًنى. فشافتسبوري 
هو ـ وبمعنى من المعاني ـ فيلســوف رواقي بامتياز... لكن رواقيته هي ـ إذا 
جاز التعبيــر ـ حديثة ومتطورة. فاإلنســان الفــرد حامل فــي أعماقه لبذرة 
الفضيلــة ـ باعتبار «اإلنســان الفاضل هو جزء من النظــام الكوني» ـ ولكن 

 »≤«≤ëdG ¿ÉªjE’G ¿EG
 øWÉÑdGh Ö∏≤dG √Qó°üe
 øFÉμdG ¬ qLƒàj å«M
 ¬dE’G ∑GQOEG  ƒëf kÉjô£a
 z¬JGP{ øY ∞°ûμj …òdG
 πc ∫ÓN øe zÉæª∏μj{h
 »àdG á©«Ñ£dG »a á«FõL
ìƒàØe »fƒc ÜÉàc »g
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الواجــب األخالقي ـ يؤكد شافتســبوري ـ ليس حاصل أو نتيجــة الخوف من 
العقــاب األخــروي، ولكن هو ســابق عليــه. بتعبيــر آخر: «ليس االســتدالل 
[الخارجي] هو مصدر األحكام األخالقية ولكن مصدره هو الباطن و[ما يدعوه 
شافتسبوري] بالحس األخالقي». وبالتالي، فالخير الجماعي هو حاصل جماع 
اإلرادات الفردية القادرة ـ من جهة ـ على ممارسة فضيلة االنضباط (وأساسه 
االعتــدال) ومن جهــة أخرى فــرض واقعة التــوازن (توزيع الســلطات داخل 
المجتمع مثــًال واحترام ذلك). مــن مؤلفاته: بحث حــول الفضيلة والجدارة 

(1699)، األخالقيون: نشيد فلسفي (1706)، المناجاة (1710).

2 - 3: الماسونية:
تعود بأصولهــا التاريخية إلى حركة البنائيــن التقليديين من حيث هم 
«عمال يدويون» منخرطون ومنتظمون فــي إطار حرفة لها قوانينها ومراتبها 
ورؤساؤها وطقوسها وأســاطيرها (مخطوط Régius حوالى 1390م؛ مخطوط 
Cook حوالى 1400 - 1410م). وهــذا ما كان ينعت بالماســونية العاملة أو 

الفاعلة opérative قبل أن يقع التحول في القرن الســابع عشــر مع التحاق 
بنائين غير عاملين وال فاعلين يدويين: وهذه هي بداية الماســونية الذهنية 
 Les كما تحددت من خالل إقرار النص المؤســس المشهور بـ Spéculative

ـ 11 فصًال تعيد تحديد بل  Constitutions d’Anderson فــي 1723 المتضمن ل

وتتجاوز «واجبات» األخ الماسوني القديمة Old charges في ما يخص موقفه 
الديني (اإليمــان بإله خالق ومدبر للكــون)، وعالقته بالدولة والســلطات 
القائمة (مبــدأ االلتــزام واإلخالص بما يوافــق التحوالت السياســية التي 
عرفتها إنكلترا في ســياق «الثــورة المجيدة»). ثم تعــرض الوثيقة وتفصل 
المعطيات المتعلّقة بالحياة الداخلية (والســرية) للجماعة الماسونية مبرزة 
ومستندة إلى نوع من قاعدة اإلنسانية األخالقية والكونية المتسامحة يبعدها 
عن روح المسيحية الســائدة ســابقاً ويقربها من نزعة الربوبية المعاصرة. 
وفي هذا السياق ستبرز قوة الماسونية اإلنكليزية ويزداد إشعاعها «التنويري» 
خاصة لما ســتتحقق في 1813 الوحدة بين المحفلين المتنافســين في إطار 
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المحفــل الكبير الموّحد تحت شــعار التوافق بين النزعــة الكونية الربوبية 
المبدئيــة والمعطيات القوميــة والدينية الخاصة. وهذا مــا يضع نوعاً من 
التقابل بين الماســونية اإلنكليزية والماسونية في فرنسا كما تأسست ابتداء 
مــن خطــاب Le chevalier deransg (1686 - 1783) وهيمنــت عليهــا نزعة 
«األخوة اإلنســانية» ومرجعيــة «المهندس األكبــر للكون» في ســياق قيام 

معطيات الثورة الفرنسية الجامحة.

:á°üdÉîdG á«bÓNC’G á«∏≤©dG áYõædG ``  3
وممثلها األبرز ـ من دون جدال ـ هو الفيلسوف األلماني إيمانويل كانط 
(1724 - 1804). وليس هنا مجال اســتعراض الفلســفة النقدية في شموخها 
وعمقها كما هي متضمنــة ـ بالخصوص ـ في الثالثية الشــهيرة: نقد العقل 
النظري (1781) ـ نقــد العقل العملي (1788) ـ نقد ملكــة الحكم (1790)، 
متمحورة حول األســئلة األساســية الكبرى: مــاذا يمكنني أن أعــرف؟ ماذا 

يمكنني أن أعمل؟ ماذا يمكنني أن آمل؟
لكن كانط هو أيضاً صاحب النص الشــهير: مـــا هو التنوير؟ (1784) 
ـ وبمعنى من المعانــي ـ يكثف  الــذي  والنص / الكتاب األقل شــهرة لكــن 
و«يفعل» فكر كانط «العملي» حول الدين (اهللا) واألخالق (الواجب): الدين 

في حدود مجرد العقل (1793).

أوًال: ما هو التنوير؟
فــي ديســمبر/كانون األول 1783 نشــرت المجلــة البرلينية الشــهرية 
Berlinische Monatschrift مقاال لرجل دين يدعى جوهان فريديريخ زولنر هو 

عبارة عن رد على مقال سابق منشور في المجلة نفسها (سبتمبر/أيلول 1783) 
ينتقد فيه باســم فكر التنوير ـ الصاعد والكاســح آنذاك في عموم أوروبا ـ 
إرادة اســتمرار تدخل الدين في الحيــاة المدنية من خــالل واقعة محددة: 
الزواج. ورد القــس زولنر ـ في الواقــع ـ تجاوز مجــرد البوليميك الديني 
السياســي إلى طرح سؤال إشــكالي دقيق وعميق ورد على شكل مالحظة في 
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آخر المقال صيغت كالتالي: «ما هو التنوير؟ هذا الســؤال الذي هو تقريباً 
في نفس أهمية سؤال: ما هي الحقيقة؟ يلزم أن يتلقّى جواباً قبل أن نبدأ في 

التنوير! وإلى حد اآلن لم أعثر على هذا الجواب في أي مكان!»1.
وفي هذا السياق ستتلقى وتنشر المجلة المذكورة جوابين أساسيين:

جواب موسى مندلسون (سپتمبر/أيلول 1784). ـ
جواب إيمانويل كانط (ديسمبر/كانون األول 1784). ـ

جواب موسى مندلسون: حول السؤال: ماذا يعني التنوير؟
ينعت موسى مندلســون (1729 - 1786) بأنه رائد «التنوير اليهودي» أو 
«الهسكاال». وبهذه الصفة فهو على خط أسالفه الكبار (من موسى بن ميمون 
إلى باروخ ســبينوزا) قد بــادر إلى تجــاوز «التقليد» و«الموروث» بالنســبة 
بالتعارض  الموســوم  الراهن  بمنطق  والتفكير  اليهوديين،  والشــريعة  للدين 
المزعوم بين الفلســفة والدين (زمن ابن ميمون)، وزحف العقالنية الكاسح 

(زمن سبينوزا) وشيوع قيم األنوار والتنوير (زمن مندلسون).
وأطروحة مندلسون الجريئة في هذا الصدد يمكن تحديدها انطالقاً من 
تمييزه بين الدين المنزل الفــارض لحقائق «ميتافيزيقيــة» ثابتة ومطلقة، 
ومجرد الشريعة المتضمنة لوصايا موحى بها في مكان وزمان بعينهما. وفي 
اعتقاد مندلسون فاليهودية ليست بالدين المنزل ولكنها مجرد شريعة إلهية. 
وعليه، يكتب مندلســون في كتابه: أورشــليم أو الســلطة الدينية واليهودية 
ـ «ميثــاق» التنوير اليهودي ـ  (1783) ـ الــذي ال يترّدد الكثيرون فــي نعته ب
ما يلي2: «أعتقد بأن اليهودية ليســت ديانة منزلــة بالمفهوم الذي يتصوره 
المسيحيون. اإلسرائيليون لهم شــريعة إلهية: قوانين، أوامر، وصايا، قواعد 
للحياة، تلقين إرادة الرب في ما يخص الطريقة التي عليهم [اإلســرائيليون] 

 Qu’est-ce que :1 ـ نص مقال زولنر والمقاالت المرتبطة بســؤال: ما هو التنوير؟ منشورة في كتاب
 les Lumières? Choix de Textes, Traduction, Préface et Notes de Jean Mondot. Publication de

l’Université de Saint-Étienne 1961.

Jérusalem ou Pouvoir Politique et Judaïsme, Gallimard, Paris, 2007. 2 ـ 



15

والـديـن التنـويـر 

التصرف بها حتى ينالوا الســعادة الدنيوية واألخروية؛ وهذا كله كشف لهم 
عن طريق [النبي] موســى بواســطة المعجــزة والفعل الخــارق؛ إنها قضايا 
«تعليمية» وليســت أفكارًا «مذهبية» [...] فهذه األخيرة كشــف عنها الرب، 
[لإلســرائيليين] كما لسائر البشر، في كل زمن، بواســطة الطبيعة وأشيائها 

وليس بواسطة القول والكتابة».
وعليــه، فالعقل هو الســبيل إلــى إدراك هــذه الديانــة الكونية وهذا 

ما يشترك فيه كل البشر.
كتب مندلسون في كتابه المذكور: «ال أعتقد 
كافيــة إلدراك  غيــر  اإلنســاني  العقل  قــوى  أن 
اإلنســان،  لســعادة  الضرورية  الخالدة  الحقائق 
وبالتالــي، فالرب كشــف له عن ذلــك بطريقة 
خارقة. إن الذين يؤكدون ذلك يرفضون منح قوة 
ورحمة للرب من جهــة معتقدين أنهم يمنحونهما 
إياه من جهة أخرى. ففي رأيهــم فهو رحيم إلى 
حد الكشف للناس عن الحقائق التي ترتبط بها 
ســعادتهم، ولكنه أقل قوة ورحمة بحيث يمنحهم 

القوى ليكتشفوها بأنفسهم». وهنا ندرك جواب مندلسون على سؤال التنوير.
إن مندلســون يبدأ ـ أوالً ـ بإجراء تحديد أو تقســيم دقيق وحاسم بين 
مفاهيم أو مصطلحات ثالثة: الثقافة Kultur، التنوير Aufklarung وما يمكن 
ترجمته بالحضــارة Bildung التــي هي لقاء أو اتســاق الثقافــة والتنوير. 
فالثقافة هي عملية (= حذق الصنعة ورهافة الذوق وحسن التدبير)، والتنوير 
هو هيمنة العقل على األفكار واألفعال في أفق ما يمكن التعبير عنه بالمصير 
اإلنساني (= «البحث عن الحقيقة، حب الجمال، إرادة الخير وإتيان األفعال 
الحســنة»). وتكون أمة ما «مباركة» بمقدار توافق أصالتها الداخلية الصلبة 
مع مظهرهــا الخارجي الحي والجذاب (ما يدعوه مندلســون الطالء). وهذا 
رهــن أيضاً بحصول اتســاٍق أو توافٍق ثــاٍن: حاجيات اإلنســان (أفق التنوير 

 ó≤àYCG  ’ :¿ƒ°ùdóæe Öàc
 »fÉ°ùfE’G π≤©dG iƒb ¿CG
 ∑GQOE’ á«aÉc ô«Z
 IódÉîdG ≥FÉ≤ëdG
 IOÉ©°ùd ájQhô°†dG
 ÜôdÉa ,»dÉàdÉHh ,¿É°ùfE’G
 ∂dP øY ¬d ∞°ûc
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العقالني) مع حاجيــات المواطن (أفق الثقافة السياســية). وهنا تبرز إرادة 
الفرد المســتنير حرة وفاعلة ومسؤولة فيما يخص مصير «المواطن» ومصير 

«اإلنسان».

ـ ما هو التنوير؟ إيمانويل كانط
الالفت لالنتباه ـ أوالً ـ أن كانط كتب جوابه على سؤال: ما هو التنوير؟ 
في خضم تفكيره وإنجازه لمشروعه الفلسفي النقدي الكبير (ثمانينات القرن 
الثامن عشــر). وعليه، ال يمكن قراءة هذا النص الكانطي الشــهير من دون 
استحضار ما يمكن اعتباره األطروحة المركزية في مجمل المشروع الفلسفي 
النقدي الكانطي. وهــذه األطروحة تتمثل في ما يمكن التعبير عنه بمحدودية 
اإلنســان «معرفياً» وحريته المطلقة «أخالقيا». وإدراك هــذه الواقعة األولى 
يمثل ـ من دون شك ـ بداية حصول التنوير بمعنى «خروج اإلنسان من قصوره 
الذي اقترفه في حق نفســه. وهذا القصور هو عجزه عن اســتخدام عقله إال 
بتوجيه من إنسان آخر، ويجلب اإلنســان على نفسه ذنب هذا القصور عندما 
ال يكون الســبب فيه هو االفتقار إلى العقل بل إلى العزم والشجاعة اللذين 
يحفزانه على استخدام عقله بغير توجيه من إنسان آخر. لتكن لك الشجاعة 

الستخدام عقلك! ذلك هو شعار التنوير.» (من نص: ما هو التنوير؟).
وعليه، فاألمــر ال يتعلّق هنا بتحصيل معرفة فلســفية نقديــة ناجزة (مع 
االعتراف بأهمية هــذا المعطى)، ولكن خوض غمار تجربة إنســانية وجودية 
أصيلة وحقيقية عبّر عنها الفيلسوف الفرنســي ميشيل فوكو (وهو يعيد قراءة 
ـ «أنطولوجيا الراهن». ففلســفة كانط النقدية ـ وفي  نص: ما هو التنوير؟) ب
قلبها يكمن وجوب وفضيلة تحرر الفرد اإلنســاني مــن كل وصاية حاضرة أو 
مســتقبلية ـ هي أكثر مــن مجرد «لحظة» فــي تاريخ الفلســفة الممتد. إنها 
اللحظة الفلسفية بامتياز: لحظة اكتشاف الشرط اإلنساني من حيث هو شرط 
معرفي «أداتي» نهائي وشرط أخالقي غائي وال نهائي. لذا ال غرابة أن يستمر 
الحضور الكانطي في الفلســفة المعاصرة والراهنة وال ينقطع: إن كل راهن 
هو لحظة ســانحة للعقل لممارســة واجب وفضيلة التفكير فــي ذاته. فكانط 
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هدم صرح الميتافيزيقا التقليدية ليعيد بناء العقل البشــري وليس ليتجاوزه 
(= نقد العقل النظري). كما أنه كشــف عن «األمــر األخالقي» العقلي الذي 
اقترانهما  يجعل اإلنســان جديرًا بالســعادة والفضيلــة و«األمل» في تحقــق 
(= نقد العقل العملــي ونقد ملكة الحكم). وجواب كانط على ســؤال: ما هو 

التنوير؟ يرتبط تحديدًا بحضور العقل وتجليه عبر ثالثة مستويات:
مستوى فعل التفكير الحر والمسؤول ذاته. ـ
مســتوى التمييز بين االســتعمال الخاص للعقل [المرتبط بمجال محدود أو  ـ

مهنة معينة] واالستعمال العمومي [المرتبط بقضايا التنوير العمومي].
مســتوى المراهنة ليس على التغيير الثوري العنيف ولكــن على التراكم  ـ

السلمي لإلصالحات التي تفضي في آخر المطاف إلى تغيير ليس األشياء 
في حد ذاتها ولكن منظور رؤيتنا وتقديرنا لها.

ثانياً: الدين في حدود مجرد العقل (1793)
أنجز كانط كتابــه الدين في حدود مجرد العقل وهو قد خرج لتوّه من 
ملحمتــه النقدية الثالثيــة. وعلى ما يبــدو فاألمر ال يتعلق بإنجاز مســتقل 
ـ «تكثيف» و«تفعيل» فكر كانط «العملي»  ومنفصل ولكن بما عبرنا من قبل ب

حول الدين (اهللا) واألخالق (الواجب) من خالل أنموذج واحد: المسيحية.
ـ «المســيحية في حدود مجرد  بتعبير آخر: إن األمر يتعلّق هنا تحديدًا ب
العقل». ومن هنا، بالتأكيد، عدم رضا السلطات البروسية وزجرها ألول مرة 
لفيلسوف كونغسبرغ الهادئ الذي ســيتقبل في مرارة الواقعة مراوغاً مراوغة 
فاشــلة1. فماذا يعني بالضبط عنوان الكتاب: الدين في حدود مجرد العقل؟ 

1 ـ في هذا الصدد أرســل ويلنر وزير فريديريك الثاني رســالة تأنيب وتهديد إلى كانط مما جاء 
فيه: «لقد الحظ ســمونا منذ زمن بمرارة وضجر الطريقة التي وفقها أسرفتم في فلسفتكم في 
تشــويه واحتقار الثوابت األساسية والرســمية للكتب المقدسة وللمســيحية... وذلك بخاصة في 
كتابكم الدين في حدود مجرد العقل... فإننا نلزمكم ضرورة بتبرير فعلكم ذاك، وإن لم تفعلوا 
فينبغي أن تنتظروا منا مــا ال يعجبكم». وأجاب كانط: «إنني بوصفي مربياً للشــباب أي ضمن 
=دروســي الخصوصية لم أتعرض قط بأي نقد للكتب المقدسة وال للمسيحية... وإنني لم أشكك 
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وما مضمونه الذي حّرك الرقابة البروســية بل وأزعج بعض زمالء كانط من 
علماء الدين في الكلية؟

بصــدد عنوان الكتاب ومضمونــه (ثمة رباط وثيق بيــن االثنين) كتب 
كانط في مقدمة الطبعة الثانية للكتاب (1794) ما يلي: «يســتطيع الوحي 
أن يحتوي في ذاته على دين العقل الخالص ولكن هذا األخير ال يستطيع، 
بالتبادل، أن يحتــوي في ذاته العنصر التاريخي للوحــي؛ وعليه، فيمكنني 
اعتبار هــذا األخير مجال إيمان أرحب ودين العقــل الخالص مجال إيمان 
محصــور متضمناً فــي األول (...)، والفيلســوف ملزم بالبقــاء في حدود 
المجــال الثاني متجردًا من كل تجربة. وفي هــذا المنظور يمكنني القيام 
بمحاولة ثانية، أعني االنطالق من وحي ديني مقرر متجردًا من دين العقل 
الخالص (باعتباره يشــكل نظاماً مســتقًال) واعتبار الوحي كنظام تاريخي 
بطريقة جذرية تبقــي فقط على المفاهيم األخالقيــة متوقعاً الوصول إلى 
ذات النظام العقلي الخالص للديــن (...) وفي حال نجاح المحاولة يكون 
من حقنا التأكيد ليس فقط وجود توافــق ولكن وحدة بين العقل والكتاب 
المنزل بحيث إن الذي يتبــع أحدهما (بتوجيه مــن المفاهيم األخالقية) 

سيلتقي ضرورة مع اآلخر».
وعلى ما يبدو فما ســعى كانط إلى إنجازه في كتــاب الدين في حدود 
مجرد العقل هــو بالضبط نوع من «المحاولة الثانيــة» هذه: تجريد الدين 
(ويتعلــق األمر هنا تحديدًا بالمســيحية) من نصيته وطقوســيته وحصره في 
نطاق ما هــو عملي أخالقي وعقلي ليــس بمعنى اســتنباط الدين من العقل 
الخالص [«ألن هذا ســيكون مثًال أعلى محضاً»] ولكن اعتبار أن «الجوهري 
في كل عبادة هللا يقوم في أخالقية اإلنســان». ومن هنا تتحّدد أقسام كتاب 

الدين في حدود مجرد العقل األربعة كالتالي:

أبدًا في الدين الرســمي للدولة... وإن كتابي الدين في حدود مجرد العقل هو بالنسبة للعموم 
كتاب مستغلق غير مفهوم... وإنما هو مجرد نقاش بين علماء الكلية ال تعيره العامة أي اهتمام». 
كانط، نزاع الكليات (1798) ـ نقًال عن أم الزين بنشــيخة المســكيني: كانط راهناً أو اإلنسان 

في حدود مجرد العقل، المركز الثقافي العربي، ص 51.

=



19

والـديـن التنـويـر 

القسم األول: حول تعايش مبدأ الخير ومبدأ الشر أو عن الشر الجذري 
في الطبيعة.

القسم الثاني: الصراع بين مبدأ الخير ومبدأ الشر للسيطرة على اإلنسان.
القسم الثالث: انتصــار مبدأ الخير على مبدأ الشر: تحقيق ملكوت اهللا 

على األرض.
القسم الرابع: العبادة الصحيحة والعبادة الخاطئة تحت سيادة مبدأ الخير 

أو الدين والكهنوت.
إن كانط ينطلق من أن اإلنسان ليس خيرًا 
بالطبع وال شــريرًا بالطبع. كمــا أنه ال يمكن 
إقرار حقيقة وسطية بين االثنين: اإلنسان خير 
من جهة وشــرير مــن جهة. وفــي الواقع ففي 
اإلنســان اســتعدادات للخيــر وميــول للشــر. 
والمطــروح هــو تجــاوز نطــاق «الحيوانيــة» 
(الغرائــز) ونطــاق «اإلنســانية» (مــا يرتبط 
وإرادة  الــذات  مثــل حب  والتمّدن  بالتحّضــر 
االســتعداد  وحصــول  والســيطرة...)  التفــوق 
ذاته  في  األخالقــي  القانون  باحترام  للشــعور 
ولذاته (نطاق الشــخصية). وهذا ما يعبر عنه 

ـ «اســترداد االســتعداد األولي للخير فينا» الــذي هو في جوهره  كانط ب
«ثــورة» و«ميالد جديــد»، وفي ظاهره ســعي متدرج وعســير ألن يكون 
أكثر من «الكمال األخالقي» المتجسد في فكرة «اهللا».  اإلنســان مقترباً 
وعليه، فليس على اإلنسان االهتمام بكيف ســيجازيه اهللا على نهجه هذا 
الســبيل األخالقي المتدرّج والعســير ولكن المهم هو أن ينتهي «مرضياً 
عليه من اهللا» وجديرًا بإدراك حالة اتحاد الفضيلة والســعادة كما تلوح 
في «مملكــة الغايات» اإللهيــة. وفي هذا الصدد يؤول كانط المســيحية 
باعتبار «تاريخيتها» وتحوّلها إلــى «مذهب الهوتي» و«جهاز كهنوتي» أي 

 ¿CG  øe ≥∏£æj §fÉc ¿EG
 kGô«N ¢ù«d ¿É°ùfE’G
 kGôjô°T ’h ™Ñ£dÉH
 øμªj ’ ¬fCG  Éªc ,™Ñ£dÉH
 á«£°Sh á≤«≤M QGôbEG
 ¿É°ùfE’G :ø«æK’G ø«H
 øe ôjô°Th á¡L øe ô«N
 »Øa ™bGƒdG »ah ,á¡L
 äGOGó©à°SG ¿É°ùfE’G
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آفــــاق

«دينــاً وضعياً» و«دين عبــادة وعبوديــة» مقابل «دين أخالقــي» يتجاوز 
الشــكليات والطقوس من نذور وأضحيات وصلوات ودعــوات مركزًا على 
وباســتمرار أفضــل أخالقياً.  المجهود الــذي يبذله الفــرد ليكون دوماً 
ـ «الكمال األخالقي لإلنسانية هو غاية اهللا من خلق العالم». ومضمون  ف
«الدين فــي حدود مجــرد العقل» هو بالضبــط اعتبــار أخالقية الدين 

والتدين أوالً وأخيرًا...



دراسـات

1

■  باحث من لبنان.

:áÄWƒJ

اختلف علماء االجتماع في تحديد النظم االجتماعية القائمة 
في المجتمعات البشــرية، فمنهم من يرى ـ كاألستاذ سمنر 
(Simner) أبي علم االجتماع في الواليات المتحدة ـ أنّ أهّمها أربعة: 
األُســرة، ونظام الملكية، والدين، والسياســة. ومنهم من قال: إن 
إليها التربية. وحّددها  أبرزها خمسة هي: األربعُة الســابقة ُمضافاً 
واللغة،  واالقتصاد،  والقانون،  واألخالق،  الدين،  بســتّة:  دوركهايم 
والفنّ الجمالي. وقــد َبنَوا تحديداِتهم تلك إّما على أُســٍس حيوية 
جســمية، وإّما على أُسـس نفســيٍة داخلية. على أنه ليس من شأننا 
هنا أن نَعــِرض للنقــود التي ُوّجهْت إلــى هذه النظريــات، وأنها 
تحديداٌت شــخصية غيُر موضوعية، وخلطْت ما هو اجتماعي بعوامَل 
نفســيٍة وبيولوجية وحيوية؛ وإنمــا موضوع كالمنا هنــا هو النظام 
الديني فحســب. وفي هذا السياق، يذهب دوركهايم إلى أن النظم 
الدين يتضّمن نشــأة أو  االجتماعيــة ذاُت أصل ديني، معتبــرًا أنّ 
ميالد كل نظــامٍ اجتماعي، بمعنى أن النظم االجتماعية نشــأْت أو 

■   ÉjôcR ¥G qôH

ماهيّتُه، نشأتُه،  الدين: 
ووظائُفه أدوارُه 
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انبعثــت في أحضان الدين. ولــذا فإنه توصل في النتيجة إلــى أنه في رُوح 
الدين يكُمن رُوح المجتمــع، وكل ما هو اجتماعي فهو ديني األصل، وهذا ما 
ذهب إليه أستاذه فوستل دي كوالنج؛ لكْن ُيؤخذ على دوركهايم أنه يبالغ في 
الربط بين الدين والمجتمع إلى درجة أنه يعتبر اهللاَ والمجتمَع شيئاً واحدًا1.
ويــرى العديد مــن الباحثين أنّ الديــن عند الجماعــات المتأّخرة هو 
البذرةُ والنواةُ التي منها خرجت ســائر النظم االجتماعيــة؛ بل هو المحورُ 
م إرضاءً لآللهة.  الذي تدور حوله؛ فالفنون الجمالية على أنواعها إنما ُتقد
ولّمــا كانت الحيــاة االقتصاديــة إنما ترمي إلى إشــباع حاجات اإلنســان 
ُكله بالدين؛  الضرورية، ولما كان اإلنسان في إشباِعه حاجاته يتأثّر التأثر 
فال يأكل وال يشرب إّال ما أباحه له وفي أوقاٍت مخصوصة؛ فقد كان النظام 
االقتصــادي على عالقة وثيقــة بالنظــام الديني. ومثُل ذلك ســائر النظم 
االجتماعية، ويســّمي علماء االجتماع هــذا االرتبــاط أو التداخل «االرتباط 
الوظيفــي» (Functionnel Interconnection)2. وِبــداٍع من هــذا االرتباط بين 
الدين مــن جهة، وبين االقتصاد والسياســة واألســرة وغيرها مــن النظم 
االجتماعية من جهة أخرى؛ يرى العديد من األنثروبولوجيين وعلماء االجتماع 
أنّ الديــن هو أهم الظواهــر االجتماعية ُطّرًا، وأنها منــه تفّرعت جميُعها، 
وُيدلّــل هؤالء لذلك بالطقس الديني المعروف عند زنوج أســتراليا باســم 
«األنتشــيوما» وهو عبارة عن «احتفال ديني له أغــراض اجتماعية مختلفة، 
منها الغــرض العائلي، وهو تقويــُة تراُبطهم عن طريــق أكل لحم الحيوان 
المفترس الذي يعبدونه في هذه المناســبة، فيشعرون بأنهم كتلٌة واحدة في 
محاربة أعدائهم، وله غــرض اقتصادي وهو إكثار النســل والخير الماّدي. 
كما يرى بعض الدارسين أنه من القصص واألساطير الدينية خرجت في ما 

1 ـ انظر: عبد العزيز عزت، أهـــم ُنظم الجماعات المتأّخرة، دار التأليــف، القاهرة، ط1، 1956، 
ص 4 - 5، وقبارى محمد إســماعيل؛ إميل دوركهايم مؤّســـس علم االجتمـــاع المعاصر نظرّياً 

وتطبيقّياً؛ منشأة المعارف باإلسكندرية؛ 1976، من دون رقم الطبعة؛ ص 219 - 270.
2 ـ انظر: نبيل الســمالوطي؛ الدين والبناء االجتماعي؛ دار الشروق؛ جّدة، السعودية؛ ط1، 1981؛ 
ج 2؛ ص 12. وزيدان عبد الباقــي، علم االجتماع الديني، دار غريب للطباعة؛ القاهرة؛ من دون 

رقم الطبعة وتاريخها؛ ص 35 - 38 و97 - 108.
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بعُد اآلداُب والفلســفاُت والعلوم، ومن االحتفاالت الدينية بمظاهرها البّراقة 
خرجت الفنون الجميلة، كالرسم والتصوير والَحْفر والعمارة.. إلخ. كما أن 
كثيــرًا من األوامــر والقواعــد الدينية خرجــت أصول األخــالق والقوانين 

الوضعية بعد ذلك1.
َبـْيـَد أنّ بعض الباحثين ـ ومنهــم لوبوك (Lubbock) في كتابه مصادر 
الحضارة ـ ُيقلّلون من شــأن الدين، ويذهبون إلى أنه قد كان ثّمة جماعٌة 
إنســانية أُولى انعدم فيها كل أثر ديني؛ ولكنّ جميع مــا قّدمه هؤالء من 

شــواهَد وبراهينَ علــى دعواُهم هــذه قد رّدها 
كونت  أوغســت  أنّ  الطريــف  بــل  الدارســون؛ 
وجيوفان أند (Van End) ذهبا إلى القول بوجود 
جراثيم الشــعور الديني لدى الحيوانات؛ إذ إن 
بعض الحيوانات حين ُتحــّس بالموت، أو حينما 
تشــعر ِبهُبوٍب جارٍف أو نكبٍة كونية، َيشيع فيها 
الحديث  النفس  ِعلم  أنّ  إّال  دينية غريبة.  نزعٌة 
لم يقبل هذه التفسيرات، مؤكدًا أنّ الدين ِفعل 
إنســاني بحت. كما ذهب هيغل إلى أن اإلنسان 

وحده هو الذي اختُّص بأن يكون له دين، وأما الحيوانات فإنها تفتقر إلى 
الدين بقدر افتقارها إلــى القانون واألخالق؛ فالتدين عنصر أســاس في 
تكوين اإلنسان، «والِحس الديني إنما يكمن في أعماق كل قلب بشري، بل 
هــو يدخل في صميــم ماهية اإلنســان، مثلُه فــي ذلك مثُل العقل ســواءٌ 
بســواء»2. على أن الِحــّس الدينــي، وإن كان عنصرًا أساســاً في تكوين 

1 ـ انظر: عبد العزيز عــزت؛ أهم ُنظم الجماعات المتأخرة؛ ص 6 - 7، و28 - 29، وعبد الباقي؛ علم 
االجتماع الديني؛ ص 49 - 50. لكن في المقابل ال شــك أن ثمة توتراٍت بين الدين والنشاطات 
األخــرى، وقد تصــّدى ماكس فيبر لرصد هــذه التوّتــرات (التوتر مع الطوائــف األخرى، ومع 
االقتصادي، والسياسي، والفنّ... إلخ). انظر: جوليان فروند؛ سوسيولوجيا ماكس فيبر؛ ترجمة 

جورج أبي صالح؛ مركز اإلنماء القومي؛ بيروت، ط1؛ دون تاريخ؛ ص 89 - 91.
2 ـ المعتقدات الدينية لدى الشـــعوب؛ المشــرف علــى التحرير: جفــري بارنــدر؛ ترجمة إمام 

عبد الفتاح إمام؛ عالم المعرفة؛ عدد173؛ مايو/أيار، 1993؛ ص 7.
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اإلنسان وموجودًا لدى جميع الناس بدرجاٍت متفاوتة؛ فإنه قد يكون َمـِريناً 
عليه أو مطمورًا عند مــن يحاول أن يحُجبه أو أن يُحــول ُدون ُظهوره، بل 

رُّبما يجحد ُوجوده1.
كما دحضت األبحاث االجتماعية الحديثة بعض التصورات الفلســفية 
التي ذهب إليها بعض المفكرين، وبخاصٍة ما نادى به جان جاك روّســو 
من أنّ األقــوام المتأخرين ال دين لهم، متأثّرًا فــي ذلك بحالة الفطرة 
التــي افترضها هــو افتراضــاً، ومعتبرًا أن اإلنســان يعيش فيها معيشــة 
الحيوان ويسعى وراء إشباع غرائزه. وما هذه التصورات التي يذهب إليها 
رُوّســو وَمْن لَّف لَفهُ إّال شــطحاٌت نظريــة بعيدة من الواقــع كما أثبتت 
الدراســات االجتماعيــة الحديثــة، مثل أبحــاث دوركهايــم وليفي بريل 
وغيرهمــا.. والتي أقامت البرهــان على أن الدين قائم فــي المجتمعات 
المتأخرة، وهو أعظُم الظواهر االجتماعية كلها؛ ألنــه يؤثّر فيها وُيلوّنها 
بلونه، بل إن العقلية المتأّخرة غارقــٌة في االتجاه الديني؛ إذ إنّ «الدين 
مظهٌر مهم من مظاهر االجتماع، وبُحكم أنه ظاهرة اجتماعية فهو شــيء 
ال يخلو منه مجتمع إنســاني؛ ألنه من ضروريات الفطــرة االجتماعية»2. 
كما أن أبحــاث هؤالء العلمــاء تخالف كذلك أوغســت كونت، مؤّســس 
المذهــب الوضعي في اعتبــاره ـ وذلك في نظرية األطــوار الثالثة ـ أن 

الدين هو المظهر األول الذي صبغ عقلية اإلنسان في أول عهودها3.

1 ـ انظر: تقديــم إمام عبد الفتاح إمام ِلـــ المعتقدات الدينية لدى الشــــعوب؛ ص 7. ولعلّ مّما 
ـــتْـُر والَحْجــب.. انظر: ابن منظور؛ لسان العرب؛ دار  َيْعُضُد هذا المعنى أنّ الكُفر لُغًة هو الس
إحياء التراث العربي ـ مؤسســة التاريخ العربي؛ بيــروت، ط2، 1993؛ مج 12؛ ص 118 - 122، 
والمرتضــى الزبيــدي؛ تاج العروس من جواهر القامــــوس؛ تحقيق: علي شــيري؛ دار الفكر، 

بيروت، 1994، من دون رقم الطبعة؛ مج 7؛ ص 451.
2 ـ زيدان عبد الباقي؛ علم االجتماع الديني؛ ص 15.

3 ـ انظر: عبد العزيز عزت؛ أهم نظم الجماعات المتأخرة؛ ص 16. وحول نظرية أوغست كونت في 
الدين، انظر: إســماعيل مظهر؛ تاريخ الفكر العربي؛ دار الكاتب العربي، بيروت؛ من دون رقم 

الطبعة أو تاريخها؛ ص 109 - 110، وزيدان عبد الباقي؛ علم االجتماع الديني؛ ص 26 - 29.
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∞jô©àdGh ICÉ°ûædG  »a :øjódG ``  k’hCG

1 ـ في النشأة:
بدأت الدراســات االجتماعية تبحث في أصل الدين وتحديد نشأته منذ 
نهاية القرن الثامن عشــر، فظهــرت نظرياٌت عــّدة في هذا الشــأن؛ فمن 
الفالســفة وعلماء االجتماع من نََحا نَْحوًا إلحادّياً في تفســير الدين إذ قال 
بإنسانيّته؛ أي أن اإلنسان هو الذي َصنع الدين لغاياٍت ومآرَب خاصة؛ بينما 
حــاول آخرون أن يجدوا في أســاس البشــرية األُولى اعتقادًا كامنــاً فطرّياً 
ينقدح في نفس البدائي عن فكرة اإلله الســامي. فالدين برأي هؤالء بَدهيٌة 
أولية في فجر اإلنســانية؛ إذ إن اإلنســان مجُبولٌ على الحاجة إلى أن يؤمن 
س... فاإليمان َمرُكوزٌ في طبعــه وفي فطرته. ويُســوق علماء االجتماع  وُيقــد
ونها أدلًّة على كون التدين فطرًة في  مجموعًة من الدوافع والبواعث التي يُعد
نفس اإلنسان، مثل: التطلع إلى الغيب، والعجز أو الشعور بالنقص والخوف، 
ل في الُمبَدعات الكونية1. يقول اإلمام محمد عبده عن الشعور الديني:  والتأم
«هذا الشعور العام بحياٍة بعد هذه الحياة، الُمنبث في جميع األنفس، عاِلمها 
وجاهِلها، َوْحِشــيها وُمستأنِســها، باِديها وحاضِرها...ال يمكــن أن ُيَعـّد ضلًّة 
عقليًة أو نزعًة وهميــة؛ وإنّما هو من اإللهامات التي اختُّص بها هذا النوع... 

ذلك إلهاٌم يكاد ُيزاحم البديهة في الجالء»2.
وثمة نظرياٌت ومذاهُب عدةٌ في أصل الدين ونشأته؛ َبْيَد أنه يمكن َحْصُر 

تلك األفكار والنظريات في اتجاهين رئيسين:
أ ـ النظرية التطورية: وَتنِزع إلى أن فكرة «اهللا» ُوجدت في المجتمعات 

1 ـ الطريــف أنّ بعضهم غال ُغلوًّا كبيرًا في التشــديد على أن الدين مغروز في طبع اإلنســان حتى 
قال: إن اإلنسان حيواٌن متدّين بفطرته، قياساً على قولهم: إنه حيوان مَدني بطبعه. انظر: محمد 
الزحيلــي؛ وظيفة الدين في الحياة وحاجة الناس إليه؛ منشــورات جمعية الدعوة اإلســالمية 
العالمية؛ طبعة خاصة، 1991؛ دون مكان الطبع؛ ص 32، و34 - 48، وعلي ســامي النّشار؛ نشأة 
الدين: النظريات التطورية والمؤلهة، مكتبة الخانجي؛ مصر؛ من دون رقم الطبعة أو تاريخها؛ 

ص 9 - 10.
2 ـ محمد عبده؛ رسالة التوحيد؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت، ط1، 1986؛ ص 48.
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األولى بشــكل عقائد انبثقْت إّما من األفراد وإما من الجماعة. ويرى أصحاب 
مــي في تاريخ األديان أنه مثلما يُســود التطــور «الحياة  ر التقدمذهب التطو
الحياة العقلية؛ [إذ] إن الكائن ينتقل  البيولوجية لإلنسان، فإنه يُســود أيضاً 
ِطبقاً لقانون التطور من ماهيٍة أدنى إلى ماهية أســمى... فمن األَولى إذًا أن 
يتطوّر في حياته الفكرية، وأن تنتقل من طوٍر إلى طور حتى تصل إلى كمالها 
النســبي.. والدين عندهم ناحيٌة مــن النواحي الفكرية بدأ مع اإلنســانية في 
ســذاجتها، وتطور معها فــي درج الحياة حتــى وصل إلى كمالــه الحالي»1. 
 ،(Animism) ها: المذهب الحيوي ويندرج في إطار هذه النظريات مذاهُب، أهم

.(Totemism) والمذهب التوتمي ،(Naturalism) والمذهب الطبيعي
ب ـ النظريـــة الفطرية: وتذهب إلى أن فكــرة اهللا، أو الدين بعامٍة هي 
فكرةٌ فطرية مرُكوزة في النفس اإلنســانية، وبعد األبحاث التي نهضوا بها في 
هذا الشــأن، وجد أصحاب هــذا المذهب أنّ فكرة «اهللا» كانــت موجودة لدى 
المجتمعات البدائية كافّة، ويســتند أُوالء إلى «فكرة الَخلق». وقد عبّر أحســن 
تعبير عن النظريات الفطرية المذهُب المؤله عند شميت (Shmidt) والنج...2.

2 ـ تعريف الدين:
والمقصوُد بتعريــف الدين ـ وإن كان ذلك أمرًا بالــغ التعقيد ـ تحديُد 
الخصائص التي ال ُيســّمى الديــنُ ديناً إال بها. والبحث فــي تعريف الدين 
مرتبٌط أشــد ارتباط بالبحث فــي أصل الدين وُجرثومتــه األولى؛ ذلك ألنّ 
«حقيقة الشــيء هي العناصــُر الُمكونة له في أبســط مظاهــره»3. ويدأب 
ف أصــل الدين ووْضِع تعريٍف له  الباحثــون على بذِل جهوٍد متواصلة في تعر
يكون جامعاً مانعاً، على حّد تعبير المناطقــة. وما انفكوا منذ القرن الثامن 
عشــر يحاولون أن يضعوا لألديان شجرةَ أنساٍب شــبيهًة بتلك التي وضعوها 

1 ـ علي سامي النّشار؛ نشأة الدين؛ ص 2.
2 ـ المصدر السابق؛ ص 181 - 214 و184 - 195، و222 - 228.

3 ـ مصطفى عبد الــرازق؛ الدين والوحي واإلسالم؛ مكتبة الشباب ـ الهيئة العامة لقصور الثقافة؛ 
ط2؛ 1997؛ من دون مكان الطبع، ص 12.
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ووظائُفه أدوارُه  ماهيّتُه،  نشأتُه،  الدين: 

ُف أصل ماّدة «دين»، وتتبُع  غات. ومّما اســتعانوا به على َمقِصدهم هذا تعرلل
المعاني المعروفة لهذه الكلمة.

بلغ  ِللفظ «ِدين»  اللغة: في معاجم العربية1 معاٍن كثيــرة  أ ـ الدين في 
َمْن جمع هذه المعاني ابنُ  بها بعُضهم زُهاء عشــرين معًنى وتزيد. وأحســنُ 
منظور في لســـان العرب والمرتضى الزبيدي في تاج العروس. لكن فيها ما 
هو مولٌد بعُضه من بعض، وفيها ما هو مجــازي، وبعضها ُمتداخل، «والناظُر 

في هذه الماّدة يجد من تفنن العرب في االشتقاق 
منها، وتعديد الصيغ، وفي تشــعب اســتعماالتهم 
لهــا مــا لــم َتْجــِر بــه عادُتهــم فــي الكلمات 
المعّربة»2. على أنه ليــس صحيحاً ما ذهب إليه 
بعضهم مــن أن «الدين» كلمــة ُمعّربة، وال أدري 
ـ على  عبد الرازق 5  مصطفى  الشيخ  زلّ  كيف 
ُعلُــوّ كعِبه وُطــول باِعه فــي العربيــة ـ مثَل هذه 
الزلّــة؛ قال أبو هالل العســكري في أثناء كالمه 
على الفَْرق بين الدين والملّة: «والفُرس تزُعم أنّ 
بأنهــم يجُدونه في  الدين لفٌظ فارســي، وتحتّج 

ُكتبهم المؤلفة قبل دخوِل العربية أرَضهُم بألف ســنة... ونحن نجد أنّ للدين 
أصًال واشــتقاقاً صحيحاً فــي العربية، ومــا كان كذلك ال نحكُــم عليه بأنه 
أعجمي. وإن صّح ما قالوه؛ فإن الدين قد حصل في العربية والفارسية اسماً 
لشــيٍء واحد هو على جهة االّتفاق»3. والملحوظ أنّ ُجــلّ الُمعجميّين يجمعون 

1 ـ انظر: المرتضــى الزبيدي؛ تاج العروس؛ مــج 18؛ ص 214 - 219، ومقاتل بن ســليمان البلخي؛ 
األشـــباه والنظائر؛ تحقيق عبد اهللا شــحاته؛ الهيئــة المصريــة العامة للكتــاب؛ ط2، 1994؛ 
ص 133 - 134، وابن الجوزي؛ نزهة األعين النواظـــر في علم الوجوه والنظائر؛ تحقيق محمد 
الراضي؛ مؤسســة الرســالة؛ بيروت، ط1، 1984؛ ص 295 - 299، وابن منظور؛ لســـان العرب؛ 

مج 4؛ ص 458 - 462.
2 ـ مصطفى عبد الرازق؛ الدين والوحي واإلسالم؛ ص 25.

3 ـ أبو هالل العســكري؛ كتاب الُفروق؛ قّدم له وضبطه وعلّق حواشيه وفهرسه: أستاذنا أحمد سليم 
الحمصي؛ جروس برس؛ طرابلس، لبنان؛ ط1، 1994؛ ص 242 - 243.
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لفظ «َدين» بالفتح و«ِدين» بالكسر في َمِظنٍّة واحدة؛ على اعتبار أنّهما من 
والنون أصٌل واحد إليه  واليــاءُ  ماّدة واحدة. قال أحمد بنُ فارس: «الدالُ 
ين» بالكسر  ين» بالفتح و«الد ها»1. ويمكن الربط بين «الدَيرجع فروُعه كل
بينهما هو اإللزام: المالي فــي األول، واألدبي في الثاني.  بأنّ ثمة جامعاً 
ين األكبر هللا على النــاس2. ناهيك بأنّ كليهما  ين هو الد وال شــك أن الد
يون معروف، وكل شيٍء  ين واحُد الد غيُر حاضر، ففي لسان العرب: «والد
غيِر حاضر َدينٌ»3، وأســاُس األديان كلها اإليماُن بأمــٍر وراء هذا الوجود 
ين»؛ ألن صاحبه يعلُو الَمِدين،  المحسوس. وعن األصمعي أنّ َفـتْح دال «الد
ين»؛ البتنائه  نيا»؛ البتنائها على الشــّدة، وكســر داِل «الد وضّم دال «الد

على الخضوع4.
يــنُ: الجزاءُ والمكافــأة. يقال: كمــا َتِدينُ ُتــدان؛ أي كما ُتجاِزي  فالد
ين هو الجزاء بقدر ِفعل الُمجازَى،  ُتجازَى بِفعلك وبحَسب ما عِملت. وقيل: الد
ين: العادة والشأن. يقال: ما زال ذلك ِديني وَديدني؛ أي  فالجزاء أعّم. والد
ين: الطاعة، وهو أصل المعنــى، وقيل: بل الذل واالنقياد. على  عادتي. والد
 أنه ليس يعُسر الجمع بين القولين، فال َجَرم أنّ الطاعة تكون مصحوبًة بذل
ين: الــداءُ والقهُر والغَلَبة واالســتعالء.. وينقــل األزهري في  وانقيــاد. والد
تهذيبه عــن بعضهــم: َداَن الرجــُل: إذا َعــز، وإذا ذَل، وإذا أطــاع، وإذا 
ين: الســلطان والُملك؛ قال َشِمر: ومنه قولهم: َيِدينُ الرُجل  َعَصى...5. والد
يــن: الملّة، يقال اعتبارًا بالطاعة واالنقياد للشــريعة.  أمَره، أي َيمِلك. والد

1 ـ أحمد بن فارس؛ معجم مقاييس اللغة؛ اعتنى بــه: محمد عوض مرعب، وفاطمة محمد أصالن؛ 
دار إحياء التراث العربي؛ بيروت، ط1، 2001؛ مج 1، ص 353.

2 ـ انظر دراســة أستاذنا رضوان الســيد التي قّدم بها ِلـ تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخالق 
الملك وسياســـة الملك؛ للماوردي؛ بتحقيقه؛ المركز اإلســالمي للبحــوث ودار العلوم العربية؛ 

بيروت، ط1، 1987؛ ص 23 - 24.
3 ـ ابن منظور؛ لسان العرب؛ مج 4؛ ص 459.

4 ـ انظر: المرتضى الزبيدي؛ تاج العروس؛ مج 18؛ ص 214.
5 ـ انظر: األزهري؛ تهذيب اللغة؛ تحقيق رياض قاســم؛ دار المعرفــة؛ بيروت، ط1، 2001؛ مج 2؛ 

ص 1137.
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ووظائُفه أدوارُه  ماهيّتُه،  نشأتُه،  الدين: 

ين: الِقصاص، ومنه حديث سلمان: «إنّ اهللا لَيَِدينُ ِللَجّماء من القَْرناء»؛  والد
أي يقتّص. وقد حاول بعــض الباحثين الُمْحَدثين التوفيــق والجمع بين هذه 
المعاني ُجلها أو ُكلها، بأْن ذهــب إلى أنّ كلمة «ِدين» عند العرب ُتحيل إلى 
عالقٍة بين طرفين: ُيعّظــم أحُدهما اآلخر ويخضع له، ويملــك الثاني األولَ 
وله عليه الســلطان. فإذا ُوصــف األولُ بهــذه العالقة كانت بالنســبة إليه 
خضوعاً وطاعة، وإذا ُوصف بها الثاني كانت أمرًا وســلطاناً وإلزاماً..، وإذا 
م لتلك  ُقصد بهــا الرباُط الجامع بيــن الطرفين كانت هي الدســتورَ الُمنظ

العالقة، فهي عالقُة إلزام والتزام1.
ب ـ الدين في االصطالح: يقّدم علماءُ الدين المســلمون تعريفاٍت عّدًة 
للدين. فهو عند التهانوي «وضع ٌإلهي سائٌق لذوي العقول السليمة باختيارهم 
إياه إلى الصــالح في الحال والفالح فــي المآل»2. وعّرفه أبــو البقاء بأنه 
«وضع إلهي ســائق لذوي العقــول باختيارهم المحمود إلــى الخير بالذات، 
ُه ابن الجوزي بأنه «قولٌ إلهي رادعٌ للنفس ُيقوّمها  قلبيّاً كان أو قالبيّاً»3. وحد
ويمنُعها من االسترســال في ما ُطبعت عليه»4. وهــو عند محمد عبده «وضٌع 
إلهــي وُمعلُّمه والداعي إليه البشــُر... وهو عند جميع األمــم أولُ ما يمتزج 
بالقلوب، ويرُســخ في األفئــدة، وتصطبغ النفــوس بعقائده ومــا يتبُعها من 
الَملَكات... فله الســلطُة على األفكار وما ُيطاوعها مــن العزائم واإلرادات... 

وكأنما اإلنساُن في نشأته لوٌح صقيل وأولُ ما ُيَخط فيه رسُم الدين»5.
 (Religion) ُتقابل لفــظ «ِديــن» العربي هــي التــي  والكلمــة األجنبية 

1 ـ انظر: نبيل السمالوطي؛ الدين والبناء االجتماعي؛ ج 2؛ ص 18 - 19.
2 ـ محمد علــي التهانوي؛ موسوعة كّشـــاف اصطالحات الفنون والعلوم؛ تقديم وإشراف ومراجعة 
رفيــق عجم؛ تحقيق علــي دحروج؛ نقل النــص إلى العربية: عبــد اهللا الخالــدي؛ مكتبة لبنان 

ناشرون؛ بيروت، ط1، 1996؛ ج 1، ص 814.
3 ـ أبو البقاء أيوب بن موسى الُحســيني الكَفَوي؛ الُكّليات؛ تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري؛ 

مؤسسة الرسالة، بيروت؛ ط2، 1993؛ ص 443.
4 ـ ابن الجوزي؛ نزهة األعين النواظر؛ ص 295.

5 ـ محمد عبده؛ اإلســـالم بين العلم والمدنية؛ الهيئة المصرية العامة للكتــاب؛ من دون تاريخ؛ 
ص 6 - 7.
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المقتبســة من اللغة الالتينية. وقــد اختلف الُمعجميون في أصل االشــتقاق 
لصيغة (religio) الالتينيــة، على أنّ أكثر المتقّدمين يردهــا إلى مادٍة ُتفيد 
معنــى الربط الشــامل: لربط النــاس ببعض األعمــال من جهــِة التزامهم 
وفرضهــا عليهم، ولربط النــاس بعِضهم ببعض، ولربط البشــر باآللهة. بل 
يحاول بعض المتأّخرين أن يجعل مأخذ هذه الكلمة شامًال لمعنى الربط وما 
إليه، كالجمع وغيره. هــذا مع اختالف األقاويل في اللفــظ األول الذي هو 
مصدر االشــتقاق. وكلمة (Religio) الالتينية تدل في غالب استعماالتها على 

معنى الشعور بحقّ اآللهة مع الخشية واإلجالل1.
وقــد ذهب الباحثــون طرائَق ِقــددًا في تعريــف الدين، وتنــازَع علماءُ 
االجتماع وعلماء النفس على الديــن، وِكال الطرفين َتجاذباه كل يريده إلى 
ميدانه: فهؤالء يقولون: إنه ظاهرةٌ اجتماعية؛ نظرًا التصاله بشؤون الجماعة، 
الديــن حالٌة عاطفية نفســيٌة ُمنغرســة داخــل النفس  وأولئك يــردون بأنّ 
اإلنســانية. هذا فضًال عن علماء األديان الذين يزُعمــون أنهم «أُمّ الصبي» 
وأُولُو االختصــاص. أّما علماء النفــس الذين تناولوا الدين بالدراســة من 
الناحية الســيكولوجية، فقد ذهبوا إلى أنّ اإلنســان لم يكن بحاجٍة إلى أن 
يبحث خارج نفسه عن منبت العقيدة اإللهية؛ أي أنه لم يكن يحتاج إلى أن 
يتأّمل في الكون وعظمِته، وال في الطبيعة وجماِلها، وال في التجارب العجيبة 
في عالــم األرواح وأســرارها ومخبوءاتها... وإنمــا كانت تجارُب اإلنســاِن 
النفسيُة كافيًة لتوجيه ِفكره وبصِره وبصيرته إلى تلك الحقيقة الُعلوية. وِمن 
هؤالء َمــْن رأى أنّ ُجرثومة الديــن تتولّد مــن اإلدراك المرُكوز في الفطرة 
اإلنســانية للِعلّية والمعلولية بين األشياء، ومنهم من يجعل أصَل الدين شعورَ 
اإلنسان بأنه غيُر ُمســتقل في أفعاله وأحواله، ومنهم من يُرّده إلى ما ُيلقَى 
في روع اإلنســان بالفطرة من وجــوٍد ال يتناهى، ومنهم من يــرى أنّ الدين 

1 ـ انظر: مصطفى عبد الرازق؛ الدين والوحي واإلسالم؛ ص 13 - 14. لكن األستاذ النّشار ال يوافق 
على أنّ أصل اشــتقاق كلمة (Religion) هو من (Religio) التي تعنــي: يربط أو يجمع؛ ويرى أن 
«الكلمة في الحقيقة مســتمّدة مــن (religere) أي يعبد بخوف واحترام». النّشــار؛ نشأة الدين؛ 

ص 12.
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ينبعث من نُزوٍع إلى الزهد فــي الدنيا. على حين يذهب بعض علماء النفس 
إلى أنّ هذا الحدث من أحداث الحياة النفسية ليس بسيطاً بحيث يمكن رده 
إلى سبٍب واحد بسيٍط من هذه األسباب؛ وإنما هو َمزيٌج َمشيٌج من مجموعها، 

على قاعدة أنّ «اإلعمال أَولى من اإلهمال» وفق تعبير األصوليين.
وقد ظهرت نظريات نفسانية عّدة في الدين، وفلسفِته، وماهيِّته بحسباِنه 
حالًة شعوريًة نفســيًة ِوجدانيًة يعيشــها اإلنســان. وِمن أهم تلك النظريات 
نظريُة الفيلسوف الفرنسي ساباتيه (Sabatier) التي ظهرت بخاّصٍة في كتابه 
فلســـفة الدين. فقد حاول في مؤلفه هذا أن يؤّســس العقيدة الدينية على 
أساس عوامَل نفســيٍة؛ باعتبار أنّ العقيدة تتولّد في نفس اإلنسان منذ نعومة 

أظفــاره نتيجــة شــعوره بالتناقــض الكبير بين 
أحاسيســه وإرادته، وهما القُوّتــان اللّتان تتألّف 
فالتدين  ُصورها.  أبســط  في  النفس  منهما حياة 
برأي ســاباتيه ينشــأ من هذه المعركة النفسية 
الداخلية التي يعيشها اإلنسان الذي ال َمطمع له 
فــي الفرار من هــذا التناقض الــذي يعانيه في 
ـ بنظر ساباتيه ـ  العبث  بالتدين. فمن  إّال  داخله 
م العلوم الطبيعية في  أن يعتمد الناس على تقــد
إنقاذهم مّما يعانونه من البؤس والشــقاء؛ ذلك 
ألن العلــم بدالً مــن أن يخفّف مــن وطأة ذلك 

التناقض القديــم الجديد، فإنه يزيد من ِحّدتها؛ إذ إنّ كل اكتشــاف علمي 
ُيضيف حلقًة جديدة إلى سلسلة األســباب الضرورية التي يحتاج إليها نظام 
األشياء في اّتساقه وثباته وديمومته، فتزداد القيود على الحّرية قيدًا ُيضاف 
إلــى ما ُيحيط بأعناقنا من أغــالل.. وال نزال نتقّدم في هــذا االتجاه بهذه 
الســيرورة حتى نصل إلى «التناقض العام» بين العلــم والعمل، بين قوانين 
الطبيعة وقوانيــن األخالق. وهكذا، نعيــش في دواخل نفوســنا حرباً داخليًة 
طاحنة بين القدرات واالستعدادات النفســية، تلك الحرب التي تنتهي برأي 
ســاباتيه إلى شــعوٍر باليأس من جدوى هذه الحياة. على حين أنّ هذا الحلّ 

 ≈dEG  máLÉëH øμj ºd ¿É°ùfE’G q¿EG
 âÑæe øY ¬°ùØf êQÉN åëÑj ¿CG
 ºd ¬fCG  …CG  ;á«¡dE’G Ió«≤©dG
 »a π qeCÉàj ¿CG  ≈dEG  êÉàëj øμj
 âfÉc ÉªfEGh ,¬ pàª¶Yh ¿ƒμdG
 ká«aÉc oá«°ùØædG p¿É°ùfE’G oÜQÉéJ
 ¬Jô«°üHh √ pô°üHh √ôμ pa ¬«Lƒàd
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دراسات

الذي يقّدمه لنا التدين هو حل عملي محض؛ فإنه ال يفتح لنا «باباً جديدًا» 
بالثقــة واالطمئنان واإليمــان بمبدأ الحياة  للمعرفة؛ وإنما يمنحنا الشــعور 
بالتبعية المطلقــة لقانون الوجود  ونهايتها؛ ذلكم أنّنا نشــُعر ُشــعورًا غّالباً 
العام، وما التدين إّال االعتراف بهذه التبعية في تســليمٍ وانقياد ضروري في 
سفينة هذه الحياة التي تجري بنا في بحٍر لُّجي غيَر مختارين. وهذا الشعور 
بالتبعية المطلقة َوْفق ساباتيه هو األساس التجريبي للعقيدة اإللهية، فما هو 
إال شــعوٌر بحضور الســّر اإللهي فينا، وذلك هو «الينبوع» الذي منه َتفيض 

الفكرةُ اإللهية بقوٍة جارفة1.
أما ماكس مولر (Muller) 1822 - 1900 الفيلســوف ومؤرّخ األديان، فعنده 

أنّ الدين قد َتولّد من تزاُوج مبدأيِن نفسـيـْيـِن هما:
1 ـ الذكاء الفطري: أي القدرة على االستدالل، أو الوصول من ُمقّدماٍت 

إلى نتائَج تلزم عنها.
2 ـ حاسة الوجدان: وتقوم على حّب االستطالع والبحث عن األسباب... 
واإلنســان ـ برأي مولر ـ عندما يتحّطم اإلطار المألــوف للحياة من حوله، 
تصبح حاجتُه ماّســًة إلى مســاندة ُقًوى أكبَر من ُقوّته، فإذا ما وجدها َتعلّق 
بها. وهو فقيٌر بصفٍة دائمة إلى هذه «المساندة العلوية» الخارجة عنه والتي 
يشعر حيالها بنقٍص شــديد ِلُبعِده عن الكمال، وال شــيء غير اإليمان بهذه 
القــوة يمكن أن يســاعده في التغلب على هذا الشــعور. والديــن عند مولر 
«َكْدٌح من أجل تصور ما ال يمكــن تصورُه وقوِل ما ال يمكن التعبيُر عنه: إنه 

َتوٌْق إلى الالنهائي»2.
وأما الذين تناولوا الدين بالدراســة من الناحية السوسيولوجية فيرون 
أن الدين إن كان ال يخلو من معنى العاطفة النفسية، فإنه في النهاية يتّصل 

1 ـ انظر تفصيل نظرية ســاباتيه في: زيــدان عبد الباقي؛ علم االجتمـــاع الديني؛ ص 135 - 140، 
ونبيل السمالوطي؛ الدين والبناء االجتماعي؛ ج 2؛ ص 79 - 80.

2 ـ عن: فراس الســوّاح؛ دين اإلنسان، بحث في ماهية الدين ومنشـــأ الدافع الديني؛ دار عالء 
الدين؛ دمشق، ط2، من دون تاريخ؛ ص 23 - 24.
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بشــؤون الجماعة؛ بل ينتهي األمر بالعلماء االجتماعييــن الباحثين في تاريخ 
األديان وأصولها إلى اعتبار الصبغِة االجتماعية في الدين أقوى وأرســَخ من 
كلّ صبغٍة ســواها1. ويمكن تمييُز ثالثة مناهج رئيسة2 يعتمدها الباحثون في 

المجال الديني هي:
1 ـ المنهج النفسي ـ االستبطاني.

2 ـ المنهج الَحْدسي.
3 ـ المنهج الموضوعي.

وهاُكم أبرزَ التعريفات التي تستند إلى كل من هذه المناهج الثالثة:
1 ـ أّما التعريفات التي تســـتند إلى المنهج االستبطاني، فمن أبرزها 
تعريف سبنسر الذي يحّدد الدين بأنه ذلك «اإلحساس الذي نشعر به حينما 
نغُوص في بحٍر من األســرار»3. أّمــا شــليرماخر (Shleiermacher) فيرى أن 
الدين هو خضوع اإلنسان لموجوٍد أسمى. ويذهب فيورباخ (Feurbach) إلى أن 

الدين هو الغريزة التي تدفعنا نحو السعادة4.
2 ـ وأّما التعريفات التي ترتكز على الحدس، فأبرزُها تعريف برغسون 
الذي يميّز بين نوعين من الدين: الدين الديناميكي: وهو من ابتداع إنساٍن 
من صفوة البشر َســـَما إلى فكرٍة مثالية وحاول أن َيبُذر من أعماِقه ديناً أو 
فكرًة َتفيض على اإلنســانية. ومــا حقّق ذلك إال بعض ُكّمــل الَخلق من مثل 
المســيح وبعض أقطاب الصوفية. والدين االســـتاتيكي: وهو عنده «رد فعٍل 
ُتقاِوم به الطبيعُة ما في ممارســة العقل مّما يُشلّ حركة الفرد ويقضي على 

تماسك المجتمع»5.
3 ـ المنهج المقـــارن الموضوعي، ونقــارن فيه بين األديــان جميِعها، 
قديِمها وحديِثها، البدائــي منها وغير البدائي، ُبغية تعيين عناصرها العاّمة، 

1 ـ انظر: مصطفى عبد الرازق؛ الدين والوحي واإلسالم؛ ص 14 - 15.
2 ـ انظر: علي سامي النّشار؛ نشأة الدين؛ ص 20 - 21.

3 ـ عن: مصطفى عبد الرازق؛ الدين والوحي واإلسالم؛ ص 21.
4 ـ انظر: المصدر السابق نفسه، والنّشار؛ نشأة الدين؛ ص 21.

5 ـ عن النّشار؛ نشأة الدين؛ ص 22.
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دراسات

ِلنَخلُص من تلك العناصــر العاّمة الموجودة لدى األديــان كلّها إلى تعريٍف 
جامعٍ مانع يصُدق على األديان كافّة. ومن أبرز التعريفات التي تســتند إلى 
هذا المنهج تعريف راڤيل (Reville) الــذي يحّدد الدين بأنه «تحقيق الحياة 
اإلنسانية بواسطة اإلحساس بأنّ رباطاً يصل الروح اإلنسانية بالنفس الخفية، 
التي تعترف األُولى بما لها من ســلطان على العالم وعليها، والتي يجب أن 

تكون شاعرًة باالتصال بها دائماً»1.
والظواهــر الدينيــة عنــد دوركهايــم تنقســم إلــى قســمين: العقائد 
(Les croyances) والعبادات (Les rites) وهي شــبيهة إلى حد ما بما يســّميه 

فقهاء المســلمين: األصول والفــروع. والدين عنده «مجموعة متماســكة من 
العقائد والعبادات المتصلة باألشياء المقّدســة، ُمميّزة وناهية، بحيث تؤلّف 
هذه المجموعــُة في وحدٍة دينية متصلٍة كل من يؤمنــون بها»2. َبْيَد أنّ بعض 
علماء االجتماع َينِزُعون إلى أن الشــعور الديني هو قوةٌ روحية قبل أن يكون 
ظاهرة اجتماعيــة. إنه ـ برأيهم ـ تلــك القوةُ الروحية الباطنة التي تســُمو 
باإلنســان فترفُعه من عالم الماّدة إلى عالم الــروح بدافع التجّرد الخالص 
والحّب العميم. ويأخذ هــؤالء على دوركهايم َخـلْطه ما هــو «ديني» بما هو 
«اجتماعي»، فالشعور الديني هو شعوٌر فردي قبل أن يكون ظاهرًة اجتماعية؛ 
إذ إنــه بدأ نقيّاً خالصاً ثم جــاء العنصر االجتماعي األســطوري ِليُغلّفه من 
الخارج بطقوٍس ورُســوم، وِليَِرينَ على الجانب الفــردي النقّي ويطغى عليه، 
حتى قضت القشرة الخارجية للدين على تلك العاطفة الدينية األّولية. ولعلّ 
هذا ما اســتحّث مارتن لوثر َكْيما يُثور على تلك القشرة التي َحجبْت النقاء 
الديني، وِليرُفض طقوس الكاثوليك وشعائرهم، وُيقيم المذهب البروتستانتي 
الــذي يقلّل كثيرًا من قيمة الشــعائر في ذاتها، ويخفّف مــن طغيان الغطاء 

االجتماعي على الدين3.

1 ـ عن النّشار؛ نشأة الدين؛ ص 22 - 23.
2 ـ المصدر السابق؛ ص 28. وانظر لمزيد بياٍن: المصدر السابق؛ ص 22 - 28.

3 ـ انظر: قبارى محمد إسماعيل؛ إميل دوركهايم مؤسس علم االجتماع؛ ص 263 - 267.
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øjódG á«ªgCG  ``  kÉ«fÉK

لعلّ المفكر الفرنســي غوســتاف لوبون ما أخطأ الحق إذ رأى ـ ألهمية 
الدين ومكانته الباسقة في صدور الجماعات البشــرية ـ أنّ من نافلة القول 
اعتبــار أنه ال بــّد للجماعات مــن دين؛ ذلكــم ألن االعتقاد برأيــه ضرورٌي 
لإلنسان، وهو عنصٌر نفسي مثُل األلم واللّذة، والُحزن والفرح.. إلخ. فالنفس 
البشــرية ُتبغض الشــك واالرتياب، وإذا ما حَدث أْن َتطّرق الشك إلى قلب 
المــرء فذلك ألجٍل محــدود. يقول لوبــون: «ومهما يكن ِعــرُق الناس ووقُت 

ظهورهم ودرجُة جهِلهم وِعلِمهم، فإنهم ســواءٌ في 
 نفسي المعتقد غذاءٌ  المعتقد، فكأنّ  إلى  عطشهم 
الماّدي  الغــذاء  كضرورة  الــروح  لحياة  ضروري 
أرنولد  الســياق يرى  الجسم»1. وفي هذا  ِلحفظ 
تراجــع  ـ يعنــي  الدينــي  ـر  التغيـ أنّ  توينبــي 
ُفّسر  قد  الســابَع عشــَر  القرن  في  المســيحية ـ 
تفســيرًا خاطئاً حينما اعتُبر مجّرد حادثة سلبية. 
فالطبيعة البشــرية بنظره تمقُــت الفراغ الديني 
ثَــّم فالمجتمــع يتّجه حين  شــديدًا، ومــن  مقتاً 
تتراجع ديانتُه السلفية إلى االستبدال بها ـ عاجًال 

أم آجًال ـ ديانًة أخرى. «فإنّ الفراغ الذي أوجده تراجُع المسيحية في القرن 
السابع عشــر قد مأله نشــوءُ ثالثة أدياٍن أخرى هي: اإليماُن بحتمية التقّدم 
من خــالل تطبيق العلم نظاميّاً علــى التكنولوجيا، والقوميُة، والشــيوعية»2. 
وال مندوحة للجماعات بحســب لوبون عن أن يكون لها ديــنٌ ما دامت جميع 
المعتقدات ـ السياســية أو اإللهية أو االجتماعية.. إلخ ـ ال تطمئن لديها إّال 
إذا لبسْت ثوب الدين؛ بل إنه لو تأّتى لنا أن نُدخل عدم االعتقاد في صدور 

1 ـ غوســتاف لوبون؛ اآلراء والمعتقدات؛ نقله إلى العربية: محمد عــادل زعيتر؛ المطبعة العصرية، 
مصر؛ من دون رقم الطبعة أو تاريخها؛ ص 140 - 141.

2 ـ أرنولد توينبي ودايســاكو إكيدا؛ التحديات الكبرى: الحياة والديـــن والدولة؛ ترجمة محمود 
منقذ الهاشمي؛ منشورات وزارة الثقافة في سوريا؛ 1999، من دون رقم الطبعة؛ ص 372.
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بهم فيه كأنه معتقٌد ديني، ولَصار في الخارج ديناً يتعبّد  البشر «الشــتّد تعص
به النــاس»1؛ ذلك أن للدين جاذبيــًة كبرى ال ُيضارعه فــي ُقوّتها غيُره من 
ســائر النظم االجتماعية؛ يقول األستاذ أرنست رينان ـ الذي كانت بينه وبين 
الشيخ محمد عبده ُمطارحاٌت في الدين والعلم والعالقة بينهما ـ: «إن الدين 
هو أعلى مظاهر الطبيعة اإلنســانية وأكثُرها جاذبيــة»2. ولذلك فإننا إذا ما 
أَجلْنا البصر وأمعنّا النظر في اعتقادات الجماعات أيام سيادة األديان أو في 
أزمنة الثورات الكبرى التي غيّرْت وجه العالــم؛ لَتَبيّن لنا أنّها تتصبّغ دائماً 
بصبغٍة خاصة ال يمكن التعبير عنها بأحســنَ من تســميتها بالشعور الديني. 
أكثــر من ذلك، إن لوبون َينــِزعُ إلى أنّ لإللحاد ناحيــًة دينيّة، وقد خّصص 
الثورة  عنواناً مستقال للحديث عّما سماه «الشــكل الديني لإللحاد»3. بل إنّ 
الفرنسية نفَسها ـ التي يعتبرها رُّواد العلمانية القطيعَة المعرفية الكبرى التي 
آذنْت بأُفول نَْجم الدين وانبــالج ُصبح الفكر الُحّر ـ لم تكن أكثَر من ديانٍة 
وضعية جديدة اجتاحت العقول والقلوب، وتخلّلــْت ِمخيال الجماهير، فألهبت 
النفوَس وَخلَبْت األلباب. وكان ِمن أثر الهزة التي أحدثَتْها أْن نَزعْت الفلسفة 
األوروبية في القرِن التاســَع عشــَر إلــى محاولة اكتشــاف «إنجيل» أخالقي 
واجتماعي حديث. أما الفالســفة األلمان فقد وجدوا هذه «الُعلوية الُمْحَدثة» 
في فكرة «الصيــرورة الكلّية»، على حين أنّ اإلصالحيين الفرنســيين اتجهوا 
إلى «اإلنسانية» على اعتبار أنها واقٌع أعلى. وفي هذا السياق يرى الفيلسوف 
البريطاني جون هيــك أنّ الدين ال ينحصر وجوده فــي المجتمعات الُمتدّينة 
فحســب؛ بل في المجتمعات العلمانية والملحدة كذلك؛ فاالتحاد الســوفياتي 
بنظره لم يفعل أكثر من أنه اســتبدل بفكرة الدين التــي تقوم على االعتقاد 
باهللا عقيــدًة ماركســية ذاَت ِبنيٍة دينية ُتوفّــر غطاءً مثاليّاً لنظــام المجتمع 

1 ـ غوســتاف لوبون؛ الجماعات: أفكارها ومعتقداتها؛ ترجمة أحمــد فتحي زغلول وعادل زعيتر؛ دار 
بيبليون؛ باريس، 2006؛ من دون رقم الطبعة؛ ص 80.

2 ـ فيلسيان شــالي؛ موجز تاريخ األديان؛ ترجمة حافظ الجمالي؛ دار طالس، دمشق؛ ط3، 2007؛ 
ص 15.

3 ـ غوستاف لوبون؛ الجماعات؛ ص 76، 77.
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القائم، ولعلّ هذا ما دفع عالم االجتماع روبرت بيّال (Belllat) إلى أْن يتحّدث 
عّما سماه «نظام الدين السياســي عند ماركس». وفي هذا الشأن يقول جون 
هيك: إننا «نفهم الدين كمجموعٍة من التشــابهات العائلية وشــبكة خصائص 
متماثلة ومتمايزة في آٍن، تجعل الشيوعيَة الماركسيَة وأشكالَ الطاوية الصينية 
تنتمي إلــى تلك العائلة الموّســعة التي ترى في الدين ظاهــرًة كونيًة طبيعية 
ال يخلُو منها أي مجتمع، حتى ولــو كان علمانيّاً»1. ومّما يعضد ذلك أنّ إيمان 
الماركسية العلماني يشتمل على رُؤيٍة شمولية للعالم، وعلى نصوٍص تأسيسية، 
وبًنــى َخالصيــٍة، واّدعــاءاٍت أخالقية عاّمــة ـ وهــل الدين إال مجمــوعُ هذه 
االعتبارات؟! ـ مــع افتقاِده بالطبــع خاصيًة محوريًة في األديــان اإللهية هي: 
اإليمــان بالحقيقة اإللهية العليا. وإلى مثل ذلك نــزع أرنولد توينبي؛ إذ يرى 
أن الشيوعية ما هي في الواقع إال بدعٌة مسيحية، والميثولوجيا الشيوعيُة عنده 
ُمترَجمًة إلى مفــردات غير توحيدية؛  اليهوديــُة والمســيحيُة  الميثولوجيا  هي 
فاإلله الوحيُد والقادرُ على كلّ شــيء «يهوه» ُترجم إلى الضرورة التاريخية، 
و«الشــعب المختار» ُترجم إلى البروليتاريا، وُترجم «العصر األلفي السعيد» 
إلى التالشــي النهائــي للدولة. كما ورثت الشــيوعية من المســيحية اإليمان 
بضرورة التبشــير لهداية البشر أجمعين؛ بل إنّ أوغســت كونت ـ أبا الوضعية 
المنطقية ـ نــادى بديانٍة جديدة ســّماها «ديانة اإلنســانية»: مبدأها الحب، 
م، وأراد لها أن تجعل من اإلنســانيِة جمعاءَ  وأساُســها النظام، وغايتُها التقد

اإللهَ الذي يجب أن نُقّدسه، وتُحلّ محلّ فكرة: اهللا2.

1 ـ وجيه قانصو؛ التعددية الدينية في فلســـفة جون هيك؛ الدار العربية للعلوم ناشرون ـ المركز 
الثقافــي العربي؛ بيــروت؛ ط1، 2007؛ ص 135. والطريف أنه عندما نشــبت الثورة الفرنســية 
Notre-) «محلّ المســيحية، فأقاموا في كنيســة «نوتردام فكّر رجال الثورة في إيجاد آلهٍة تحل
ـ «إلهــة العقل» ُتماثل العبادة التي دأب الناس عليها. انظر: فرانســوا غريغوار؛  dame) عبادًة ل

المذاهب األخالقية الكبرى؛ ترجمة قتيبة المعروفي؛ منشــورات عويدات، بيروت، ط3، 1984؛ 
ص 86 - 89، وإريك هوبزباوم؛ عصر الثورة، أوروبا 1789-1848؛ ترجمة فايز الُصيّاع، المنظمة 

العربية للترجمة، بيروت، ط1، 2007؛ ص 409.
2 ـ انظر: زيــدان عبد الباقي؛ علم االجتمـــاع الديني؛ ص 111 - 115، وتوينبي وإكيــدا؛ التحّديات 

الكبرى؛ ص 376.
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øjódG ∞FÉXh ``  kÉãdÉK

يرى العديد من مؤرّخي األديان أن وظيفة الدين األّولي للبشــرية كانت 
تتمثّل في الحفاظ على النظام الكوني واالجتماعي، ثم جاءت مرحلٌة تاريخية 
ومفصلية في الحياة البشــرية حصل فيها انتقالٌ من شــكٍل دينــي إلى آخَر 
مختلف، واتخذ الدين َبعدها وظيفًة مختلفة عن العصر األّولي تمثّلْت ـ بشكٍل 
ر اإلنســاني. ففي العصر ما قبل الِمحوري  رئيٍس ـ بســؤال الخالص والتحر
كانت وظيفة الدين ترتكز علــى إطالة وتجديد التــوازن القائم بين الخير 
والشّر ودفع المصائب، وكان اإللهُ األزلي خالقاً وحافظاً ولم يكن ُمخلصاً أو 
رًا، وكانت العالقة مع اإلله قائمًة لجعل المستقبل يأخذ صورة الحاضر  ُمحر
أو ُيكّررها، ال أْن يؤّمن مســتقبًال أفضل. وظلّ هــذا الوضع قائماً في الحياة 
البشــرية لدى تلك الشــعوب والمجتمعات إلى أن جاءت فتــرةٌ محورية من 
التاريخ اإلنســاني حصل فيها تحولٌ مركزي للدين، حيث َتـقّدم فيها الوعي 
الفــردي والذاتي، وانبثق من داخل الدين وعٌي َخالصي يحث اإلنســان على 
التفكيــر في خالِصه وانعتاقــه، ويدفعه إلى البحث في مصيــره والنظر في 

احتماالت حياٍة أفضل1.

1 ـ دور الدين في قيام الحضارات:
التاريــخ يعلّمنا أنّ الحضارات  يرى المفكّر الياباني دايســاكو إكيدا أنّ 
كالكائنات الحيّة تمر بدوراٍت متكّررة من النشوء والنموّ والتطور، وفي عهوٍد 
مختلفة مــن الزمن ُتنِجــز الَخِصـيصــُة الحضارية ألّمٍة مــن األمم مراحَل 
متعــّددًة مــن النموّ. ومصــدرُ هــذه الحيوّية في الشــعوب التــي ُتنتج هذه 
الحضارات هو الدينُ الذي يشكّل الدافع الرئيس الذي يحّرض اإلنسان على 
 استخدام طاقته في عمٍل يكون ذا معنى، وســرعان ما يتبيّن للمرء أّال أََجـل
الفائض في القدرة  من اإلسهام في بناء الحضارات. ومع اعتراف إكيدا بأنّ 
اإلنتاجية، والتنظيمــات االجتماعية.. إلخ، قد تكون مــن بين العناصر التي 

1 ـ انظر: قانصو؛ التعددية الدينية في فلسفة جون هيك؛ ص 136 - 149.
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أســهمت في بناء الحضارات، فإنه يجزم أنها على الرغم من ذلك ال ُتشكّل 
الروح التي يجب أن تســري في الحضارة لتُْحِيـيَها. وعنده أنه ينبغي للناس 
الذين ُيبدعــون الحضارة أن يدركوا الغاية التي َيْرُمــون إليها في أعمالهم، 
وما ُيؤّمن للناس القدرة على استيعاب معنى هدفهم وُيبيّن لهم السبل الُمثلى 
التي يجب أن يســلكوها هما شــيئان: الفلســفة والدين. فال ِمراء ـ بحسب 
إكيدا ـ فــي أنّ «األهرامــات ُتخبرنا بما هــو أكثُر من مجــّرد أنّ ِمصَر في 
عصرها امتلكت فائَض الطاقة البشــرية... والتكنولوجيا الهندســية الكافية 
للقيام ببنائها: إنها تكشف قوة الرؤية المصرية للحياة والموت التي أوجبت 

الفكرة  هــذه  كانت  المأتمية...  النُصب  تشــييد 
الدينية هي التي َقوّْت رغبة المصريين في إنفاق 
طاقة العمل الضخمة في هذه المشــروعات. كما 
ــج الديني بنــاءَ غيرها مــن نماذج  أَْلهَــم التوه
العمارة الهائلة في العالم»1، مثل معابد «المايا» 
 (Inca) «و«اإلنــكا (Aztec) «و«األزتيــك (Maya)
والتي ال تزال صامدًة وشــاهدًة على عظمة تلك 
الحضــارات التــي اندرســْت ولم َيبــَق منها إال 
أطاللُها. أّما أرنولد توينبي فيَنِزع إلى أن أسلوب 
التعبير عن  إنمــا هو  أي حضارٍة من الحضارات 

ديانتهــا، ُموضحاً أن ما يعنيــه بالدين هو الموقُف من الحيــاة الذي ُيمكّن 
الناس مــن التغلب علــى الصعاب، بتقديِمــه لهم أجوبًة َتبعــث على الرضا 
الروحي عن األسئلة األساسية المتعلّقة بأسرار الكون ودور اإلنسان فيه، ومن 
خالل رســمِه لهم قواعَد ســلوٍك عمليًة للعيش بطريقٍة قويمــة آمنٍة في هذا 
الكون. وال شــّك بحســب توينبي في أنّ نجــاح الثقافــة أو إخفاقها مرتبٌط 
ارتباطاً وثيقاً بديانة الشــعب؛ ما يعني أنّ ما يقّرر شكل الحضارة هو نوعيُة 
ديانة الحضارة هي مصــدرُ حيوّيتها وتلك  الدين الذي تتأّســس عليه. وألنّ 

1 ـ أرنولد توينبي ودايساكو إكيدا؛ التحديات الكبرى؛ ص 366 - 367.
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 »ah ,Q tƒ£àdGh qƒªædGh Aƒ°ûædG
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الروُح الباطنة الســارية فيها؛ فإنّ فقدان اإليمان بهــذا الدين ُيفضي حتماً 
أخــرى على ديانة  بالحضارة إلى الســقوط واألُفــول لتُحلّ َمحلهــا حضارةٌ 
جديــدة. فال ِمراء من وجهة نظره فــي أنّ كلّ حضارة َمِدينــٌة ـ في قيامتها 
ونُموّها وازدهارها وِحفظها ـ لذلك العمل اإلبداعــي الذي رَفعْت أركانَه فئٌة 
قليلة من ذوي االمتياز، والتي شــيّدْت بناء هذه الحضارات بالتعاون والتآزُر 
في ما بينها. ولم يكن لتلك الجهــود الجبّارة ـ التي قامت بها هذه الطليعة 
بالتساند والتعاضد مع الجماهير ـ أن ُتؤتي أُُكلها لوال ِتلكُم الرابطُة الروحيّة 
التي أّمنها اإليماُن الديني المشــترك. ويقطع توينبي بأنّ التوافقية والحيوية 
االجتماعية اللتين جعلتا التعاون بين القادة والمقُودين ممكناً؛ إنما نشأتا من 
اإليمان الديني الذي يشــترك فيه الطرفان، والــذي كان هو القوةَ الروحية 
التي جعلت باإلمكان إنجاز األعمال االقتصادية األساسية العامة التي أنتجت 
الفائض االقتصادي. كما كان الدينُ بنظِره هو القوةَ الروحية التي جعلْت كلّ 
مجتمعٍ متحّضر يتماسك ويصُمد زمناً مديدًا أمام تيِنَك اآلفتين االجتماعيتين 
اللتيــن لطالما كانتــا موجودتين فــي جميع الحضــارات: الحــرب والظلم 

االجتماعي1.

2 ـ دور الدين في السياق االجتماعي:
ليس من ِمريٍة في أنّ الوظيفة الُجلّى الرئيســة للدين تظهر بأجلى صورة 
في الســياق االجتماعي، فمن وظائف الديــن في هذا المجــال توثيُق أواصر 
العالقــات بين أفراد الجماعــة. وينبغي أن يكون منّا على بــاٍل أنّ دور الدين 
ليس يقتصر على مجّرد إقامة التوازن بين جانَبي حياة اإلنســان الرئيســيْين: 
الســامقة  الماّدي والروحي، وليســت مهّمتُــه محصورًة فــي أنّه تلك المنارةُ 
لتهذيب أنماط الســلوك، واالرتفاع بمســتويات التعامل إلــى الدرجة الُمثلى، 
وتطبيق قواعد العدل..؛ وإنما له كذلــك وظيفٌة إيجابيٌة أخرى أعمُق أثـرًا في 
ِكيــان الجماعة؛ إذ إنــه يربط بين قلوب أفــراد المجتمع بِربــاٍط من المحبة 

1 ـ انظر: توينبي، المصدر السابق؛ ص 367.
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والتراُحم ال َيْعِدله رباٌط آخُر من الجنس، أو اللغة، أو المصالح المشــتركة.. 
إلخ. وقد أتى حينٌ من الدهر كان الدين فيه هو المصدرَ األســاس للقانون، 
وبالتالي فقد كان وســيلَة ضبــٍط مهمًة فــي المجتمع؛ حيــث كان ُينظر إلى 
القانون المصري بحسبانه من ُصنع اآللهة، ولطالما كانت الكنيسة في أوروبا 
قوًة اجتماعية تفُوق قوة الدولة. وفي العصر الحديث ـ رغم أن الدين والدولة 
يعمالن بشــكل مستقلّ ـ فإن الدولة ال تزال تســتند في سلطتها إلى كثيٍر من 
القواعد الدينية ذات التأثير االجتماعي، كأمور الزواج واألحوال الشخصية... 
إلخ. وفي هذا السياق يحُسن بنا اإللماع إلى أنّ األنظمة السياسية والتدبيرات 
االجتماعية كافًة إنما قامت منذ بــدء التاريخ على معتقدات دينية، وأن اآللهة 
هي التي كانت صاحبة الدور األكبر في حوادث الحياة اإلنسانية. فالمعتقد هو 
الذي يوّحد األمة على كلمة واحدة؛ ذلك أنه ينشــأ عن المعتقد القوي إيماٌن 
راســٌخ رُســوخ الجبال ويقينٌ ال ُيزعزعه شــيء، وبســبٍب من مثل هذا اليقين 
الراســخ قامت حوادث التاريــخ الكبرى التــي زَلزلْت الدنيــا وَغيّرْت مجرى 
الحياة اإلنسانية بُرّمتها، «فقد أيقن محمد [صلّى اهللا عليه وسلّم] أنّ اهللا أمره 
بالدعوة إلى ديٍن جديد أوحى به [إليه] لتجديد العالم، فاستطاع بفضل يقينه 
أن َيقلب الدنيا... وأيقن لوثر أن البابا عدو المسيح وأْن ال أساس للمطهر في 
امتّدت قروناً...  النصرانية، فاستطاع بذلك اليقيِن أن ُيشعل في أوروبا ُحروباً 
التاسع ولويُس الرابَع عشَر أنّ خالق السماوات واألرض ال يسمح  وأيقن شارلُ 
ببقاء البروتســتانت، فأوجب األولُ حدوث ملحمة الســان برتيلمي، وطارَدهم 
الثاني شــر مطاردة»1. وفي هذا المجال يشير برغسون إلى أهمية ما يقوم به 
الدين فــي المجتمع وما لــه من وظيفــة جليلة تتعلــق بالتكامل والتماســك 
االجتماعيين، معتبــرًا أن الدين هو مصدر وحدة المجتمــع التي هي َمأَتى ما 
يُسود المجتمع من علومٍ وفنون وفلسفة مشتركة2. وال شك في أن الدين يمثّل 

1 ـ غوســتاف لوبون؛ اآلراء والمعتقـــدات؛ ص 145، وانظر: عبد الباقي الهرماســي؛ «علم االجتماع 
الدينــي: المجال ـ المكاســب ـ التســاؤالت»؛ في: الدين في المجتمـــع العربي؛ مجموعة من 

الباحثين؛ مركز دراسات الوحدة العربية؛ بيروت؛ ط1، 1990؛ ص 18.

2 ـ انظر: نبيل السمالوطي؛ الدين والبناء االجتماعي؛ ج 2، ص 41 - 44.
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أحد أقوى الروابط والوشــائج التي توّحد المجتمع وُتقوّي تماُسكه وتعاُضده، 
ومن ثَم فال ِبْدعَ أْن جَعله الماوردي قاعدًة اجتماعية تأسيسية1. يقول أستاذنا 
رضوان الســيد معبّرًا عن هذا المعنى بلغٍة ســامقٍة تنّم على ُعلوّ كعٍب وُطول 
باٍع وســليقيٍة أّخاذة في هذا الشــأن: «إن عناصر االنتظام والتناثُر، واألُلفة 
رد، وااللتقاء واالفتراق في االجتماع البشري تجُد اّتساقها والنظاَم لها  والط
ليس من ضمن مقولة التوازن بينها، أو بيــن عناصرها؛ بل من خارج ناظم 
ــق وُمالئم ال يملك إلغاء النقائض؛ لكنه يملك إشــاعة اّتســاٍق معيّن  ومنس
تُسوده جدليٌة ُمعقّدة ال َتمنع الحَركية والَموْر: إنه الدين»2. وينبغي أّال يعزب 
عنّا أنّ الدين كان هو المحّرَك للثورات، وأنّ له ِفعلَهُ وُســلطانه الذي يكفُل 
مهابة النظــام االجتماعي في النفــوس، وليس كالدين مــن رادٍع يكافئه أو 
ُيدانيه في كفالــة احترام القانون. ويــرى دوركهايم أنّ أعظــم وأجلّ مهمٍة 
للديــن هي دورُه في جعــل الفعل ُممكناً وجعــِل الحياة مســتمّرًة. وعنده أنّ 
«المؤمــن الذي يتّصــل برّبه ليس مجرد شــخٍص يرى بعــض الحقائق التي 
ها من شعوٍر  يجهلها غيُر المؤمن، وإنما هو إنســاٌن أقوى، وهذه القوة يستمد
داخلي بقوة أكبر؛ لكي ُتمكّنه من تحقيق االســتمرار في الوجود االجتماعي، 
ـب عليه»3؛ َبْيَد أنّ أهم األدوار التــي أّداها الدينُ برأيه دورُه  أو قهِره والتغلـ
في انبثاق المقوالت األساســية للفكر «مقوالت الفهــم»، (الزمان والمكان، 
البدائيــة... نجد  الدينية  المعتقــدات  والمعلــول...)، وعنــد «تحليل  والعلّة 
المقوالِت األساســيَة موجودًة بالطبيعة، فهي ُتولد في الدين ومن الدين؛ بل 

هي ثمرةُ الفكر الديني»4.
وليس يخفى ما للدين من دور فــي مجال التربية واألخالق بما َيفيض به 
من ِقـيمٍ ســامية وشــمائَل َســـنيّة، فال ِمرية في أن الدين هو أسرعُ مؤثٍّر في 
األخالق، وال ُيدانيه ـ َبلْهَ ُيضارعه ـ في ذلك أي مؤثٍّر آخر. وفي هذا الشــأن 

1 ـ انظر: تقديم أستاذنا رضوان السيد ِلـ تسهيل النظر وتعجيل الظفر؛ للماوردي، ص 11 - 13.
2 ـ رضوان السيد؛ الجماعة والمجتمع والدولة؛ دار الكتاب العربي، بيروت؛ ط2، 2007؛ 282.

3 ـ عن: عبد الباقي؛ علم االجتماع الديني؛ ص 124، وانظر: المصدر السابق، ص 115 - 125.
4 ـ المصدر السابق؛ ص 127 - 129.
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يذهب علماء التربية إلى أنّ قاعدة السلوك الُخلقي ال َتـقوى على البقاء ُدونما 
تأييٍد من الدين. فالنظام الديني ســلطٌة قوية لتنظيــم العالقات االجتماعية 
بيــن الناس في ضوء مشــيئة ُقًوى فوق ـ بشــرية، والدين هــو الحافُظ األول 
لألخالق منذ العصور التاريخية األولى أيام كانت األخالُق والقانون والعادات 
والدينُ ُكال واحدًا ال يتجّزأ، وكان الدين هو التنظيَم االجتماعي الوحيد الذي 
يُسود الحياة االجتماعية وُينّسـقها. إضافة إلى ذلك ينبغي أّال يغيب عن باِلنا 

بها  التــي ينهض  الوظائــف «االنتمائيــة»  جملــُة 
الدين، من حيث إنه يجيب عن تساؤالت اإلنسان ـ 
ُتؤرُّقه وتجتاح  انفكّــْت  التي ما  ـ  الســؤول بطبِعه 
ِكيانه وتمأل نفســه رَيبــًة وَحيــرًة، وبخاصٍة تلك 
الوجوديــَة المتعلّقــة بمصيــره وعاقبتــه. فوظيفُة 
ســّروش  عبد الكريم  يــرى  كما  الرئيســُة  الديِن 
تتبّدى في أنــه يجعل الحياة ُمستســاغًة وممكنة، 
بمعنى أنه ال َيِنـي يعمل على إيجاد التواُفق وَخـلق 
ُمصالحٍة بيننا وبين العالم. واألهم أنه يجيب عن 
بمآل  تتعلق  التــي  الوجوديــة  المصيرية  األســئلة 

اإلنســان، من مثل: َمن أنا؟ ِمن أين جئت، ولماذا؟ إلى أين أنا سائر، وإالَم 
ـ «ِلماذات» ال تجُد لها أجوبًة شافيًة، ُتسكّن من رَوع  أنا صائر؟.. إلخ. فهذه ال
اإلنســان وُتزّوُده بقوة مهولــٍة َيركنُ إليها فــي تقبل ُهموِمــه وُغمومه، إال في 
أْن كان لفُظ «األمن» و«األمان» و«اإليمان» من ِجذٍر  الدين. ومن ثَّم فال ِبْدعَ 
لغوي واحــد. وإلى مثل هذا المعنى َينــِزعُ محّمد أركون الــذي يرى أنّ مهّمة 
الدين ليســت تكُمن في أنه قّدم لإلنســان التفســيرات واإليضاحات فحسب؛ 
وإنما أيضاً في أنه أمّده باألجوبة العملية القابلة للتطبيق في ما يخّص عالقته 

بالوجود والمحيط الفيزيقي وحتى الميتافيزيقي1.

دية الدينية؛  1 ـ انظر: عبد الكريم ســّروش؛ الصراطات المســـتقيمة: قراءة جديدة لنظرية التعد
ترجمة أحمد القبانجي؛ مؤسسة االنتشــار العربي؛ بيروت، ط1، 2009؛ ص 205 - 240، ومحمد 

أركون؛ العلمنة والدين؛ ترجمة هاشم صالح؛ دار الساقي؛ لندن، ط1، 1990؛ ص 23.
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أما في ما يخــص تأثير الدين فــي الحياة السياســية، فإنه على مدى 
التاريخ ال يقلّ عنه شــأناً في مختلف نواحي الحياة وفي سياســة الشــعوب، 
وَمأتى قوة الدين العظيمة برأي لوبون من «كونه العامَل الوحيَد الذي تتوّحد 
به وقتاً ما منافُع األمة ومشــاعُرها وأفكارها... ولذلــك تجد أنّ قيام األمم 
بأعظم األعمال... وتأسيس أكبر الممالك التي أدهشت العالم كان في عصر 
تدينها. كذا اّتحدت بعــض قبائل العرب بفكرة محّمد فاســتطاعوا َقْهَر أُممٍ 
كانت ال تعرف منهم حتى األســماء، وشــاُدوا تلك الدولــة الكبرى»1. وفي 
المجــال االقتصادي، ال ِجــدال فــي أن أطروحة ماكس فيبر حــول األخالق 
البروتستانتية وروح الرأســـمالية، هي إحدى أهم الدراسات السوسيولوجية 
التي ُعنيْت بتســليط الضوء على الــدور الضخم الذي نهــض به الدين في 
مجال االقتصــاد. وفحواها أنّ األخالق البروتســتانتية ـ الكالفينية بخاصة ـ 
كانــت أحد أهــم العناصر التي أســهمت إســهاماً كبيــرًا في تطــور الروح 
الرأســمالية الحديثة؛ بــل إن «فروع الرأســمالية هي نفســها رُوح العقيدة 

البروتستانتية بما تنطوي عليه من أنماٍط سلوكية أخالقية وعملية»2.
ولعلّ أهّم مــا كان من تأثير المبادئ الدينية أْن جعلَت العقل البشــري 
المتدّين ُمتشبّعاً بفكرة الســعادة، وهذا ما جعلها تمتاز عن كلّ مؤثٍّر سواها، 
فال شّك في أن الدين هو الذي ُيشيع في الوجود كله روحاً من تفاؤٍل تنكّبْت 
وســائلَه وغاياِته الفلســفاُت القديمة، وهو الذي يمّد اإلنســانية في تطورها 
ُعلُوّ  المســتمّر بكثيٍر من إمكانات الخير األعظــم؛ إذ حتى الفلســفة ـ على 
شــأِنها ـ قد قُصرْت عن إدراك هذه الغاية. فالدين هو الذي يوفّر الســعادة 
لإلنســان، حتى إنه لربما «كانت الضحايا فوق َمراقدها أســعَد من قاتليها، 

1 ـ غوستاف لوبون؛ ســـّر تطور األُمم؛ نقله إلى العربية: أحمد فتحي زغلول باشا؛ وضبط نصوصه 
ووضع حواشيه: أسعد السحمراني وعدنان حسين؛ دار النفائس؛ بيروت، ط1، 1987؛ ص 132.

2 ـ عبد الباقــي؛ علم االجتماع الديني؛ ص 108، وأســتاذنا رضوان الســيد؛ سياســـات اإلســـالم 
المعاصر؛ دار الكتاب العربي، بيــروت؛ ط1، 1997؛ ص 337 - 355، وإبراهيم الحيدري؛ «جدلية 
الحوار حول أطروحــة ماكس فيبر «األخالق البروتســتانتية وروح الرأســمالية»»؛ مجلة العلوم 

االجتماعية؛ مج 18؛ عدد1؛ ربيع 1990؛ ص 159 - 167.
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وكم فاِلِح أرٍض بيديه يقضم ِكســرة الخبز بالثوم أســعُد بكثيٍر من ُموســٍر 
متدفّق الثروة تكاتفْت حولــه الهموم»1. ويبقى الدين هو ســفينَة النجاة أو 
تلك المنارة السامقة الباســقة التي عليها ُتعلق الجماهير آمالها لتحقيق ما 
تصُبو إليه من الســعادة والحياة الرغيدة في عالمٍ ِملــؤُه الضياعُ والمخاطر 

والشكوك... إلخ.
للديــن أهميًة كبرى في حيــاة الناس، أفرادًا  خالصة: ُجملة القول أنّ 
وجماعاٍت، فهو الذي َيرِبُط الفرد بالناس وبالعالم كله، كما يربطه بالماضي 
والحاضــر والمســتقبل وبالالنهايــة. وقد عرضنــا للبراهين التي يُســوقها 
الباحثون في مجال سوســيولوجيا الدين إلقامة الحّجــة على أنه ليس يمكن 
نُكراُن وجود الدين وال تجاُهل دوره في التاريخ اإلنســاني كلّه؛ فإنه شــعوٌر 
فطــري مرُكوز في النفوس البشــرية، وبيّنــا أنه حتى المذاهب والمشــارب 
واأليديولوجيــات الُمناوئة للدين، يعمــد أتباُعها إلى تعويــض حاجتهم إلى 
ش إلى اإليمان ـ باللجوء  إشــباع ذلك الشــعور المغروز في داخلهم ـ التعط
إلــى تقديــس بعــض أربــاب تلــك المذاهب مــن أصحــاب الشــخصيات 
والتماثيل...إلخ.  بإقامة األنصاب  أو  المطلقة،  بالطاعة  (الكاريزمية)، وذلك 
َبيد أنه ال ِمراء في أنّ للدين مّدًا وَجـْزرًا، ُصعــودًا وهبوطاً، ولئْن أتى عليه 
حينٌ من الدهر ـ ال ِســيّما في العقــود األخيرة ـ مّر فيــه بظروف عصيبة، 
فليس ثمة َمْن ُينازع في أنه قد عاد ـ والَعوُد أحمُد ـ َعوْدًا قوّياً، بل إن بعض 
الباحثيــن المعاصرين فــي مجال السوســيولوجيا الدينية يــرون أنّ حضور 
 مهول، وال أدل الظاهرة الدينية في العالم المعاصر بعامٍة قد َتغوّل إلى حد
على ذلك من تفاُخــر كبار زعماء العالم وساَســـِته وقادِتــه بانتمائهم إلى 

ِكهم به واستلهاِمهم إياه في أعمالهم وسياساِتهم... الدين وتمس
على أنه ال شّك في أنّ مفهوم الدين قد تغيّر، ففي مجتمعاتنا العربية 
واإلســالمية غدا الدين كمــا ُيقّدُمه بعــض الَحَركيّين اإلســالميين قانوناً 
ُمتدّيناً في مقاييسهم إال إذا  صارماً ال ِلين فيه وال هوادة؛ فال يكون المرءُ 

1 ـ غوستاف لوبون؛ سّر تطور األمم؛ ص 130.
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انتظم في ِســلكهم وَورَد َموِردُهــم. وقد فاتهم أنّ هذا الديــن رحمٌة، دأُبه 
بالتي هي أحســن، وغايتُه خالُص  َســناِمه الدعــوةُ  ْينُ، وذروةُ  الرْفُق واللـ
البشريِة جمعاءَ وسعادُتها، ال أن ُيَشـــقّ على الناس وُيكلفوا ما ال ُيطيقون. 
وَعَزب عن هؤالء أنّ «هذا الدين ُيسٌر، ولن ُيشــاد الدينَ أحٌد إال َغلَبه»1، 
ُمَعنـتـــاً وال ُمتعّنتاً، ولكـــْن بعثني ُمعلماً  وأغفلوا: «إن اهللا لـــم يبعثني 
راً»2. لقد َتصوّروا الدينَ أصفادًا قيُّدوا بها ُعقولهم وُيريدون أن ُيقيّدوا  ُميس

بها ألباب الناس وأبدانهم3.

1 ـ البخاري؛ الصحيح؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت، من دون تاريخ؛ ج 1، كتاب اإليمان، باب: الدين 
ُيســر..؛ ص 15. وانظر حول تغير مفهوم الدين: برهان غليــون؛ نقد السياسة، الدولة والدين؛ 

المؤسسة العربية للدراسات والنشر؛ بيروت، ط1، 1991؛ ص 316 - 317
2 ـ النووي؛ شرح صحيح مسلم؛ المطبعة المصرية باألزهر؛ ط1، 1929؛ ج 10، ص 81.

3 ـ مصطفى عبد الرازق؛ مذّكرات مسافر: رحلة شيخ األزهر إلى أوروبا، 1909-1914؛ حّررها وقّدم 
لها أشرف أبو اليزيد؛ دار السويدي؛ أبو ظبي ـ اإلمارات، والمؤسسة العربية للدراسات والنشر؛ 

بيروت، ط1، 2004؛ ص 49.
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■  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ال مــراء أن «الوصايــا العشــر» ـ كما وردت فــي التوراة 
العبرانية ـ تكتســي داللة أساســية بالنســبة إلى جماعات 
ومجتمعــات وثقافــات التقليــد اليهودي/المســيحي. وبالفعل ـ في 
اعتقاد العديد من اليهود والمسيحيين ـ ُتعد هذه الالئحة التوراتية 
من التعاليم الدينية واألخالقية بمثابة «ميثاق» النظام االجتماعي؛ 
إذ هي ســجل مميّز مــن النواميس التي تشــكل أنموذجــاً توراتياً 

مصغرًا من عهد الرب مع بني البشر.
ا إذا كان القرآن يتضمن هو  وبطبيعة الحال، ينبلج السؤال عم
أيضاً أو يحيــل إحالة صريحة إلى الوصايا العشــر. وبتعبير آخر، 
هل ُيحتمُل أن يتقاســم أتبــاع الديانات التوحيديــة الثالث مدونَة 
مبادئ دينية وأخالقية ُتعد ذات أهمية حيوية قصوى في أمر حياتهم 

ووجودهم، وذلك بالقدر نفسه وعلى األهمية نفسها؟

IGQƒàdG »a ÉjÉ°UƒdG ``  1

ترد الوصايــا في التوراة وفق صيغتيــن اثنتين: أوالهما وردت 

■   ôãæ«Z ¿É«à°ùÑ°S

العشر والوصايا  الكريم  القرآن 

samo10
Highlight
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في الِســْفر الثاني من أســفار التوراة المســمى «ِســْفر الخروج»، اإلصحاح 
20: 1 - 17، وفي الِسْفر الخامس المدعو «ِســْفر تثنية االشتراع»، اإلصحاح 
5: 5 - 21. على أن ثمــة الئحة إضافية ثانية للوصايا العشــر ـ لربما تكون 

أقدم ولكنها أقل شهرة ـ وردت في ِسْفر الخروج، اإلصحاح 34: 14 - 28.
التوراتي المســتعمل للحديث عــن مضمون الوصايا  التعبير  والحال أن 
العشــر في التوراة العبرانية هو التعبير العبري aseret ha-dvarim ـ «العشــر 
كلمات» ـ إال أنه يطلق عليها أيضاً اســم «الوصايا العشــر». والتعبير الذي 
 ،deka logoi إنما اشــتقاقه عائد إلى التعبير اليوناني decalogue اشتهرت به
الذي يعني بدوره كذلك «عشــر كلمات» أو «عشــرة أقوال». وبحسب ما ورد 
في هــذه المقاطع من التوراة العبرانية، فإن هــذه الوصايا إنما أنزلها اهللا 

على موسى في طور سيناء، وقد رّقمت في لوحين من الصخر.
هذا ولقد جرى التعارف على تقسيم الوصايا التوراتية إلى مجموعتين، 

وكل مجموعة تضم خمس وصايا.
وهكذا تتضّمن المجموعة األولى قواعد؛ مدارها على صلة البشر بالرب. 

وهي تحرم تحريماً قاطعاً:
الشرك بالرب. ـ 1
كل ألوان عبادة األصنام. ـ 2

كما تنّص هي على:
أال يساء إلى اسم الرب. ـ 3
أن يستريح اإلنسان يوماً في كل سبعة أيام. ـ 4
أن يكرم اإلنسان أبويه. ـ 5

وتنظم المجموعة الثانية تنظيماً مباشــرًا صالت البشــر في ما بينهم، 
وتنّص هذه القواعد ـ التي ســنّها الرب لبني إسرائيل ـ على أنه ليس ينبغي 

للمرء أن:
يقتل النفس البشرية؛ ـ 6
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وأال يزني؛ ـ 7
وأال يسرق؛ ـ 8
وأال يشهد بالزور؛ ـ 9

وأال يشتهي األشخاص أو األشياء التي ليس من حقه أن يشتهيها. ـ 10

146  ``  142  äÉjB’G ,(±GôYC’G) 7  IQƒ°ùdG :¿BGô≤dG »a ìGƒdC’G ``  2

مــن المعلــوم أن القرآن ال يتضمــن مقطعاً 
ُيعرف معرفة جلية باسم: «الوصايا العشر».

اآليــات  (األعــراف)،   7 الســورة  لكــن 
142 - 146، ذات صلــة بالفترة من تاريخ الوحي 
إلى موســى بطور سيناء،  الرب  فيها  التي تجلّى 
وكتب له (وأنا هنا أستشهد استشهادًا): «موعظًة 
وتفصيًال من كل شــيء» فــي األلــواح. غير أن 

مضامين النص فــي األلواح تبقى مجملة غير مفصلة، وذلك ســواء في هذا 
المقطع من القرآن أم في غيره من المواضع.

≈eGó≤dG ¿hô°ùØªdG ``  3

يتطرق المفسرون القدامى ـ إلى حٍد ما ـ إلى األلواح التي أنزلها اهللا على 
موســى، وهم يذكرون ـ مثًال ـ المواد الثمينة التي ُصنعــت منها هذه األلواح، 
مشــيرين إلى زمردة خضراء وياقوتة حمراء وزبرجد، وإلى خشــب من شــجرة 

بالجنّة، كما يقال: إن النقش الذي نُقشت به األلواح إنما كان من ذهب.
على أنه يمكننا أن نقــول: إن المالحظات حول هذه التفاصيل «التقنية» 

إنما كانت ترد على وجه شديد اإليجاز.
وهكذا، يروي لنا ابن كثير ـ وهو مفســر للقرآن عاش في القرن الرابع 
عشــر الميالدي، لماذا كان األمر علــى هذا النحو من اإليجــاز (وأنا أنقل 

كالمه هنا):

 »JGQƒàdG ô«Ñ©àdG s¿EG
 øY åjóë∏d πª©à°ùªdG
 »a ô°û©dG ÉjÉ°UƒdG ¿ƒª°†e
 ƒg á«fGôÑ©dG IGQƒàdG
 aseret  …ôÑ©dG ô«Ñ©àdG
zäÉª∏c ô°û©dG{ ``  ha-dvarim
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لقد تقّدم أن فّســر اهللا لنا (يعني المســلمين) [عبر تنزيل القرآن] ما 
الذي ينبغي لنــا أن نعلمه من أمر ما تحتويه هــذه األلواح. ولهذا ليس من 

المهم... أن نعلم حجمها وال تفاصيل أخرى عنها.
وفي ما يخّص النّص المتعلّــق باأللواح؛ فإن تفاســير الطبري والرازي 
والقرطبي وابن كثير ـ فضًال عن تفسير الجاللين ـ كلها ال تورد إال شروحاً 

شديدة اإليجاز.
في القرن العاشــر الميالدي يذهب الطبري مثًال إلــى أن هذه األلواح 

تحدد األشياء التي أباحها بنو إسرائيل وتلك التي حرموها».
وفي القرن 12 الميالدي قال الرازي: إن نصوص هذه األلواح متعلّقة 

باألحكام.
وفي القرن 14م ذهب ابن كثير إلى أن:

األلواح أُنزلت على موسى قبل أن يتلقى التوراة.أ ـ  
وأن األلواح تمثل أُم الكتاب.ب ـ  

وفي تفسير الجاللين ـ وهو تفسير يعود إلى القرن 15 الميالدي ـ يقرأ 
المرء: «األلواح؛ أي ألواح التوراة».

يبدو بحسب ما يستشف من هذه األقوال ـ فضًال عن غيرها من األقوال 
الشبيهة التي تعود إل تفاسير العصر الوسيط ـ أن المفسرين المسلمين في 
العصر الوســيط لم يحاولوا ـ على وجه العمــوم ـ أن يتعرفوا على الوصايا 
العشــر «التوراتية» في القرآن؛ إذ بالنســبة إلى العديد منهــم، ما األلواح 

المنزلة على موسى إال شيء يمثل نّص التوراة.

AÉ«ÑfC’G ¢ü°übh ¿hôμÑªdG ¿hô°ùØªdG ``  4

ثمة صورة مباينة لما رأينا ترتسم في التفسير المبكر للقرآن الذي قام 
به مقاتل بن سليمان وفي أدبيات قصص األنبياء.
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مقاتل بن سليمان (توفي عام 150هـ/767م):
ُعرف مقاتل بن سليمان ـ الذي عاش في القرن الثامن الميالدي، وكان 
دوماً محط نقــد من لــدن متأخري علماء اإلســالم في العصر الوســيط ـ 
بإدماجه المرويات اإلســرائيلية (اإلســرائيليات) في القرآن، وبعودته الدائمة 

إلى االستشهاد بـِ«أهل الكتاب». فمثًال، ال يشير الطبري أبدًا إلى مقاتل.
والحال أن مقاتًال هــذا يبدو أنه تفرد بأمر دون المفســرين اآلخرين، 

عندما تحدث عن األلواح المنزلة على موسى. وأنا أنقل كالمه ههنا:
«فكَتَب فيها: إني أنا اهللا الذي َال إلهَ إال   أنا الرحمن الرحيم،

ال ُتْشِركوا ِبي َشْيئاً،
وال َتْقتُلوا النْفس،

وال َتْزنُوا،
وال َتْقَطُعوا   الَسِبيَل،
وال َتُسبوا الواِلَدْين.

(تفسير مقاتل، 62 - 63).
ثمــة أيضــاً لفتة أخــرى دقيقــة يوفرهــا لنــا العّالمة صاحــب كتاب 
(الفهرســت) ذائع الصيت ابن النديم (385هـ/995م)، وهو المؤلف الضخم 
الذي أفرده لجرد أســماء الكتب العربية التي كانت متوفرة في عصره. فقد 
ذكر الرجــل أن أحــد اللوحيــن اللذين أنزلهمــا اهللا على موســى يتضمن 

«الميثاق» مع اهللا، واآلخر يشتمل على «الشهادة» بأن ال إله إال اهللا.

أبو الحسن الكسائي (القرن الثاني الهجري/الثامن الميالدي)
يورد أبو الحسن الكسائي ـ في كتابه «قصص األنبياء» ـ تفاصيل أوفى؛ 
ذلك أن الكســائي ـ وهو عالم لغــة ونحو وعارف بعلم القــراءات عاش في 
القــرن 11 الميالدي [بــل القرن الثامــن] ـ يروي ـ مثًال ـ كيــف أن الملك 
جبريل هبط إلى موســى وقال لــه: «قم واركــب جناحي المرّصــع باللؤلؤ 
والمرجان الذي لم يركبه أحــد من قبلك». كما روى لنــا أيضاً أن جبريل 
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احتمل موســى إلى المكان الــذي كلمه فيه ربه، وأنه ما إن بلغ طور ســيناء 
حتى ســمع صرير القلم كيف يجري في األلواح، وذلــك لما أوحى اهللا إلى 

القلم أن «اكتب»!
ثم ما لبث أن أورد الكسائي الئحة الوصايا التي أمالها الرب.

كما أنه استشــهد بابن عباس ـ وهو صحابي معروف، وأحد أهم مفّسري 
القرآن المبكرين ـ الذي حّدد نظيرًا لكل وصية مــن الوصايا التوراتية في 

القرآن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«يا موسى إنني أنا اهللا ال إله إال أنا فاعبدني وال تشرك بي شيئاً».
 U T S R Q ﴿ :قال ابن عباس: «ونظيرها في القرآن» هو

V ﴾ [لقمان: 14].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«يا موسى ال تقتل النفس التي حرمت إال بالحق...».
 e d c ﴿ :قال ابن عبــاس: «ونظيرها فــي القرآن» هــو
 q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f

r ﴾ [النساء: 93].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«يا موسى ال تسرق مال غيرك...»
 1  0 القــرآن»: ﴿ /  ابن عبــاس: «ونظيرها في  قال 
وهكــذا  (المائــدة:38).   ﴾ <  ;  :  98  7  6  5  4  3  2

دواليك...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعند الكسائي، ما من ســبيل إلى الشــك في أن الوصايا التي أُنزلت 
على موسى إنما وردت متضمنًة في القرآن، وأنه يلزم المسلمين العمل بها.

ال حاجــة بنا ـ في اللحظــة التي نحــن فيها اآلن ـ إلــى مواصلة طرح 
مسائل أخرى متعلّقة بما إذا كانت الوصايا التي أوردها الكسائي تتماشى مع 
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الوصايا المذكورة في التوراة، وما إذا كانت النظائر التي ذكرها ابن عباس 
لهذه الوصايا تسوغ أم ال.

أبو إسحاق الثعلبي (توفي عام 427هـ/1035م)
مثالنا الثالث هو أبو إسحاق الثعلبي، وهو دارس قرآن وحامل قلم عاش 
في القــرن 11 الميالدي. وقــد أفرد ـ فــي كتابه «قصص األنبيــاء» ـ عدة 
صفحات لأللواح التي تنزلت على موسى. ووصف كيف أن اهللا أرسل جبريل 
إلى جنة عدن فقطع منها شــجرة فاتخذ منها تسعة ألواح طول كل لوح منها 

عشر أذرع بذراع موسى.
يقال أيضاً: إنّ اهللا صير من تســعة أغصاٍن 
من ســدرة المنتهى نورًا وصار النــور قلماً أطول 
مما بين الســماء واألرض وكتب التوراة لموســى 
بيــده، كتب له في األلواح من كل شــيء موعظًة 

وتفصيًال، وذلك يوم الجمعة.
[تنبغي اإلشارة هنا إلى أن طلبتي سرعان ما 
شــاقهم هذا األمر لما كنا في طــور قراءة هذا 
الوصف الحي أثناء الفصل، وذلك حتى إن بعض 
طلبــة العلوم علّق بالقول: «يبدو أن شــعاع النور 

هذا كان أول أشعة ليزر كتب لها أن تكون»].
بعد ذلــك أورد الثعلبي فصًال كان عنوانه ـ وأنا أستشــهد بكالمه هنا ـ 
«فصل في نسخة العشــر الكلمات [هكذا] التي كتبها اهللا تعالى لموسى نبيه 

وصفيه في األلواح وهي معظم التوراة وعليها مدار كل شريعة».
نالحظ ههنا إيراد التعبير «العشــر كلمات» ـ وهــو التعبير الذي يقابل 
التعبير التوراتي aseret ha-dvarim (مــن الناحية اللغوية، األصح في العربية 

القول «الكلمات العشر»).
وفيمــا أعقب، أورد الثعلبي الوصايا العشــر. وقد ختــم المقطع بالقول 

(وأنا أنقل كالمه هنا):

 á∏°UGƒe ≈dEG  ÉæH áLÉM ’
 á≤q∏©àe iôNCG  πFÉ°ùe ìôW
 »àdG ÉjÉ°UƒdG âfÉc GPEG  ÉªH
 ™e ≈°TÉªàJ »FÉ°ùμdG ÉgOQhCG
 »a IQƒcòªdG ÉjÉ°UƒdG
 ôFÉ¶ædG âfÉc GPEG  Éeh ,IGQƒàdG
 √ò¡d ¢SÉÑY øHG ÉgôcP »àdG
’ ΩCG  Æƒ°ùJ ÉjÉ°UƒdG
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«فهذه نســخة العشــر الكلمات وقد أعطاها اهللا جميعاً لمحمد ژ في 
 i h g ﴿ :ثماني عشــرة آية. وهي قوله تعالى في سورة بني إسرائيل
n m l k j ﴾، إلى قوله: ﴿ ! " # $ % & 
' ﴾ [اإلســراء: 23 - 38]. ثم جمعها في ثالث آيات من ســورة األنعام. وهي 
̈ ﴾، إلى قوله تعالى:  قولــه تعالــى: ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 

﴿ Ô Ó Ò Ñ Ð ﴾ [األنعام: 151 - 153]».
يطرح هذا التفسير أمرين:

في اعتقاد الثعلبي، أن القــرآن ال ينقل وصايا التــوراة بتعابير مجملة؛  ـ 1
وإنما يتضّمنها بتفاصيلها.

أن الوصايا المنزلة على موسى أوحيت إلى محمد ژ بتفانينها، وذلك  ـ 2
في 10 آيات من السورة 17 ـ سورة اإلسراء (بني إسرائيل) ـ وبإيجاز في 

السورة 6، سورة األنعام.

ـ 1 سورة اإلسراء (سورة بني إسرائيل) 17: 22 ـ 39.  4
ترد الوصايا في الســورة 17، اآليات 22 - 39، في شكلها الموجز، على 

النحو التالي:
﴾d c b a ` _ ^ ] \ ﴿ [1]

﴾l k j i h g ﴿ [2]
﴾n m ﴿ [3]

﴾É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ﴿ [4]
﴾ ...N M L K J ﴿ [5]

﴾...\ [ Z ﴿ [6]
﴾...k j i h g f e d ﴿ [7]
[8] ﴿ { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥...﴾

﴾...º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ﴿ [9]
﴾ ...× Ö Õ Ô Ó ﴿ ﴾ ...Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴿ [10]
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عن أبي هريرة ƒ أن رســول اهللا ژ قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» 
قالوا: يا رسول اهللا وما هنّ؟ قال:

«الشرك باهللا، ـ 1
والسحر، ـ 2
وقتل النفس التي حرم اهللا إال بالحق، ـ 3
وأكل الربا، ـ 4
وأكل مال اليتيم، ـ 5
والتولي يوم الزحف، ـ 6
وقذف المحصنات الغافالت المؤمنات». ـ 7

(رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي)

وجب التنبيه ههنا على أن هذه اللوائح من األقوال النبوية المتميّزة إنما 
كانت معروفة جدًا متداولة بين المؤمنين منذ أن ظهر اإلسالم، وقد ازدهرت 
هذه األفكار في الثقافة الشــفوية المتعلّقة بعملية روايــة األحاديث المبكرة 
(على نحو ما يشــهد على ذلك مدى انتشارها الواســع في األدبيات الدينية 
خالل حقبة العصر الوسيط)، وذلك إلى حد أنها صارت جزءًا ال يتجزأ من 

آداب السلوك األخالقي في الحضارة اإلسالمية.
لكن، دعنا نعود مرة أخرى إلى األدبيات القديمة المتعلّقة بتفسير القرآن.

علينــا أن نتذّكــر ـ ضمن ما تــم االســتدالل عليه أعــاله ـ بأنه كانت 
لمفسري القرآن المسلمين في العصر الوسيط دراية ـ إلى حد ما ـ بالمظهر 

الفيزيائي (المادي) لأللواح وللظروف المحيطة بتنزيلها على موسى.
لكن ـ وكما رأينا ذلك ـ ما كان أغلب المفسرين يحيلون إحالة مباشرة 
على الوصايا العشر أو «العشر كلمات» المنزلة على موسى، وما فعلوا ذلك 
ال في تحشــياتهم على الســورة 6، اآليات 151 - 153 والسورة 17: 22 - 34، 
ال وال في شروحاتهم على الســورة 2: 83 - 84، وذلك على الرغم من واقع 
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أن بعضهم ـ وليكن الطبري وابن كثير مثًال ـ أشار بعموم اللفظ إلى أن هذه 
المقاطع القرآنية تتضّمن إشارات يعتقد بأنها توجد في التوراة.

ـ 2 القرآن (األنعام): 151 ـ 153  4
مــن بين العديد من المفســرين ومــن المصادر التاريخيــة في العصر 
الوسيط، التي تحققت منها، ال توجد إال نسبة قليلة من الفقهاء أحالت على 

«الوصايا العشر»،
وأشّدهم داللة على الشأن:

في القرن 13م. الفقيه المالكي القرطبي وكتابه «الجامع ألحكام القرآن». ـ 1
في القرن 13م. المؤرخ ابن كثير في تاريخه الكبير «البداية والنهاية». ـ 2
في القرن 15م. عالم الكالم المالكي المنحدر من شــمال إفريقيا عبد  ـ 3

الرحمن الثعالبي في كتابه «تفسير القرآن».
وأخيرًا في القرن 17 العالــم العثماني حاجي خليفة في كتابه «كشــف  ـ 4

الظنون».
وقد أحال القرطبي ـ في تفسيره للســورة السادسة ـ إلى كعب األحبار؛ 
وهو رجل يهودي أسلم ونقل التراث اليهودي الشــعبي والمروي من العلماء، 

وذلك في قوله: «هذه اآلية مفتتح التوراة».
ثم استشهد بعد ذلك بابن عباس (وأنا أنقل هنا قوله):

«هذه اآليات المحكمات... أجمعت عليها شــرائع الخلــق... وقد قيل: 
إنها العشــر كلمات المنزلة على موســى» (انظر القرطبي: تفســير سورة 

األنعام. اآلية 151).
وقد ختم القرطبي بالقــول: هذه اآلية أَْمٌر مــن اهللا تعالى لنبيه ‰ 

[موسى] بأن يدعو جميع الخلق إلى سماع تالوة ما حّرم اهللا.
تعكس وجهــات النظر هــذه ـ ال مرية فــي ذلك ـ المعتقد اإلســالمي 
الشهير الذي بحســبه يعتبر القرآن تتميماً بالفعل وختماً واستيفاءً لما أوحى 

به اهللا من وحي إلى أنبيائه.
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ومع ذلك، فإن العديد من المفسرين القدامى كانوا يركزون ـ باألَولى ـ 
على الصالحية الكونية لهذه الجملة من القيم الدينية / األخالقية المنزلة 
في الســورتين السادسة والســابعة عشــرة، وذلك أكثر مما ركزوا هم على 

اإلحاالت الممكنة إلى الوصايا العشر.
ـ 1210)، تبقى ذات  والحال أن شروح القرن 12م، ممثلة في الرازي (ت 

أهمية خاصة بالنسبة إلى ما نحن بشأنه:
إذ يميّز الرازي بين التعاليم المتضمنة في الســورة السادســة، اآليات 
151 - 153، و«الكتاب» الذي أنزله اهللا على موســى (المشــار إليه في اآلية 

الالحقة، 154).
أبدية،  القرآنية  التعاليم  إن هذه  يقول:  وهو 
ويرى أنها تعود إلــى الزمن األول الذي متع اهللا 

فيه البشر بحقوقهم، وألزمهم بمسؤولياتهم.
والــذي عنــد الــرازي أن التعاليــم التي 
يوفّرها القرآن إنما هي موجهة إلى كل البشر، 
تبقى صالحة وصحيحة  بينهم، وهي  مشــتركة 
إلى يوم الدين، وأن التوراة ـ كما قال ـ نزلت 
على موســى في زمن متأخر عــن الزمن الذي 

تمثّله هذه التعاليم.
ويعزز الــرازي فكرة القيمة الكونيــة لوصايا القرآن عندمــا يعلّق على 
السورة 17: اإلسراء، وهنا يقول: إن القواعد المنزلة ههنا مشتركة بين كل 

األديان.

¿ƒKóëªdG ¿hô°ùØªdG ``  5

أعطيت األولوية لفكــرة القيمة الكونية لوصايا القــرآن أيضاً من لدن 
المفســرين المحدثين ونقلة القرآن إلى األلســن األخرى. وهم يشــددون، 

باإلحالة إلى السورة 17، على نقطتين:

 Iôμa …RGôdG Rõ©j
 ÉjÉ°Uƒd á«fƒμdG áª«≤dG
 ≈∏Y ≥q∏©j ÉeóæY ¿BGô≤dG
 ,AGô°SE’G :17  IQƒ°ùdG
 óYGƒ≤dG ¿EG  :∫ƒ≤j Éægh
 ácôà°ûe Éæ¡g ádõæªdG
¿ÉjOC’G πc ø«H
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أوًال: إن واقعة أن الوصايا العشــر إنما نزلت هي ـ أول ما نزلت ـ على 
إبراهيم، ثم إثره على موسى؛ لمن شأنها أن تظهر أن كل األديان التي ُكلّف 
الرسل بتبليغها إلى البشر إنما تقوم على المبادئ األساسية عينها، وهذا ما 

الحظه مترجم القرآن عبد الحميد صديقي تعليقاً على السورة 6.
ثانياً: إن الئحة الوصايا في هاتين الســورتين إنما تعبّر عن: «التعاليم 
األساسية التي يشيد على أساسها اإلسالم بنية الحياة البشرية برمتها، وهي 
تعاليم تتعلّق بكل مجاالت الدولة والمجتمع وشــؤون األمة. وهي «بيان» نزل 
على النبي محمد ژ بمكة ُقبيل الهجرة؛ ومن ثمة دشن عهدًا جديدًا... لكي 
يجعل كل إنســان يعلــم أن المجتمع الجديــد، وأن الدولــة الجديدة، إنما 
المبــادئ اإليديولوجية واألخالقيــة والثقافية واالقتصادية  يقومان على هذه 

والشرعية».
وهذا ما الحظه أبو األعلى المودودي (1903 - 1979م) ـ وهو داعية إسالمي 

معروف في القرن العشرين.
وكذلك يؤدي مفهوم القيمة الكونيــة للوصايا في القرآن دورًا كبيرًا في 

شرح سيد قطب للسورة 6، اآليات 151 - 153، فهو يقول:
«وننظــر في هذه الوصايا، فــإذا هي قوام هذا الدين كلــه ؛ إنها قوام 
حياة الضمير بالتوحيد، وقوام حياة األســرة بأجيالها المتتابعة، وقوام حياة 
المجتمع بالتكافــل والطهارة في ما يجــري فيه من معامــالت، وقوام حياة 

اإلنسانية وما يحوط الحقوق فيها من ضمانات».
ويختم ســيد قطب بالقول: «هذه القواعد األساسية الواضحة التي تكاد 

تلخص العقيدة اإلسالمية وشريعتها االجتماعية».

äÉLÉàæà°SG

ما كانــت البغية من هذه الورقة تحديد العبــارات الواضحة في القرآن 
وفحصها؛ عنيت تلك التي تحيل مباشــرة ـ باألكثر أو باألقل ـ إلى المسائل 
المثارة في الوصايا العشــر الواردة في التوراة. فلئن نحن افترضنا أن هذه 
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كانت هي الحالة، لكان علينا آنها أن نناقش العديد من القواعد الواردة في 
القرآن بشأن:

صالت بني البشر بالرب وبعضهم ببعض.أ ـ  
البر بالوالدين، واحترام الحياة، واألُسرة والجنس.ب ـ  
العنايــة بالحقيقــة والعدالــة وحماية الملكيــة ... إلخ. ولــكان علينا ج ـ  

ـ بالخصــوص ـ أن نــدرس كل تلك المقاطــع القرآنيــة األخرى التي 
ـ شأنها شأن الوصايا العشر ـ تســتعمل «الئحة» تحمل وتنقل القواعد 

والتعاليم األخرى ذات الداللة الدينية واألخالقية.
وإنما بدل هذا، سعت هذه الورقة إلى التنقيب عّما يقوله القرآن وعلماء 
اإلســالم في أمر «الوصايا العشــر»، وعرض ذلك كله، وبيان مدى أهميته 
عند المســلمين. والحق أن هذه المقاربة ســمحت بإماطــة اللثام عن نقاط 

مفتاحية ثالث:
أوًال: منذ بدء أمر اإلسالم، شكّل النظر في مقطعين من مقاطع القرآن 
ـ السورة 6، اآليات 151 - 153 والسورة 17، اآليات 22 - 39 ـ جزءًا ال يتجزأ 
من خطاب علماء اإلســالم، وذلك بمــا أن هذه المقاطع تعــرض جملة من 

الوصايا تعكس أو تتوازى ـ إلى حٍد ما ـ مع وصايا التوراة العشر.
(وقد اعتبرت وجهة النظــر هذه كذلك من لدن العديــد من الباحثين 

الغربيين في القرن التاسع عشر الميالدي)
وعلى الرغم من ذلك، فإنه في الوقت الــذي كانت فيه الصلة الوثيقة 
 بيــن هذه المقاطــع القرآنية المخصوصة وبيــن التوراة باديــة للعيان، وتم
التنصيص عليها من لدن المفســر المبكر مقاتل بن سليمان، كما نص عليها 
أيضاً بعض حملــة القلم والمؤرخين المســلمين في حقبة العصر الوســيط؛ 
فإنها ما كانت على الحال نفسه عند مفسري القرآن القدامى الذين شّددوا 
ـ بالبدل من ذلك ـ على الطابع اإلســالمي والكوني األبدي لهذه الجملة من 

التعاليم القرآنية الدينية واألخالقية.
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والحال أن هذا التغير الدقيق في نبرة التشــديد هذه لربما يعكس ـ أو 
لربما كان رد فعل ـ تطور مجتمع إسالمي ودولة كانت زمن العصر الوسيط 
قائمة بقوة وذات دعامة أكيدة، غير أنها كانت في الوقت ذاته في حاجة إلى 

قواعد إلهية اجتماعية منظمة وإلى هوية.
ومع ذلك، يمكــن أن يكون هذا التغيــر ثمرة لتنامي وعي المفســرين 
وحساســيتهم بمســائل شــأن أصالة النص ورســالية القرآن، وصلة القرآن 
بالتوراة، ومنزلة اإلســالم بالقياس إلى اليهودية والمسيحية... وهي مسائل 
صــارت ـ بطبيعة الحــال ـ الموضوع الذي طغــى على الجــداالت الكالمية 

والمساجالت الفكرية بين المسلمين والمسيحيين واليهود في ذلك الزمان.
الواردة في  إلــى المقارنة بين الئحة الوصايــا  ثانياً: لئن نحن عمدنا 
التوراة وتلك الواردة في القرآن؛ أللفينا أنه من المثير حقاً أن الوحيين معاً 
يوليان أشد العناية إلى وجود إله واحد حق ـ هو اإلله الوحيد لهذا الكون، 

وهو الحاكم الوحيد الذي ال حاكم سواه.
والحال أنه ســواء نظرنا في التوراة أم اعتبرنا القرآن، فإن الوصية 
األولى الحقيقية هي تلــك التي تتطلب من أولئك الذين يؤمنون باهللا أن 
يغــذوا إيمانهم وأن يصونــوه، وأن يرفضــوا كل ما من شــأنه أن يكون 

معارضاً له.
وفضًال عن هــذا، فإن األوامر الشــرعية ـ واألخالقية التــي هي مفتاح 
الحياة البشــرية والوجود ـ إنما تم التعبير عنها فــي الوحيين معاً على نحو 

متشابه من حيث الوضوح والقوة.
ثالثاً: على الرغم من التماثالت، فإن ثمة تباينات بين الئحتي التعاليم 

الدينية األخالقية الواردة في كل من التوراة والقرآن.
والحال أن هــذه التباينات إنما مردها إلى درجة التشــديد والتنصيص 
على بعــض الوصايا. أكثر مــن هذا، ثمــة وصايا أخرى فــي لوائح القرآن 
للوصايا غائبــة بالتمام والكمال مــن لوائح التوراة؛ وذلــك مثلما أن بعض 

الوصايا التوراتية غير منصوص عليها في القرآن.
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من جهة أولى ثمة ـ مثًال ـ الوصية:
اذكر يوم الســبت لتقدســه. ســتة أيام تعمل وتصنع جميع عملك. وأما 

اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك.
فإنها غير واردة ضمن جملة وصايا القرآن.

ومن جهة ثانية، على خالف نظيراتها في التوراة، تشدد اللوائح القرآنية 
للوصايا، على وجه الخصوص، على قيم إنسانية شأن:

 •.﴾ ... Æ Å Ä Ã Â Á À ﴿
 •.﴾ ... N M L K J ﴿
 •.﴾ ... º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ﴿
 •.﴾ ... Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴿

القــرآن، كانت  نزول  فــي زمن  أنه  والحال 
التوجهــات األخالقية من مثل هــذا القبيل، ذات 

داللة خاصة في المجتمع العربي (البدوي).
المبادئ مع  الدائمــة لهذه  وباعتبار األهمية 
ذلك، فإنه ليس من األمــر المفاجئ للمرء حقاً 
أن يتم التشديد عليها من لدن العلماء المسلمين 
في العصــر الوســيط، وبالخصوص فــي الفترة 
الحديثة لــدى أولئك الذين استشــهدنا بهم في 

ورقتنا هذه.
والحق أن من شأن هذه الكشوفات أن تجعل من المستحيل الحديث عن 

مدونة واحدة مشتركة ـ وملزمة أيضاً ـ بين األديان التوحيدية الثالثة.
وعلى الرغم من ذلك، وكما ســبق أن برهنا على هذا األمر، فإن أغلب 
األفكار الحاســمة المطروحة للنظر هنا إنما هي متقاســمة متشــاطرة بين 
التوراة والقرآن. وهي تحظى ـ على وجه الخصــوص ـ بتقدير عال من لدن 

كل أتباع الديانات التوحيدية الثالث.

 áfQÉ≤ªdG ≈dEG  ÉfóªY øëf ¿EG
 IOQGƒdG ÉjÉ°UƒdG áëF’ ø«H
 »a IOQGƒdG ∂∏Jh IGQƒàdG »a
 øe ¬fCG  Éæ«ØdC’ ;¿BGô≤dG
 kÉ©e ø««MƒdG ¿CG  kÉ≤M ô«ãªdG
 ≈dEG  ájÉæ©dG ó°TCG  ¿É«dƒj
 ƒg `  ≥M óMGh ¬dEG  OƒLh
¿ƒμdG Gò¡d ó«MƒdG ¬dE’G
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يمكننا أن نختم باقتباس من رسالة يعتقد بأن النبي محمد ژ كان قد 
بعث بها إلى إمبراطور البيزنطيين هرقل (حكم ما بين 610 و641 ميالدية). 

وفيها خاطب نبي اإلسالم الحاكم النصراني عن طريق االستشهاد باآلية:
 F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  : ﴿

.﴾ R Q P O N M L K J I H G
وبالنســبة إلى أولئك الذين لهم ألفة بالقرآن وأنســة، فإن استشــهاد 

محمد المقتبس من السورة 3 يثير في أذهانهم نص وميثاق هذه السورة.
إنما هــذه الســورة فصل من القــرآن هو بحســب محمد عبــد الحليم 
ـ مترجم معاني القرآن ومدير المعهد اإلســالمي بجامعة لندن ـ وكما أشار 
إلى ذلــك: «يوثق لبداية التوتر الذي نشــب بين المســلمين وبعض اليهود 
والنصــارى» زمن نــزول الوحــي القرآني. لكــن ـ وهذا هو األهــم ـ يختم 

بالتشديد على وحدة اإليمان والسلوك بين المسلمين وأهل الكتاب.
أكثر مــن هذا، تدعو هــذه اإلحالة بالفعــل إلى تذكر بعــض المقاطع 

القرآنية األخرى التي تبدأ بالتوجيه التالي:
﴿ § ¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ﴾ [البقــرة: 83]؛ ﴿ ¢ £ 
¤ ¥ ¦ § ¨© ª » ¬ ® ﴾ [اإلنعام: 151]؛ ﴿ \ [ ^ _ 

` l k j i h g ... a ﴾ [اإلسراء: 22 - 23].
وكما رأينا، فإن هذه المقاطع القرآنية تحظى بالخصوص بتقدير خاص 

من لدن علماء اإلسالم القدامى والمحدثين على حد السواء.
ههنا تنقدح ثالث نقاط أساسية:

أن اإلعــالن الصريح والقطعي على أن اهللا واحــد ـ وهو مذهب مركزي  ـ 1
بالنســبة إلى التــوراة وإلى القرآن معــاً ـ هو ما تحمله هــذه المقاطع 

الثالثة وتنقله.
والمطلقة  ـ 2 األساســية  «المبادئ  والبديــة  الوجيزة  المقاطــع  تصوغ هذه 

لإليمان اإللهي»، وهي مبادئ تبقى ذات قوة دائمة عبر التاريخ البشري.
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تحيل هذه المقاطع إحالة خاصة إلى ميثاق اهللا الشرفي مع بني البشر  ـ 3
وإلى تنزيل الوصايا العشر بطور سيناء.

وإن الدعوة النبويــة إلى الجنوح إلى كلمة ســواء بيننــا وبينكم، وإلى 
البحث عن أساس مشترك بين المسلمين والمسيحيين واليهود، لتصير بهذا 

الشأن ذات بعد داللي جديد.
ومع األخذ في االعتبار عالمنا الذي يشهد على التعدد أكثر فأكثر، فإن 
المرء قد يتســاءل عّما إذا لم تكن هذه الرســالة النبوية تشجيعاً قوياً لنا 
على االعتراف واالســتفادة مــن اإلمكانات الضخمة المتضمنــة في المبادئ 

والقيم التي تتقاسمها الحضارات والثقافات والجماعات اإليمانية.
والحق أن من شأن مثل هذا المنظور أن يساعد بالفعل على إنعاش حوار 
صريح وبنّاء بين مختلف الجماعات وضروب اإليمان؛ وذلك في الوقت نفسه 
الــذي يمكنه أن يعمل فيه علــى تقوية فكرة أن احتــرام االختالفات وتقدير 
التنوع الثقافي والتعدد ما كانت هي قطعاً من أسباب الفرقة والشقاق؛ وإنما 

هي على الضد من ذلك منابع القوة ومصادر التقدم.
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1

■  باحث من مصر.

تكاُد الدراسات الســابقة على دراستنا ـ حول المطبعة أو 
الجامعة العثمانيــة أو حتى حيدر آباد ذاتهــا ـ ُتعد على 
األصابع، كما سيظهر خالل دراستنا؛ فالمراكز والمؤسسات المعنية 
بالمخطوطات ونشــرها لم تشــر إلى المطبعة ونتاجها إال لماماً، 
ويبدو أن ذلك راجع لعدم توافر تلك المطبوعات في مكتباتنا؛ بل 
إن دورية كثقافة الهند صادرة من بومباي ـ ومعنية بصورة مباشرة 
باألدب والتراث والتاريخ اإلســالمي العربي في الهند، وبالعالقات 
أعدادها  والهندية، وعلى مــدى  العربيــة  القوميتين  بيــن  الثقافية 
الموجودة في مكتبة كلية اآلداب بجامعة اإلسكندرية1 ـ لم تشر إّال 

1 ـ ومع ذلك لم َتْخُل بعض األعداد من إشــارات ـ مجرد إشــارات عــن المطبعة كما ظهر 
في (مج 11، ع 1، 1960) من مجلة مجمع دمشــق حيث جاء بأن دائرة المعارف العثمانية 
ستحتفل بالعيد التذكاري في 25 يناير 1960 لمرور 70 عاماً على تأسيس الدائرة، حيث 
إن الدائــرة أخرجت حتى عام (1960) نحو 370 مجلدًا مــن الكتب، كما عقدت الدائرة 
بهذه المناســبة حلقة أدبية للمناقشــة حول موضوع: االحتياج إلى الدراسات العربية في 
العصر الحاضر، وكذا معرض كتب إلصدارات الدائرة؛ وفي (مج 6، ع 1، 1955) نشرت 
الدورية جزءًا من الكتاب المزمع نشــره ضمن نشرات الدائرة وهو المقالة الثامنة من 

القانون للبيروني شملت الصفحات من 1 - 78، وكان النشر بقلم مدير الدائرة.

■   ∞°UÉf  ó«ªëdG óÑY

الدكن آباد  حيدر  مطبعة 
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شــذرًا إلى المطبعة، كما أن الورقــة التي قّدمها مختــار أحمد الندوي عن 
«تاريخ الطباعة في شــبه القارة الهندية» ال تفي بالغرض المراد ولم َتحتِو 

على أية معلومات جديدة1.
بل إن من أدلوا بدلوهم في اللغة العربية والثقافة اإلســالمية في الهند 
لم يتعّرضوا إال لماماً لحيدر آباد ومطبعتها، ومع ذلك فهناك قوائم استطعُت 
أن أحصيها لتلــك األعمال الفقيرة2، كمــا أنني لم أعثر علــى مادة حديثة 
وكاملة ُتْعلمنا عن المخطوطات العربية اإلســالمية فــي الهند، بل إن هناك 
معلومات تاريخية مهمة لم نستطع التأكد من صحتها كالمعلومة التي تحدثت 
عن احتراق مكتبة حيدر آباد على أيدي المتطرفين الهندوس، وكذلك احتراق 

مكتبة الساعدية، والتي لم يبق منها غير قائمة ببليوغرافية مختصرة3.
حيدر آباد: مدينة الجنان وحاضرة الثقافة اإلســالمية، عاصمة الدكن، 
وخامسة مدن القارة الهندية، ومركز اإلشــعاع اإلسالمي على مدى أكثر من 
400 ســنة. تتألف المدينة ـ التــي يقطنها أكثر من 5 ماليين نســمة ـ من 
مدينتين بينهما اختالف كبير: فاألولى هي حيدر آباد األصلية التي تأسســت 
نحو سنة 1591م، واألخرى ُسميت باســم «النظام إسكندر شاه تأسست نحو 

عام 1798م.
مرت المدينة األصلية في ســت مراحل عمرانية، منهــا المرحلة الثانية 
غير المستقرة؛ حيث نقل المغول العاصمة إلى موقع آخر يدعى «أورانجابان» 
فــي الفترة مــن 1687 - 1725م، ثم قامت أُســرة حاكمة جديدة هي أُســرة 

1 ـ للتفاصيل راجع: أحمد مختار النــدوي، «تاريخ الطباعة العربية في شــبه القارة الهندية»، في 
كتاب: ندوة تاريخ الطباعة العربية حتى انتهاء القرن التاسع عشر، (أبو ظبي: المجمع الثقافي، 

1996م)، ص 141 - 157.
2 ـ انظر على ســبيل المثال ال الحصر دراسة: أي، كي، أحمد كيتي (األستاذ في قسم اللغة العربية 
بجامعة كاليكوت)؛ «اللغة العربية في كيراال»، مجلة مجمع دمشق، مج 57، ج 1 - 2، سنة 1982، 

ص 181 - 198.
3 ـ راجع: عابد رضا بيدار، «حفظ المخطوطات اإلســالمية في الهند» في: إبراهيم شبوح (محرر)؛ 
صيانة وحفــظ المخطوطات اإلســالمية، رقم 3، (لندن: مؤسســة الفرقان للتراث اإلســالمي، 

1998)، ص 36؛ إبراهيم شبوح، نفس المرجع، ص 6.
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«آصف شــاهي» (المعروفة بالنظام) وعندها عاد للمدينة مجدها السياسي، 
وإن حــّدث من تطورها ظــروف الصراع الناشــب عندئٍذ بين المســتعمرين 
اإلنجليز والفرنسيين الذين دخلوا في منافسة حربية في ما بينهما في الفترة 

من 1750 - 1760م.
وفي عام 1763 وبعد هزيمة فرنسا أمام اإلنجليز في حرب السنوات السبع، 
تولى «علي خان 1763 - 1796م» منصب نائب الحاكم العام للهند، وعرف باسم 
«النظام»، فأعاد لحيدر آباد مركز عاصمة الدولة، وبعد اســتقالل الهند ســنة 
1948م تدفــق علــى المدينة فيــٌض من النــاس المذعورين مــن االضطرابات 
الطائفية في األقاليم، كما أن حكومة الهند المركزية بعد أن وضعت يدها على 

آباد وجعلت منها عاصمــة للمقاطعة الكبرى  حيدر 
 ANDHRA بــرادش  «انــدرا  باســم  المعروفــة 
الهندوس  مــن  هائلة  ألعــداد  مكّنــت   «PRADEH

سكان الوالية من االستيطان في المدينة، كما أنها 
دأبــت في عمليــة متواصلة إلى تذويب شــخصيتها 
أبرز  كحاضــرة إســالمية بوســائل متعددة، ومــن 
المعالــم التاريخية في حيدر آباد القلعة ومســجد 

المنائر األربع ومتحف ساالر جونج...1.
ومن المعلوم أن لمدينة حيدر آباد خصائص ومميزات في االجتماع وفي 
التفكير والثقافة واألدب تختلف عن باقي أمصار شبه الجزيرة الهندية، وقد 
شــهدت مظاهر عديدة من التقدم في ســائر العلوم والفنون وال سيما األدب 
العربــي، وظهر فيها أعالم خالــدون خالل أجيال طويلة في األدب والشــعر 
والخطابة والكتابة والســنن واآلثار والفلســفة وغيرها من العلوم الحديثة. 
ووجد بعض النابهيــن الذين كتبوا عن األعالم من أهل حيدر آباد كالشــيخ 

1 ـ للتفاصيل انظــر: زكريا عبد الجواد، «دائرة المعــارف العثمانية في الهنــد قلعه لحماية تراث 
العرب» في العربي الكويتية، ع 1، 55، 2004؛ أحمد العناني؛ مراكز الحضارة اإلسالمية، «حيدر 
آباد» في مجلة اإلســالم اليــوم، ع 1، أبريل 1983، ص 20 - 29، حســين مؤنــس، أطلس تاريخ 

اإلسالم، القاهرة 1987، ص 255، 256، 258، 259 [انظر الخرائط في المالحق].

 »a ºgƒdóH GƒdOCG  øe ¿EG  
 áaÉ≤ãdGh á«Hô©dG á¨∏dG
 ºd óæ¡dG »a á«eÓ°SE’G
 kÉeÉªd ’EG  Gƒ°V qô©àj
É¡à©Ñ£eh OÉHBG  Qó«ëd
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عبد الحي الكهنوي مؤلف كتاب «نزهة الخواطر» واألستاذ «محمد عبد الستار 
خان» صاحب «سلسلة النشــرات األدبية العلمية الدكنية». وفي الحقيقة فقد 
كانت حيدر آباد تعج بحضارة ونهضة علمية مرموقة خالل النصف الثاني من 

القرن التاسع عشر.
وباإلضافة إلى تلك النهضة العلمية والثقافية المكتوبة يوجد في اإلمارة 
كهوف ومغارات ذات رســوم فنية نادرة وعتيقة يأتي لمشاهدتها السائحون1. 
وكان لســلطان حيدر آباد الدكن دور ملموس في كل ما يتعلق بإعالء التراث 
اإلسالمي، حتى إنه منح شــاعر الهند الكبير رابندرانات طاغور (ت 1941م) 
معونة مالية قدرها مائة ألف روبية لتأســيس القســم اإلســالمي في جامعة 
«وشــوا بهارتي» بالبنغــال ســنة 1927م باإلضافة إلى الكتــب والمطبوعات 
العربية والفارسية واإلدارية التي كانت تطبع في مطبعة حيدر آباد في ذلك 

الحين كي توضع في مكتبة القسم المزمع إنشاؤه.
ويعلمنا أحــد الباحثين أنــه كانت هناك شــواهد على وجود مســاحات 
شاســعة في مدن مهمة ـ منها حيدر آباد2 ـ كانت وقفاً لنشــر اإلسالم بين 
غير المسلمين، وفي الحقيقة فإن إقليم حيدر آباد حوى العديد من الجامعات 
والهيئات العلمية المهتمة بنشــر التراث العلمي واللغوي العربي اإلســالمي، 
فباإلضافة للدائرة (المطبعة) ـ موضوع ورقتنا ـ كانت [لجنة إحياء المعارف 
النعمانية بحيدر آباد الدكن] وكانت أيضاً على اتصال بالعلماء المصريين3، 

1 ـ انظر: تاراشند؛ «الثقافة الهندية ووصول المسلمين إلى الهند»؛ ثقافة الهند، مج 1، ع 1، مارس 
سنة 1950، بومباي.

2 ـ وكذلك مدن مشــهد في إيران ولكهنو وجمو كشمير في الهند ووقف آلتون آبافي قونية... انظر: 
هاشم محسن بشير، «الوقف ـ الحاضر والمستقبل» المسار، مج 2، ع 5، 2001، ص 62، لندن.

3 ـ أصــدرت الجمعية العلمية التي هي شــعبة مــن لجنة إحياء المعــارف النعمانية [كان الشــيخ 
األزهري رضوان محمد رضوان عضوًا في اللجنة ووكيلها في مصر]، وأشــرف على إصدار كتاب 
«الجامع الكبير» لإلمام أبي عبد اهللا محمد بن الحسن الشيباني حيث طبع عن النسخة الرومية 
باستانبول وقوبل بالنسخة التونكية بالهند وما وجد من نسخة دار الكتب المصرية، عني بمقابلة 
أصوله الشــيخ أبو الوفا األفغاني الُمّدرس بالمدرســة النظامية بالهند، َوَعِنيت بنشــره اللجنة 

النعمانية بالقاهرة، 1938.
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أما المكتبــة اآلصفية فــإن الجامعــة العثمانيــة كانت قد وســعت خزانتها 
العمومية بأن فصلت الخزانة اآلصفية بالمناشــير الجليلــة لتحفظ الذخائر 
العلمية والدفائــن األدبية في الخزائن العمومية. وعلى العموم فهي تســتحق 

دراسة منفصلة1.
أشــارت بعض المصادر إلى أن االتصال العلمي بين الهند والعرب ُوجد 
منذ أوائل تأســيس الدولة العباســية، وتلك اإلشــارات موجودة عند المؤرخ 

الطبري (ج3، ص 388)2.
وجاء اتصــال الحضارة والثقافة اإلســالمية 
عن  اإلسالمية  الفتوحات  عبر  الهندية  بالحضارة 
وقيــادة  الثقفــي  يوســف  «الحجاج بــن  طريــق 
الوجود  القاســم عام 711م، واســتمر  محمد بن 
اإلســالمي في الهند حتى وقوعها تحت ســيطرة 
ثقافية  اإلنجليــز الذين رســخوا خاللهــا قيمــاً 
تشكل من  مسلماً  واجتماعية، وقد وجدوا مجتمعاً 
وكان طبيعياً  الفاتحين  والعرب  الهنود  المسلمين 
أن يؤدي وجود المجتمع اإلسالمي في شبه القارة 

الهندية إلى ترســيخ الهوية اإلسالمية عبر وســائل عديدة، منها توافر أدب 
مكتــوب يرّكز في بداياته على الثقافة الدينية، ويتســع شــموالً ليغطي كافة 
مجاالت المعرفة البشرية، وامتد لفنون كثيرة من المعارف اإلنسانية، وشكّل 

إنتاج الهند كّماً ال يستهان به من حجم اإلنتاج الفكري اإلسالمي3.

1 ـ انظر: كتاب تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم البن جماعه. حيدر آباد، ـ ص 1. 
ومن إصدارتها العديدة نشر كتاب: غريب الحديث ألبي عبيد القاسم بن سالم األزدي البغدادي 
في 4 أجزاء (64 - 1967) وصححه محمد عظيم الدين [انظر عرضاً له في مجلة مجمع دمشق، 

مج 50، ج 1، 1975، ص 75 - 110].
2 ـ للتفاصيــل راجع: صالح أحمد العلي؛ «كتــب الهند والعلوم عند العرب» مجلــة المجمع العلمي 

العراقي، مج 34، ج 3، 1983، بغداد؛ ص 3 - 37.
3 ـ عن وصول العرب المســلمين إلى الهند انظر: تاراشند، مرجع سابق؛ همايون كبير، «المسلمون 
=في الهند»؛ ثقافــة الهند، مج 8، ع 3، ســپتمبر 1955، ص 2 - 22؛ محمد أحمد الصديقي؛ «أول 

 IQÉ°†ëdG ∫É°üJG AÉL
 IQÉ°†ëdÉH á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdGh
 äÉMƒàØdG ôÑY ájóæ¡dG
 ≥jôW øY á«eÓ°SE’G
 »Ø≤ãdG ∞°Sƒj øH êÉéëdG{
 ΩÉY º°SÉ≤dG øH óªëe IOÉ«bh
 OƒLƒdG ôªà°SGh ,Ω711
 ≈àM óæ¡dG »a »eÓ°SE’G
õ«∏éfE’G Iô£«°S âëJ É¡Yƒbh
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َيفترُض الحديُث بدايًة عن الوجود الديني (اإلسالمي) والعرقي (العربي) 
في الهند1 علــى عمومها وحيد آباد على خصوصيتهــا أن نلّم بالمصادر التي 
تعيننا على ســبر أغوار تلك المســألة؛ حيث يصطدم غالبية المشتغلين في 
دراسة تاريخ هجرة العرب إلى حيدر آباد بتعدد مصادر البحث وقلة المراجع 
الجامعــة الدقيقة التحقيــق، وحيث يالحــظ بالتالي أن أغلــب من تعرض 
للتاريخ حول العالقات بين بــالد العرب والهند ـ علــى قلتهم ـ قد تجاهلوا 
بشكل أو بآخر هجرة الكثير من الحضارمة إلى الهند، ولم تورد بعض هذه 
المصادر إال إشــارات إلــى وجود حركــة تجارية بين جنوب الهند وســاحل 
حضرموت في العصور القديمة والوســطى، أما مؤرخــو العصر الحديث في 
«مهاراشــترا» الذين أوردوا ظاهرة صمود واليــات «ماراثا» في وجه الزحف 
المغولــي فقد وجدوا بعض الحرج في ربط تلــك الظاهرة بوجود الكثير من 
 L. W. C. Van Den Berg العرب في جيوش هذه الواليات2، ومع ذلك فقد قام
بأول دراسة مفصلة عن المســتعمرات الحضرمية خارج الجزيرة العربية في 

من عرف اإلســالم إلى أهــل الهند» ثقافة الهنــد، مــج 11، ع 1، 1960، ص 113 - 124؛ محمد 
أبو الصالح، «األسرة الحاكمة المسلمة األولى في الهند» ثقافة الهند، مج 11، ع 2، سنة 1960، 

ص 20 - 28.
1 ـ يالحظ أيضاً أن المطبعة لم تخرج سوى كتابات قليلة جدًا عن تاريخ الهند.

 (Haydar Abad Residancy «2 ـ توجــد بعض مصــادر البحث في: «ســجل مقيميــة حيــدر آبــاد
(Records في دار الوثائق الهندية بنيودلهي، والســجالت الخاصة بهجرة العرب ونشــاطهم 

 (Satate Archives of Mahara - «في بعض الواليات األخــرى فتضمها دار وثائــق «مهارشــترا
 Describtire Catalog of the Secret and كما يمكــن الرجوع في هذا الخصــوص إلــى ،shtra)

 Political Department Series 1755 - 1820; Comp.V. G. Dighe, Bombay Government Central

Press, 1954, Index, pp.  IV ، وأيضاً فصل (مصادر تاريخ الجزيرة العربية في دار الســجالت 

الحكومية في بومبي) من كتاب «دراســات في تاريــخ الجزيرة العربيــة» لمؤلفه عبد األمير 
محمد أمين، الــذي حققه «عبد القــادر محمد عبــد اهللا ورفاقه»، مطبعة جامعــة الرياض، 
 Office Library India 1979، مج 1، ج 2، ص 185 - 196؛ كما تضم مكتبة (دائرة الهند) بلندن
(ســجالت مقيمية عدن .Records Aden Resi)؛ ويمكن االطالع فــي هذا الخصوص على كتاب 
Andrew Griffin, Residency Records, London, India Office Library, 1981.

Historians and Historiograpy of Hadramawt أما المخطوطات العربية فهناك فصل؛
 R. B. Serjedant, Studies in Arabian History and Civilization (London , 1981) كتــاب:  فــي 
pp. 239 - 261.

=
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ات الكتب التي تتحدث عــن تاريخ الحضارمة في  مــن أُم كتابة1، الذي ُيعد
جنوب شرق آسيا وخاصة في المستعمرات الهولندية في جزر الهند الشرقية 

في ثمانينات القرن التاسع عشر2.
ومن الواضــح أن مجموعــات المتصوفة كانــوا في طليعــة المهاجرين 
الحضارمــة إلى الهند في العصور الوســطى؛ حيث اســتقروا فــي المراكز 
التجارية والسياســية الكبرى، ومن أبــرز هؤالء المتصوفــة «أبو بكر محيي 
الدين عبد القــادر العيــدروس» (1570 - 1627) الذي عاش فــي حيدر آباد 
وُدفن فيهــا، كما أورد «زبيد أحمــد» في مؤلفه «مســاهمة الهند في األدب 
العربي» المطبوع في الهور 1968 العديد من أســماء المتصوفة الذين عملوا 

في مختلف مجاالت التعليم في الهند وبخاصة في حيدر آباد.
وبينما كانت هجرة الحضارمة إلى سواحل «قوجرات وكونكان ماالبار» في 
العصور الوســطى بغرض التجارة ونشر اإلســالم، كانت هجرتهم مرة أخرى 
إلى «قوجرات والدكن» في أواخر القرن الثامن عشر بغرض االلتحاق بجيوش 
الدويالت اإلســالمية في إقليم مارثا وفي وســط وجنوب وغــرب الهند، وفي 
الدكن حيث استقل «مير قمر الدين خان آصف جاه» عن البالط المغولي في 
عام 1724، وأصبح بذلك أول الحكام العشرة الذين حكموا حيدر آباد ما بين 

ـ «نظام»3. 1724 و 1948، والذي كان الواحد منهم يلقب ب

 Hadramawt and the Arab Colonies in the Indian Archipelago (Bombay: Government Contral 1 ـ
Press, 188).

2 ـ للمزيــد من التفاصيل راجع الدراســة الرائــدة والمهمة لعمر الخالدي؛ «عــرب حضرموت في 
حيدر آبــاد»، ت: جمال محمود حامد، في دراســات الخليج والجزيــرة العربية، ع 45، الكويت، 
ـ : ڤان دين بيرغ،  ص 135 - 169 [وبخاصة إحــاالت ومصادر البحث]؛ وأيضاً الدراســه المهمة ل
«اندماج المولدين العرب في األرخبيل الهندي» ت: مسعود عمشوش، مجلة التواصل، ع 5 يناير، 
2001 [جامعة عــدن] ص 91 - 102 [والمقاله عبارة عن ترجمة كاملــة للفصل الثامن من كتاب 
تنصيص حضرموت والمســتعمرات العربية في األرخبيــل الهندي»] والذي ألّفــه بيرغ بناء على 

تكليف من الحاكم البولندي في جاوه، ونشره بالفرنسية في عام 1886.
3 ـ ألن موضوعات وتفاصيل مثل الظروف السياســية واالجتماعية في حيــدر آباد مطلع القرن 
=التاسع وهجرات الحضارمه إليها، وكذا المعامالت المالية تعتبر خارج نطاق بحثنا. فيمكن 
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ومن مشــاهير الحضارمة في حيدر آباد «ســيف بن حســين القعيطي»، 
الــذي كان عالماً لغويــاً بارعاً كتب ثمانيــة مؤلفات عن اللهجــات العربية 

المحلية في حضرموت وجمع قاموساً عربياً لمفردات اللغة األوروبية1.
وفي القرن العشــرين تقلصت التطورات السياسية في المنطقة مما أدى 
بــدوره إلى خفوت في العالقــات الحميمة بين إقليمي حيدر آباد والســواحل 
الشرقية والجنوبية للجزيرة العربية. فقد ُضّمت حيدر آباد نهائياً إلى الهند 
عــام 1948، وقد عرضت الحكومــة المركزية أن تقوم بترحيــل العرب إلى 
بالدهم األصليــة على نفقتهــا، وهذا كان عقــب األحداث التي ُتســمى في 
ـ «Police Action»، وعلى إثــر ذلك تم إبعاد  الدوائر الرســمية في الهنــد ب

العديد من العرب.
وفي الهند الحالية يشــكّل عرب حيدر آباد جزءًا ال يتجزء من مســلمي 
الهند، ومع اكتشــاف النفط في عمان عاد الكثير مــن الُعمانيين إلى ُعمان 
واســتقروا فيها، ويطلق عليهم لقب «الحيدر آبادييــن»، كما أُجريت العديد 
من المحــاوالت لجمع عرب حيــدر آباد تحت لواء منظمات ترعى شــؤونهم 
االجتماعيــة واالقتصادية، ولــم تنل هــذه المنظمات حظاً مــن النجاح إال 
«الجمعية اليمنية بالهند» التي تأسســت عام 1967، وينطــوي تحت لوائها 

األغلبية العظمى من عرب حيدر آباد2.

óæ¡dG »a áYÉÑ£dG ïjQÉJ »a á©ªd

من المتداول بين األوساط العلمية أن الطباعة دخلت الهند عام 1556م 

الرجوع إلى: عمر الخالدي، مرجع ســابق، ص 142 - 146؛ «العالقــات التجارية بين عدن 
والهند خالل القرنين الثاني عشــر والثالث عشــر الميالديين»، في مجلــة المؤرخ العربي 

[بغداد]، ع 33.
 R. B. :1 ـ ال تزال تلــك المخطوطات محفوظه بدائــرة المعارف العثمانيــة في حيدر آبــاد. انظر
Serjeant Prose and Poetry From Hadramawt, London, 1951؛ ودراسة قيد الطبع «دور المؤرخين 

الهنود في الكتابة التاريخية باللغة العربية».
2 ـ انظر: عمر الخالدي، مرجع سابق، ص 151؛ وكذلك راجع الخرائط والملحقات بنهاية البحث.

=
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على أيــدي البرتغاليين حيث تولى «جون غونزاليس وجون دي فيريا» نشــر 
أعمالهم ومقاالتهم الدينية التبشيرية بلغة التاميل.

كما أن محاولة لطباعة المصحف الشــريف كانت علــى يد اإلمبراطور 
«شــاه عالم الثاني عام 1759 - 1793م»، ويقــال: إن البريطانيين قد دمروا 
القلعه التي كان الشاه يحاول طباعة هذا المصحف بداخلها، وعلى كل يبدو 

أن تلك المحاولة لم يكتب لها النجاح.
وأول مرة تم فيها ســبك الحروف الطباعية العربية بشكل رسمي كانت 
في البنغال في مدينة كلكتا على يد المستشــرق ولكنس عام 1777م، وتمت 
طباعة أول قامــوس للمصطلحات اإلنجليزية ـ الفارســية فــي العام التالي 
1778م باستخدام الحروف العربية، وتبع ذلك قيام كل من «دانيال ستيوارت 
وجوزيف كوپر» بطباعة أعمال عربية، منها الرسالة السراجية لسراج الدين 

السجاوندي في مطبعة مدينة كلكتا عام 1786.
ويالحظ أن نمط الطباعة الحجرية ظل لفترة طويلة منتشرًا حتى بداية 
ـ 20 على الرغم من نمو حركة تطويــر الطباعة العربية عن طريق  القرن ال
ســبك الحروف، كما اكتســبت مدينة كلكتا شــهرة واســعة بكثرة مطابعها 
ـ 19 ما يزيد على 200  الليتوغرافية الحجرية حتى بلغت مع نهايــة القرن ال
أُنشئت مطبعة تبشيرية عام 1818م وسُبكت  مطبعة حجرية. وفي كلكتا أيضاً 
فيها حروٌف عربية بخط النســخ والخط الفارسي، وطبع كتاب «اإلصابة في 
تمييز الصحابة» فيها. وفي 1824 أنشــأ المنشــي عبد اهللا مطبعة عربية في 
كلكتا تولّــت طباعة المصحف الشــريف بأحرف عربية، وألحق بين ســطور 
اآليات ترجمة هندية أعدها موالنا شــاه عبد القادر ُطبعت عام 1829، ومن 
ثم تتابع نشــر المصحف في مدن الهند الكبرى حتى عام 1890م وُطبع في 

مدينتي الهور وأغرا.
َبْيَد أن هناك شــخصيات لعبت دورًا تعّدى حدود تقديم الطباعة خدمة 
للحرف العربي إلى ما يســتهدف إحياء الثقافة العربية واالسالمية في شبه 
القارة. يأتي فــي طليعة هؤالء «األمير نوّاب صديق حســن خان» أمير والية 
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بهوبال، وحيث بلغت مؤلفاته نحو 300 مؤلف، وأســس في بهوبال 4 مطابع، 
كما استعان بالمطابع العربية األخرى كمطبعة بوالق في القاهرة، حيث نشر 
فيها «فتح الباري» و«تفسير ابن كثير» «ونيل األوطار»، ويعتبر «المنشي نول 
كاشــور (36 - 1895)» رائدًا في فن الطباعة العربيــة وإحياء التراث العربي 

اإلسالمي في الهند.
براهماتياً فقد ترفــع عن التعصب  على الرغم من أنــه كان هندوســياً 
وأَسس مطبعة عربية في لكناو، كما عمل على طباعة القرآن وترجماته بلغات 

عديدة ألحقت بأعمال التفسير والشرح.
وحتى اآلن فمن مظاهر االهتمام باللغة العربية في أرض الهند أنها ُتدرّس 
في المرحلة االبتدائية كمادة أساســية ألبنــاء األقلية اإلســالمية التي يتجاوز 
عددها 200 مليون مسلم في الوقت الذي ُتعد فيه العربية لغة التدريس الثانية 
في مدارس عدد من المدن مثل حيدر آباد، وهناك كذلك جائزة ســنوية تقوم 
بمنحها رئاسة الدولة لباحثين متميّزين في اللغة العربية تقديرًا لخدمات مهمة 
قدموها لتلــك اللغة، كما أن كل جامعــه في الهند تضم قســماً للغة العربية، 

فضًال عن أن الهند تملك وحدها ما يربو على 50 ألف مخطوط بالعربية1.
ولعلنا اطلعنا من خالل الشــبكة العنكبوتية في مواقع الكتب المنشــورة 
إلكترونيــاً على مجموعات تراثية وثقافية ناشــرها «مجلــس دائرة المعارف 
العثمانيــة2 في حيــدر آباد الدكن ـ الهنــد» فما هي حكايــة ذلك المجلس 
وجامعته ومطبعته؟ وما دوره في إثراء وإحياء ونشر تلك المجموعات المهمة 

من التراث العربي النادر؟ هذا وغيره ما سنحاول معالجته في اآلتي.
في مبنى قريب من الجامعة العثمانية يقع مقر دائرة المعارف العثمانية 
التي هــي أقدم عهدًا من الجامعة نفســها، وإن كانت انضمــت اليها في ما 
بعد، هذه الدائرة شــهدت في عهد الســلطان «نواب ميــر محبوب علي خان 

1 ـ راجع: الكســندر ستيبتشــفيتش؛ تاريخ الكتاب. القســم الثاني، ت. محمد م. األرناؤوط، عالم 
المعرفة، ع 170، الكويت، 1993، ص 27 - 30؛ أحمد مختار الندوي، مرجع سابق.

2 ـ تنبغي اإلشــارة إلى أن اســم تلك الجامعة ال عالقة له بحكّام الدولة العثمانية كما يتبادر إلى 
األذهان؛ وإنما سميت على اسم «مير عثمان علي خان حاكم والية حيدر آباد الذي أمر بإنشائها.
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(نظام الملك) افتتاح واحدة من أقدم مطابع الكتب باللغة العربية في تاريخ 
الطباعة العربية بالهند، وتحديدًا في عــام 1888، حتى إن أية مكتبة عربية 
محترمة ال تخلو من كتاب يحمل اســم هذه الدائــرة؛ إذ كانت المخطوطات 
المؤلفــة تأتي اليها مع البحــارة، فتعود إلى حيث جاءت مطبوعة بعشــرات 
وربما آالف النســخ، بداية من كتب الطب إلى الحديــث، فالتاريخ، والعلوم 

الرياضية، لتُباع وتنشر في كل مدن العالم المتحضر1.
أُسست الجمعية في 1307هـ ـ 1889م برعاية 
وباينها  أعيانهــا  أكبر  البلجرامي  موالنا حســين 
النواب عمــاد الملك عميد المعــارف في الدولة 
اآلصفية المتوفى فــي 1344هـ ـ 1925م، وموالنا 
(ت 1324هـ ـ  الدكــن  مشــاهير  أحد  عبد القيوم 
1908م، وكذا موالنا النواب أنوار اهللا خان صدر 

صدور الدولة اآلصفية (ت 1334هـ ـ 1915م)2.
بفرمان  أُسست  فقد  العثمانية  الجامعة  أما 
أصــدره «النظــام» ـ انظر نــّص الفرمان في 
المالحــق ـ وتم إنشــاء أقســامها األولى عام 

1917، وهي أول جامعة هندية تدرس بلغة وطنيــة هي األوردية بدالً عن 
اإلنجليزيــة، وإن أُلغــي التدريس باألورديــة بعد واحد وثالثيــن عاما3ً، 
وهناك أساتذة من الجامعة ذاعت شــهرتهم العلمية في البالد العربية، 
وكانوا على اتصــال بالهيئات الثقافية العربية4، كمــا وُجد اتصال علمي 

1 ـ انظر: زكريا عبد الجواد؛ دائرة المعارف العثمانية في الهند قلعة لحماية تراث العرب، العربي، 
ع 551، 2004، ص 80.

2 ـ انظر: تذكــرة النوادر من المخطوطــات العربية رُتبت بأمــر جمعية دائرة المعــارف العثمانية 
[النشريات القديمة من سلسلة مطبوعات الدائرة] سنة 1932، ص 3.

3 ـ راجع: أحمد العناني؛ «مراكز الحضارة اإلسالمية بحيدر آباد؛» في اإلسالم اليوم، ع 1، 1 إبريل 
1983، ص 27.

4 ـ كالدكتور أبي النصر محمد خالدي أحد أســاتذة التاريخ اإلســالمي في الجامعه وصاحب كتاب 
=باألوردية بعنوان: «نشــاط المســلمين البحري. بعض المعلومات األساسية وشرحها» طبعة دلهي 

 á¨∏dÉH ΩÉªàg’G ôgÉ¶e øe
 É¡fCG  óæ¡dG ¢VQCG  »a á«Hô©dG
 á«FGóàH’G á∏MôªdG »a ¢S qQó oJ
 á«∏bC’G AÉæHC’ á«°SÉ°SCG  IOÉªc
 ÉgOóY RhÉéàj »àdG á«eÓ°SE’G
 âbƒdG »a º∏°ùe ¿ƒ«∏e 200
 á¨d á«Hô©dG ¬«a tó© oJ  …òdG
 ¢SQGóe »a á«fÉãdG  ¢ùjQóàdG
OÉHBG  Qó«M πãe ¿óªdG øe OóY
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آخر تمثل في ابتعاث بعض طالب الجامعة العثمانية إلى مصر الستكمال 
الدراسة1.

كما مر على الجامعة مشاهير ومهتمون ومستشرقون فهناك «عبد الكريم 
جوليس جرمانوس» المستشــرق المجــري المعروف الــذي التحق بالجامعه 
العثمانية، وألقى عدة محاضرات فــي أروقتها منها 1 ـ ماذا قام به األتراك 
ـ 80 سنة األخيرة، وشيخ  من خدمات جليلة لإلسالم 2 ـ األدب التركي في ال
األزهر الســابق د. عبد الحليم محمــود الذي زارها ســنة 1975، ود. محمد 
كامل حســين، و د. عبد المنعم النمر، ود. ديڤيد كينغ رئيس مركز البحوث 

األمريكي بالقاهرة سابقاً وأبو الكالم آزاد.
وكما أسلفنا يعود الفضل في إنشاء دائرة المعارف العثمانية في حيدر آباد 
الدكن إلى العّالمة النواب «عماد الملك الســيد حسين البلجرامي» الذي ُولد 

عام 1842، وانتقل عام 1873 إلى حيدر آباد، وُعيّن سكرتيرًا خاصاً للنواب.
وفــي عــام 1886 منح لقــب عماد الملــك، وإليــه ُتنســب العديد من 
اإلنجــازات الحضارية والثقافية في حيدر آبــاد، إال أن أبرز منجزاته تمثلت 
فــي إنشــائه «المكتبــة اآلصفيــة» التي ضمــت كنــوزًا مــن المخطوطات 
إنجازاته األخرى موضــوع ورقتنا:  العربية واإلســالمية، ومــن  والمطبوعات 

إنشاء دائرة المعارف العثمانية.
ويعــود نجاح الفكــره التي طرحهــا البلجرامي من إنشــاء الدائرة إلى 

الحقائق والمعطيات التالية:
قبول وإيمان كل من «نظام حيدر آباد آصف» النظام الســادس للدوله  ـ 1

اآلصفية ورئيس الوزراء ألفكار البلجرامي اإلصالحية.

1974 في نحــو 456 ص، انظر عرضاً للكتــاب بقلم محمد حميد اهللا في مجلة مجمع دمشــق، 
مج 54 ج 4، سنة 1979، ص 926 - 935.

1 ـ كالطالب «مقبول أحمد» مــن خريجي الجامعة العثمانية بحيدر آبــاد، وهو طالب هندي ضرير 
جاء القاهرة الســتكمال الدراســات العليا في جامعة األزهر، وبالفعل نالها وعاد لبالده؛ لكنه 
كان على اتصال علمي بالدوريات والهيئات العلمية العربية والمصرية، ومن أعماله المنشــورة: 
«العالقات التجارية بين الهند والعرب» في ثقافة الهند، مج 11، ع 3، سنة 1960، ص 97 - 130.

=
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التنافــس بين اإلمــارات اإلســالمية في الهنــد إلحياء التــراث العربي  ـ 2
اإلسالمي، وبخاصة بين إمارات بهوبال وحيدر آباد ودلهي.

إن الهنــد ـ ومن خــالل تاريخهــا الثقافــي الثري، وخــالل فترة حكم  ـ 3
المسلمين فيها ـ كانت تستقطب علماء المسلمين ومبدعيهم، كما أخذت 
دورًا بارزًا وطليعياً في اإلنتاج الفكــري العربي، وتكون تراث ضخم من 
المملوكيــة والمغولية  العصــور  إلى  انتســب  الثقافة اإلســالمية  أعمال 

والتركية اإلسالمية في الهند.
ويورد بعضهم قصة عن أســباب إنشــاء الدائرة مفادهــا أن أحد أبناء 
«المال عبد القيوم» جاءه ببعض الحلوى وقد لفت بأوراق بعض المخطوطات 
القديمة، فهاله ما وصلت إليه حالة تلك المخطوطات من المهانة والضياع. 
فما كان منه إال أن ســارع إلى إبالغ البلجرامي عميــد المعارف في الدولة 
اآلصفية بما آلت إليه حالة كتب ومخطوطــات التراث، ومن ثم كانت فكرة 

إنشاء دائرة المعارف النظامية في حيدر آباد.
إذًا انطلقت الفكرة عام 1306هـ/1888م وصدر لها مرســوم خاص في 14 
جمادى اآلخر في 1890م، وألحقت الدائرة بمقتضى هذا المرسوم تحت الرعاية 
ـ «النظام السادس للدولة اآلصفية الملك آصف جاه مير محبوب على  السامية ل
خان»، وخصص لها مبلغاً ســنوياً مقداره 6 آالف روبيه هندية، واستمر الوضع 
هكذا لســنوات حتى تم تشــكيل مجلس خاص للدائرة كلف بإدارة شؤونها وفق 

لوائح داخلية تحدد أهدافها وإجراءاتها التنفيذية اإلدارية والمالية والفنية.
وبوفاة الملك آصف عــام 1911، ومآل الحكم إلى ســلفه «النظام مير 
عثمان علي خان بهادر آصف جاه السابع» تغيّر اسم الدار إلى اسمها الحالي 

نسبة إليه، واستمر في دعمها وإعانتها سنوياً من أمواله الخاصة.
وعند إنشــاء الجامعــة العثمانية عــام 1917 رأت حكومــة النظام ضّم 
الدائرة إلى الجامعة، وأعيد النظر في لوائح الدائرة مرة أخرى عام 1944، 
وأخرى عام 1953 1، وبموجبها خضعت إدارة الدائرة إلشــراف لجنة تنفيذية 

1 ـ انظر: لمعات دائرة المعارف العثمانية، مرجع سابق، ص 3.
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برئاســة نائب رئيس الجامعــة العثمانية، كما عهد إلى تشــكيل لجنة علمية 
للنظر في كافة األمور العلمية الخاصة بمطبوعــات الدائرة، وحتى اآلن يتم 

إدارة الدائرة عبر تلك اللجان.
ويضم الهيــكل التنظيمي للدائــرة الوحدات التاليــة: التصحيح وقراءة 

البروفات، الطباعة، التجليد، التسويق والبيع، اإلدارة، المحاسبة.
هذا وقد تعاقــب على إدارة الدائرة عدد من الشــخصيات المرموقة في 
الدراسات اإلســالمية والعربية الهندية، أولهم النواب السير «وقار األمراء» 

وزير معارف الدولة اآلصفية نحو عام 1890م.
وبالنســبة للفترة قبل 1940 ال نعثر بالتحديد على قائمة موثوقة بأسماء 
المديرين باستثناء البلجرامي والمال عبد القيوم وعلي ياورجنك بهادر، ومنذ 

عام 1938 تولى إدارتها كل من السادة:1

من 1938 إلى 1940
من 1940 إلى 1946
من 1943 إلى 1946
من 1946 إلى 1959

سنة 1960 لمدة 6 أشهر فقط
من 1960 إلى 1972
من 1972 إلى 1973
من 1973 إلى 1983
من 1983 إلى 1986
من 1986 إلى 1988
من 1988 إلى 1992
من 1993 إلى 1995

النواب السير وحيدر نواز جنكك بهادر1
سيد ظهور الحق

سيد هاشم الندوي
د. محمد نظام الدين

د. ولي الدين
د. محمد عبد المعين خان

د. محامد علي عباس
د. محمد عبد الوهاب النجاري

القاضى شرف الدين أحمد
السيدة مهر النساء

د. م. أ. أحمد
د. محمد سليمان صديقي

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

1 ـ باالضافة لشــغله رئاســة المجلس االنتظامي للجمعية، فإنه كان في ذاتــه الوقت يعتلي منصب 
الصدر األعظم فــي الدولة اآلصفية. انظر: ص 271 من كتاب العمــدة والجراحة التي أصدرته 

الدائرة.
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من 1996 إلى 1997
من 1998 إلى ـ 2004

ـــــــــــــــــــــ
اللغة  قسم  ورئيس  الدائرة  رئيس 
العربية فــي الجامعة العثمانية1. 

ـ 2007

د. أحمد اهللا خان
د. محمد عبد الرحيم
د. محمد عبد الحميد
د. شاهد علي عباس

13
14
15
16

في الحديث عن تأســيس دائرة المعارف ومقاصدها األســاس منها هو 
«إشــاعة الكتب العربية القديمة»، وعلى التفصيل تنتخب الدائرة من الكتب 

ما تجتمع فيه شروطها في االنتقاء والتي هي1:
أن يكون المخطــوط (الكتاب) لم يطبع من قبل فــي غير الدائرة، وإن  ـ 1

وجدت بعض النشرات التي سبقت مطبعة الدائرة في النشر.
أن يكون له أهمية في نفســه، وبالنظر إلى فنه وحاجة أهل العلم إليه،  ـ 2

ورجاء حسن أثره في النهضة العلمية.
أن يكون من مؤلفات القــرون الثمانية األولى مــن الهجرة خاصة، ثم  ـ 3

أخــذت الدائرة بعض أُّمات الكتب الجامعة مــن مؤلفات كبار األئمة في 
القرن التاسع بعد ذلك.

أن تكون نسخه قد قلت في مكتبات العالم بحيث يخشى أن يفقد إذا لم  ـ 4
يتدارك بالطبع.

تحرص الدائرة على أن تحصل لها على النســخ القلمية األصول فإن  ـ 5
لم يتيسر فصور فوتوغرافية مأخوذة عنها؛ إّال في النادر فإنها تكتفي 
بنقل معتمد عليه كبعض الكتب التي نقلها «د. كرنكو» بخطه واعتنى 

بتصحيحها.

1 ـ انظر: زكريا عبد الجواد، مرجع ســابق، ص 81؛ عباس طاشــكندي؛ الطباعة العربية في الهند: 
دائــرة المعارف العثمانيــة ودورها في إحيــاء التراث العربي اإلســالمي، مركــز الملك فيصل 
للبحوث والدراســات اإلســالمية، سلســلة المحاضرات العامة (3)، المملكة العربية السعودية، 

2000، ص 16.
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تعنى الدائــرة بالتصحيح عناية خاصة فلديها مــن العلماء جماعة لهذا  ـ 6
المقصد يصححــون الكتب بمقابلة األصول، ومراجعــة المظان، وتطبيق 
القواعد وطرق التحقيق تكون على منوال قديم وجديد بحســب تحصيل 

األسباب والمدارك1.
كما تجب اإلشارة إلى النســاخ ممن أعّدوا الكتب للطباعة الذين كانت 
جهودهم ال تقل عن جهود جماعة التصحيح، وفــي الحقيقة فإن العديد من 
الكتب التي طبعتها الدائرة والمطابع األخرى فــي العالم ما كانت تقوم إال 

على جهود أولئك المهمشين.
أما في مــا يتعلّق بمصادر دخــل الدائرة فهي ـ كحال أكثر المؤسســات 
العلميــة والخيريــة وغيرها ـ التــي تبدأ برعاية المتحمســين مــن الحكام 
والموسرين على هيئة إعانات مالية تغطي مصروفاتها2، وتستمر مع استمرار 
عطائهم، حتى إذا ســاءت أحوالهم المالية أو توفوا ساءت حالة المؤسسات 
وعانت الضيــق، وتأثرت برامجها، وهــذا ما حدث مع الدائــرة. فمع نهاية 
عصر النظام (نظام حيدر آباد) وتوقف إعانته الســنوية اعتمد دخل الدائرة 

على الموارد التالية:
المبيعات. ـ 1
إعانة حكومة «اندرا براديش» السنوية ومقدارها 16 ألف روبية. ـ 2
وقفها الخاص، والجامعة العثمانية وحكومة حيــدر آباد تقدمان لها يد  ـ 3

المساعدة3.
إعانة وزارة المعارف في الحكومة المركزية الهندية ومقدارها خمســون  ـ 4

ألف روبيه سنوياً.

1 ـ انظر: كتاب الثمرات العلمية والنشــريات العربية لدائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن، 
ُطبع بأمر مجلس دائرة المعارف العثمانية، الجامعة العثمانية، 1951، ص 6 - 8.

2 ـ في مكان آخر في تلك الدراســة لفتنا النظر إلى أن الدائرة ووفقاً للمرســوم الخاص بإنشائها 
1890، خصص لها مبلغ سنوي مقداره 6آالف روبية هندية.

3 ـ انظــر: لمعات دائرة المعارف العثمانية في بيان النشــريات العلميــة العربية 1888 - 1956 (في 
اللغة العربية) مطبعة الدائرة، 1956، ص 3.
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التبرعات الفردية من قبل أهل الخير والمهتمين بنشر المعارف والعلوم  ـ 5
التراثية، وكثيرًا ما دخلت الدائرة في منعطف أزمات مالية مما أثّر على 
أهدافها وبرامجها تأثيرًا كبيرًا، وجّمدت العديد من أنشــطتها المهمة، 
حتى إن الدار كادت تتوقف عن نشــاطها عــام 1997، حتى جاء تعيين 
األســتاذ/ محمد عبد الرحيم مديرًا للدائرة فتمكّن عام 1998 من جلب 
موارد إضافية، وأخذت تعود تدريجياً إلى ممارســة نشــاطها في حدوده 

الدنيا.
وفي الحقيقة فبالرغم من أن مصادر الدائرة محدودة جدًا؛ فإنها عاشت 

حتى اليوم بفضل تضحية العاملين فيها وإخالصهم وتفانيهم في عملهم.

:QGƒWCG  á©HQCÉH  É¡dÉªYCG  »a IôFGódG ïjQÉJ qôe

الطور األول التأسيسي من 1888 إلى 1906 حيث طبعت الدائرة ما يقرب 
من 30 كتاباً من أهمها: مســند أبي داود الطيالــي المتوفى في 204م، الِكنى 
للحافظ ابن بشر الدوالبي ت 310هـ/922م، الفائق في غريب الحديث للمفسر 
اللغوي جار اهللا الزمخشري (ت 538هـ/ 1143م)، الصارم المسلول البن تيمية؛ 
تذكــرة الحفاظ للذهبــي (ت 847هـ/1443م) والذي طبعتــه الدائرة في أربعة 
مجلدات مــع الفهارس1؛ كنز العمــال لعلي المتقي الهندي وهــو تهذيب كتاب 
جمع الجوامــع في الحديث للســيوطي وطبعته أيضــاً في ثمانيــة مجلدات.... 
وغالب تلك المطبوعات في هذا الدور قد نفدت نسخها، وتحاول الدائرة طبع 

بعضها.

1 ـ يقول الدكتور بشــار عــواد معــروف: إن طبعة الدائــرة ـ الثالثــة ـ بعناية العالمــة المرحوم 
عبد الرحمــن المعلمي اليماني المكــي في أربعة مجلــدات هي أصح الطبعــات (1955 - 1958) 
للتفاصيل انظر: بشار عواد معروف؛ الذهبي ومنهجه في كتابة تاريخ اإلسالم، القاهرة، 1976، 
ص 161 - 165؛ ونذكر بأن المستشــرق األلماني فســتنفيلد قد عنى بطبع هذا الكتاب في ثالثة 

أجزاء عام 1833.
انظر: محمد عيســى صالحية؛ المعجم الشــامل للتراث العربي المطبوع، ج 1، القاهرة، 1992، 

ص 12، ثم أعاد تحقيقه السيد علي محمد عمر ونشرته مكتبة وهبة في القاهرة سنة 1973.
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مــن 1907 إلى 1926،  الدور الثاني: وهو تشــييدي ومدته 20 عاماً 
وفيــه طبعت الدائــرة الكثير مــن أُّمات الكتــب أهمها: المســتدرك على 
الصحيحين البن عبد اهللا الحاكم النيســابوري، مشــكل اآلثار لإلمام ابن 
جعفر أحمد بن سالمة الطحاوي، تهذيب التهذيب البن حجر العسقالني، 
لســان الميزان للعســقالني أيضاً في ســتة أجزاء، شــرح الســير الكبير 
للشيباني، المباحث المشرقية في الفلسفة وما بعد الطبيعيات لفخر الدين 

الرازي، رسائل الفارابي1.
تقريبــاً، من 27 - 1946،  الثالث: تنظيمي ومدته عشــرون عاماً  الدور 
وعندها توفقت الدائــرة النتخاب إّمــات الكتب في الفنــون المختلفة، ففي 
التاريخ طبعت: المحبر لمحمد بن حبيب البغدادي، والقسم الثاني من كتاب 
المنتظم البن الجوزي في ســتة مجلدات؛ وفي اللغة والنحــو واألدب ُطبعت 
الجمهرة البن دريد في ثالثة مجلدات وفهارســها فــي مجلد ضخم، وكتاب 
األفعال البن القطاع في ثالثة مجلدات، وكتاب الخيل البي عبيده بن المثنى، 
وأنباط المياه الخفية ألبي بكر الكرخي، الجماهر في معرفة الجواهر، وفي 
الطب المختارات البن هبل في أربعة مجلــدات، العمدة في الطب الجراحي 

البن القف في مجلدين.
الدور الرابع: دور االســتحكام، ويبدأ من 1947 وفيها ُطبعت عدة كتب 
منها: رسائل ابن رشــد الحفيد الفيلسوف، وكتاب المعاني الكبير البن قتيبة 
عن مخطوطتي آيا صوفيا والمكتب الهندي بلنــدن، وبرعاية د. كرنكو الذي 
صحح الكتاب، وخّرج أشــعاره، ووّضح فهارســه، وطبعه في ثالثة مجلدات، 
ومنها رســائل ابن عربي في التصوف وهي 21 رســالة في فنــون المعارف، 
رســائل البيروني ورســائل جماعة من أســاتذته وأقرانه في 30 رســالة في 
مواضيع عديدة من الرياضيــات والهيئة وغيرها، ومن أجــلّ الكتب النادرة 

لعلها النسخة الفريدة تاريخ جرجا لحمزة بن يوسف السهمي.
حصة من كتاب مرآة الزمان لســبط ابن الجوزي وهــي الجزء الثامن 

1 ـ انظر: الثمرات العلمية، مرجع سابق، ص 9.
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اختارته الدائرة ليكون كالذيل لتاريخ جده المســمى المنتظم نقله أيضاً د. 
كرنكو وصححه ورتب فهارسه1.

وفــي الحقيقــة فقــد لعبــت الدائــرة عبر 
تاريخهــا دورًا مهمــاً فــي حركة إحيــاء التراث 
أينما  األصلية  كنوزه  باحثة عن  اإلسالمي  العربي 
كانــت2، مســتعينة بجهــود عــدة محققين عرب 
ومســلمين وغيرهــم مــن المستشــرقين تتمثــل 
مهماتهم في إسداء المشــورة وإبداء الرأي تجاه 
البرامــج الخاصة بالنشــر والتحقيــق باإلضافة 

طبعاً إلى العمل في تحقيق ما تنشره الدائرة.
ومــن هــؤالء العلمــاء: عبد الرحمــن المعلمــي اليمانــي، وعبد العزيز 
الراجكوتي الميمني، محمد ســالم الكرنكوي، إدوارد ســخاو، ريتر، شــارل 
بيال، عزيز ســوريال عطية، وكان هناك المستشــرق الكبير «فريتس (فرنز) 
كرنكو»3، بما له من باع طويل ومهم لالشــتراك فــي أعمال الجمعية وأغلب 

1 ـ راجع: الثمرات العلمية، مرجع سابق، ص 12 - 15.
2 ـ وعليه طوف أعضاء الدائرة في بعض المناطق بالهند للبحــث عن الذخائر في مكتبات عديدة، 
منها: مكتبة الجامعة العثمانية، مكتبة موالنا خليل اهللا المدارســي، مكتبة موالنا المفتي محمد 
ســعيد، الخزانة اآلصفية، الخزانــة الرامفورية، المكتبــة العلوية، المكتبــة الحبيبة، المكتبة 
الناصرية... وكذلــك تفحصت اللجنــة الفهارس المطبوعــة (نحو 16) فهرســاً، منها: فهرس 
ـ ، فهرس متحف  الخزانة المصرية، فهرس خزانة آيا صوفيا، فهرس مكتبة االسكوريال بمدريد 

بطرسبورغ، فهرس المتحف البريطاني. انظر: تذكرة النوادر من المخطوطات؛ مرجع سابق.
3 ـ F. Krenkow أو ســالم الكرنكوي األلماني كما كان ُيطلق عليه في الشــرق (1872 - 1953) ُولد 
في شــونبرغ Schoenberg بألمانيا وفي 1892 انتقــل لبرلين، وتقابل مع المستشــرق المعروف 
ســخاو والذي نصحه باالنصراف عن االستشــراق؛ لكنه رفــض؛ ثم في 1894 ســافر إلنجلترا 
وتزوج وتجنس باإلنجليزية، ولما أُنشئت الدائرة في حيدر آباد اتصل بها واعتنق اإلسالم وسمى 
نفسه «محمد ســالم الكرنكوي» وكلفته الدائرة وهو في موقعه بأوروبا بشراء ونشر ما يراه من 
المخطوطات المحفوظة في المتحــف البريطاني في مقابل 300 جنيه في العام، وانتدبته جامعة 
علي كرة (عليكرة) بالهند لتدريس العربية كما كان عضوًا مراســًال لمجمع اللغة العربية، وبعد 
=عامين في الهند عاد إلى كمبردج مســتقرًا فيها حتى مماته، وآثاره عديدة منها: طبقات النحاة 

 É¡îjQÉJ ôÑY IôFGódG âÑ©d
 AÉ«MEG  ácôM »a kÉª¡e kGQhO
 »eÓ°SE’G »Hô©dG çGôàdG
 á«∏°UC’G √Rƒæc øY áãMÉH
 Oƒ¡éH áæ«©à°ùe ,âfÉc ÉªæjCG
 ø«ª∏°ùeh ÜôY ø«≤≤ëe IóY
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نشــراتها، ويمكن اعتباره ممثــًال مقيماً للدائرة في أوروبــا، يلبى احتياجتها 
العلميــة مثــل: العمل فــي كتــاب المجتنــى البــن دريــد االزدي البصري 
(ت 321هـ/932م) والمطبوع في مطابع الجمعيــة عام 1362هـ/1943م) فقد 
نسخ كرنكو هذا الكتاب من نســختين قديمتين كانتا في أكسفورد والمتحف 
البريطاني ثم صححه بأحســن ما يكون، ورتب فهارسه1، كما نشر لحساب 
الدائرة «الجماهر في معرفة الجواهر ألبي الريحان البيروني في حيدر آباد 
عام 1938، ونُشــر كتاب الخيل ألبي عبيدة معمر بن المثنى عن الدائرة في 
1358هـ/1939م، وجهده معلوم وملموس في العمل على نشــر كتاب: «تذكرة 
السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم البن جماعة»؛ حيث يعلمنا الناشر 
[محمد هاشم الندوي] في المقدمة.. أنه َعَثَر في الخزانة الرامفورية بالهند 
على كتاب لطيف الحجم جليل الموضوع، فنســخه بخطــه في يوم أو يومين 
ـ مــع العلم أن الكتاب يقع في نحو 316 صفحــة ـ ومن ثم قّدم هذا األصل 
المنقول من الخزانة الرامفورية إلى الجمعية وأشــار إلــى فوائده وغرائبه، 
فاستحسنت الجمعية طبعه ونشره، وأذنت للناشر البدء في العمل والتصحيح 
ألصول الكتاب وترتيبه وتحشيته بتعاليق مفيدة، وجمعت نسخ الكتاب، وكتب 

للزبيــدي، الدرر الكامنــه والمؤتلف والمختلف ومعجم الشــعراء للمرزباني، أخبــار النحو بين 
البصريين للسيرافي، طبقات أبي بكر اإلشبيلي، ذيل مرآة الزمان لليونين، تاريخ بغداد للخطيب 
البغدادي، التيجان في تواريخ ملوك حمير البن هشام، المنتظم البن الجوزي، الجرح والتعديل 
البن أبي حاتم، الجيم ألبي عمرو الشــيباني، الجمهرة البن دريد، األفعال البن القطاع، تفسير 

ثالثين سورة البن خالويه، شرح بانت سعاد للتبريزي.
انظر: فريتس كرنكو بقلمه، مجلة المجمع العلمي العربي بدمشــق، مــج 4، حـ1، 1929، محمد 
كرد علي، «المستعربون من علماء المشــرقيات»، في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق، مج، 
ج 3، 1948، ص 9 - 13؛ نجيــب العقيقي، المستشــرقون، ج، القاهرة، أعــداد متفرقه من مجلة 

مجمع دمشق العلمي.
1 ـ انظر: كتاب المجتنى إلمــام اللغة واألدب أبي بكر.. أحمد بن دريد األزدي..؛ حـ21، حيدر آباد، 

1943، ص 2 - 13.
والبــن دريد أيضاً طبعــت له الدائــرة الجمهرة أو جمهــرة اللغة في 4 مجلــدات (29 - 1933) 
للتفاصيل راجع: عز الدين التنوخي، «كتاب وصف السحاب والمطر...» في مجلة مجمع دمشق، 

مج 38، ج 1، ص 109.

=
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الناشــر إلى صديقه وصديق الجمعية الدكتور «سالم الكرنكو» أستاذ اللغة 
العربية فــي جامعة بون ليتفحص عن نســخ هذا الكتاب فــي مكاتب أوروبا 
فأجابه بالوقوف على نسخ عديدة للكتاب، وكانت هناك ثالث نسخ محفوظة 
فــي مكاتب ألمانيــا، وكانت النســخة المحفوظــة في مكتبة غوتــة أصّحها 
وأقدمها عهدًا.. وبدأ العمل في المخطوط إلى أن ظهر لنا في صورة قشــيبة 
عن مطبعة حيدر آباد عام 1354هـ/1935م، وكان له إسهام واضح في إخراج 
كتاب «األمالي الشجرية» البن الشــجري، ففي مجمل أحوال نشره وإشاعته 
أن أرباب مجلــس الدائرة لّمــا وجدوا المجلــد األول من هــذا الكتاب في 
المكتبة اآلصفية ورأوا المصلحة في نشره أمروا بطبعه فاشتغل المصححون: 
حبيــب اهللا بن أحمــد العلوي والشــيخ عبد الرحمــن اليماني والســيد زين 
العابدين الموســوي بتصحيحه والنظر فيه، وبينما نحن فيه إذ سمعنا بوجود 
نسخة كاملة منه في بعض المكاتب اإلســالمبولية، فسعينا في تحصيل تلك 
النسخة من هناك بواسطة العالم الجليل (مستر سالم الكرنكوي األلماني)، 
حتى تم نشر الكتاب. ومن جهوده األخرى أنه أحد الذين ذكروا أن مخطوط 
«السلطان فاتح» رقم 3386 الخاص بكتاب «تحديد نهايات األماكن» مكتوب 
بخط البيروني نفسه، وذلك في دراســته التي كتبها عام 1932 بعنوان «أبو 
الريحــان البيرونــي» فــي [مجلــة «الثقافــة اإلســالمية» ج 6، فصــل 4، 
 «Beruni and Ms sultn No. ص 528 - 534] ثــم كررها في مقالتــه األخــرى
 «Commemoration Volume 3386 والتي نشرت في الهند في عام 1951 في»

of Beruni. ويخبرنــا العالمة «انســتاس ماري الكرملي» نزيــل بغداد أن 
1
»

المستشرق كرنكو كان على صلة وثيقه بمثقفي الشرق في فترة النصف األول 
من القرن العشــرين. فعندما شــرع الكرملي في إعداد ونشــر كتاب اإلكليل 
للهمذاني علم أن السيد «D. M. Muller» كان قد نشره سابقاً، وعندها طلب 
من كرنكو اإلفصاح عما يعرفــه بخصوص تلك الطبعــة. رّد عليه في مارس 
1931 من برلين بما يريد أن يعلمــه الكرملي، وأضاف أنه (كرنكو) كان قد 

1 ـ مجلة معهد المخطوطات العربية (القاهرة) مج 8، ج 1 - 2، 1962، ص 15.
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نوى طبع هــذا الجزء من اإلكليــل (ج8)، ولما علــم أن الكرملي عازم على 
إخراجــه زوده بكل أريحيــة بالصفحات التي نســخها بيده قبــل ذهابه إلى 

عليكرة بالهند1.
ومن صــور التواصل األخرى بيــن الدائرة ومحيطها األرحب واألوســع 
الزيــارات واللقاءات العلمية بيــن أعضاء الدائرة والجمعيــات والجامعات 
والشــخصيات العربية واإلســالمية والتي منها زيارة البعثــة األزهرية إلى 
عاصمة الدولة اآلصفية حيدر آباد الدكن عــام 1937، وقد وثقت الدائرة 
تلك الزيارة في إحدى مطبوعاتها، وفيه ترجمة البالغ الســلطاني لصاحب 
الجاللة «مير عثمان على خان نظام الملك أصفجاه الســابع» ملك الدولة 
اآلصفية إلى جمعية دائرة المعارف والعلماء والمستشــرقين ترحيباً بالبعثة 
األزهرية فــي يــوم 1937/3/8، وكان الوفد قد وصل فــي 1937/3/4 إلى 
عاصمة حيدر آباد، وشــاهد المعرض العمومي الذي أقيم بمناســبة العيد 
الفضي لجاللة الســلطان، ثم شــاهدوا الخزانة اآلصفيــة، وفي 6 مارس 
عقدت حفلة الترحيب بالوفد األزهري برئاسة رئيس وزراء الدولة اآلصفية، 
وتتالــت الخطب من وزير المعارف والسياســة، وأشــار إلــى أخذ الطلبة 
الحيدر آباديين االمتيازات من مســاجد مصر، وإلــى ارتباط الدائرة بدار 
الكتب المصرية لنشــر العلوم واألدب، ثم ُقرئــت بالعربية خطبة الرئيس 
الترحيبية بالوفد األزهري. وكان رد الشــيخ إبراهيم الجبالي رئيس البعثه 
المصريــة بخطبة بليغــة ترجمها الســيد مناظر أحســن أســتاذ الجامعة 
العثمانيــة إلى األوردية. وتوالت الكلمات في الحفل، وفي 7 مارس شــاهد 
الوفــد الجامعة العثمانية عمارتها وبســاتينها ودرجاتهــا التعليمية وخزانة 
الكتب ودار التأليــف والترجمة، كمــا كان تعامل الدائرة مــع دار الكتب 

1 ـ انظر: اإلكليل للهمذاني، ج 8، ت: أنســتاس مــاري الكرملي، بغــداد، 1931، ص 303؛ لفريتس 
 Fritz Krenkow; Enzyko كرنكو وترجمة لصــالح الدين خليل بن أيبك الصفدي الســبكي فــي
padiede Islam sv؛ وله أيضاً عرض للجزء األول من كتــاب الدارس في تاريخ المدارس، مجمع 

دمشــق، مج 24، ج 2، 1949 ص 312؛ كما له فــي اآلجرومية (النحو) تعليقــات مهمة في مجلة 
مجمع دمشق، مج 18، ج 5 - 6، 1943، ص 272 - 273.
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المصرية قديماً وثرياً؛ حيث أسدت الدار المصرية مساعدات جليلة للدائرة 
تتمثل في إرســال صور المخطوطات الورقية، واستمرت العالقات واالتصال 
الثقافي بينهما حتى ســتينات القرن الماضي1، وفي 8 مارس عقد المؤتمر 
العلمي في الدائرة، وتتالت أبحاثه على النحو التالي: ـ صفة االرتباط بين 
العلماء في القديم للشــيخ عبد الرحمن رفيق الدائرة، الحضارة اإلسالمية 
وآثارها فــي الهند لمســعود عالم الندوي منشــئ مجلة الضيــاء، معجم 

المصنفين لعبد القدوس الهاشمي2.
ويذكر أن الجمعية كانت تقيم مؤتمرًا علمياً 
العلمية  واآلراء  األبحاث  وتتداول  فيه  تلقى  سنوياً 
وكثيــرًا مــا اشــترك أســاتذة وعلماء مشــارقة 
ومستشــرقون غربيــون فــي أعمال تلــك اللجان 
والمؤتمرات. فهناك المؤتمر الذي عقد في العام 
التالــي لزيــارة البعثــه األزهريــة؛ أي في عام 
إحدى  فــي  ونُشــرت  األبحــاث  وُجمعــت   ،1938
العلماء  مــن  فيها  وشــارك  الدائرة،  مطبوعــات 
المعروفين د. محمد حميد اهللا ببحث عن «أقدم 

دســتور مســجل في العالم. وثيقة نبوية مهمة»، وعبد العزيز الميمني ببحث 
«ماذا رأيت بخزائن البالد اإلســالمية»، وأبحاث أخرى مثل: السير الحثيث 
في تدوين الحديث، ونشــر اللغة العربية في الهند وإصالح مناهج تعليمها، 
وابــن الهيثم وما أصلــه في علــم المناظر، كتــاب الرياض للشــيخ أحمد 

الكرماني، وعلم الرجال وأهميته، وابن خلدون وعلم االجتماع3.

1 ـ انظر: الثمرات العلمية والنشريات العربية؛ مرجع سابق، ص 15 - 16.
2 ـ لتفاصيــل المؤتمر والزيــارة ككل انظر: رســالة علمية تاريخية نشــرت تذكارًا لــورود البعثة 
األزهرية إلــى عاصمة الدولة اآلصفيــة حيدر آباد الدكــن، جمعية دائرة المعــارف العثمانية، 

1356هـ/1937م.
3 ـ انظــر التفاصيل وأبحاث المؤتمر في كتاب: المباحث العلمية من المقاالت الســنية التي ألقيت 
في االحتفال الســنوي لجمعية دائرة المعــارف العثمانية المنعقد فــي 1937. مطبعة حيدر آباد 

الدكن.
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هــذا وقد القــى عمــل الدائــرة التقديــر والتنويه مــن قبــل الهيئات 
والمستشــرقين في أرجاء العالم، وزودت المكتبات الكبرى في العالم بتلك 
المطبوعات [منها مكتبة كلية اآلداب بجامعة اإلسكندرية] والبعض اآلخر من 
المكتبات فتحت أبوابها إلمداد الدائرة بنفائســها الخطية وبالصور الشمسية 
واألفالم النادرة. فمثًال حصلت الدائرة من مكتبة األسكوريال على عدة صور 
من نســخ خطية وحيدة لكتاب «الحاوي الكبير في الطب»، كما أرسل رئيس 
أن تطبع األخيرة «القانون  جامعة المستشرقين األلمان لمدير الدائرة راغباً 
المسعودي» للبيروني، وبالفعل أرسلوا إليها نســخة من عمل الدكتور ميكس 
كراوس التي عمل فيها نحو عشــر سنوات، ولم يتم تصحيحها إلى أن قامت 

الدائرة بإكمال التصحيح ونشرها1.
ومن صور التواصل أيضاً الجهود المبذولة من قبل كل من د. إيتيان كومب2، 

1 ـ انظــر: محمد نظــام الديــن؛ «دائــرة المعــارف العثمانيــة بحيدر آبــاد الدكــن وجهودها»، 
ص 418 - 421.

وفي صفحة إهــداء الكتاب نجد كالمــاً مغايرًا: [فاإلهداء إلــى فضيلة صاحــب المعالي العّالمة 
األلمعي موالنا أبــي الكالم آزاد وزير معارف الهند... تقديرًا لمســاهمته في تحرير الهند ورفعته 
معالم التعليم والتحقيقــات العلمية فيه، وإعالء منزلة ثقافة الهند بين األقطار وإجالالً له لتبحره 
في العلوم والفنون الشــرقية ولعبقريته المبتكــرة، وذلك أنه أوعز إلى دائــرة المعارف العثمانية 
بحيدر آباد الدكن (الهند) أن تنشــر وتطبع هذا الكتاب الذي هو آية من آيات الكتب في الحكمه 
الشــرقية، أال وهو القانون المسعودي للفيلســوف الشــهير والفلكي الكبير أبي الريحان محمد بن 
أحمد البيرونــي. الذي لم يصنف في فنه مثلــه وقد بقي في عالم الخفاء لــم يطبع إلى اآلن مع 
أن كثيرًا من الفضالء والحكمــاء والغدارات العلمية والمعاهد الحكمية في الشــرق والغرب كانوا 
حريصين على نشره منذ ألف سنة. وللحديث عن أبي الكالم آزاد انظر: محمد حلمي عبد الوهاب.

2 ـ «Etienne Combe إيتيان كومب» مستشــرق سويســري كان يقيم في األســكندرية، وكان قد َقِدَم 
أصًال إلى مصر ليعمل مثقفاً لفاروق الصغير (الملك فاروق) الذي كان آنذاك متوجاً على عرش 
مصر، وعندما اعتزل كومب تلك الوظيفة، عين مديرًا للمكتبة العامه لمدينة األسكندرية (مكتبة 
بلدية اإلسكندرية) وعضوًا نشطاً في جمعية اآلثار بالمدينة، وكان مهتماً بدراسة اآلثار االسالمية 
التي ترجع إلى تلك الفتــره، ومن أبرزها كتاب «النويري»، وأخرج مجلدًا بالفرنســية والعربية 
اقتبسه من كتاب اإللمام... توفي األســتاذ كومب في 1962/7/9 عن 82 عاماً، انظر: إ. كومب» 
بعض منتخبات من كتاب اإللمام فيما جرت به األحكام..»، في مجلة كلية اآلداب، جامعة فاروق 
 ET. Combe «Le Texte de Nuwairi Sur L’attaque d’Alexandria Par Pierre 1 األول، ع 3، 1946؛
de Lasagna» In: Bulletin of the Faculty of Arts, Farouk 1Univ, Alex, Vol. /// 1946.
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و د. عزيز ســوريال عطية1 إلخراج كتاب «اإللمام أو مــرآة العجائب» لمحمد بن 
القاسم بن محمد النويري اإلسكندراني المتوفى بعد سنة 1372م، ولقد تحمل د. 
عطية تضحيات شخصية هائلة في سبيل نشــر الكتاب، منها العناية الفائقة التى 
بذلها في العمل في المشــروع قرابة نصف قرن، إلــى جانب الوقت الذي اضطر 
لقضائه في حيدر آباد لإلشراف على نشــر كل جزء من أجزائه، وكانت دعوة د. 
عطية لنشــر اإللمام كامًال لحســاب دائرة المعارف العثمانية مــن قبل مديرها 
آنــذاك د. محمد عبد المعيد خــان. وفي الحقيقــة نظرًا ألهميــة الكتاب ووجود 
نســخته الوحيدة الكاملة في «بانكي مور» فقد نجح المســؤولون في الدائرة في 
إقناع الحكومة الهندية لتمويل المشــروع والتكفّل بنشــره في [السلسلة الجديدة 

من مطبوعات] دائرة المعارف العثمانية2.
أيضاً هناك المرحوم الدكتور درويش النخيلي الذي أخرج عدة دراسات 
وأبحــاث رصينة في تاريخ اإلســكندرية اعتمادًا بصورة أساســية على مطبعة 

الدائرة لكتاب اإللمام3.
منذ البداية كانت خطة النشــر واضحــة المعالم حيث قصر مؤسســو 

1 ـ النويري اإلســكندراني؛ كتاب اإللمام باإلعالم فيما جرت به األحكام واألمور المقضية في وقفة 
اإلسكندرية، نشــر وتحقيق عزيز ســوريال عطية، 7جـ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية 

بحيدر آباد الدكن، 68 - 1976
2 ـ للتفاصيل انظر: عزيز سوريال عطية، «كتاب اإللمام للنويري اإلسكندراني» دراسة نقدية تحليلية 
ت: جوزيف نســيم يوســف، عالم الفكر، مج 14، ع 2، يوليو ـ ســپتمبر 1983، ص 127 - 152؛ 
هذا وقد أعادت هيئة قصور الثقافة المصرية ـ وحســناً فعلت ـ بأن أعــادت طبع الكتاب كامًال 
للقارئ المصري عن الطبعة األخيرة من الكتاب الصادرة في عام 1995. كما أنني أعد دراســة 

مستفيضة عن «قصة هذا الكتاب».
3 ـ منها (أ) كتاب مــرآة العجائب في وقعة اإلســكندرية [ســنة 767هـ] انتخبه كاتــب مجهول من 
مخطوطة الهند لكتاب اإللمام للنويري الســكندري (يتضمن نصوصاً لم تنشر من قبل)، حققه 
وقّدم له حواشــيه درويش النخيلي، اإلســكندرية 1984، ص 443؛ (ب) نصان غير منشورين من 
مســتطردات كتاب اإللمام للنويري الســكندري في حكم وأمثال ملوك الفرس وأعالم المسلمين 
وخلفائهم اختارهما وكتب حواشــيهما درويــش النخيلي، اإلســكندرية 1985، ص 99؛ كما ترجم 
لباول كالة دراســته المعنونة: «صورة عن وقعة اإلســكندرية في 1365م مــن مخطوطة اإللمام 

للنويري» في دراسات أثرية وتاريخية، ع 3، جمعية اآلثار باإلسكندرية، 1969.
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الدائرة عملهم علــى ما ألف قبل القــرن 9هـ/14م1؛ فنقّب المجلس ولجنته 
العلمية ومعاونوهم من علماء الشــرق والخبراء والمستشرقين البارزين عن 

أّمهات العلوم التراثية المختلفة فصححوها ونشروها وأذاعوها على العالم.
وكان من نتيجة ذلك أن طبع من أّمهات الكتب النادرة الوجود التي لم 
تطبع من قبل ما يقرب من 150 كتاباً تقع في ما َيْقرب من 350مجلدًا2؛ من 
المصادر األساســية في األدب واللغة والتاريخ والِســيَر والتفســير والحديث 
والرجــال والفقه والتصوف والفلســفة، إلــى جانب عدة كتب ورســائل في 
الرياضيات والنجوم والهيئة والطب والطبيعيــات، منها كتب لم يكن يوجد 
منهــا إال أصل واحد أو قطعة في مكتبة من المكتبات الكبرى3، كما نشــرت 
عدة رسائل مســتقلة وفي غير ذلك من علوم القرون الوسطى، وهي تعرض 
مطبوعاتها بأسعار مناســبة، كما تتبادلها مع غيرها من الجمعيات العلمية، 
وترسلها إلى العلماء البارزين والمعاهد بأسعار زهيدة، وهي تصدر فهارسها 

في فترات دورية وتنشرها على نطاق واسع4.
ويالحظ أن من مجمل ما أصدرته الدائرة مــن أعمال أُلف في القرون 
ـ 40 سنة األولى من عمر  المزدهرة للحضارة والتراث اإلســالمي. على أن ال
الدائــرة تعد األخصب فــي انتقاء األصول، فقد نشــرت خاللهــا ما يقارب 

ـ 80 عمًال من األصول في العلوم والفنون المختلفة. ال
ولألسف الشــديد فمنذ عام 1988 وحتى عام 2000 لم تتمكن الدائرة 
إال مــن إصدار أربعــة أعمال، منها عمل إعــادة للطبع، وهو «مشــكل اآلثار 

1 ـ إال أنها نشرت ـ أحياناً ـ أعماالً تعود إلى فترات متأخرة، حجتها في ذلك انتقاء النوادر المهمة.
2 ـ يرجع هذا اإلحصاء إلى منتصف ســتينات القرن الماضي، وفي إحصائية أخرى فالدائرة نشرت 

ـ 200 ِسفر. خالل أكثر من 110 سنوات من عمرها ما يتعدى ال
3 ـ مثل كتــاب: «موضح أوهام الجمع والتفريــق» ج 1، لإلمام الحافظ أبي بكــر أحمد بن علي بن 
ثابت الخطيب البغدادي (1070م)، صحح عن النســخة القديمــة الوحيدة المحفوظة برقم 339 
في مكتبة المدرســة األحمدية بحلب بإعانة وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية [السلســلة 
الجديدة من مطبوعات دائرة المعارف العثمانية 1/14 ]، مطبعة الدائرة 1959، وصحح الكتاب 

عبد الرحمن بن يحيى المعلمي.
4 ـ انظر: لمعات دائرة المعارف العثمانية؛ مرجع سابق، ص 1.
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للطحاوي» في 9 مجلــدات1، وأصدرت ثالثة أعمال جديــدة، وهي: الجليس 
الصالح، ونزهة األلباب في األلقاب، وذيل التقييد2.

وقد ميّز إخراجهم لألعمال صناعة الفهارس الكاملة، ومع ذلك وجدت 
بعض األعمال لم تشــتمل إال على فهرس واحد بأسماء الرجال ككتاب «مرآة 
الزمان في تاريخ األعيان» لسبط ابن الجوزي حيث نشر ج 8 بعناية الدائرة 
عام 1915، وتداركت المطبعة هذا النقض في اإلصدارات التالية كما حدث 
في كتاب «ذيل مرآة الزمان» للشــيخ قطب الدين موســى بن محمد اليونين 
(ت 1326م) في جزأين، حيــث كان هناك 160 صفحة من الفهارس الخاصة 

بالكتاب اشتملت على أبواب شعر وأمكنة وِفَرق وطوائف ونوادر وأخبار.
والحق أن تنوع الفهارس العلمية للكتب التي نشــرتها الدائرة يدل على 
اهتمام المحققين بالقارئ، وتيسير ســبل البحث والمراجعة، وتوفير الوقت 

في عالم ازدحمت فيه األعمال وضاقت األوقات.
وهناك تقليد كالســيكي ثابت في شــكل اإلخــراج للمطبوعات وصفحة 
الغالف أو الماكيــت الخاص بالعناوين لــم يتغير والذي يتغيــر هو عنوان 
ومؤلف الكتــاب وباقي البيانات الخاصــة بالكتاب فقط، وكانــوا وما زالوا 
يزينون صدر صفحة الغالف الداخلي بكلمــات وجمل مأثورة أو آيات قرآنية 
 ½ ¼ » º ﴿ ،[3 :طــه] ﴾ P O N ﴿ ،«مثل: «فيها كتب قيمة
 T S R Q ﴿ ،[9 :المائــدة] ﴾ Ä Ã Â Á À¿ ¾
يذكرنــا  التقليــد  وهــذا  [البقــرة: 32]،   ﴾ \  [  Z  Y  XW  V  U

1 ـ أيضــاً أعادات المطبعــة إصدار ما نفد مــن كتب طبعتها تحت اســم: [السلســلة الجديدة من 
مطبوعات دائــرة المعارف العثمانية] ككتاب: ديوان ابن ســينا الملــك (ت 1212م) الذي اعتنى 
بتصحيحه والتعليق عليه وتقديمه د. محمد عبد الحق عضو مجلس الموظفين لحكومة مدراســي، 
ُطبع ونُشر بإعانة وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية، ومع ذلك وضع كلمة الطبعه األولى 

على صفحة الغالف، 1958 ـ ج 1، ص 455.
2 ـ يالحظ أنه مع اســتقالل الهند اتجه النشــر في الدائرة لمجاالت أخــرى، خاصة وأن الحكومة 
االتحادية أصبحت هي الممول الرئيس للدائرة. فمثًال في العــام 1951 طبعت الدائرة الترجمة 

العربية للكتاب المقدس عن الهندوس مما هو خارج عن خطة وأهداف الدائرة.
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بمطبوعات لجنة «جب» التذكارية وقولها المأثــور الذي لم يتغير في صدر 
صفحة الغالف: [تلك آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى اآلثار].

وفي األسفل مباشــرة لتلك الكلمات واآليات البينات وداخل إطار خفيف 
تكتب جملة النشريات القديمة من سلسلة مطبوعات دائرة المعارف العثمانية 
بحيدر آبــاد ـ الهند أو السلســلة الجديدة مــن مطبوعات دائــرة المعارف 
العثمانية، ثم بيانات الكتاب وأخيرًا رقم الطبعة ثم اسم المطبعة كما يلي:

ُطبع في مطبعة دائــرة المعارف العثمانية على نفقــة الحكومة اآلصفية  ـ 1
تحت مراقبة لجنــة التأليف والتصنيف بالجامعــة العثمانية بحيدر آباد 

الدكن.
... بمطبعة دائرة المعــارف العثمانية بعاصمة حيدر آباد الدكن ما زالت  ـ 2

شموس إفاداتها بازغة إلى آخر الزمن.
.. في مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية الكائنة بحيدر آباد الدكن  ـ 3

حرسها اهللا من الشرور والفتن.
.. بمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند بمحروســة  ـ 4

حيدر آباد الدكن عّمرها اهللا إلى أقصى الزمن.
ولم يفت الدائرة أن تنشر كتابات تتحدث عن الهند وثقافته العريضة، 
وكانت أهم تلك النشرات: كتاب «نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر» 
المحتــوي على تراجم علمــاء الهند وأعيانهــا من القــرن األول إلى القرن 
السابع للعّالمة الشريف عبد الحي بن فخر الدين الحسن مدير ندوة العلماء 
الســابق بلكهنو (ت 1923)؛ وكتاب البيروني «في تحقيق ما للهند من مقولة 
مقبولة في العقل أو مرذولة». الذي صحح عن النســخة القديمة المحفوظة 
في المكتبــة الوطنية بباريس [مجموعة شــيفر رقــم 6080] بأنه كريمة من 
وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية، ونشر من خالل السلسلة الجديدة 
رقم 11 من مطبوعات الدائرة 1958 فــي نحو 600 صفحة، منها 68 صفحة 
فهرســاً لمحتويات الكتاب فقط غيــر الفهارس األخرى لألعــالم واألماكن 

ومقدمات للكتاب باإلنجليزية.
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وقد لقيت المطبوعات في فن الجغرافيا اهتماماً خاصاً على أيدى علماء 
الدائرة، ونشــطت الجمعية في نشــر أعمال من التراث الجغرافي العربي. 
ففي عام 1937 نشــرت كتاب «المجاهر في معرفة الجواهر» ألبي الريحان 
البيرونــي والذي هو مــن الكتب اللصيقة بمجــال الجغرافيــا االقتصادية، 
ونشــرت للبيروني أيضاً كتابه األشــهر: «في تحقيق ما للهنــد...». وأيضاً 
نشــرت المطبعة «رســائل أبي منصور بن عراف إلى البيروني» عام 1948، 
وتشــتمل على 15 رســالة في الفلك. وكذا من الكتب المهمة التي نشرتها 

كتاب «إنباط المياه الخفية» ألبي بكر محمد بن 
الحسن الحاسب الكرخي من علماء القرن 5هـ، 
وكانت تلــك الكتب وغيرها مــن نتائج المطبعة 
لعدد من الدراسات التي قام بها العلماء  أساساً 
أحمد  ونفيس  النــدوي  ســليمان  أمثــال  الهنود، 
ومقبول أحمــد في دوريات «الضيــاء» و«الثقافة 
ودورية  آبــاد  في حيدر  الصادرتين  اإلســالمية» 

«كلكتا الجغرافية»1.
وهناك كتابان جليالن نشرتهما الدائرة: أحدهما في علم الهيئة ُيسمى 
«صور الكواكب» البن الحســين عبد الرحمن الصوفــي (ت حوالى 958م)، 
وهو الذي هذب المجسطي وجّدد دراســات بطليموس اإلسكندري، والثاني 
كتاب في فن نقد الرجال والجرح والتعديل سمي بكتاب «الجرح والتعديل» 
البن أبي حاتم الرازي. ومن النوادر األخرى «مســند أبي يعلى الموصلي» 
من القرن 4هـ الــذي ال يوجد منه اآلن إال ثالث نســخ فقط في العالم، 
ـ ، وكتــاب «المقفي  وتمتلــك الدائرة النســخة األصــح منها ـ كمخطوط 
الكبير» للمقريزي، وتوجد منه نسخة فقط في باريس، وكانت الدائرة قد 
أحضرت نسخة فيلمية منها إلى حيدر آباد، وقامت بتحقيقها وطباعة نسخ 

1 ـ انظــر: عبد اهللا يوســف الغنيم؛ بحــوث ومطالعات فــي التــراث الجغرافي، الكويــت، 2008، 
ص 12 - 13.

 øa »a äÉYƒÑ£ªdG â«≤d
 kÉ°UÉN kÉeÉªàgG É«aGô¨édG
 ,IôFGódG AÉª∏Y iójCG  ≈∏Y
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عدة منها1، كما توجد نسخة نادرة وعجيبة من مصحف يضم 120 صفحة 
فقط، والعجيب أن كل ســطر في هذا المصحف يبــدأ بحرف (الواو) من 

أول صفحة فيه إلى الصفحة األخيرة2.
ومن كتب الطبعات األولى «األشباه والنظائر في النحو للسيوطي» الذي 
ُطبع للمرة األولــى في حيدر آباد عــام 40 - 3.1941. كما أفــردت المطبعة 
حينها جهدًا معقوالً لنشــر وطبع المخططات الطبية منهــا الحاوي للرازي، 

وكامل الصناعيين لعلي بن عيسى، والمختارات البن هبل.
وفي جزأين نشــرت الدائرة «العمدة في الجراحة» ألبي الفرج بن موفق 
الدين يعقوب بن إســحاق المعروف بابن القف المتطبب المســيحي الكركي 
الملكــي، (ت 1262م) في دمشــق. وهي نشــرة أولى صدرت فــي 1938 في 
عشــرين مقالة. كل مقالة تنقســم لعدة فصول بفنون الطب المختلفة، وفي 
ختام الجــزء الثاني أورد مصححــو الكتاب ترجمة للمؤلــف وأخرى ألهمية 
الموضوع ومزايا الكتاب وطرق تصحيحه حيث اعتمد في النشرة على 3 نسخ 
محفوظة في المكتبة اآلصفية بحيدر آباد والجمعية اآلسيوية بكلكتا واألخيرة 

في «دار المصنفين بأعظم كده».
وفي ختام النشــرة أُشير إلى شــغف ســلطان حيدر آباد بالطب وترقية 

شأنه اعتمادًا على أعماله التالية:

1 ـ ويخبرنا د. أيمن فؤاد ســيد أن «للمقفي الكبيــر» أو «التاريخ الكبير للمقفــي» لم يصلنا منه 
ســوى أربعة أجزاء فقط بخط المقريزي نفســه Autographe جزء في باريس وثالثة في جامعة 
ليدن باإلضافة لجزٍء خامس بخط أحد النســاخ في المكتبة الســليمانية باســطنبول تحت رقم 
496، وآخر نشــرة كاملة للكتاب اعتمادًا على النسخ السابقة جاءت في 8 أجزاء عن دار الغرب 
اإلسالمي، بيروت عام 1991، انظر: أيمن فؤاد سيد؛ مســودة كتاب المواعظ واالعتبار، مؤسسة 

الفرقان، لندن، 1955، ص 49 - 51.
2 ـ انظر: محمد نظام الدين، مرجع سابق؛ ص 420 - 421؛ زكريا عبد الجواد، مرجع سابق.

3 ـ عن طبعــات الكتاب التاليــة وطبعة حيدر آبــاد والفروقات بينهــا انظر: رمضــان عبد التواب؛ 
«مصادر اإلمام الســيوطي في كتابة األشــباه والنظائــر» في مجلة مجمع دمشــق، مج 71، ج 3، 

1998، ص 459.
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تأسيس مبنى جديد لكلية الطب القديمة. ـ 1
تكثير المستشفيات في جميع أقطار المملكة. ـ 2
تشجيع األطباء الممارسين للطب القديم. ـ 3
قبول النظام الجديد لنشر معارف الطب القديم. ـ 4
باإلضافة إلى أن السلطان نفســه يعرف حق المعرفة خاصيات العقاقير  ـ 5

واألدوية ويشير بالوصفات التي يكتبها النابهون من األطباء.
واهتمت الدائرة بنشر أعمال البن سينا منها: رسالة في الموسيقى سنة 

1935، الفيض اإللهي سنة 1934، وسبع رسائل من رسائله سنة 1934.
وفي فن جامع العلوم: مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده، دستور العلماء 

لعبد النبي أحمد نقر.
وفي التصوف: نشرت الرسالة المسماة باألربعين في التصوف للسلمي، 

وتسعة وعشرين رسالة للشيخ األكبر أبي عربي.
وفي فن ما بعـــد الطبيعيات: الرســائل ألبي نصر الفارابي، ورســائل 

للشيخ الرئيس ابن سينا، ورسائل ابن رشد.
التيجــان في ملــوك حمير البن هشــام  التاريخ: كتــاب  وفي مجـــال 
(ت 800م)، المحبر ألبن جعفر محمد بن حبيــب البغدادي، ت 827م؛ تاريخ 
الســهمي، ت 1009م؛ والمنتظم البــن الجوزي،  جرجان لحمزة بن يوســف 
ت 1179م؛ ومــرآة الزمان لســبط ابن الجــوزي، ت 1236م؛ ودول اإلســالم 

للذهبي 1330م.
وفي مجال األدب واللغة: الخيل ألبي عبيدة، ت 791م؛ والمعاني الكبير 
فــي معاني األبيــات البــن قتيبــة، ت 858م؛ واألمالي ألبي عبــد اهللا محمد 
اليزيدي، ت 892م؛ وجمرة اللغة البن دريد، األمالي والحماسة وكالهما البن 

الشجري، ت 1124م؛ والفائق للزمخشري، ت 1120م.
والمباحث  ت 1129م؛  ملــكا،  البــن  المعتبر  والعقائد:  الفلســـفة  وفي 

الشرقية واألربعين في أصول الدين لفخر الدين الرازي، ت 1188م.
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وفي فن الحديث: المســند ألبي داود الطيالسي، والمستدرك للحاكم، 
والسنن الكبرى للبهيقي، وكنز العمال لعلي المتقي الهندي.

وفي التراجم والرجال: التاريخ الكبير للنجاري، والجرح والتعديل ألبي 
حاتم الــرازي؛ وتذكرة الحفاظ للذهبي، وتهذيب التذهيب ولســان الميزان 

والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة للحافظ ابن حجر العسقالني.
وفي فـــن الرياضة والهيئة والنجـــوم والمناظر: رســائل الخوارزمي، 
رســائل ابن نصــر منصور بن علي بن عراق؛ رســائل شــتى البــن الريحان 
ـ 7 لنصير  ال البيروني، الجماهر وفي الجواهــر للبيروني أيضاً؛ والرســائل 
الدين الطوســي، وميزان الحكمة للخازني، وتنقيــح المناظر لكمال الدين 
الفارســي، صــور الكواكب ألبــي الحســين عبد الرحمن الصوفــي؛ القانون 

المسعودي للبيروني.
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الدكن آباد  حيدر  مطبعة 
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الخاص  المملوكي لرابع رجب 1335هـ/ج 1 - 1917م  المنشـــور  ترجمة 
بإنشاء الجامعة العثمانية

نحن نوافق على القصة (العريضة) المقدمة إلينا والتصريحات المحررة 
في ملحقاتها أن تؤســس جامعة في بالدنا المحروســة، وتمتزج فيها العلوم 
الشرقية والغربية قديمة وحديثة على نهج تزول به نقائص األساليب الدارجة 
في زماننا، ويختار لها األجود من طرق التعاليم جديدها وعتيقها، ويســتفاد 
بها اســتفادة كاملة والغاية العظمى من إجراء هذا األســلوب الجامع البديع 
مع نشر العلوم والفنون أن يراعى المحافظة على أخالق الطلبة وآدابهم من 
جهة، وتبذل الغاية التامة الكتشاف الحقائق الفنية في عامة الفروع العلمية 
من جهة أخرى، ومن القواعد المتينة التي تبنى عليها هذه الجامعة أن تلقى 
التعاليم النهائيــة بلغتنا األوردية من حيث إنها لســان البالد األموي وتلزم 

على كل طالب أخذ اللغة اإلنجليزية من حيث هي لسان إضافي.
فنحن نتقبل ونأذن بالمســرة واالبتهاج الفتتاح جامعــة علمية على ذلك 
المنوال بعاصمة حيدر آباد ببالدنا المحروســة على األصول المطورة تذكارًا 

لتبوؤي على عرش مملكتي.
ومهما يطــرأ أمر من األمور الضرورية واألصوليــة عند تقويمها يعرض 

علينا ويستأذن منا في األحيان المختلفة.

اإلمضاء الشريف السلطاني
سلطان العلوم محيي الملة والدين نظام الملك أصفجاه السابع

اسكندر الزمان مير عثمان علي خان بهادر
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